VORES NATUR
Sammen med Danmarks Radio
og landets natur- og friluftsorganisationer giver bibliotekerne
dig i 2020 adgang til naturen på
helt nye måder. Drag med os ud
til naturoplevelser, vildskab, aktiviteter, drama og debat - i litteraturen og under den blå himmel.
Find inspiration om temaet til
hele familien i folderen her. Du
kan låne bøgerne på biblioteket
og har du brug for yderligere
inspiration, så tøv ikke med at
kontakte din bibliotekar.
Folderen er udarbejdet i samarbejde mellem BibMedia og
Bibliotekernes Temasamarbejde.

TIL VANDS, TIL LANDS
OG I LUFTEN
ANDERS KOFOEDS STORE BOG OM
NATUREN: 250 FANTASTISKE DYR OG
PLANTER DU FINDER I DEN DANSKE
NATUR
Inddelt i haven, byen, skoven og søen og
herunder i årstider, beskrives godt 200 dyr
og 50 planter. Hver art behandles i 1-2
fotos, en række fakta samt små anekdoter.
Desuden er der temaartikler, der går i dybden med emner som f.eks. dyr, der lever
på et juletræ eller dyrenes sexliv.
DYR I DANSK NATUR DU SJÆLDENT
MØDER

TRYK: NOFOPRINT AS, HELSINGØR

Det er ikke tit, man ser en sæl, en odder
eller en ulv, men de er alle en del af den
danske natur. Bogen fortæller om dem
og andre dyr, som man sjældent møder
og deres vigtigste kendetegn.

UDGIVER: BIBMEDIA AS, 2020

Fra 6 år.

BANG ELMESKOV OG MATILDE NORUP IVERSEN,
AALBORG BIBLIOTEKERNE

AF TOVE YDE, 2013 - 56.6

En introduktion til de mest almindelige
snegle- og muslingeskaller, som man
finder langs den danske kyst - til deres
udseende, levevis, forhistorie, findesteder
og meget mere.

AF ANDERS KOFOED, 2019 - 56.156

AF PETER H. PETERSEN, 2014 - 58.9

UDARBEJDERE: ANJA GAMSKJÆR NIELSEN, GRITT

SNEGLE OG MUSLINGER VED
STRANDEN

FUGLENE I MIN HAVE
AF ELVIRA FRAGOLA, 2018 - 58.86

Beskrivelse af 20 af de mest almindelige
danske fugle, der findes i haven, i parken
og ude i naturen. Med illustrationer af fuglene og deres æg samt vignet, der relaterer
til deres levevis.
Fra 10 år.
NATURHISTORIER FRA BÆK OG Å
AF BENT LAUGE MADSEN, 2017 - 50.26

Historier fra og omkring de danske vandløb. Beskrivelse af vandløbenes natur
med henblik på livet hos vandinsekterne.
Teksten ledsages af fotos, akvareller, figurer og infobokse.

NATURENS HEMMELIGE NETVÆRK:
HVORDAN TRÆER LAVER SKYER OG
REGNORME STYRER VILDSVIN
AF PETER WOHLLEBEN, 2019 - 56.1

Med udgangspunkt i de nyeste videnskabelige opdagelser vises, hvordan forskellige dyr, planter, floder, sten og vejrsystemer
arbejder sammen, og hvad der er på spil,
hvis disse komplekse systemer kommer
ud af balance.

PÅ TUR I NATUREN
PÅ SHELTERTUR: EN GUIDE TIL
NÆRE OPLEVELSER I NATUREN
AF RENÉ L. JUNGGREN, 2019 - 50.26

Om hvordan du finder shelterne i Danmark,
og hvordan du vælger det rigtige shelter
til din tur. Hvilket grej, der er nødvendigt
og praktisk, og hvad du skal holde dig for
øje, hvis du vil overnatte på alle årstider og
i al slags vejr. Dertil kommer tips og idéer
til aktiviteter såsom madlavning over bål,
træsnitning og andet håndværk.
DYR & SPOR
AF LARS-HENRIK OLSEN, 2019 - 56.1.

Om alle former for spor i naturen; fodspor,
spor efter gnav, skjul, reder, fjer, kranier,
gevirer, gylp, ekskrementer m.v.
PØLLE, PILLE ELLER PÆRE?: OM LORT
OG ANDRE EFTERLADENSKABER
AF ANDY SEED, 2018 - 56.1.

Billedbog. Lær at følge dyrenes spor ud fra
deres lort, poteaftryk, bolig, måltidsrester,
æg m.m.
Fra 6 år.

KAN DU HØRE TRÆERNE SNAKKE?:
EN OPDAGELSESREJSE GENNEM
SKOVEN
AF PETER WOHLLEBEN, 2018 - 50.2

En spændende og levende opdagelsesrejse gennem skoven, hvor forfatteren
svarer på alle mulige spørgsmål om træerne blandt andet om deres liv, dyrene
og årstiderne.
Fra 6 år.
MARKLØS
AF MALTE TELLERUP, 2017

Roman. I en foranderlig natur vandrer de to
brødre Malte og Emil hen over Fyn. De går
nye veje og forsøger at komme overens
med familiens historie.

SALLYS FAR ER LANGT UDE I SKOVEN
AF THOMAS BRUNSTRØM, 2019

Billedbog. Far, Sally, Eddie og Svend tager
på lejrtur i skoven. Først skal teltet sættes
op, så skal der findes brænde, og så farer
de en smule vild. Bålet bliver tændt og
senere tager de på natløb.
Fra 4 år.
PÅ SPORET
AF KIRSTEN SONNE HARILD, 2017

Roman. Sivert er en dreng, som fantaserer
om at være på ekspeditioner i den barske
natur uden for byen. Hans forældre synes,
at Sivert skal surfe på nettet og spille på
sin computer. Heldigvis får Sivert lov til at
begynde hos spejderne, og han kommer
med på en lejrtur langt væk fra byen.
Fra 9 år.
SKOVEN FRA OVEN
AF KAREN FILSKOV, 2015.

24 lyriske tekster sat op som grafiske
tekstfigurer/figurdigte. Hver tekst er sat
på kraftig farvet kardus. Teksterne fortæller
om dyr, blomster, blade, naturens gang og
dens cyklus.
Fra 6 år.

NATUREN I BYEN

SKOVRÅ
AF ASTRID B. Z. MADSEN, 2019

Roman. Gymnasieleven Cas flytter til
Granhjem med sine forskerforældre. Han
er færdig med piger. Eller er han? For i
klassen går Sara. Men hvad er der med
hende, og hvad er der med den skov, som
omgiver byen?

AF BOE SALLINGBOE, 2016 - 63.5

Idéer til indretning af en have på altanen
eller i baggården. Forslag til velegnede
typer af planter og gode råd om lysforhold, krukker og vedligeholdelse af miljø
og beplantning.
ØKOLOGISKE BYHAVER: DYRKNING I
BAGGÅRDE OG PÅ ALTANER
AF JENS JUHL OG SØLVA FALGREN,
2017- 63.5

Praktiske anvisninger til, hvordan man kan
dyrke på begrænsede arealer, hvilken jord
og gødning, der er optimal, og hvornår man
kan begynde at så og plante. Byhøns og
bybier har også fået deres afsnit.
NATUREN FORKÆLER DIN HJERNE:
OM SAMSKABELSE OG GRØN TRIVSEL
I URBANE MILJØER
AF BOE SALLINGBOE, 2018 - 63.52

Om stress og sansehaver, byens grønne
områder, indendørsplanter og rekreative,
grønne områders terapeutiske effekt på
mennesker.

AF PIA DEGES, 2019 - 76.9

Hobbybog med idéer til at lave kreative
ting af forskellige naturmaterialer som
fx muslingeskaller, blade, grene, nødder,
blomster og sten.

Fra 13 år.

Fra 3 år.

OM: BIOGRAFISK ROMAN

UDELABORATORIET: SPÆNDENDE
FORSØG FOR KOMMENDE FORSKERE

AF PERSILLE INGERSLEV, 2017

NATUREN IND I BYEN: SÅDAN
SKABER DU OASER PÅ ALTANER
OG TERRASSER

BØRNENES NATURHOBBYBOG: FARVESTRÅLENDE OG KREATIVE IDEER
TIL BØRN

Roman. Persille passer ikke ind i samfundets kasser, men hun har fundet en passion
- noget, der giver livet mening. I sin lille
lejlighed får hun planter og grøntsager til
at vokse igen og give næring igen og igen.

OPLEV NATUREN

AF ROBERT WINSTON, 2019 - 53.08

Foderbeholder til sommerfugle, ormegård, planteskål uden jord, vandraket.
Udelaboratoriet fortæller dig, hvordan
du kan lave alle disse spændende ting
og mange flere ud af helt almindelige
materialer.
Fra 12 år.

OPLEV DANMARKS NATUR MED
BØRN: NATUROPLEVELSER I HELE
DANMARK FOR BØRNEFAMILIER
AF TROELS GOLLANDER, 2019 - 50.26

Guide til naturoplevelser i hele Danmark
for børnefamilier. Med forslag til aktiviteter
og gode råd til udstyr og forberedelse.
MIN NATURBOG: 50 TING DU SKAL
PRØVE I NATUREN FØR DU FYLDER
12

NATUREN PÅ RECEPT: DIN MENTALE
SUNDHED ER LIGE UDENFOR

AF OLE LARSEN, 2019 - 79.69

Lægen og journalisten Peter Qvortrup
Geisling (f. 1962) fortæller om naturens
betydning for den mentale sundhed, om
egne naturoplevelser som barn og voksen
og om ønsket om at overdrage glæden
ved naturen til den næste generation.

Inspirationsbog, hvor man kan føre log over
50 naturoplevelser. Opdelt i kapitlerne;
”Oplev magi”, ”På opdagelse”, ”Vær modig”,
”Find skatte”, ”På jagt” og ”Spis naturen”.
Med aktivitetsforslag.
Fra 5 år.

AF PETER QVORTRUP GEISLING, 2017- 61.36

SPIS NATUREN

URTETE FRA NATUR OG HAVE

KIG OG SNAK OM ÅRSTIDERNE

AF ANEMETTE OLESEN, 2019 - 61.55

AF CHRISTINE HENKEL, 2019 - 56.1

Opskrifter på en lang række urteteer af
urter, som man selv kan samle eller dyrke.
Om indsamling, tørring og tilberedning af
urter. Desuden om planternes virksomme
indholdsstoffer og hvad de gør godt for.

Billedbog med papsider. Om de fire årstider i myldrebilleder og med en række
illustrationer af dyr og planter med navn
under, men uden baggrund trykt ved siden
af billederne, så man kan finde dyrene eller
planterne. Der er fokus på årstidernes indvirken på dyrene, på deres levesteder, og
planters og træers udseende i de forskellige årstider.

DE SMÅ KRYB

Fra 3 år.
MEYERS STORE NATURALMANAK:
MAD FRA NATURENS EGET
SPISEKAMMER

PÅ FLYVETUR MED ALF OG DORA
Af Kirsten Borch, 2018
Rimet billedbog. Tag med på en flyvetur
ud i den danske natur med feen Dora og
alfen Alf, og se på vilde blomster, planter,
dyr og insekter.

AF CLAUS MEYER, 2017 - 57.1

Felthåndbog, der guider gennem 100 arter
i den danske natur, så man kan komme
hjem med alt fra blåmuslinger og brombær
til strandkvan, brændenælder og violer.
Med 75 madopskrifter og tips og tricks til,
hvordan man bruger det, man har fundet.

Fra 3 år.
JACOBS HAVE

VILD MAD I KØKKENET

AF MARIANNE DUBUC, 2019

AF THOMAS LAURSEN, 2019 - 64.17

Billedbog. Et frø falder ned fra himlen og
begynder at vokse i en lille have. Dyrene,
som bor i haven, synes ikke, det er så sjovt
med de mange rødder, der begynder at
vokse i jorden.

Idéer til hvordan man salter, sylter, tørrer
og fermenterer naturens spiselige vilde
urter, svampe og bær, så man kan lave sit
eget forrådskammer og bruge det i den
daglige madlavning.

Fra 4 år.

HØST VED HAVET: TANG, SKALDYR
OG STRANDURTER

HER I NATUREN: EN BILLEDORDBOG

VILDE BIER & BIPLANTER

AF BÄRBEL OFTRING, 2018 - 56.1

AF HARDING, SUSANNE, 2019 - 58.441

AF KAREN LISE KRABBE OG JULIE A. SWANE,
2019 - 57.4

Billedbog. Tag med ud i naturen og se,
hvad der gemmer sig af dyr og planter - på
engen, under jorden, i skoven, i bjergene
og ved havet.

Praktisk guide til indsamling af tang, skaldyr og strandurter langs de danske kyster
med beskrivelse af vokse- og levesteder,
særlige kendetegn, høsttips, samt idéer
til, hvordan man kan bruge råvarerne i
køkkenet.

Fra 2 år.

Introduktion til de vilde biers liv og deres
foretrukne planter og levesteder, med konkret inspiration til, hvordan man selv kan
tilplante og indrette haven mere bivenligt.

