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Velkommen i det grønne

Så er vi klar med en række datoer for gode oplevelser i naturen med spæn-
dende guidning fra blandt andet vores naturvejleder.

Vi byder på både gentagelser af tidligere ture, der efterhånden er blevet til 
traditioner og en række nye ture, fordi der er så mange ting at opleve ude 
i naturen, så der er plads til at udveksle erfaringer og historier, nu hvor vi 
igen kan være fysisk sammen. Fælles for oplevelserne er, at de foregår sam-
men med andre, og nogle oplevelser bliver bare større, når de deles med 
andre.

Vores Junior Ranger uddannelse lever i bedste velgående, og i år begynder 
det 5. hold af kommende unge naturformidlere mellem 11 og 13 år. Det giver 
et stor engagement, når unge formidler naturen til andre unge, og snart er 
de ældste junior Rangere modne nok til at stå på egne ben og være med til 
at udvikle naturformidlingen i kommunen.

Vi glæder os til en masse fælles oplevelser derude i den smukke og forun-
derlige natur.

Vi ses derude!
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Bo Storm 
Naturvejleder

Catrina Kristensen 
Afdelingsleder

Redaktion: Center for Teknik og Miljø - Layout: Grafik og trykkeri
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Indholdsfortegnelse

Arrangementer i 2022
Naturvejledning

Tilmelding, betaling og mødesteder
Størstedelen af vores arrangementer er gratis at deltage i - Du skal bare mø-
de op.
Når betaling er aktuelt, foregår tilmelding og betaling elektronisk på www.
frederikshavn.dk. Du finder arrangementerne under knappen ”Et godt sted 
at bo”.
Du skal bruge betalingskort for at betale. Herefter modtager du en bekræf-
telse og billet via din e-mail.

Mød os på Facebook
Vi har en Facebook side, hvor du løbende kan holde dig opdateret om ar-
rangementer, drift og naturprojekter. Siden hedder Naturvejledning og 
grønne oplevelser.

Her lægger vi løbende billeder ud fra vores arrangementer og det daglige ar-
bejde i Frederikshavn Kommune. Vi inspirer dig også med tips og ideer til, 
hvad du kan lave ude i naturen.

Indholdsfortegnelse
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Naturtur i egen bil

Tidspunkt: Tirsdag den 8. marts, klokken 09.30 til 12.00
Mødested: Østervrå Kirke, Vrængmosevej 43, 9750 Østervrå
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Oplev naturen fra egen bil. Vi vil i køre rundt til spektakulære steder på eg-
nen, og undervejs høre om naturen, fuglelivet, landskabet og meget mere, 
fortalt af Bo Storm der er guide på turen. Alle får, ved ankomst, udleveret en 
højtaler til bilen, så I kan høre fortællingerne undervejs på turen.

En tur for familien eller venner i samme bil. Vi stopper undervejs og går en 
lille tur alt afhængig af vejret og ruten. Ruten ligger ikke altid fast, da vejr 
og vind bestemmer.

Tag kaffe med til pausen. 

Der er kun plads til 13 biler, så fyld bilen op.

Marts 2022
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Naturtur i egen bil

Tidspunkt: Tirsdag den 23. marts, klokken 09.30 til 12.00
Mødested: P-pladsen i Jerup ved rundkørslen
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Oplev naturen fra egen bil. Vi vil i køre rundt til spektakulære steder på eg-
nen, og undervejs høre om naturen, fuglelivet, landskabet og meget mere, 
fortalt af Bo Storm der er guide på turen. Alle får, ved ankomst, udleveret en 
højtaler til bilen, så I kan høre fortællingerne undervejs på turen.

En tur for familien eller venner i samme bil. Vi stopper undervejs og går en 
lille tur alt afhængig af vejret og ruten. Ruten ligger ikke altid fast, da vejr 
og vind bestemmer.

Tag kaffe med til pausen. 

Der er kun plads til 13 biler, så fyld bilen op.

Marts 2022
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Aftentur ved Råbjerg kirke

Tidspunkt: Torsdag den 7. april, klokken 18.30 til 21.00
Mødested: Råbjerg Kirke, Råbjergvej 246, 9982 Ålbæk
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis

Råbjerg kirke ligger ved kanten af Hulsig hede, en af Danmarks sidste vild-
marker. Her er Ulven set, her kan du finde Hugorme, og de store vidder til-
trækker traner både forår og efterår.
Du kan nyde lyngen, finde porse til din brændevin, du kan være alene i 
vildmarken, og ikke mindst findes her masser af historier om sandflugt, na-
tur og katastrofer.

Vi skal gå en tur i vildmarken og høre historierne.

Husk: Praktisk fodtøj

April 2022
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Aftentur på Hjertestien ved Skærum

Tidspunkt: Onsdag den 27. april, klokken 18.30 til 21.00
Mødested: Skærum aktivitetshus, Borgervej 25, 9900 Frederikshavn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis

I 2020 blev der i samarbejde med Hjerteforeningen i Frederikshavn og Sognefor-
eningen i Skærum lavet en hjertesti ved Skærum. Der er to ruter på 3 og 5 km.

Vi vil gå 5 km ruten der snor sig gennem bakker og dale, gennem Katsig 
Bakker og retur til udgangspunktet.
De mange historier om området, Sct. Jørgens kilde, naturen og meget me-
re vil blive fortalt på turen, og vi vil med udsigterne få en oplevelse af na-
turens storhed.

Husk: Praktisk fodtøj

April 2022
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Sandflugt og egekrat

Tidspunkt: Onsdag den 11. maj, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: P-pladsen for enden af Kalmarvej i Jerup, 9981 Jerup
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis

Kalmar Rimmer er ikke kendt af mange, selvom det er en af de mange per-
ler DU bør opleve, mindst en gang i livet. 
Vi skal gå en tur gennem Egekrattet og langs Kragskov Å, høre om stedet og 
naturen.
Vidste du, at Skagensbanen havde en anden linje føring end i dag, eller 
vidste du, at Kragskov mølle engang stod i Elling. Det og meget mere skal 
du høre om, samtidig med vi går en tur på 4 km.

Husk: Praktisk fodtøj

Maj 2022
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Aftentur med Kræftens Bekæmpelse

Tidspunkt: Tirsdag den 17. maj, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: P-pladsen, ved Hundeskoven Gybels Plantage, 9300 Sæby 
Turleder: Naturvejleder Bo Storm og Kræftens Bekæmpelse
Pris: Gratis

Gybels Plantage er en meget bynær skov, der opleves af mange besøgende 
hver dag året rundt.
De forskellige træer og søerne er med til at give et fantastiske fugleliv, tæt 
på Sæby.
Kræftens Bekæmpelse afholder hvert år tur i samarbejde med Frederikshavn 
Kommune, og I år skal vi i Gybels Plantage og høre om denne perle.

Efter turen kan der købes kaffe og kage til fordel for Kræftens Bekæmpelse

Maj 2022
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Golfkugler og natur

Tidspunkt: Mandag den 23. maj, klokken 19.00 til 21.00
Mødested: P-plads, Sæby Golfklub, Vandløsvej 50, 9300 Sæby
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm og 
    Næstformand i Sæby Golfklub Mette Fabricius
Pris: Gratis

Sæby Golfklub ligger smukt ved Sæby Å. Her er en fantastisk natur, som gør 
at golfspillere og andre får en storslået oplevelse, når de bevæger sig i ter-
rænet.
Vi vil gå en tur i området denne aften, hvor banen bliver lukket. Vi skal høre 
om både golfspil og drift, naturen i området, biodiversitet, vandløbsprojek-
ter ved Sæby Å, der snor sig gennem landskabet, og meget mere.
Efter turen er Golfklubben vært ved en kop kaffe.

Husk: Praktisk fodtøj

Maj 2022
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Aftentur i Elling Plantage

Tidspunkt: Onsdag den 25. maj, klokken 19.00 til 21.00
Mødested:  P-pladsen overfor det tidligere AMA, Tuenvej 120, 9900 Frh.
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm og Skovfoged Søren Hoff Brøndum
Pris: Gratis 

Elling Plantage er en fantastisk skov, og er ejet af Frederikshavn Kommune. 
Skoven er smukt beliggende ved Elling Å, og rummer flere forskellige natur-
typer og et spændende dyreliv.
Her startede den røde glente med at yngle i 1993, i åen har vi odder og is-
fuglen ses ofte flyve hen over overfladen i åen.
I skoven er der udlagt flere områder som urørt skov, og der arbejdes med 
driften af skoven for at øge biodiversiteten.
På turen vil du høre om både drift af skoven og om dyrelivet.

Husk: Praktisk fodtøj

Maj 2022
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Aftentur i Gærum Plantage

Tidspunkt: Tirsdag den 7. juni, klokken 18.30 til 21.30
Mødested: Rasteplads på hjørnet af Brønderslevvej, Lindetvej Gærum
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm 
Pris: Gratis

Gærum Plantage er et fantastisk naturområde, med både moser og en 
spændende natur, der rummer mange historier. 
Vi vil gå en tur i denne private skov, og høre om skovrejsning, hedesagen, 
besøge kommunens højeste punkt Kig Ud og bevæge os på stier ukendte for 
mange, opleve gamle stendiger og se hvad naturen viser os denne aften. 
En tur i et fantastisk område. 
Turen er på ca. 5 km, og går i et kuperet terræn. 

Husk: Praktisk fodtøj og kaffe, da vi holder en pause undervejs.

Juni 2022
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Pikkerbakken og istiden

Tidspunkt: Tirsdag den 21. juni, klokken 18.30 til 21.30
Mødested: P-pladsen, bag Cafe Fru Olsen, Nordvej 4, 9900 Frederikshavn
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm og Geolog Jørn Jensen
Pris: Gratis

Pikkebakken knejser sig med op til 95 meter over havet, og går fra Sulbæk 
til selve Pikkerbakken. Her er der udsigter langt ud over havet, og her fin-
der du spor fra sidste istid, hvor ishavet var højere end havet er i dag. Langs 
bakkekammen vil vi gå en spændene og anderledes tur, høre om istider og 
sten fra Sverige og meget mere.
Vi holder en pause undervejs, så tag kaffe med til en pause, hvor vi nyder 
udsigten. 

Husk: Praktisk fodtøj og evt. kaffe.

Juni 2022
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Naturtur i egen bil

Tidspunkt: Tirsdag den 12. juli, klokken 9.30 til 12.00
Mødested: P-pladsen på Vrangbækvej ved Bangsbo Museet, 9900 Frh.
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Oplev naturen fra egen bil. Vi vil køre rundt til spektakulære steder på eg-
nen, og undervejs høre om naturen, fuglelivet, landskabet og meget mere, 
fortalt af Bo Storm der er guide på turen. Alle får, ved ankomst, udleveret en 
højtaler til bilen, så I kan høre fortællingerne undervejs på turen.

En tur for familien eller venner i samme bil. Vi stopper undervejs og går en 
lille tur alt afhængig af vejret og ruten. Ruten ligger ikke altid fast, da vejr 
og vind bestemmer.

Tag kaffe med til pausen. 

Der er kun plads til 13 biler, så fyld bilen op.

Juli 2022
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Naturen på Skinner

Tidspunkt: Onsdag den 13. juli, klokken 9.30 til 15.00
Mødested: Togstationen i Frederikshavn
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm
Pris: Kr. 200,- pr. person inkl. kaffe på turen til Skagen.
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

At rejse med tog, er noget af det mest afstressende man kan tænke sig. Du 
kan sidde og fordybe dig, over det du ser ud af vinduerne. Du sidder måske 
og tænker, hvad mon det er, du ser.
Derfor vil vi, i vores eget tog, køre en tur til Skagen. Vi vil bevæge os lang-
somt nordover og holde på udvalgte stede undervejs. Her er der måske er 
en god udsigt med en god fortælling, og vi vil høre historier om egnen og 
naturen. 
I Skagen vil der være en pause på ca. 2 timer, inden toget kører retur.
Der er mulighed for, at starte og stoppe i Hjørring, idet toget kører fra Hjør-
ring, dog uden formidling indtil Frederikshavn. 

Afgang Hjørring? Følg med på Naturvejledning og Grønne oplevelser vedr. 
tider

Tilmelding på www.frederikshavn.dk

Juli 2022
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Vandretur på Kongestien

Tidspunkt: Torsdag den 14. juli, klokken 9.00 til 14.00
Mødested: P-pladsen på Vrangbækvej, ved Bangsbo Museet
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm
Pris: Kr. 150,- pr. person
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Kongestien er en af de mest kuperede og fantastiske vandreture, vi har i 
Frederikshavn Kommune. Den går forbi gamle kulturspor, gammel skov og 
fortidsminder, dybe skove og fantastiske udsigter med masser af fortællin-
ger undervejs.
Vi vil gå den 8 km lange rute, der går fra Bangsbo til Cloostårnet og retur.
Vi holder en pause med en let frokost, inspireret af årstiden og naturen. 
Frokosten er inkluderet i prisen.

Husk: Praktisk fodtøj samt drikkevand.

Juli 2022
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Naturtur i egen bil

Tidspunkt: Tirsdag den 19. juli, klokken 09.30 til 12.00
Mødested: P-pladsen ved trafikcenter Sæby Syd
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Oplev naturen fra egen bil. Vi vil i køre rundt til spektakulære steder på eg-
nen, og undervejs høre om naturen, fuglelivet, landskabet og meget mere, 
fortalt af Bo Storm der er guide på turen. Alle får, ved ankomst, udleveret en 
højtaler til bilen, så I kan høre fortællingerne undervejs på turen.

En tur for familien eller venner i samme bil. Vi stopper undervejs og går en 
lille tur alt afhængig af vejret og ruten. Ruten ligger ikke altid fast, da vejr 
og vind bestemmer.

Tag kaffe med til pausen. 

Der er kun plads til 13 biler, så fyld bilen op.

Juli 2022
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Fejborg bakke, den glemte natur

Tidspunkt: Torsdag den 21. juli, klokken 18.30 til 21.00
Mødested: P-pladsen, Skævevej 199, 9352 Dybvad
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis

Fejborg bakke, er ukendt for mange. Det er et område, der blev fredet for at 
sikre, at bakkerne med de fantastiske udsigter og dybe dale ikke blev til-
plantet.
Her kan du finde mange spændende planter og en natur, du ikke finder an-
dre steder.
Vi vil gå en aftentur i stilhed. Vi starter med en fortælling om området, for 
efterfølgende at gå den 5 km lange tur. 
Når turen er slut, vil der blive samlet op, på det vi har set og vi kan nyde den 
medbragte kaffe. En anderledes aftentur i naturen.

Husk: Praktisk fodtøj og kaffe.

Juli 2022



19

Snaps og urter

Tidspunkt: Tirsdag den 23. august, klokken 18.30 til 21.00
Mødested: P-pladsen, Stensnæs, på Nordostvej over for Engvej.
      Se efter skilt ved vejen.
Turleder:   Naturvejleder Bo Storm og Herregårdenes Bjesklaug
Pris: Gratis

Fuglereservatet ved Stensnæs er et fantastisk område. Her yngler flere fugle-
arter, og de store vidder er med til at fortælle om landskabsdannelser gen-
nem tusinder af år.
Det er historier om skibe der er strandet og forlist, historier om tangsalt, 
sandorme og mange flere, der gør stedet til et fantastisk sted at opleve.  
Kom og hør historierne.
Stedet er godt at samle malurt til snapsen. Hvordan man gør det og meget 
mere om brændevin og naturen, skal du høre om denne aften. 

August 2022
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Vandretur langs de østvendsysselske bjerge

Tidspunkt: Fredag den 2. sept., kl. 13.00 til lørdag den 3. sept. kl. 15.00.
Mødested: P-plads ved Skovhusvej 30, 9900 Frederikshavn
Turleder: Museumsinspektør Jan Hammer og 
    Museumsinspektør Erik Christensen samt Naturvejleder Bo Storm
Pris: Kr. 495,- inkl. spisning og overnatning i Bangsbo
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Østkysten fra Sæby til Strandby byder på en symfoni af oplevelser kombine-
ret med storslåede udsigter. Historier om landskabet, strandinger og folk i 
både byerne, vi kommer igennem og deres historie, vil krydre denne fanta-
stiske smukke vandretur.

Turen vil blive tilrettelagt sådan, at man kan overnatte i Bangsbo Dyreha-
ve i eget telt eller i vores store telt. Man kan også komme og kun deltage på 
vandreturene, der er delt på to dage.

Der er inkluderet aftensmad over bål og jæger brunch om morgenen. Drik-
kevarer tilkøbes.
Der aftales transport mellem biler og udgangspunkt og endestation.

Der vil kun være plads til 30 deltagere på turen.
Ved tilmelding sendes program for dagene 
 

September 2022
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Bøf, Brøl og Bordeux 

Tidspunkt: Torsdag den 22. sept., kl. 17.00 til 21.00.
Mødested: Skovhuset, Bangsbo Dyrehave, Skovhusvej 30, 9900 Frh.
Turleder: Naturvejleder Bo Storm
Pris: Kr. 495,- inkl. drikkevarer.
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Bangsbo Dyrehave ligger smukt i bakkerne, tæt på Pikkerbakken. Her har 
der været hjortevildt siden 1978.
I dyrehaven er der både kron- og dåvildt og vi skal ud at gå en tur og høre 
om dyrehavens historie. Vi skal se og høre kronvildtet, der er i brunst.
Vi starter turen med velkomst drink og efter en gåtur i dyrehaven, kommer 
vi tilbage til Skovhuset. Her er der dækket op til en rigtig vildtmiddag.

September 2022
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Vilde planter, vandretur og smørrebrød 

Tidspunkt: Lørdag den 15. okt., kl. 10.30 til 15.00.
Mødested: P-pladsen ved Møllehuset, Skovalleen 45, 9900 Frederikshavn
Turleder: Naturvejleder Bo Storm og Gartner Ellen Ræbild fra Botanisk Have
Pris: Kr. 250,-
Tilmelding: www.frederikshavn.dk

Bangsbo området besøges hvert år af mere end 500.000 gæster. Området 
er spækket med oplevelser og vi vil på denne tur ud og gå igennem om-
rådet. Vi skal høre om Botanisk Have, Bangsbo Dyrehave, Pikkerbakken og 
meget mere.
Efter turen er der smørrebrød i Møllehuset eller i skovhuset afhængig af an-
tal tilmeldinger. Info på dagen. Vi holder en pause undervejs og får lidt at 
styrke os på i naturen.

 
 

Oktober 2022
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Skovens hemmelige svampeliv 

Tidspunkt: Søndag den 16. okt., kl. 13.00 til 16.00.
Mødested: P-pladsen ved Cloostårnet, Brønderslevvej 61, 9900 Frh.
Turleder: Foreningen til svampe kundskabens fremme og 
    Naturvejleder Bo Storm
Pris: Gratis

Vandværksskoven rummer et svampeliv, der byder på mange meget sjæld-
ne svampe. Skoven har samtidig en spændende historie, så vi får en lære-
rig eftermiddag.
Vi vil gå en tur, høre om svampene, se efter spisesvampe og efterfølgende 
laver vi en svampekontrol af de indsamlede svampe.

En svampetur for både begyndere og øvede.

 
 

Oktober 2022
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Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk 
www.frederikshavn.dk
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