
HEY HEY DOKTOR PJUSKEBUSK  
(10.30-11.00)
Sammen med  Lars Emil Bolt vil Martin Keller 
synge en række af klassikerne såsom Hey Hey 
Doktor Pjuskebusk. Børnepublikummet del-
tager i dyrelydsorkestret, møder en møgirri-
terende, osteelskende spyflue, kommer tæt 
på havørnen og hører et nødpip fra mosen og 
meget meget mere.   

MOSEBRUNCH (10.30-11.00)
Kom forbi teltet til (gratis) fair trade kaffe og 
øko-rundstykker mens Martin og Emil under-
holder. 

KÆL MED EN FISK (11.00-16.00)
Mosen er fuld af fisk som sudere, aborrer, ka-
russer og skaller. Men ikke alle fisk har det 
nemt i en forurenet sø som Utterslev Mose. Her 
kan du komme helt tæt på fiskene og høre mere 
om fiskelivet i mosen. Arrangør: Statens Natur-
historiske Museum

FANG EN KARUSSE (11.00-16.00)
I dagens anledning gives Utterslev Mose fri til 
fiskeri fra de 20 fiskepladser i mosen. Du kan 
låne fiskegrejet gratis i en time eller medbring 
eget grej. Husk at fiskene skal slippes fri igen. 
Hvidovre Sport har venligst udlånt fiskegrejet. 

BLIV NATURDETEKTIV (11.00-16.00)
Naturdetektiverne er et nyt koncept for akti-
ve medlemmer af Danmarks Naturfrednings-
forening. Som naturdetektiv samler man en 
gruppe og tager ud i nærnaturen. Kom og bliv 
inspireret til hvad man kan lave som naturde-
tektiv.

DRIK MOSEN (11.00-16.00)
Her kan du smage og få gode råd om, hvordan du 
laver urtesnapse. Du kan også få mere at vide om 
kompostering, altankassedyrkning og kommende 
aktiviteter i foreningen. Arrangør: Agendaforenin-
gen Nordvest

FREMTIDENS MOSE (11.00-16.00)
Kom med dine vildeste idéer og drømme til, hvor-
dan vi sammen kan gøre Utterslev Mose endnu 
bedre. Der er præmier på højkant til de bedste idé-
er. Du kan også høre om muligheden for at gøre 
dine drømme for fremtidens mose til virkelighed 
gennem Utterslev Mose Puljen. 
Arrangør: Teknik- og Miljøforvaltningen.

FIND VILDE URTER (11.30-12.30)
Kom på guidet tur og lær mosens vilde spiselige 
planter at kende. Få sanketips og gode råd om 
håndtering af urterne. Turleder: Jann Kuusasarri

SPIS MOSEN (12.00-13.00) / 
(14.00 -15.00)
Friske urter bringes med tilbage til teltpladsen hvor 
vi sammen med ”Lav din mad” tryller lækre smags-
prøver frem. Bon appetit. Arrangør: Lav Din Mad

teltpladsen
(fra kl 10.30)
Mosesvinget  - 100 meter øst for Horsebakken
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BOOST BIODIVERSITETEN
 (11.00 & 15.30)
Projektleder Rikke Milbak fra Utterslevhøj Grund-
ejerforening viser sin have i Engsvinget frem og 
fortæller om projektet ’Vi byder naturen indenfor 
i Utterslevhøj GF. Et projekt der er støttet af Ut-
terslev Mosepuljen. Rundvisning i naturhave med 
indlagt natur-bingo for børnene. Rundvisninger 
kl. 12-13 og kl. 14:30-15:30. Boden er åben fra 
11-12, og 13-14:30.

LØFT VESTVOLDEN (11.00-16.00)
Københavns Kommune arbejder for at gøre Vest-
volden til et mere attraktivt sted. Projektet hed-
der Samskabelsesprojektet på Vestvolden, og 
målet er at gøre Vestvolden mere fantastisk sam-

men med jer fra lokalområdet. Kom og fortæl os, 
hvordan du bruger Vestvolden, og hvordan Vest-
volden kan gøres til et mere attraktivt og trygt 
sted. Stem på det projekt, du mener, kan få dig til 
at bruge Vestvolden mere i fremtiden. 
Arrangør: Teknik- og Miljøforvaltningen.

BESØG EN BI (11.00-16.00)
Kom tæt på bierne og hør dem summe. Oplev 
bierne fra Utterslev Moses Bilaug og hør om ar-
bejdet med bierne. Du kan deltage i quiz om bi-
ernes liv: Arrangør: Utterslev Moses Bilaug

TEST DIT SKUD (11.00-12.00)
Test hvor hårdt du kan skyde en fodbold v/ Ste-
fans Boldklub 

ÅBENT HUS I STREYF (11.00-16.00)
Lav en naturblyant, steg en bolle med vilde urter 
og få et skud vitaminer fra brændenældesuppen. 
Mågepuslespillet er sjov underholdning både for 
børn og voksne – sæt 5 forskellige måger rigtigt 
sammen. Fiskedammen er derimod mest for de 
allermindste. Find også ”hvid mands fodspor” og 
andre historiefortællende planter. Arrangør: Tek-
nik- og Miljøforvaltningen.

ÆLT TØRV (12.00-16.00)
Få historien bag tørvegravning i Utterslev Mose, 
og prøv at ælte og støbe tørv – vi sørger for gum-
mistøvler! Til sidst tændes der op i tørvekomfu-
ret med hjemmelavede tørv, og du kan bage din 
egen pandekage. Arrangør: Carsten Hess

BESTIG ET TRÆ (12.00-15.00)
For de 10-18 årige: Træer indbyder til at blive 
klatret i, men pas på. Her har du chancen for 
at komme helt til tops i et af træerne uden at 
komme til skade. Klatring sker under vejledning 
fra instruktør og med det rette udstyr. Arrangør: 
Mikkel Exner

Naturværkstedet Streyf
(fra kl. 11.00)
Rådvadsvej 69

KLAP ET FÅR (11.00-16.00)
Kom og klap et får og få en snak med folkene, 
der passer fårene. Der vil være mulighed for at 
prøve at karte uld og få udfordret din viden om 
får. Arrangør: Utterslev Græsningslaug

SLYNG HONNING (11.00-16.00)
Besøg de flittige bier og vær med til at høste 
honning fra bistaderne i bigården: Afgang fra 
Streyf kl. 13.00 og 15.00. Når tavlerne er skrællet 
og slynget, får de aktive børn en smagsprøve af 
nyslynget honning med hjem. I kan også lave et 
velduftende bivokslys. Arrangør: Biavler Hans Bo 
Larsen

SVING EN LE (13.00-16.00)
Prøv at slå med le efter kyndig vejledning af le-
ekspert. Du kan også blive klogere på, hvorfor 
det er en god ide at pleje mosen med dette gam-
le landbrugsredskab.  Arrangør: Teknik- og Miljø-
forvaltningen og Utterslev Mose Naturplejelaug

Rådvadsvej



VELKOMST (10.00)

BRÆKNING / PARTERING AF VILDT (10.30)  

OPVISNING MED SCHWEISSHUNDEN (12.00)

SMAG PÅ VILDTET (13.00) 

Hele dagen: salg af kaffe, kage, øl, vand og can-
dyfloss til rimelige priser • armbånd t/børn - der 
kan laves arm bånd og nøgleringe • BUESKYD-
NING for børn • BØRNEJAGTSTI - børnene kan 
gå på op-dagelse på ”jagtstien” og lære dyrene 
at kende • klap en hund • se og få demonstre-
ret fælder • LASERSKYDNING • GRYDERET HELE 
DAGEN (10-16)

Arrangør: Storkøbenhavns Jagtforening

kunstudstilling
(12.00-16.00)
solnedgang over Utterslev Mose
Grønnemose Allé 21E
 
Det er ikke kun i Gl. Skagen, at der klappes af 
en fantastisk solnedgang. Utterslev Mose byder 
også på fantastiske solnedgange, og du invite-
res til at se med, når billedkunstner Jacob Tue 
Larsen i sit atelier viser billeder af solnedgange 
fra mosen.

Mosehuset 
(fra kl. 10.00)
Mosesvinget 3

forældre-barn løb 
KL. 11.00
Rådvadsvej/Bisbebjerg Parkallè

Fælles opvarmning ved KIF fra kl. 10:45 ved star-
ten.
Distancer: 2,5km og 5km. Start ved stien for 
enden af mosen ved Rådvadsvej/Bisbebjerg Par-
kallè. Vand og frugt til alle efter løbet. Arrangør: 
Teknik- og Miljøforvaltningen & KIF

Rådvadsvej


