
 
 

 
 

 

Find og fang insekter og andre smådyr i skovbunden 
 

Mellem plantestængler tæt på jorden, under sten, grene og i gamle træstubbe kan I finde mange for-

skellige slags insekter og smådyr. Nogle af dem lever af plantedele eller hjælper med at nedbryde 

gamle planter, træ og døde dyr. Men der er også rovdyr, der går på jagt i skovbunden. Mange insekter 

lever et liv, hvor deres tid som larve er længere end deres voksne liv, og i skoven er der mange over-

vintringssteder. 

 

Når man er på insektjagt, er det en god idé at have en fotobakke eller et syltetøjsglas med til at kigge på 

de dyr, I fanger, og det kan være både sjovt og smart at have en insektsuger med. I kan finde et link ne-

denfor til, hvordan I selv kan lave sådan en.  

 

Hvis I har lyst, kan I prøve kræfter med vores Naturbingo om skovbundens insekter og smådyr. Prøv at 

se, om I kan finde alle dyrene på bingopladen ude i skoven. I kan også læse om dem samme sted. 

 

Torsdag d. 9. juli mellem kl 10-13 i Teglstrup Hegn ved Hellebæk Kohave, vil der være mulighed for at 

få hjælp til at kigge på smådyr og insekter i skoven. Vi er på plads i skovbrynet lige syd for parkerings-

pladsen i Hellebæk Kohave. Gå efter Vores Natur-flag eller find det på dette kort: 

https://goo.gl/maps/KfRgXzonxQfsvrBM8. Husk selv at medbringe grej til at fange insekter med. Grun-

det corona-situationen kan vi nemlig ikke låne jer grej. 

 

Godt at medbringe 

 Insektnet 

 Insektsuger (se f.eks. her, hvordan man laver én og bruger den: https://groennespirer.dk/natur-

aktiviteter/lav-insektsuger) 

 en hvid plasticpose eller hvidt viskestykke 

 en hvid plasticbøtte, fotobakke eller et syltetøjsglas 

 Andre dyrefælder (https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/lav-faelder-for-smadyr/) 

 En opslagsbog om insekter og andre smådyr. 

 Printet naturbingoplade om insekter og smådyr i skoven (findes her på hjemmesiden)  

 Printet ark med smådyr i skoven, fra Skoven i Skolen https://www.skoven-i-skolen.dk/con-

tent/sm%C3%A5dyr-i-skovbunden 
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