
Naturforvalterskolen på Kollerud Gård 

 

 

 

 

Bli med på en morsom uke med aktiviteter ute på Kollerud Gård på Hemnes. Vi har base ute på gårdstunet hvor det er geiter, griser og høner. Vi 

har aktiviteter som lærer dere om naturen og artene rundt oss. Man melder seg på for alle fire dagene, men velger selv hvilke dager man vil 

komme. 

 

Uke 25 mandag – torsdag (20.06 – 23.06) 

Kl. 09.00-15.00 hver dag 

Oppmøte på Kollerud gård, Kollerudveien 84, 1970 Hemnes 

 

Opplegget er tilpasset barn i alderen 10 – 14 år 

Ta med klær etter vær og matpakke for lunsj. Husk solkrem! 

 

Påmelding gjøres på email til nikolai@ufas.no innen 15. juni 

Gi beskjed om det er spesielle behov 

Pris: 1800 kr 

mailto:nikolai@ufas.no


 

 

 

Mandag: Intro Naturforvaltning 

- Bli kjent 

- Naturforvalterspillet (brettspill) 

- Vi besøker Kollerudvika 

naturreservat og ser hva vi finner i 

nærmeste bekk (går ikke inn i 

reservatet) 

Lunsj 

- Vi bruker mikroskop og analyserer 

prøvene av bunndyr og alger som vi 

samlet 

- Innsamling av insekter og 

artsbestemmelse 

- Fuglekikking og artsbestemmelse 

Tirsdag: Fuglenes dag 

- Hva forteller fuglene om tilstanden i 

naturen? 

- Ringmerking, du får se små fugler på 

nært hold 

- Fuglekikking og artsbestemmelse 

Lunsj 

- Vi fortsetter med ringmerking og 

fuglekikking 

- Kanskje tårnfalken har flyttet inn i 

kassa på låven? 

- Rapportering av arter 

Onsdag: Landskap og habitater 

- Hva er habitat? 

- Hvor finner man de forskjellige 

artene? 

- Vi ser hvilke arter vi finner i 

forskjellige mikrohabitat på gården 

Lunsj 

- Hvordan påvirker mennesker 

landskap og habitater? 

- Vi går en tur i nærområdet og ser på 

forskjellige habitater som myr, skog, 

åker og vann. Og vi ser hvilke arter vi 

finner i de forskjellige habitatene 

Torsdag: Fisker 

- Hvilke arter finnes i vannet? 

- Vi viser arter av fisk vi har fanget 

med garn i Hemnessjøen 

Lunsj 

- Vi har leker med tema dyr 

- De som vil kan fortsette med 

artsbestemmelse av fugler, insekter, 

planter, bunndyr og alger. 


