Samsø Naturskoles
og Blå-Flag Centers
Naturture og Aktiviteter
Juni - august 2017

Samsø Kommune, Naturafdelingen
Langørevej 12, 8305 Samsø, Tlf. 86 59 64 54

Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen til en masse sjove og lærerige
aktiviteter i sommerferien. På de næste sider findes en kort beskrivelse af
aktiviteterne. De er desuden samlet i en overskuelig kalender på side 5-6.
Hvis ikke andet er nævnt, har naturskolens aktiviteter mødested på Samsø
Naturskole, Langørevej 12.
Blå-Flag Centers aktiviteter foregår på Ballen Havn.
Nogle aktiviteter er særligt målrettet børnerfamilier. Det gælder især Krabbejagt i
Lillehavet og Blå-Flag aktiviteten Krabbefiskeri fra broerne i Ballen Havn.
Andre ture er mest for voksen og større børn som f.eks.: Heldagsture på Besser Rev,
Aftentur til fjorden og Kanhavekanalen og Sange i- og om naturen.
På Åben Naturskole-dage kan alle deltage i et lille temaarrangement eller blot kikke
indenfor og få en snak med naturskolens medarbejdere.

Der er ikke tilmelding til aktiviteterne, og det er gratis at deltage.
Større grupper bedes kontakte naturskolen i forvejen for særlig aftale.

Krabbejagt i Lillehavet – en populær familieaktivitet.
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Beskrivelse af Samsø Naturskoles aktiviteter
På Krabbejagt i Lillehavet
Alle tirsdage og torsdage i sommerferien fra kl. 10.00 - 12.00
I Lillehavet kommer man helt tæt på fjordens dyreliv. Med naturskolens net og andet
fangstudstyr kan man fange krabber, rejer, fisk, sandorme, muslinger og meget
mere, mens vi sopper rundt i det lave vand. Naturvejlederne fisker med og kan
fortælle om fangsten. Fiskenet kan lånes på naturskolen.
Mødested: Samsø Naturskole.

Åben Naturskole med små tema-aktiviteter
Alle tirsdage og torsdage fra kl. 12.30 – 15.00 i uge 27 til 31
 Får og lam i naturplejen d. 11/7, d. 18/7, d. 25/7 og d. 1/8.
Kom helt tæt på Samsø Kommunes gutefår og lam og hør, hvordan fårene er med
til at bevare Samsøs flotteste naturområder. Målrettet børnefamilier.
 Jagt og vildt d. 6/7 og d. 13/7
Hør om jagt og vildt og jagtens historie. Vi ser på geværer og ammunition og
dissekerer en fasan eller en and.
Målrettet børnefamilier.
 Spiselige vilde planter d. 4/7, 20/7, d. 27/7 og d. 3/8
På en lille tur i nærområdet finder vi spiselige planter, gamle lægeplanter og
planter, der kan anvendes til en god kryddersnaps.
Målrettet voksne og større børn.

Samsø Naturskole. Tømning af ruse
d. 28/6, d. 5/7 og d. 12/7 fra kl. 10.00 – 12.00
På naturskolen ser vi på forskellige typer af fangstredskaber, ruser, nedgarn, rejenet
m.m. Herefter går vi iført naturskolens waders (så langt lageret rækker) ned til
fjorden, hvor vi vader ud til pælerusen. Denne del af aktiviteten er for voksne og
større børn. Fangsten tages med ind til bredden, hvor alle kan kikke med, når
fangsten gennemgås.
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Aftentur til fjorden og Kanhavekanalen
d. 3/7 og d. 24/7 fra kl. 19.00 – 21.00
Stemningsfuld vandretur langs fjorden og strandengene med en fantastisk udsigt
over fjorden. Turen slutter ved Kanhavekanalen - det mest bemærkelsesværdige
kulturspor på Samsø. I 2015 blev et lille stykke af kanalens brinker rekonstrueret.
(Se foto side 6).
Turleder: Bjarne Manstrup.
Mødested: P-pladsen på Fjordvejen nord for Stavns

Heldagsture på Besser Rev
d. 19/7, d. 26/7, d. 2/8 fra kl. 10.00 – 16.00.
Kun få meter skiller fjord og hav på den første stenede del af revet, alligevel er her en
frodig vegetation af strandkål, strandbede og andre hårdføre vækster.
Ved ”Albuen” skifter revet karakter og breder sig ud med strandenge og
strandoverdrev - og et mylder af blomster. Fra Bakken ”Hønsepold” er der en
enestående udsigt over fjordlandskabet og havet øst for Samsø. Det er et godt sted
at nyde den medbragte madpakke. Efter frokosten går turen det sidste stykke til
spidsen, hvor der ligger et velbevaret skanseanlæg fra Englandskrigen.
Pak turrygsækken med mad og drikkevarer og oplev et fantastisk landskab.
Turleder: Peter Boll eller Bjarne Manstrup
Mødested: P-pladsen ved foden af revet.
BEMÆRK: Hunde må ikke tages med på revet.

Sange i- og om naturen
d. 17/7 og d. 31/7
”Den danske sangskat” er fuld af sange, der handler om den natur, der omgiver os.
Sange om skoven, heden, kysterne og ikke mindst om bondens landskab. Ved dette
lille aftenarrangement vil vi synge nogle kendte sange i og om naturen – og måske
lære en enkelt ny. Naturvejlederen medbringer guitaren og fortæller om natursyn før
og nu. Er vejret til det, tænder vi bål.
Turleder: Bjarne Manstrup
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AKTIVITETSOVERSIGT
Bemærk: Hvis ikke andet er angivet i oversigten, er der mødested på Samsø
Naturskole, Langørevej 12.
Juni
27. juni
28. juni
29. juni
03. juli
04. juli
04. juli
05. juli
06. juli
06. juli
11. juli
11. juli
12. juli
13. juli
13. juli
17. juli
18. juli
18. juli
19. juli
20. juli
20. juli
24. juli
25. juli
25. juli
26. juli
27. juli
27. juli
31. juli
01. aug.

Krabbejagt i Lillehavet
Samsø Naturskole. Tømning af ruse
Krabbejagt i Lillehavet
Juli
Aftentur til fjorden og Kanhavekanalen
Mødested: P-pladsen, Fjordvejen nord for Stauns
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Spiselige vilde planter
Samsø Naturskole. Tømning af ruse
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole. Jagt og vildt
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Får og lam i naturplejen
Samsø Naturskole. Tømning af ruse
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Jagt og vildt
Sange i- og om naturen
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Får og lam i naturplejen
Heldagstur på Besser Rev
Mødested: P-pladsen ved foden af revet
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Spiselige vilde planter
Aftentur til fjorden og Kanhavekanalen
Mødested: P-pladsen, Fjordvejen nord for Stauns
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Får og lam i naturplejen
Heldagstur på Besser Rev.
Mødested: P-pladsen ved foden af revet
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Spiselige vilde planter
Sange i- og om naturen
August
Krabbejagt i Lillehavet

Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 19.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 19.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 19.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 19.00 – 21.00
Kl. 10.00 – 12.00
5

01 aug.
02. aug.
03. aug.
03. aug.

Åben Naturskole / Får og lam i naturplejen
Heldagstur på Besser Rev.
Mødested: P-pladsen ved foden af revet
Krabbejagt i Lillehavet
Åben Naturskole / Spiselige vilde planter

Kl. 12.30 – 15.00
Kl. 10.00 – 16.00
Kl. 10.00 – 12.00
Kl. 12.30 – 15.00

Ved naturskolens aktiviteter kan I møde:
Peter Boll, naturplejer og naturskolemedarbejder
Mette Kjær, biolog og sommerferiemedhjælper
Bjarne Manstrup, naturvejleder og leder af Naturafdelingen

Som led i et nationalt projekt om formidling af Danmarks oldtid er der rekonstrueret
et stykke af Kanhavekanalens brinker. Skibsmodellen angiver størrelsen af
”Ladbyskibet”, der er fra første halvdel af 900-tallet – og dermed et par hundrede år
yngre en Kanhavekanalen.
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Blå-Flag Center ”Landkrabben”
på Ballen Havn

Det er nu 16 år siden, Blå-Flag Center blev etableret på Ballen Havn med base i den
røde skurvogn ”Landkrabben”. Siden har i tusindvis af børn og voksne deltaget i
krabbefangst fra broerne, lært om tang, sten og fossiler langs kysten - eller blot
kikket inden for i ”Landkrabbens” lille udstilling med alt godt fra havet.
Også denne sommer vil der være en masse aktiviteter på havnen.
Ved Blå-Flag aktiviteterne kan I møde:
Pia Rørbech, maritim naturformidler og daglig leder af Blå-Flag Center og en
sommerferiemedhjælper.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLÅ-FLAG AKTIVITETER I SOMMERFERIEN
Krabbefiskeri fra broerne
Alle mandage, onsdage, fredage og lørdage fra kl. 10.00 – 12.00
Fiskenet og redningsveste kan lånes.
(Lukket i uge 29)
Åbent-Hus ved ”Landkrabben” om Sten og Fossiler
Alle lørdage fra kl. 14.00 – 16.00.
(Lukket i uge 29)
BEMÆRK: Tilmelding nødvendig på tlf.: 25 20 88 42
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Mød Samsø Kommunes gutefår
På halvøen Grønhoved ved Samsø Naturskole græsser en lille flok Gutefår med lam.
De udgør en lille del af Samsø Kommunes besætning på ca. 180 får og 150 lam.
Gutefåret er en gammel og meget robust fåre-race. De kan gå ude hele året, og de
æder gerne tjørn, roser, brombær og andre stikkende vækster. De er derfor meget
velegnede til naturpleje. De skal ikke klippes, da de selv taber ulden.
Gutefårene afgræsser flere af holmene i Stavns Fjord, områder i Nordby Bakker samt
et areal nord for Kanhavekanalen ud mod Sælvigbugten.

Gutefår med lam på Grønhoved

Samsø Naturskole er etableret i 1986 og hører under Samsø Kommunes
Naturafdeling. Læs mere om Naturskolens aktiviteter på www.samsonaturskole.dk
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