
Naturformidling
Vi har en fantastisk natur i Fjordklyngen 

– vi har skov, vi har strand, vi har hede, eng og mark, vi har fjorden…

Vil du med ud i naturen og lære, hvad den kan bruges til, 
så holder vi en række arrangementer, du kan deltage i.

Program 2020



Fisk i fjorden
Lørdag d. 25. april 2020 kl. 10-14

Beskrivelse: 
Kom med ud og prøv at tømme ruser og røgte garn samt fange sild. Se, 
hvad vandet tilbyder. Er der mon fisk i fjorden? Vi tilbereder det, vi fanger.

Program for dagen:
10.00  Vi mødes på havnen i Sundstrup og deler os i grupper.  

Vi skal ud og tømme ruser og røgte garn.  
Dem, der har fiskestang med, fisker efter sild.

12.00  Vi er tilbage på havnen med fangsten og bevæger os over til  
Tanghuset, hvor udekøkkenet er stillet op.

12.30  Tilberedning af retter ud fra, hvad vi har fanget.  
Vi dækker bord og spiser sammen.

14:00  Slut for i dag.

Medbring: Varmt tøj efter vejret. Har du waders og fiskestang,  
må du gerne medbringe det også. Husk fisketegn, hvis du tager 
fiskestangen med.

Sted: Havnen i Sundstrup.

Pris: 150 kr.
Tilmelding: VisitViborg.dk. Deltagerantal 25 personer.



Fjordens dyreliv
Lørdag d. 16. maj 2020 kl. 14-16.30

Mød os og vores naturformidlings-trailer på Muslingefestivalen i 
 Sundstrup lørdag d. 16. maj 2020 fra kl. 14-16.30.

Vi står klar til at vise dig, hvad fjorden byder på af dyreliv. Vi har levende 
krebs, krabber, muslinger, rejer og meget mere, som gerne må ses på 
og røres ved. Som noget nyt i år har vi rørebassin til børnene, så de kan 
komme helt tæt på. Vi fortæller om dyrenes liv i fjorden – deres levesteder 
og hvad de spiser.

Vi uddeler smagsprøver på en fjord-paella, som vi laver direkte på havnen 
over bål med ris, grøntsager og de friske skaldyr.

Kom og vær med til en spændende dag med fokus på fjorden – både for 
børn og voksne!

Det koster ikke noget, bare mød op.



Gourmet-madlavning i naturen
Lørdag d. 13. juni 2020 kl. 10-14

Beskrivelse:
Vi skal lave mad af naturens råvarer.
Vi starter med at indsamle ingredienserne til menuen – vi skal bruge rejer 
fra fjorden og vilde planter fra stranden og bakkerne omkring Tanghuset. 
Vi deler os ind i små grupper, og der vil være en kyndig person med i hver 
gruppe.
Derefter tilbereder vi en 3-retters menu, som vi efterfølgende spiser. 
Drikkevarer (øl, vand og vin) kan købes.

Medbring: Tøj efter vejret. Vi skal tilberede maden udendørs over bål og i 
vores udekøkken. Spisningen foregår ligeledes udendørs.
I tilfælde af dårligt vejr kan vi være i Tanghuset.
Vi har sankekurve, alt nødvendigt køkkenudstyr og alt, hvad der ellers 
skal bruges til madlavningen. Vi har rejenet og -ruser til rejefiskeriet. 
Medbring gerne waders, hvis du har.

Sted: Vi mødes på havnen i Sundstrup, hvorefter vi følges over til Tang-
huset, som vil være udgangspunkt for arrangementet. Det er ikke muligt 
at parkere ved Tanghuset.

Pris: 150 kr. pr. person
Tilmelding: VisitViborg.dk. Deltagerantal 25 personer.



Oldtidsmad på Borup Hede
Lørdag d. 15. august 2020 kl. 10-14

Beskrivelse:
Vi skal lave mad, som vores forfædre gjorde det: Grubestegen tilberedes 
i en jordovn. Vi samler spiselige urter i naturen og tilbereder et autentisk 
måltid fra oldtiden med urter, frø og gamle kornsorter.

Program for dagen:
10.00  Vi mødes på Borup Hede. Jordovnen er allerede ved at være rygen-

de varm; Vi gør kødet klar og lægger det i ovnen. Derefter går vi på 
sanke-tur efter ingredienser til måltidet.

12.00   Vi er tilbage på pladsen og går i gang med madlavningen.
13.15   Spisning
14.00   Tak for i dag.

Medbring: Tøj efter vejret.

Sted: Borup Hede.

Pris: 150 kr.
Tilmelding: VisitViborg.dk. Deltagerantal 25 personer.



Gourmet-svampetur i  
Flensborgs plantage

Lørdag d. 5. september 2020 kl. 10-14

Beskrivelse:
To timers svampejagt i Flensborgs Plantage i mindre grupper, hvor vi 
leder efter gode spisesvampe. Derefter mødes vi igen og gennemgår 
fangsten i fællesskab.
I vores udekøkken laver vi små gourmet-retter med de mest velsmagende 
af svampene.
NB: Kun de svampe-arter, som vi med sikkerhed kan identificere, vil blive 
anvendt i madlavningen.

Medbring: Tøj efter vejret, en svampekurv samt en svampekniv eller en 
lille lommekniv.

Sted: Vi mødes ved Skovfogedboligen (Tingvej 37, 9632 Møldrup).

Pris: 150 kr.
Tilmelding: VisitViborg.dk. Deltagerantal 30 personer.



Fjordklyngen er et samarbejde mellem 6 nabo-byer i det midtjyske: Skals, 
Ulbjerg, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup og Skringstrup.

Fjordklyngen arbejder blandt andet på at skabe fokus på naturen omkring 
os. Vi har etableret shelterplads, vandre- og cykelstier. Senest har vi ar-
bejdet på at skabe bedre adgangsveje til fjorden gennem et områdeforny-
elsesprojekt i samarbejde med Viborg Kommune: I løbet af de kommende 
år anlægges flere anløbsbroer og opholdssteder langs fjorden, et gam-
melt tanghus søges genopført med henblik på at etablere et opholdssted 
samt mange andre tiltag.

Naturformidlingsprojektet “Fjorden som legeplads” er et to-årigt projekt 
drevet af Fjordklyngen med støtte fra Friluftsrådet og Fonden for Spare-
kassen i Skals

Med vores naturformidlingsprojekt sætter vi fokus på naturen omkring os, 
for den har vi nemlig masser af her i Fjordklyngen: Vi har to ådale, fjord, 
skov, hede, mark og eng. Vores arrangementer handler om at komme ud 
i naturen og lære den at kende. Vi vil gerne lære deltagerne om de dyr og 
planter, man kan finde derude. Hvordan de lever, og hvilke udfordringer, 
de har. Hvad vi har, der kan spises. Hvordan man finder de spiselige plan-
ter, og hvordan man fanger fisk i fjorden.

De fleste af vores arrangementer slutter med, at vi tilbereder et måltid, 
som vi spiser sammen.

Alle kan være med til vores arrangementer, der kræves ingen forkund-
skaber eller særlige evner, kun lysten til at lære om naturen. Der er til-
melding til de fleste af arrangementerne.



Naturformidlingsprojektet ”Fjorden som legeplads” er støttet af Frilufts-
rådet samt Fonden for Sparekassen i Skals.


