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VELKOMMEN TIL NATURPARK MØLLEÅEN
I Naturpark Mølleåen kan du gå på opdagelse i enestående natur kun 30 kilometer fra København. Naturparkens kuperede terræn og snoede stier er populær blandt cyklister, løbere og vandrere, og der er masser er muligheder for at de
mindste kan fordybe sig i leg og læring i det grønne og blå.
På forsiden finder du et kort fyldt med oplevelser, du kan få i Naturpark Mølleåen. Der er masser at lave i Naturparken,
som de udvalgte punkter også viser dig.
Vi håber, du får en skøn dag i Naturpark Mølleåen.

Dyrestafet

Lav et stafetløb hvor alle skal løbe som en
hjort, en fugl, en snegl og en frø. Dyrene
løber på hver sin måde: Sneglen kryber,
hjorten løber på alle fire, fuglen hopper og
frøen svømmer (med armtag). Se hvem
der først kommer til det aftalte mål.

Naturbingo

Lav en bingoplade med billeder fra nettet af forskellige naturting: en bille, en
kogle, blade, en anemone, et egetræ, en
myretue osv. og medbringe - og gå på
jagt efter dem. I kan også finde 10 ting
hver i naturen, lægge dem op på række
og lade den anden finde tilsvarende ting.

Trætagfat

Afgræns et område med træer og vælg
en person til fanger. Alle andre skal
nu løbe rundt til så mange træer som
muligt, uden at blive fanget. Man har
helle på træerne, men der må kun stå en
ved hvert træ.

Mere information

Transport

Du kan læse mere om Naturpark Mølleåen på www.npmaa.dk, hvor der bl.a.
også er forslag til vandreruter. Du kan også finde vandreruter, cykelruter,
booke shelter mm. på www.udinaturen.dk.

Du kan komme til Naturpark Mølleåen med bus, tog,
bil eller cykel. Se evt. Rejseplanen.dk
Parkering:
Find parkering og oplagte steder at starte din tur i
Naturpark Mølleøen på de tre områdekort.
Du kan finde de enkelte områdekort på www.npmaa.
dk under ”Oplevelseskort”

Find flere aktiviteter for dig og hele familien på:
groennespirer.dk/naturaktiviteter

Om Naturpark Mølleåen
Vær parat til enestående natur, spændende fortællinger, sjove aktiviteter,
ture og kvalitetstid for dig og dine nærmeste. I Naturpark Mølleåen får du
natur, kultur, leg og læring – og meget mere. Blot 30 kilometer fra hovedstaden og med en kulturhistorie, der binder mennesker, tider og steder
sammen, strækker Naturparken sig fra Farum Sø i øst til Jørlunde i vest, fra
Ganløse i syd til Lynge i nord.
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INFORMATION
Hvem: Egedal, Furesø, Allerød og
Frederikssund Kommuner
Størrelse: 5.000 ha
Hjemmeside: www.npmaa.dk
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