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I år vil der igen være krav om tilmelding til de enkelte ture. 

Tilmelding vil foregå efter først-til-mølle-princippet og det vil 
være muligt at komme på venteliste til den enkelte tur, skulle 
alle pladser være optaget.

Tilmelding sker via Billund Kommunes hjemmeside. Gå 
ind på www.billund.dk/naturture (eller brug QR-koden 
herunder) og vælg den tur du ønsker at tilmelde dig. 
Herunder finder du et tilmeldingslink, som du blot skal klikke 
på og herefter udfylde tilmeldingsblanketten. Når du har 
udfyldt tilmeldingsblanketten, vil du modtage en kvittering 
på mail og du er nu tilmeldt. Du vil også få besked hvis alle 
pladser er optaget og du er kommet på ventelisten.

SCAN, FIND OG TILMELD DIG TURE

Husk at  
tilmelde dig!

Rigtig god tur!

QR
1
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Mulighed for at tilmelde sig SMS-service

Igen i år giver vi dig muligheden for at blive mindet om vores 
naturture via SMS. Det eneste du skal gøre, er at gå ind på 
www.billund.dk/naturture og klikke på linket ”Tilmeld/
afmeld SMS-service om Billund Kommunes naturture” eller 
brug QR-koden herover.

Tekniske problemer

Skulle du opleve problemer med at tilmelde dig SMS-
service eller tilmelding til en af vores naturture, er du meget 
velkommen til at kontakte os, så hjælper vi dig på vej:

Lasse Pedersen 
Telefon 79 72 70 65 • E-mail: lpede@billund.dk

Lea Bach Sloth 
Telefon 79 72 71 65 • E-mail: lbsl@billund.dk

SCAN OG TILMELD DIG SMS-SERVICE

QR
2
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Sammen med naturvejleder Sam skal vi lave et lækkert 
måltid mad over bål. Vi skal samles om bålet i den lille 
lysning ved shelterbyen i Vorbasse. Her skal vi nyde magien, 
nærværet og madlavningen over bålet – og selvfølgelig spise 
et dejligt måltid mad sammen.

At lave mad over bål, ude i naturen, kan en masse ting. Det 
smager fantastisk, giver ro i sjælen, skaber en god stemning 
og hvis man er heldig, kommer man hjem med en dejlig duft 
af bål i håret. Der er både mad der skal snittes og hakkes, 
røres sammen og smages til, og et bål der skal passes. 
Uanset hvad man er til, hvor stor man er og hvor gammel 
man er, så kan man være med til at lave mad over bål. 
Naturvejleder Sam sørger for råvarer, opskrifter og bålgrej. 
Medbring selv service og godt varmt tøj, som gerne må få en 
dejlig duft af bål. Alle er velkomne, uanset om man har prøvet 
at lave mad over bål før, eller om det er den første gang.

MØDESTED:  
Shelterbyen i Vorbasse.  
Parkering på græsareal modsat Bækkevej 14

TURLEDER: 
Naturvejleder Sam Sørensen 
Telefon 40 29 37 66 • E-mail: naturvejleder@sonderskov.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

MARTS
LØRDAG

26.
KL. 10.30-14.30

Mad over bål



Rækkebjerge is an elongated inland sand dune which runs 
through the flat bog called Simmelmose. The dune was 
created during the end of the last ice age more than 10.000 
years ago. Join our nature guide on a hike on top of the 
dunes and hear about the history of the landscape, the 
harvesting of peat and the plants and animals that live here.

Today the sand dune is covered with heather and a winding 
road runs between the top of the dunes. The rectangular 
holes along the dunes is a remnant of a time where every 
farmer had their own little lot to harvest peat, which were 
used as fuel. 

Remember to bring suitable clothes according to the 
weather, good footwear and a delicious lunch pack for the 
end of the hike, which will be at a nice lunchspot near the 
dunes (on the ground – so bring a blanket). The trip is not 
suited for walking disabled.

MEETING POINT:  
Parking spot at Søndre Egsgårdvej 23, 7323 Give

TOUR GUIDE: 
Nature guide Peer Høgsberg 
Telephone 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com

ORGANIZER:  
Billund Kommune

APRIL
SATURDAY

23.
10.00 AM - 12.30 PM

Lunchhike in 
Rækkebjerge
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GRATIS 
INSEKTSUGER 

TIL BØRNENE!

Tag med på jagt efter krible krable dyr i Grindsted. De 
gemmer sig derude i græsset, i lyngen eller i skovbunden og 
med lidt øvelse og det rigtige udstyr, så skal vi nok finde dem.

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på opdagelsestur 
med insektsuger, net og lupglas for at finde nogle af de 
spændende smådyr, der gemmer sig ude i naturen. Vi skal 
kigge nærmere på de smådyr vi finder, og se på hvordan de 
lever deres liv. Turen er tilrettelagt for familier med børn på 
4-10 år, men alle andre er også velkomne til at deltage. Der vil 
blive udleveret en gratis insektsuger til alle børn, der deltager 
i arrangementet. Medbring evt. madpakke som kan nydes i 
naturskønne omgivelser når turen er slut.

MØDESTED:  
P-plads ved hundeførerforeningen,  
Søndre Boulevard 7, 7200 Grindsted.  
Indkørsel ad grusvej fra Søndre Boulevard mellem  
Grindsted stadion og cirkuspladsen

TURLEDER: 
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet 
Telefon 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

MAJ
SØNDAG

8.
KL. 10.00-12.00

Krible Krable tur



7

Tag med naturvejleder Finn Lillethorup på denne sene 
aftentur og oplev nattestemningen i den mørke plantage. Her 
kan vi netop nu være så heldige at møde den sjældne natravn 
og ikke mindst høre dens underlige snurrende sommersang, 
mens den flyver rundt og fanger natteaktive insekter. 

Natravnen, der i 1800-tallet var en almindelig fugl på de 
danske heder, ses sjældent i dagtimerne, hvor den sidder 
ubevægeligt og sover på en gren eller en væltet stamme, 
godt camoufleret af sin gråbrune fjerdragt.

Vi vil desuden lokke natsommerfugle frem med både 
rødvinsduftende snore og ultraviolet lys. Tag med i 
sommermørket og få en helt særlig oplevelse. Medbring 
gerne lommelygte eller pandelampe.

MØDESTED:  
P-pladsen i Frederikshåb Plantage, 
Rygbjergvej 50, 7183 Randbøldal

TURLEDER: 
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet 
Telefon 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

JUNI
LØRDAG

18.
KL. 22.00-00.00

Oplev natravnens 
verden
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Kom med på tur og sæt smag på snapsen sammen med 
naturvejleder Sam. Lær hvilke planter ude i plantagen og på 
heden, der smager godt i en hjemmelavet snaps, og hvad 
man skal være opmærksom på, når man laver sin egen 
snaps.

Sammen finder vi årstidens urter og bær til snapsen. Når 
vi har sanket færdig, samles vi og sætter vores snaps. Der 
vil være smagsprøver på hedens urter, skovens bær og 
frugter. Medbring: Vodka/snaps efter behag til at lave din 
hjemmelavet snaps. Patentglas med låg eller stort sylteglas 
til at lave snapsen i. Har du smagsprøver på snaps, som du 
selv har lavet og gerne vil dele ud af, er du også mere end 
velkommen. Husk: påklædning efter vejret. Den præcise 
længde på turen kendes ikke, dog egner turen sig ikke for 
gangbesværede.

MØDESTED:  
Rastepladsen ved Gyttegård Plantage på Billundvej

TURLEDER: 
Naturvejleder Sam Sørensen 
Telefon 40 29 37 66 • E-mail: naturvejleder@sonderskov.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

AUGUST
SØNDAG

14.
KL. 09.30-12.30

Snapsetur



Vidste du, at blåhatjordbi ene og alene lever på blomsten 
blåhat, og at dukatsommerfuglens larve er helt tosset med 
rødknæ og almindelig syre?

Sammen med vores naturvejleder kan du lære, hvordan du 
inviterer dine vilde naboer ind i din egen have. Du kan lave 
blomstereng i græsplænen eller i krukker. Du kan også lave 
en fin stenbunke, hvor dine vilde naboer kan få varmen, eller 
et lille vandhul, hvor de kan få sig en tiltrængt tår vand i den 
varme sommer.

Så tag din far, søster, mormor eller bedste ven i hånden og 
bliv vildere sammen med Billund Kommune.

Arrangementet er tilrettelagt for børnefamilier, men alle er 
mere end velkomne til at deltage. Husk kaffe/tefiltre til at 
samle frø i.

MØDESTED:  
Parkeringspladsen bag Billund Bad, Åstvej 8, 7190 Billund

TURLEDER: 
Naturvejleder Finn Lillethorup, Økolariet 
Telefon 21 78 21 03 • E-mail: finli@vejle.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

AUGUST
LØRDAG

27.
KL. 10.00-12.00

Bliv vildere 
med Billund 
i børnehøjde

9
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen og hold øje med 
vores hjemmeside og Facebook. Det fulde program bliver 
offentliggjort senere på året.

Igen i år markerer Billund Kommune naturens dag. Denne 
gang skal vi til shelterpladsen i Gyttegård Plantage. Det bliver 
en fantastisk dag i naturen med bålmad, aktiviter, hygge, 
spas og løjer. Vi glæder os allerede helt vildt! 

MØDESTED:  
Bålhytte ved shelterplads i Gyttegård Plantage,  
nærmeste p-plads er ved rastepladsen ved  
Gyttegård Plantage på Billundvej

ARRANGØR:  
Billund Kommune 
Telefon 79 72 71 65 / 79 72 70 65 • Email: natur@billund.dk

SEPTEMBER
LØRDAG

17.

Naturens dag
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Join a skilled mushroom hunter, nature guide Peer Høgsberg, 
in Gyttegård plantation on the hunt for edible mushrooms. 
Peer will tell you about the mushrooms you find, and how to 
tell them apart.

On the tour through Gyttegård plantation we will pass by the 
unique inland dune area Grene Sande. If there is time, Peer 
will prepare a few taste sample at the end of the tour. All 
participants are offered to have their baskets examined after 
the tour. We will walk approximately 5 km in varied terrain. 
Bring your own mushroom basket, a small kitchen knife and 
if possible, a small brush. You are also encouraged to bring 
portable coffee and of cause suitable outdoor clothing as 
well as good footwear. All are welcome – especially kids with 
eagle eyes. The tour will be in English and is not suitable for 
walking impaired.

MEETING POINT:  
Parking area by Gyttegård Plantation, at Billundvej

TOUR GUIDE: 
Nature guide Peer Høgsberg 
Telephone 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com

ORGANIZER:  
Billund Kommune

SEPTEMBER
SUNDAY

25.
13.00 PM - 16.00 PM

Mushroom hunting

IN
ENGLISH
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Tag med naturvejleder og svampekyndig Peer Høgsberg, ud 
i Gyttegård Plantage på jagt efter spiselige svampe. Her kan 
du lære om de svampe vi møder, hvordan man kender dem – 
og kender forskel på dem.

Vi vil gå igennem Gyttegård Plantage og bl.a. komme forbi 
de unikke indlandsklitter. Hvis der er tid, vil Peer efter turen 
tilberede et par smagsprøver af dagens fund. Alle deltagere 
vil også få muligheden for at få tjekket deres svampekurve. 
Medbring svampekurv, en svampekniv eller en lille 
køkkenkniv og evt. en lille børste. Medbring også gerne kaffe 
til gåturen og naturligvis passende udetøj og godt fodtøj. 
Alle er velkomne – og især børn med skarpe øjne. Turen går 
igennem varieret terræn og er ikke egnet for gangbesværede.

MØDESTED:  
Rastepladsen ved Gyttegård Plantage på Billundvej

TURLEDER: 
Naturvejleder Peer Høgsberg 
Telefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com

ARRANGØR:  
Billund Kommune

OKTOBER
SØNDAG

2.
KL. 09.00-12.00

Svampe jagt i 
Gyttegård Plantage
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Kom og vær med til at snitte i træ, og varm dig ved bålet. 
Et hyggeligt arrangement for alle, hvor I sammen med 
naturvejleder Sam kan lære at snitte i træ. Nu har du 
mulighed for at snitte en grydeske, smørekniv eller en magisk 
tryllestav. Måske skal det være en julegave?

Vi tænder op i bålet, så vi kan mærke varmen fra ilden i 
efterårsvejret. Over bålet vil vi koge vand til kaffe/kakao og 
riste skumfiduser. Arrangementet er for hele familien, for 
venner og for dem der bare gerne vil lære at snitte i træ. 
Naturvejleder Sam tager snitteknive og pinde med. Medbring 
selv en kop til kaffe eller kakao. Husk også varmt tøj og 
måske et tæppe at sidde på. Børn skal være ifølge med en 
voksen.

MØDESTED:  
Bålhytten i Billund Anlæg.  
Følg stien mod højre for enden af Lærkevej

TURLEDER: 
Naturvejleder Sam Sørensen 
Telefon 40 29 37 66 • E-mail: naturvejleder@sonderskov.dk

ARRANGØR:  
Billund Kommune

NOVEMBER
LØRDAG

5.
KL. 13.00-16.00

Snit en julegave 
i træ



Så skal det nye år indvies med en travetur. Den skal gå ud 
over den jyske hede i Grene Sande, hvor vi vil nå hele vejen 
rundt. Så kridt vandreskoene og tag med ud i den friske 
vinterluft. Her vil naturvejleder Peer Høgsberg fortælle om 
det karakteristiske landskab. 

Vi oplever vinteren på heden, hvor vi tager en ca. 10 km 
lang vandretur. Der vil både være tid til en sang og til den 
medbragte kaffe. Så husk en termokande med varmt drikke 
og dine bedste vandresko. Tag din kone, mand eller gode ven 
under armen, så vi kan starte 2021 med en tur ud i det blå. 

MØDESTED:  
Rastepladsen ved Gyttegård Plantage på Billundvej

TURLEDER: 
Naturvejleder Peer Høgsberg 
Telefon 23 64 02 65 • E-mail: peer.natur@gmail.com

ARRANGØR:  
Billund Kommune

JANUAR
LØRDAG

7.
KL. 13.00-17.00

Nytårsvandretur
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2023
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BIOBLITZ – KONKURRENCE MELLEM BYERNE

Hvem kan finde flest arter indenfor bygrænsen?  
Vær med i konkurrencen og hjælp din by med at vinde et flot 

og spændende blomsterbed med vilde planter til jeres by.

Læs hvordan du deltager på  
www.billund.dk/bioblitz eller via QR-koden,  

hvor du kan se og downloade plakaten i stor størrelse.

Konkurrencen løber frem til september 2022,  
hvorefter vinderbyen vil blive offentliggjort til  

Naturens dag samt på hjemmesiden.

15

BY-KONKURRENCE
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Billund Kommune inviterer igen i år  
jer alle med ud i naturen. 

Vi har i samarbejde med vores 
dygtige turledere, lavet et program for 

ture, hvor vi både kommer ud på de 
smukke heder, ind i plantagerne og 

får mulighed for at smage på naturen.

Der er planlagt lange vandringer  
og kortere ture, samt ture for 

børnene, hvor det rigtig kommer til  
at krible og krable.

Vores turledere i år er  
PEER HØEGSBERG,  

SAM BØGESGAARD SØRENSEN og   
FINN LILLETHORUP. 

De vil ligge sig i selen for  
at gøre jeres naturoplevelser i 2022  

til noget helt særligt. 

Så spænd vandreskoene og husk 
kaffekanden og kom med os ud i 

Billund Kommunes storslåede natur.

Find mere information på  
www.billund.dk/natur

Kom med
ud i 

naturen!


