
Find egern og 
skovskader her 
i området.

Klimasøerne:  
Her kan 
man fange 
vanddyr!

LegepladsGåruteAnbefalede steder 

Kastanjestien

Dyrups æblelund 

Byg huler 
i skovens 
træer.

Piratbroen

Kratersøen  
Byens Arena: 
Her kan du bl.a. 
lave Parkour, spille 
minigolf og løbe 
på rulleskøjter.

Mosens Mini-
landbrug:  
Besøg heste, 
grise og får.

Find spor 
efter fugle 
og gnavere i 
skovbunden.

Vandledningsstien 

Engene

Cafehaven, 
friluftsbadet
og hoppepuden.

Høslet 

Bålpladsen

Bjergsøen: Her 
kan man soppe.  

Sletten
Kaskaderne

Skolesving- 
bassinet 

Hemmelig 
fiskesø 

Valnøddetræ

Hasseltræer

HasseltræerHasseltræer 

GYNGEMOSEN

HØJE GLADSAXE PARK

BØGEBJERG ENGSØER

BØGEBJERG  
ENGEN

Sæt insekt-
fælder op i 
græsset.

”Man kan grille 
ved grillstedet”
- Anbefalet af Rida 
og Ami.

Se flagermus 
langs træerne 
ved solnedgang.

Pigeværelset

Badmintonhallerne

Gymnastiksalene på 
Grønnemose Skole

GLADSAXE 
IDRÆTSANLÆG

Hyldeblomst

Løgkarse

Hindbær

Jordbær

Merian 

Spiselige planter

Almindelig syre

Brombær

Kirsebær

Se babyfrøer og 
tudser i juni, når 
det har regnet.

Tennisbanerne

Paddletennis-
banerne

Gå-ruten 100-Meterskoven:  
”Hvis du vender dig hurtigt 
om i 100-Meterskoven, 
så kan du måske nå at se 
Peter Plys, men du skal 
være hurtig, for han vil helst 
ikke ses” 
- Morten, præst i HG

OPDAG  
SOMMERENS 
NATUR

”Man kan gå på jagt efter 
rævehuler i skoven.” 
- Anbefalet af Tazia, 6 år 

”Man kan dyppe fødderne og soppe 
i vandet i bjergsøen, når det er 
meget varmt udenfor.”
- Anbefalet af Amalie og Isabella 

”Der er vildt mange babyfrøer i området bag 
ved mosen i juni, fordi de klækker lige her.  
Hvis det en dag har regnet, så er de overalt.  
Det er sjovt at opleve.” 
- Anbefalet af Katja, Dyrepasser ved Mosen 



 

FIND SOMMERENS SPISELIGE PLANTER

FIND SOMMERENS DYR I GRÆS OG KRAT 

 

SJOVE AKTIVITETER OM SOMMEREN
 
Puslespil med blade 
Saml en masse blade i forskellige former, 
størrelser og farver. Klip bladene midt over 
med en saks, og bland alle bladene i en 
bunke. Nu begynder puslespillet, hvor du 
skal finde bladenes rigtige makker.
- Anbefaling fra Christian, naturvejleder

Pluk invasive planter
Vær en naturhelt og red naturen 
ved at plukke invasive planter! 
Invasive planter spreder sig 
uhæmmet, og kan gøre det svært 
for andre planter at vokse op. 
Gyldenris og lundgylden kan findes 
i HG. Pluk dem inden de blomstrer, 
så undgår du, at frøene spredes. 
Vil du vide mere, kan du finde en 
folder om invasive arter hos Grønt Idécenter. 

Spil minigolf ved Byens Arena
Minigolf er en hyggelig 
familieaktivitet.  
Du kan leje køller og bolde hos 
Købmanden ved Lillecenteret. 

Ta’ på flagermusejagt ved 
solnedgang
Der bor flagermusekolonier i Høje Gladsaxe. Flagermusene går 
på jagt efter insekter, når mørket falder på. De er næsten blinde 
og finder rundt ved at skrige og lytte efter ekkoet. Flagermusen 
er det eneste pattedyr, der kan flyve. Se dem på en gåtur lige 
efter solnedgang langs træer eller bebyggelse.

Hyldeblomstpandekager over bål
• Pluk hele klaser af hyldeblomster.  

Ryst eller vask dem.
• Bland en pandekagedej af mel, æg, 

mælk, salt, vaniljesukker og smeltet 
smør (dette gøres hjemmefra).

• Lav et godt bål med gode gløder. 
• Dyp en hyldeblomstklase i dejen og 

steg den på panden i lidt olie over bål. 
• Spis hyldeblomstpandekagen af stilken – kan spises med 

kanelsukker eller flormelis.   

Hyldeblomstpandekagerne kan også laves derhjemme. 
- Anbefaling fra gå-holdet, Pulsen 

NATUROPLEVELSER I
HØJE GLADSAXE - SOMMER

Vil du vide mere?  
Find Natur-Detektiverne på Facebook! Her deler 
beboere, frivillige og lokale medarbejdere i 
området ideer til, hvad man kan lave i naturen.

4)

5)

Admiral Dagpåfugleøje Tusindben

 Edderkop MariehøneSkolopender

Vinbjergsnegl LøbebilleGræshoppe

Admiral og dagpåfugleøje er to af de mest almindelige og mest 
farverige sommerfugle i Danmark.  
Tusindben: Hvis du tæller antallet af ringe på et tusindben og 
ganger med 4, så har du antallet af ben. Tusindben udskiller et 
sekret fra huller i siden, som lugter og smager vildt dårligt, det 
gør de for ikke at blive spist.
Skolopender ligner næsten et tusindben, den har bare ikke så 
mange ben. Dens ben er ikke lige lange, derfor kan den løbe 
rigtig hurtigt og fange de andre smådyr.
Mariehøne: Der er over 50 forskellige mariehøns i Danmark! 
De spiser bladlus og er derfor gode venner med haveejerne. 
Edderkopper: De fleste edderkopper laver et spind i det høje 
græs, som du nemt kan se de morgener, hvor duggen ikke er 
dampet væk endnu.
Græshopper kan høres på lang afstand, fordi de synger ved at 
gnide kropsdele mod hinanden.
Løbebiller bor inde i skov og krat. De lever af at spise snegle, 
derfor har de et langt hoved, så de kan komme langt ind i 
sneglehusene.
Vinbjergsnegl er en af de største snegle, der findes i Danmark. 

Spil naturbingo!
Sæt kryds på pladen, når du har fundet et af de seje små dyr. 
Sæt kryds på kortet, hvor du fandt dem.  

LAV INSEKTFÆLDER 

Det skal du bruge: 
• Et syltetøjsglas 
• En skovl

Grav et syltetøjsglas ned i jorden i et krat, evt. i Æblelunden, 
Bøgebjerg Engen eller Gyngemosen. Grav det ned så kanten af 
glasset er på samme niveau som jordoverfladen. Når de små 
insekter løber henover jorden, vil de falde ned i glasset. I kan 
også putte lokkemad i glasset som fx et stykke æble. 
Lad evt. glasset stå over natten. 

Undersøg hvilke smådyr I har fanget. 

1) Brombær: Find sorte og saftige brombær i 
stikkende brombærkrat fra juli til oktober. 
2) Jordbær: Det røde og søde jordbær er indbegrebet
af dansk sommer. De er i sæson fra juni til juli. 
3) Hyldeblomst: Hylden blomstrer typisk i juni og har
små, hvide blomster i runde skærme. Hyldeblomster
smager skønt i hjemmelavet saft.
4) Merian: Merian hedder også oregano. Den friske
krydderurt smager skønt på pizza og i pastaretter.
5) Hindbær: De søde hindbær vokser vildt i juli og
august.  
6) Kirsebær: Kirsebær hænger i klaser fra kirsebær-
træerne - de er i sæson fra juli til august.
7) Løgkarse: Løgkarse smager som en blanding af løg,
karse og hvidløg. Bruges frisk i salat, pesto eller dressing.
8) Almindelig syre: Alm. syre er en rigtig god plante til
at give en syrlig smag til maden, den smager som citron.

Naturen omkring Høje Gladsaxe er fuld af spiselige 
planter og bær. Gå på opdagelse og find:

1)

2)

3)

6)7)8)


