
Sommeren igennem kan du møde Danmarks 
 Naturfredningsforening i Odder på Dyngby Strand. 

I en pavillon på Dyngby Strand står frivillige klar med spændende 
 aktiviteter på stranden og i vandet. 

Alle kan være med, og I kan låne grej til at fange smådyr og få at vide, 
hvad I har fanget – og I kan smage tilberedt krabbe eller musling, tang 
og andet spændende fra kystens skattekammer. 

Følg med på www.facebook.com/DnOdder

Tidsrum: Perioden juni -  juli – august 2017 
Lokalitet: Dyngby Strand, stranden foran Dyngby Havvej 9,  8300 Odder

Yderlige information: 
Dorthe Birkmose, mobil: 2125 4286 dortheogmogens@stofanet.dk
Mogens Gissel Nielsen, mobil: 2323 4307 mgn@stofanet.dk 
Else Jørgensen, mobil 2578 4624 troldebedste@gmail.com
Keld Jørgensen, mobil 2261 3825 Dyngby@live.dk

Danmarks Naturfredningsforening Odder 
www.dn.dk/odder 
www.facebook.com/DnOdder

Danmarks Naturfredningsfonden og Veluxfonden Grønt Guld støtter projektet Alt godt fra havet i Odder med midler til 
 materialer, indsamlingsudstyr, udstilling og formidling af havets dyr og planter ved Odderkysten. 

Strandgæster får mulighed for at se og fange nogle af de mange spændende ting, der fi ndes i havet, på stranden og på en 
strandeng med ferskvand.

Projektet er støttet af Velux Fonden Grønt Guld

Med støtte fra

Livet på stranden
– bliv klog på stranddyr 



Kom og find stranddyr
Kom og mød os på stranden hele sommeren. Ud for vores sommerhus står 
en pavillon, som er en naturbase med udstilling af stranddyr med akvarier 
med et udvalg af dyr fra havet. Der er plancher og billeder til at artsbe-
stemme de dyr, børnene selv fanger ved stranden og i vandet. 

Børn og voksne kan undersøge livet i vandkanten og indsamle dyr, tang 
og muslingeskaller. Vi har indsamlingsudstyr, som I frit kan bruge, så alle i 
dagtimerne kan prøve glæden ved at finde og fange og indsamle alt godt 
fra havet. Der bliver mange spændende aktiviteter for de besøgende 
strandgæster.

Alt godt fra havet
I løbet af sommeren annoncerer vi 
forskellige arrangementer. 

•  Krabbefangst og tilberedning af 
muslinger og krabber.

•  Indsamling af tang, snegle, fisk. 
•  Børn og voksne får vist, hvordan 

man fanger og anvender forskelli-
ge ting fra havet og stranden. 

•  Smag på mad tilberedt af havets 
dyr og planter, som fx muslinger, 
rejer, krabber, strandsnegle og fle-
re slags tang og urter fra stranden.

•  Mal på muslingeskaller eller prøv 
at tørre vandmænd og tang på 
papir. 

•  Vi bygger en sivbåd af tagrør 
fra den tilstødende rørsump, og 
sammen med Produktionsskolen i 
Odder vil vi lave en tømmerflåde, 
så børn med voksne kan se på hav-
bunden med vandkikkerter.

Vi holder jævnligt arrangementer 
for børn og voksne. Følg med på Fa-
cebook. Vi annoncerer uge for uge, 
hvad vi laver. 


