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KURSER 

Kursus nr. 191 

Træer, plantager og skovnatur i Thy 
Skovenes betydning og dyrkning før og nu  
 

8 timer ved Ditte Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Thy.  
 

Ud over at lære træerne at kende vil kurset denne gang have større fokus på valget 
af træer og dyrkning af skovene før og nu. Vi skal høre om Naturstyrelsens 
driftsplaner – herunder balancen mellem certificeret skovdrift og naturforvaltning i 
Nationalpark Thy.   
 

Første gang: På VUC i Thisted tirsdag d. 30. april kl. 19.00-21.00   
Her vil Ditte fortælle historien om områdets klitplantager og målsætningen om at 
ændre monotone plantager til naturnært drevne skove med større biodiversitet. Vi 
kommer også ind på Naturstyrelsens driftsplan, nationalparkplanen, hugst i skovene 
og træets anvendelse.  
 

Anden gang: Ekskursion til Vilsbøl Plantage tirsdag d. 7. maj kl. 18.00-21.00 med 
fremvisning af eksempler på træartsvalg på god og dårlig jordbund, principperne for 
naturnær skovdrift og rydning af skov til hede med naturlige vandstandsforhold.  
Mødested: Agerholmvej, Badepladsen ved Nors Sø, Vester Vandet.  
 

Tredje gang: Ekskursion til Stenbjerg Plantage tirsdag d. 14. maj kl. 18.00-21.00  



Denne gang skal vi se på etablering af ny løvskov med skovbryn, hvad der sker når 
skoven brænder, og hvordan der kan etableres ny natur med større mangfoldighed 
som mål.  
Mødested: Tyskerbakken, Nørhå. Skovrejsningsområdet syd for Stenbjerg Plantage. 
 

NB. Medbring gerne praktisk tøj og kaffe eller andet til feltturene 
Pris: 240 kr.  
 
 
Kursus nr. 192 

Rewilding 

8 timer ved Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen. 
    
Kurset vil redegøre for det nye begreb i dansk naturforvaltning, ’rewilding’. Hvad 
betyder det? Hvad vil man opnå? Og hvor meget ved man om effekterne for naturen 
og biodiversiteten?   
 

Første gang: På VUC i Thisted onsdag d. 1. maj kl. 19.00-21.00  
Her vil Thomas gøre rede for, hvad begrebet dækker over, vise eksempler på 
rewilding og diskutere mulighederne og problemerne i anvendelse af denne strategi 
i Danmark.  
 

Anden gang: På VUC i Thisted onsdag d. 8. maj kl. 19.00-21.00  
Thomas vil fortælle om erfaringerne med udsættelsen af 18 bævere i Klosterheden 
for 20 år siden – bestandens udbredelse og vækst, gener og nytteværdi.   
 

Tredje gang: Ekskursion til Klosterheden onsdag d. 15. maj kl. 19.00-23.00  
Vi føres rundt til Klosterhedens vandløb, hvor Thomas på sin hjemmebane vil 
fremvise, hvad bæverne har præsteret. Der afsluttes med - efter solnedgang – 
forhåbentlig at se det nataktive dyr i aktion. Kørsel og mødested aftales. 
 

NB. Medbring fornuftig påklædning og proviant til en lang og spændende aften.  
Pris: 240 kr. 
 
Kursus nr. 193 

Efter sidste istid 

10 timer ved David Jessen og Charlotte Boje H. Andersen   



Kurset vil belyse forandringerne i det nordvestjyske landskab – dets kultur og natur 

gennem 10.000 år i samspil med klimaet. 

Første gang: På VUC i Thisted torsdag d. 9. maj kl. 19-21 

Her vil David fortælle om de geologiske og klimamæssige forandringer, og om 

hvordan naturen har tilpasset sig disse vilkår. 

Anden gang: Ekskursion torsdag d. 16. maj kl. 18.00-21.00   

David vil på et par lokaliteter synliggøre ændringerne i landskabet og forsøge at vise, 

hvordan dyre- og plantelivet forandrer sig over tid. 

Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 22. maj kl. 19.00-21.00 

Charlotte vil fortælle om vore forfædres vilkår, levevis og aktiviteter under og efter 

den lille istid – altså fra 1300-tallet og frem til i dag. 

Fjerde gang: Ekskursion onsdag d. 5. juni kl. 18.00-21.00   

Her vil Charlotte finde og fremvise nogle af de ældre kulturhistoriske spor på fx 

klitheden, men også de store kulturtekniske indgreb som fx landvinding (Sjørring Sø) 

og anlæg af klitplantagerne. 

NB. Medbring fornuftigt fodtøj og kaffe m.m. til turene. Mødesteder aftales. 

Pris: 300 kr. 

 

Kursus nr. 194 

Lær de vilde blomster at kende  
 

På kurset vil du lære at genkende en stor vifte af danske vilde plantearter; hvor de 
typisk vokser henne, samt hvad de fortæller os om et område. Der vil være fokus på 
karakteristiske kendetegn af planterne - på en let og forståelig måde. På den måde 
vil du i din fritid kunne gå ture i naturen og kunne genkende arterne samt få en 
bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder dig.   
 

Kurset i botanik begynder mandag den 13. maj kl. 18.00-21.00 på VUC i Thisted    
På denne introduktionsaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og 
der vil blive gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af 
nogle af de blomster, vi støder på i forbindelse med vores ekskursioner.   
  



Ekskursionerne foregår derefter på følgende datoer: Mandag d. 27/5 kl. 18-21. 
Mandag d. 3/6 kl. 18-21. Mandag d. 17/6 kl. 18-21 Mandag d. 5/8 kl. 18-21. Mandag 
d. 12/8 kl. 18-21. (ekskursionsprogrammet uddeles den første aften)  
   
NB: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med 
medbragt kaffe.   
  
Varighed: 18 timer   
Lærere: Dorthea Albrechtsen (6126 7644) og María Bartolomé (9196 7420).     
Max deltagerantal: 25   
Pris: 540 kr. 
 

  

Foranderlig Blåfugl på Tranebærblomst 

 
Kursus nr. 195 

Sommerfugle 
13 timer ved Hans Henrik Larsen, Søren Rosenberg og Hugo Christensen 

Et kursus om både dag- og natsommerfugle, hvor vi ud over at lære deres kendetegn 

skal høre om sommerfuglenes biologi, levesteder, bestandenes tilstand, deres plads 

i økosystemet og truslerne imod dem. 

Første gang: På VUC i Thisted tirsdag d. 28. maj kl. 19.00-21.00   
Her vil Hans Henrik gøre rede sommerfuglenes liv og færden. Han vil også tage fat 
på dagsommerfuglenes feltkendetegn.  
 



Anden gang: På VUC i Thisted tirsdag d. 4. juni kl. 19.00-21.00     
Denne gang vil Hans Henrik fortsætte med dagsommerfuglenes kendetegn.  
 

Tredje gang: Ekskursion lørdag d. 29. juni kl. 10.00-13.00 til gode 
sommerfuglesteder i Jammerbugt Kommune, som Søren kender så godt. Her vil vi 
sammen kigge efter forskellige arter dagsommerfugle, på mindst 2 forskellige 
lokaliteter. Naturtyper som hede og fugtige kær giver god mulighed for formidling 
og sikkert også fremvisning af de mest almindelige dagsommerfugle.   
Mødested aftales senere.  
 

Fjerde gang: Natekskursion tirsdag d. 6. august kl. 21.00-24.00 til Kronborg Plantage, 

hvor Hugo Christensen som den rutinerede natsommerfuglekender vil fremvise 

fangstmetoder i praksis og lære os de mest almindelige arter at kende. 

Femte gang: Natekskursion tirsdag d. 13. august kl. 21.00-24.00 til Eshøj. Denne 

gang vil Hugo genoptage fangsterne i Eshøj og dele ud af sin store viden på området. 

 

NB. Medbring gerne praktisk tøj og kaffe til de sene og mørke aftner. 

Pris: 390 kr. 

 

Kursus nr. 196 

Stenbjerg-Lyngby-områdets historie og natur 

13 timer ved Henrik Schjødt Kristensen, Mie Buus og Jørgen Nordkvist 

På kurset kommer vi ind på områdets forandring gennem tiderne fra 

landhævningen, over forskellig udnyttelse, til sandfygning og tilplantning, til 

trærydningen på klitheden og plantagebrandens påvirkning af naturen og til sidst 

områdets botanik. 

Første gang: På VUC i Thisted onsdag d. 29. maj kl. 19.00-21.00.  

Henrik Schjødt Kristensen vil som områdets plantør fortælle om tilplantning og 

plantagedrift gennem 100 år, hvor der i de sidste årtier er kommet mere fokus på 

naturforvaltning på bekostning af den effektive plantagedrift.  

 



Anden gang: Ekskursion med Henrik torsdag d. 6. juni kl. 18.00-21.00 til udvalgte 

lokaliteter i Stenbjerg-området, hvor han vil vise eksempler på, hvordan 

Naturstyrelsens aktiviteter påvirker naturen og landskabet. 

Tredje gang: På VUC i Thisted onsdag d. 12. juni kl. 19.00-21.00  

Mie Buus vil fortælle om områdets kulturhistorie med fokus på udvikling og 
organisering i det traditionelle kystfiskeri, Indre Missions betydning, arbejdsdeling 
mellem kønnene, kost og identitet.  
 

Fjerde gang: På VUC i Thisted tirsdag d. 18. juni kl. 19.00-21.00  
Jørgen Nordkvist vil fortælle om plantelivet omkring Stenbjerg Landingsplads, hvor 
man kan finde naturtyperne hvid klit, grå klit og grøn klit samt fugtig klitlavning og 
klithede. Desuden vil der blive fortalt om plantelivet i søerne på Lyngby Klithede 
nord for Lyngby.  
 

Femte gang: Ekskursion til Stenbjerg Landingsplads onsdag d. 19. juni kl. 18.00-
20.00  
Her vil Mie Buus med udgangspunkt i den traditionelle kost og udnyttelsen af 
områdets naturressourcer lede en tur i Stenbjerg-området. Her vil hun fortælle om 
de vilde planter og bær, lokalbefolkningen udnyttede til mange formål i 
husholdningerne.   
 

Sjette gang: Ekskursion til Stenbjerg tirsdag d. 25. juni kl. 18.00-21.00  

Jørgen Nordkvist vil vise og fortælle om de forskellige naturtyper, der eksempelvis 

rummer arter såsom Skotsk Lostilk, Klit-Fladbælg, Liden Ulvefod, Klit-Siv, Vibefedt 

samt 2 arter af Soldug.  

Mødested: Stenbjerg Landingsplads kl. 18.00.  
Pris: 390 kr. 

 

Tilmelding - enten til hele kurser eller på timebasis á 30 kr. 

Til: Jens Handrup: 30 50 69 92, handrup@outlook.dk eller under arrangement 

kalenderen på https://biologiskforening.dk/kalender/ 

Obs: På alle kursus er der alle gange indlagt en pause til medbragt kaffe. 

 

PS.  Et svampekursus i september er under planlægning. 

mailto:handrup@outlook.dk

