
Falk Fjords vilde aktiviteter



Det e
 hæf e tilhører



Lucas boede i et helt almindeligt parcel-
huskvarter i et helt almindeligt hus med 
en helt almindelig have med masser af 
fliser og græsplæne. En dag mødte Lucas 
feen Falk Fjord, der tog ham med på en 
opdagelsesrejse i skoven. 

Undervejs på rejsen blev Lucas meget 
klogere på, hvorfor rod er en god og vigtig 
ting i naturen, og hvad vi kan gøre for at 
passe rigtig godt på alle de mange arter 
af planter og insekter, som mangler ste-
der at bo. 

Derfor besluttede han at bygge et dej-
ligt fehus til Falk Fjord hjemme i sin egen 
have, så feen altid havde et sted at vende 
hjem til, når han havde været på opdagel-
sesrejse. 

Sammen med Falk Fjord lavede han også 
en masse andet dejligt rod i haven, så der 
var mad og husly til havens insekter og 
smådyr. 

Vil du hjælpe Lucas og feen Falk Fjord 
med at sørge for mad og husly for insek-
ter og dyr i din have?

Har du hørt 
historien om 
drengen Lucas? 

Biodiversitet 
i børnehøjde
Dette hæfte er blevet til i et samarbejde 
mellem Odense Kommune og Natureven-
tyr og skal formidle biodiversitet i børne-
højde. 

I hæftet finder I sjove aktiviteter, som 
giver viden om biodiversitet på en sjov 
og hyggelig måde. Samtidig finder I også 
inspiration til, hvordan I kan gøre jeres 
have mere vild til glæde og gavn for 
insekter og dyr.

Hæftet er udgivet i forbindelse 
med lanceringen af eventy-
ret om Lucas og den store 
opdagelsesrejse i Sejer-
skov i Odense, som 
I kan gå med den 
gratis app Natur- 
eventyr. 

Sejerskov rummer en helt unik biodiver-
sitet, som I kan blive klogere på sammen 
med Lucas og feen Falk Fjord. Eventyret 
tager jer med rundt på en børnevenlig 
rute med sjove udfordringer for børnene 
undervejs.

Læs mere om, hvordan I downloader 
appen på bagsiden af hæftet. 
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Byg et flot fehus
Ligesom Lucas bygger et hus til sin ven 
feen Falk Fjord, kan du måske også bygge 
et hus til en fe i din have. 

Feer er ikke kræsne, når det kommer til 
huse. De vil bare gerne have et godt sted 
at bo. 

Først skal du finde nogle pinde, noget 
bark eller nogle sten, som du kan bygge 
huset af. Sæt det mod hinanden, så det 
kan stå selv. Et godt sted at bygge fehu-
set kan være op ad en træstamme, en rod 
eller en stor sten. Du kan gøre huset tæt 
med kviste, blade eller mos. 

Nu skal du finde noget, som du kan pyn-
te huset med. Det kan for eksempel være 
blomster, frø, fjer, nødder eller små sten. 
Feer elsker al slags pynt. 
Feer har også brug for at sove og spise. 
Måske kan du bygge en lille seng og en 
lille spiseplads til feen. Her kan du bruge 
et lille stykke træ eller bark som bord, 
bænk og seng. Store dejlige blade er fine 
dyner til de små feer. Hvad tror du, feer 
kan lide at spise?

Lav gerne en lille sti ind til huset af små 
sten eller kviste.

Feer elsker at holde vilde fester, og nogle 
gange kommer de til at feste så vildt, at 
deres fehus falder sammen. Du må derfor 
forberede dig på at bygge et meget solidt 
fehus, eller også må du bygge et nyt, når 
feerne har holdt fest. 

Det skal du bruge 
- Pinde
- Blade 
- Sten 
- Pynt 

Pynt kan være blomster, 
nødder, frø, fjer eller små 
sten. Kun fantasien sætter 

grænser.

Vidste du, at fehuse 
måske også kan blive et 
hjem for andre end feer? 
Insekter, pindsvin, tud-

ser og andre små dyr kan 
for eksempel godt lide at 
bo under grene og blade. 

Måske er du heldig, at 
der flyter nogle insekter 

eller små dyr ind sam-
men med din fe. 

Del dit 
fehus på 

#fleerfeer

6 7



Kan du finde farveblyanterne frem og 
farvelægge dete fine fehus? Du kan måske 
også tegne insekter og små dyr, som kan bo 
sammen med feerne. 



Blomstereng
Feer elsker alle slags blomster - både de 
store og små og dem, der er røde, gule, 
grønne og blå. 

Vil du lave en blomstereng til feerne? 
Alle insekterne i haven bliver nok også 
glade for al den mad, der er i sådan en 
blomstereng.

Først skal du finde ud af, hvor den vilde 
blomstereng skal være. Hvis du har et fe-
hus eller et hotel til bierne, så kunne det 
jo være ved siden af det. 

Når du har bestemt, hvor stor blom-
sterengen skal være, så skal du grave 
græstørven af. Start med at lave en lille 
blomstereng. Så kan du altid lave den 
større. 

Riv jorden, så den løsner sig. Du kan evt. 
blande lidt sand eller grus i jorden, hvis 
den er meget leret. 

Nu kan du så dine blomsterfrø, og det 
er sjovt. Man skal nemlig bare kaste frø-
ene ud på jorden, så de ligger i et jævnt 
lag. Hvis du har købt en frøblanding, så 
står der på pakken, hvor stort et område 
frøene kan dække. Del frøblandingen op, 
så det passer med størrelsen på dit eget 
blomsterbed. 

Når frøene er spredt, skal du lige rive jor-
den lidt, så frøene bliver dækket af jord. 
Vand engen, og vent på, at frøene spirer. 

Vær opmærksom på, at nogle frø skal sås 
om efteråret, mens andre frø skal sås  om 
foråret. Har I købt en frøblanding, vil det 
stå på pakken. 

Det skal du bruge 
- En skovl 
- En rive

- Blomsterfrø

Frøene kan være fra din 
egen have eller frø, du fin-
der i naturen, men du kan 
også købe frøblandinger i 

plantecentre.

Vidste du, at mange 
sommerfugle og vilde 
bier mangler mad og 

steder at bo? 
Derfor er det godt at 
plante vilde blomster 
i haven, så man kan 
hjælpe insekterne. 
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På deres opdagelsesrejse i skoven mød-
te Lucas og feen Falk Fjord en fin lille 
kastanjefe. Måske kan du lave en katanje-
fe til dit fehus?

Feer kan se ud på mange måder. Her er et 
forslag til, hvordan du kan lave en fe, som 
kan bo i dit fehus i haven. Du kan også 
selv finde på en sej fe - bare brug din 
fantasi.   

Tag to kastanjer, og sæt dem sammen 
med en tændstik. Den ene kastanje bliver 
hovedet, og den anden bliver kroppen. 

Giv feen noget hår eller en hat. Brug skå-
len fra et agern som en hat, eller brug 
noget mos som hår. 

Feen skal have arme og ben. Her kan du 
bruge nogle små kviste. Feen skal natur-
ligvis også have vinger. Her kan du bruge 
nogle flotte efterårsblade, som du kan 
lime på ryggen af feen. 

Sæt øjne på feen. Du kan enten tegne 
dem med en permanent tusch, eller du 
kan bruge perler eller googly eyes som 
øjne. 

Kastanjefe

Det skal du bruge 
- To kastanjer
- Tændstikker
- Efterårsblade
- Skålen fra et 

agern
- Mos

- Fire små kviste 
- Hvid tusch 

- Lim eller evt. 
en limpistol

- Evt. perler eller 
googly eyes
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Hvor mange
forSkellige feer 
kan du finde på?
Der findes mange forskellige feer. Flere 
end du kan tælle på dine fingre! Her er et 
par eksempler på nogle af kastanjefeens 
venner, som du kan lave. Måske kan du 
også finde på din helt egen fe?

Vend grankoglen på hovedet, og lim 
kastanjen fast i bunden af grankoglen. 
Det bliver feens krop og hoved. Tegn et 
lille ansigt på kastanjen. 

Lim to blade på ryggen af feen. Det bliver 
feens vinger. 

Nu kan du pynte feen og give den noget 
hår af mos eller strå, eller måske kan du 
finde nogle små blomsterblade, som du 
kan lime rundt på kroppen af feen som en 
kjole. 

Til sidst skal du finde et stykke sytråd, 
som skal bindes i en løkke. Bind eller lim 
snoren fast til feen. Spørg en voksen om 
hjælp, hvis det er svært. Nu kan du hænge 
feen op, så den kan flyve.

Sæt de to kastanjer sammen med en 
tændstik. Det bliver feens krop og hoved. 
Tegn et ansigt på feens hoved.

Lim efterårsbladene på feens ryg, så den 
får to vinger.

Sæt to kviste i hver side af feens krop 
som feens arme, og sæt to kviste i bun-
den af feens krop som to ben. 

Lim de to skaller fra agern på feens 
skuldre som ridderens beskyttelse.
Lim det lille stykke bark fast på den ene 
hånd, som skal være ridderens skjold, og 
lim den lille pind fast i den anden hånd 
som feens sværd. 

Lim den piggede skal fra kastanjen fast på 
toppen af feens hoved, så ridderfeen får 
en ridderhjelm på.

Det skal du bruge 
- En grankogle 

- Et par efterårsblade 
- En kastanje 

- Sytråd 
- Lim eller evt. 

limpistol
- Mos eller strå
- Evt. nogle små 
blomsterblade

Det skal du bruge 
- To kastanjer 
- Tændstikker 
- Efterårsblade 

- Den piggede skal 
fra en kastanje 
- Lim eller evt. 

limpistol 
- Fire små kviste

- To skaller fra agern 
- Et lille stykke bark 

Hurtigflyverfe Ridderfe

Hurtigf yverfe

Ridderfe



Så skal du i gang med skovlen og grave. 
Hullet skal være stort nok til, at murer-
baljens kanter ligger helt nede ved jor-
dens overflade.

Først skal du sammen med dine foræl-
dre finde et godt sted at grave hullet. Der 
skal både være noget sol, men der skal 
også kunne være lidt skygge. 

Nu kan du sætte baljen i hullet. Brug 
et vaterpas, så baljen ligger lige. Det er 
vigtigt, så vandet ikke løber ud i den ene 
side. Nu kan du gøre kanterne fine, så der 
ligger jord helt hen til kanten. Kan en lille 
frø kravle ned i baljen?

Put store sten ned i baljen, og læg dem 
oven på hinanden, så de laver en lille 
trappe op til kanten. På den måde kan 
de små dyr komme op og ned i vandet. 
Stenene må gerne stikke op ad vandet. 

Så er det tid til at fylde vand i baljen. Du 
skal gerne bruge opsamlet regnvand, da 
det er bedst for insekter og dyr. 

Nu kan du plante en lille vandplante i 
vandet. Sørg for at finde en plante, som 
kan klare sig på lavt vand. 

Falk Fjord elsker at bade, og det gør frø-
en og tudsen forresten også. Så Lucas og 
Falk Fjord laver også et vandhul i Lucas 
have. Vil du også lave et vandhul i din 
have?

Vidste du, at et lille vandhul i haven kan 
hjælpe mange forskellige slags dyr? Det 
kan både tiltrække frøer og pindsvin, men 
det er faktisk også godt for både fugle og 
insekter. Alle levende dyr har nemlig brug 
for vand. Så hvis du laver et vandhul, så 
vil der helt sikkert flytte flere insekter, 
fugle og dyr ind i din have. 

Det skal du bruge 
- En skovl 

- Et vaterpas
- Sten og grene 
- Vandplanter 

- En murerbalje 
på ca. 80 liter
- Opsamlet 
regnvand

Lav et vandhul
i din have
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Billen Boris er flytet ind hos Falk Fjord, 
men de kan ikke forstå, hvorfor de er 
helt alene i haven. Her er ellers alle 
deres yndlingsplanter!

Måske kan du tegne nogle nye planter, 
så der også er andre dyrs yndlingsplanter. 
Så får Boris og Falk Fjord nok snart gæster. 
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Det er vigtigt, at vi har 
insekter i vores haver. De 
gør nemlig et stort arbej-
de for at bestøve havens 
planter, og det er sådan, 
der kommer nye blomster, 
frugter og bær på træerne 
og buskene. 

Nogle insekter lever af at 
spise andre små insekter. 
Det kalder man nyttedyr. 
For eksempel spiser ma-
riehøner bladlus, og edder-
kopper spiser myg. Og 
det er dejligt for os 
mennesker, for så får 
vi ikke lige så mange 
myggestik. 

Men for at insekterne kan 
leve i vores haver, så må 
de have et sted at bo og 
noget mad at spise. Men 
det kan være svært for 
insekterne at finde et sted 
at bo inde i byer, hvor der 
er mange græsplæner eller 
ude på marken, hvor der 
kun er korn. 

Hvis du gerne vil have 
flere insekter i din have, 

så kan 
du hjæl-
pe dem 
ved at bygge et sted, hvor 
de kan bo. Det kalder man 
for et insekthotel. Når du 
skal bygge hotellet, så brug 
så vidt muligt de ting, du 
kan finde i din egen have 
i stedet for at hente det i 
skoven. På den måde pas-
ser du på biodiversiteten 
både i skoven og ude i 
haven. 

Er du også trætte af våde fødder og 

vinger? Så nyd en solferie her!

Hotellet ligger perfekt i læ af regn og 

blæst, så du kan bo varmt og trygt på 

din ferie. Værelserne er placeret højt, 

så du kan nyde din morgennektar med 

udsigt til den skønne have.

Er det tid til campingferie med famili-en? Prøv vores nye insekthytter.

Her har I ingen naboer, så I får mulig-hed for at komme helt tæt på naturen.

Foretrækker du en aktiv ferie? Så er vores jordnære hotel noget for dig.
Her har du fri adgang til naturen om-kring dig med mulighed for både at kravle, krybe, fyve eller snegle sig ind. Vi har plads til alle, uanset om du er til mos, blade, bark eller grene - vi har det hele!
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Solferie til bierne
Et solferie-insekthotel er godt til bier.

Find de ting frem, som du vil have i biho-
tellet, og lav din ramme klar til at putte 
ting i. Rammen kan du lave af træ, som 
du sætter sammen i en firkant. 

Indret små rum i bihotellet med de for-
skellige ting, du har samlet. Lav for ek-
sempel et rum med kogler, et rum med 
små pinde og et rum med hø. De forskel-
lige rum tiltrækker forskellige typer af 
bier.

Sæt eventuelt et stykke net uden på 
bihotellet, som kan holde materialet på 
plads. 

Hæng bihotellet op et sted i haven. Biho-
tellet skal gerne hænge et sted, hvor der 
er solrigt, og hvor der er ly og læ fra regn 
og blæst.

Det skal du bruge 
- En trækasse som 
ramme - du kan 

evt. lave den selv af 
genbrugstræ 

- Mos
- Grankogler 

- Hø 
- Kviste
- Bark 
- Blade

Vidste du, at der findes 
mange forskellige slags bier. 
Nogle bier bor i et bistade, så 

de har et hjem, hvor de kan lave 
honning. Dem kalder vi hon-
ningbier. Men der findes også 

mange andre slags bier, som le-
ver i naturen. De bor for eksem-

pel i jorden, i bunker af visne 
blade og grene eller i gammelt 

mur- eller træværk.   
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Nogle insekthoteller er gode til bier, men 
der findes også andre slags insekthoteller. 
Du kan nemlig også lave et insekthotel, 
som er rigtig godt til krible-krabledyr. 

Til dem kan du for eksempel bruge en 
kasse, som du sætter på jorden, så den 
kan tiltrække de insekter og smådyr, som 
lever ved jorden. 

Du kan putte mange forskellige ting ind i 
kassen, som dyrene kan gemme sig i. Find 
ting hjemme i din egen have, som du kan 
bruge til insekthotellet. 

Læg trækassen på siden, så smådyrene 
kan kravle ind i kassen, når den står på 
jorden. 

Indret forskellige små rum inde i kassen 
med de materialer, du har samlet. Pas 
på, at materialerne ikke ligger så tæt, at 
insekterne ikke kan kravle ind i det. 

Find et godt sted, hvor kassen kan stå lidt 
i fred. Den må gerne stå i skyggen. Læg 
kassen på jorden, så de små insekter har 
god adgang til de forskellige rum i kassen.

Hvis du har lyst til at lave en lille insekt-
hytte til de små insekter, så kommer her 
to gode idéer, som er nemme at lave.

Tag en ren dåse og fyld den med pinde. 
De skal ikke stikke ud over dåsens kant. 
Hvis nogle af pindene er for lange, så klip 
dem af, så de passer. 

Dåsen skal være fyldt, men der skal sam-
tidig være plads til, at insekter kan kravle 
ind i de små huler mellem pindene. 

Nu kan du hænge insekthytten op med 
noget snor. Hæng den et sted, hvor der er 
læ, så insekthytten ikke hænger for uro-
ligt. 

Hvis du har mange dåser, så kan du fylde 
dem med forskellige størrelser pinde, og 
binde dem sammen med snor, så får du 
et større hotel. 

Hvis du ikke har en dåse, så kan du også 
lave små hytter kun af snor og tynde pin-
de. Bind de tynde pinde sammen i et lille 
bundt med snoren. 

Nu kan du lægge hytterne forskellige ste-
der i haven. De må gerne ligge på jorden. 
Så har de små insekter, som bor tæt på 
jorden, også et sted at kravle hen. 

Det skal du bruge 
- Træ til en ramme

- Kogler
- Papruller 

- Mursten med huller
- Et lille stykke net

- Hø 
- Visne blade

- Sten 
- Små pinde

Det skal du bruge 
- En tom og ren dåse

- Tynde pinde på 
ca. 11 cm. 

Det må gerne være 
hule pinde, fx bambus.

- Snor 

Krible-Krableferie Campingferie



Vinterhi til 
pindsvinet
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Vidste du, at der er nogle dyr, som sover 
hele vinteren. Det hedder at gå i hi, og det 
kræver et trygt og lunt sted, hvor dyret 
kan sove. Nogle dyr kan for eksempel 
godt lide at sove i et kvashegn eller i en 
bunke af visne grene og kviste. 

Pindsvin, frøer og tudser går for eksempel 
i hi, og så har de brug for et godt skjule-
sted, hvor de kan overvintre. 

Insekter har også brug for et sted, hvor de 
kan gemme sig vinteren over. 

Find ud af, hvor dit hegn skal være, og 
hvor langt det skal være.

Bank så stolperne i jorden parvis med 
ca. 30-40 cm imellem. Jo længere der 
er mellem stolpeparret, jo bredere bliver 
hegnet. 

Fortsæt med at banke stolpepar i jorden 
med ca. 1.5 meters afstand, til hegnet har 
den længde, du synes. 

Når stolperne er banket i jorden, er det 
tid til at fylde kvas i. Bland store og små 
grene og kviste, og læg det ned mellem 
stolpeparrene. Sørg for at presse kvaset 
godt ned. Du må gerne stå på det, så det 
bliver helt tæt. 

Fortsæt med at putte kvas i hegnet, til du 
har fyldt det helt ud. Nu kan du klippe 
alle de småkviste og grene af, som stikker 
ud til siden. Dem kan du flette ind i heg-
net. 

Lav en kvasbunke

Hvis du synes, at det er for meget med et 
helt hegn, så kan du også lave en kvas-
bunke. Her vil insekter og smådyr helt 
sikkert også gerne bo. I kvasbunken kan 
du lægge alle de pinde og kviste, som 
I klipper af træer og buske. Så er I også 
fri for at køre på genbrugsstationen. 
Smart, ikke?

Vidste du, at insekter 
faktisk også gerne vil 

bo i døde træer? 
I døde træer er der tit 
huller, som insekter-
ne kan bo og formere 
sig i. Så hvis der er et 
dødt træ i din have, 

så kan du lade det stå 
eller ligge og på den 

måde give plads til fle-
re insekter i haven. 

Det skal du bruge 
- Stolper til at 

holde på hegnet
- Småkviste 

og pinde 
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Har du set, om du har insekter eller små-
dyr i din have? Prøv at lægge mærke til, 
hvad der kribler og krabler, næste gang du 
er ude. Måske har du også en lille have-
dam eller nogle spændende blomster i 
haven. 

Her kan du lave et lille have-bingo-spil og 
se, hvor mange ting du kan krydse af. 

Insektbingo



Kan du hjælpe pindsvinet Pernille med 
at finde en dejlig kvasbunke, hvor hun 
kan gå i hi for vinteren?



Vi håber, at aktivitetshæftet 
her har givet jer ny viden 
om biodiversitet og gode 
ideer til, hvordan I kan gøre 
jeres egen have mere vild.

Aktivitetshæftet og natur- 
eventyret om Lucas og Falk 
Fjord er udarbejdet som et 
led i Odense Kommunes 
deltagelse i konkurrencen 
om at blive Danmarks 
vildeste kommune. 

Se mere på 
odense.dk/dkvild

Natureventyr er en app 
for børnefamilier fyldt 
med stednære eventyr, 
der gør det sjovt og nemt 
for voksne at tage børn i 
alderen 3-9 år med på en 
gåtur i naturen. 

Med appen i hånden 
oplever I eventyr, der er 
skrevet unikt til en børne-
venlig rute. Hvert kapitel 
tager udgangspunkt i de 
ting, som børnene kan 
se, høre og røre ved og 
byder på spænding, leg 
og udfordringer.
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