Dansk Pattedyrforening arrangerer:
Bævertur i Nordsjælland
Lørdag d. 12. – søndag d. 13. november 2016
(Med mulighed for ankomst fredag aften)
Sted: Turen tager udgangspunkt fra:
Råbjerg Hytten
Ny Mårumvej 233
Ejlstrup
3200 Helsinge
Deltagerantal: Max. 24 personer.

I samarbejde med Naturstyrelsen, Nordsjælland foretager Dansk Pattedyrforening en
efterårstælling af bæverne i Nordsjælland, med det formål at opgøre årets ungeproduktion.
Foreningens medlemmer har mulighed for at deltage i dette særlige arrangement.
Tællingerne sker ved de kendte etablerede bæverbo, og turen vil byde på spændende
oplevelser af de mange spor som bæverne efterlader sig i naturen. Niels Worm fra
Naturstyrelsen fortæller historien bag udsætningen af bæverne i Danmark, deres levevis
og bæverbestandens status.
Bævere er skumringsaktive så turene i terrænet foregår i tidsrummet fra 1 time før
solnedgang til 1 time efter solnedgang og igen fra 1 time før solopgang til 1 time efter
solnedgang.
Program (ca. tidspunkter):
Fredag:
16:00 Ankomst for dem der kommer langvejs fra.
(Man sørger selv for forplejning denne dag (pizza kan bestilles))
Lørdag:
10:00 Velkomst og fælles morgenmad
11:00 Niels Worm fra Naturstyrelsen fortæller om bæverne i Nordsjælland
13:00 Frokost
14.30 Vi kører til vores observationssteder
17:30 Hjemkørsel til hytten.
18.00 Vi laver fælles mad.
Søndag:
07:15 Afgang for morgentur.
09:00 Morgenmad, opsamling på observationer
11:00 Afrejse

Medbring:
Du skal selv medbringe lagen og sovepose, kikkert, evt. lommelygte samt varmt og robust tøj. Det
bliver hurtigt koldt når man sidder helt stille! Medbring evt. også et siddeunderlag eller lignende.
Pris: For mad, the & kaffe mm (øvrige drikkevarer kan købes til kioskpriser):
Voksne: 200 kr.
Børn: 100 kr.
Dansk Pattedyrforening dækker udgifterne til leje af hytten.
Transport
Transport til og fra hytten arrangeres af hver enkelt deltager.
Tilmelding : Der er stadig ledige pladser. Tilmeld via e-mail: danskpattedyrforening@mail.dk
Oplys i mailen hvor mange der tilmeldes, og om du/I ankommer fredag aften eller lørdag morgen.
Børn der medtages og skal med ud på observationsstederne skal være i stand til at sidde stille og
forholde sig nogenlunde tavse i den time observationerne varer.
OBS: pga. det begrænsede antal pladser modtages tilmeldingerne efter først til mølle-princippet.

