
12 bøger
om at opleve naturen

Tema

                                                        naturen



2020 er året, hvor rigtig mange har holdt ferie 
hjemme i Danmark og opdagede glæden ved 
den danske natur. 
Vi har samlet 12 bøger om, hvordan du kan 
være i, lære af og opleve naturen. 
Alt fra sankning, til mad over bål eller måske 
mindfulness ude i naturen. 

Rigtig god fornøjelse.



Urtelykke
af Anja Ballegaard
 
Urtehåndbog der beskriver 30 planter 
ud fra egenskaber og særlige kende-
tegn. Til dem der gerne vil i gang med 
at samle og anvende helbredende urter 
fra naturen.

Find bogen i voksen fag under 61.55

Bushcraft i Norden
af Jesper Hede

Guide til basale vildmarksfærdigheder der 
kan bruges i Nordens natur. Bogen kom-
mer ind på alt fra valg af udstyr, regler for 
adgang til naturen, ild og båltænding til 
primitiv madlavning, spiselige og brugbare 
planter, lejrplads og sikkerhed.

Find bogen i voksen fag under 79.69



Tag ud med dine børn
”Begynderguide” til familier til fælles naturo-
plevelser. Indeholder fx forslag til en tur, hvor 
familien sammen leder efter de klammeste 
ting i naturen. Turene er opdelt efter årstid 
og er blevet tildelt point på en skala fra 1-5 af 
forfatternes 4 sammenbragte børn fra 7 til 12 
år.

Find bogen i voksen fag under 79.69

Politikens store fuglebog
af Tommy Dybbro
Beskrivelse af 344 fuglearter i Danmark 
og Skandinavien med omtale af udse-
ende, levested, levevis, træk, overvintring 
samt levevilkår og status i Danmark.

Find bogen i voksen fag under 58.86



Vandreture i Danmark
af Torben Gang Rasmussen  

 
Beskrivelser af mere end 100 vandreruter 
fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland og øer med 
detaljerede kort over alle turene.

Find bogen i voksen fag under 46.2

Vildnis  
 
Gennemgang af 30 af de mest almindelige 
og anvendelige spiselige planter fra Dan-
marks heder, marker, skove, moser, enge 
og strande. Opstillet alfabetisk med bl.a. 
oplysning om voksested og anvendelses-
muligheder samt en enkelt opskrift.

Find bogen i voksen fag 57.1



Skov & Strand i Danmark
af Søren Olsen 
Guide til aktive og spændende naturople-
velser i Danmark, fordelt på 90 lokaliteter 
i otte landsdele. Med kort og faktabokse, 
der beskriver de enkelte serværdigheder.

Find bogen i voksen fag under 50.25

Anders Kofoeds store bog om 
naturen
af Anders Kofoed 
Inddelt i haven, byen, skoven og søen og 
herunder i årtider, beskrives godt 200 dyr 
og 50 planter. Hver art behandles i 1-2 
fotos, en række fakta samt små anekdoter. 
Desuden temaartikler, der går i dybden 
med emner som f.eks. dyr der lever på et 
juletræ eller dyrenes sexliv.

Find bogen i voksen fag under 56.156



Hvis du kun orker at læse én naturbog, så tror jeg, at denne 
vil være et godt bud. Den kommer hele året rundt og omfav-
ner alle de steder, hvor vi mennesker deler plads med natu-
ren.
  
-Anders Kofoeds store bog om naturen

”



”Naturterapi er til alle, der vil lære sig selv bedre at 
kende og interesserer sig for natur, naturoplevelser 
og naturterapi. Bogen viser, hvordan du får en lettere 
gang på jorden, øger din livskvalitet og får naturen 
som vejleder og hjælper
 
- Naturterapi af Lasse Thomas Edlev



Naturterapi
af Lasse Thomas Edlev

Med udgangspunkt i øvelser, filosofi og vi-
denskabelig dokumentation præsenteres 
en vifte af måder at opleve naturen på, 
som fremmer fysisk og psykisk sundhed 
samt mindsker stress. Derudover beskri-
ves 35 menneskers terapeutiske forløb.

Find bogen i voksen fag under 61.642

Mindfulness i naturen 
af Eva Zelander

Om hvordan naturen kan virke helbredende 
i forhold til stress, angst og depression. Ind-
delt i tre dele: introduktion til mindfulness 
ud fra et naturperspektiv, teori og forskning 
om naturens betydning for os og øvelser 
med naturen som ramme.

Find bogen i voksen fag under 61.36



Naturkogebogen  
 
Om de bær, planter og svampe man finder i 
naturen, og som gratis kan bruges til at eks-
perimentere i køkkenet med.

Find bogen i voksen fag under 64.1

Svampe du kan spise
af Jens H. Petersen

Om de bedste danske spisesvampe med 
præsentation af 40 letgenkendelige svam-
pegrupper, med fotos og artsportrætter. 
Med tips til indsamling og tilberedning.

Find bogen i voksen fag under 57.4



”Der findes så meget spiseligt omkring os, som vi kan plukke ganske 
gratis, og meget af det, som vi kalder for ukrudt, er gamle nytte-
planter.” - Naturkogebogen

-Naturkogebogen
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