OPLEVELSESKORT
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VELKOMMEN TIL NATURPARK MØLLEÅEN
Områdekort 2 – Farumskovene og Ganløse Ore
Velkommen til Naturpark Mølleåen! Dette kort viser området omkring Farumskovene. Kortet er fyldt med de oplevelser,
du kan få, hvis du ankommer ved det, der kaldes Farumskovene – f.eks. Nyvang, Terkelskov eller Ganløse Ore. På kortet
finder du 10 ikoner, som viser dig vej til mange af områdets skønne steder og aktiviteter.
I skovene er der mulighed for masser af spændende naturoplevelser. I kan holde udkig efter områdets rige dyreliv, både
de små dyr i skovbunden eller de mange rådyr som lever i skovene. I Nyvang er der flere lejrpladser og shelters, der
kan være et godt udgangspunkt for jeres dag i Naturparken. I Ganløse Ore og Terkelskove kan I finde stenalderdysser
og gravhøje, der hver især fortæller historien om de folk, der har boet i området siden oldtiden. Her vokser også rigtig
mange gamle egetræer og bøgetræer. Og så er landskabet fyldt med bakker og væltede træer, som altid giver mulighed for masser af leg og bevægelse.
Vi håber du får en skøn dag i Naturpark Mølleåen!

Løb om kap med dyrene

Der er stor forskel på, hvor hurtigt de
forskellige dyr bevæger sig. Opmål en
lang strækning og se hvor langt I nå at
løbe på 10 sekunder? Tudse: 3 m, Hugorm: 17 m, Pindsvin: 28 m, Skovmus: 42
m, Ræv: 139 m og Hare: 222 m.

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.

Hu hej vilde dyr

Tag på safari i Naturpark Mølleåen. Hvor
mange dyr kan I se, høre eller finde spor
efter? Slå dyrene op i en bog eller på
nettet og lær mere om dem og deres
levevis.

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.

Offentlig transport:
Bus 334 og 335

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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Fortidsminde

Parkering:
Stor P-plads ved Nyvang, Farumvej 127
P-plads ved Kalkværksvej/Farumvej
P-pladser langs Christianshøjvej i Ganløse Ore
P-pladser langs Slangerupvej i Farum Lillevang

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

Udsigtspunkt

P-plads

