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Naturpark Mølleåen

Områdekort 1 – Farum sø og Baunesletten
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VELKOMMEN TIL NATURPARK MØLLEÅEN
Områdekort 1 – Farum sø og Baunesletten
Velkommen til Naturpark Mølleåen! Dette kort viser området omkring Farum sø og Baunesletten, der ligger ved den
sydlige og østlige del af Farum sø. Kortet fokuserer på de oplevelser, du kan få, hvis du ankommer ved Farum sø.
På kortet finder du ikoner, som viser vej til mange af områdets skønne steder og aktiviteter.
Ved Farum sø er der mulighed for masser af spændende naturoplevelser – for alle aldre. På Farum sø er det muligt at
ro i kano, fiske og nogle steder kan man også bade. Man kan også holde udkig efter områdets spændende dyreliv, om
det så er fuglene på søen eller dyrene i skovbunden. I skovene og på Baunesletten er der mange bakker og væltede
træstammer, som giver masser af mulighed for leg og bevægelse i naturen. Der er også flere bålhytter, bålpladser mv
som kan bruges til jeres dag i Naturparken.
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.

Verdens bedste bakke

Find en bakke og leg lege, der styrker
børnenes motorik. I kan gå op og løbe
ned, kravle ned, rulle ned, kravle og gå
baglæns osv. eller trille en bold ned, løbe
efter, og forsøge at fange den, før den ligger stille. Kun fantasien sætter grænser.

Naturparkour

Kom ud i naturen og lav parkour. Hop
over væltede træer, op på sten, kravl
under grene, balancer på stammer osv.
Aftal en bane der passer til jeres behov
og husk at vise hensyn til naturen.

Mere information

Transport

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

Offentlig transport:
Farum station (S-tog). Bus 500S, 55E, 152

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

Parkering:
P-plads på Frederiksborgvej 102
P-plads på Fiskebækvej vest for Nørreskoven
P-plads på Bavnestedet, Den gamle Golfbane
P-plads ved Farum S-station

Om Naturpark Mølleåen

INFORMATION

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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Hvem: Egedal, Furesø, Allerød og
Frederikssund Kommuner
Størrelse: 5.000 ha
Hjemmeside: www.npmaa.dk
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