
TELTPLADSEN
ÅBNING AF MOSETRÆF 2019 (10.30-
11.00)
Årets mosetræf bliver åbnet af en person 
med stor kærlighed til vores unikke by-
natur. Hertil kan du få en god bolle og en 
kop kaffe. Efter velkomsten vil der være lidt 
musik til at få gang i knoglerne. Nærmere 
information følger på www.mosetræf.dk.

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

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, altan-
kassedyrkning og kommende aktiviteter i 
foreningen. Arrangør: Grøn Hverdag

BESØG EN BI (11.00-16.00) 
Mød bifolk fra Utterslev Mose bilaug, der 
fortæller om honningbiers liv. Du kan se 
bierne tæt på - uden de stikker dig. Smag 
en ren nyhøstet honning fra lokalområdet 
eller nyd en hjemmebagt honningkage.
Deltag i quizzen - så er der selvrullede 
vokslys, som præmie.

FIND VILDE URTER 
(11.30-13.00)
Kom på guidet tur og lær mosens vilde 
spiselige planter og lægeurter at kende. 
Få sanketips og gode råd om håndtering 
af urterne. Turleder: Jann Kuusisaari

VILD MAD SMAGSPRØVER (12.00-
16.00) 
Kokkene fra Vildt tryller spændende ret-
ter frem af mosens spiselige skatkam-
mer. Der vil være mulighed for at smage 
to forskellige, både en vegetar og en med 
kød. Retterne er lavet med lokale råvarer, 
økologisk kød samt sæsonens grøntsager. 
Kom forbi og smag årstidens lækkerier, og 
få en snak med kokkene om tips og tricks 
til selv at samle vilde urter i naturen.

HVILKEN VEJ KÆRE MOSE? (11.00-
16.00)
Lokaludvalgene kæmper for Utterslev 
Mose. En af de opgaver vi skal have løst 
det kommende år er at få nyt liv i de man-
ge triste skilte i mosen. Hvor og hvordan 
kan skilte vise vej og åbne vores øjne og 
ører for mosens herligheder? Sæt dine 
forslag på vores store kort 
Arrangør: Lokaludvalgene
 
PLAKATUDSTILLING
(11.00 - 15.00)
Nordvest er masser af beboelse og mas-
ser af industri. Og så er der mosen med 
vilde planter, fisk, fugle, græssende får og 
kvæg. Kom forbi og se en udstilling af det 
bedste fra Nordvest - fra Nørrebro Station 
til mosens grønne åndehul.
Arrangør: Rikke Jensen

BANK EN ORK (11.00-16.00) 
Tør du prøve rollespil? Modige helte og 
heltinder kan komme forbi kamparenaen 
og prøve at kæmpe med en farlig ork el-
ler stolt ridder. Det er okay at have mor/
far med, og hvis man har lyst til mere, kan 
man høre de frivillige hvordan.  
Arrangør: Rollespilsfabrikken

TILBERED DIN EGEN 
FÅREKYLLING (11.00-16.00)
Nogle insekter kan spises og spiller en 
central rolle i en mere bæredygtig, sund 
og delikat fødevarekultur. På årets mose-
træf får du mulighed for at lave dine egne 
insekter-snacks.
Arrangør: Bugging Denmark

INSEKTLIV I MOSEN
(11.00-16.00)
Hos Danmarks Naturfredningsforening vil 
vi sammen med dig undersøge hvilke in-
sekter vi kan finde i området. Kom og vær 
med til at finde insekterne, undersøge 
dem og slippe dem løs igen.
Arrangør: DN København

BISPEBJERGS LUNGER
(11.00-14.00)
- en postkortbog
Få øjnene op for træernes hemmelige, 
livgivende og fantastiske liv. Kom og få en 
postkortbog og en introduktion til byde-
lens træer. Arrangør: Britt og Trine

KAFFEVOGN
(11.00-15.00)
Dejlig kaffe fra Kalles Kaffe

STREYF
ÅBENT HUS I STREYF
(11.00-16.00) 
Besøg naturværkstedet hvor I bl.a. kan 
lave en naturblyant, stege en bolle med 
vilde urter og få et skud vitaminer fra 
brændenældesuppen. Prøv også om I kan 
sætte 5 forskellige måger rigtigt sammen 
i mågepuslespillet, og få desuden resulta-
terne fra den seneste fugletælling i Utter-
slev Mose. Arrangør: Teknik- og Miljøfor-
valtningen

ÆLT TØRV (12.00-16.00) 
Få historien bag tørvegravning i Utterslev 
Mose, og prøv at ælte og støbe tørv – vi 
sørger for gummistøvler! Til sidst tændes 
der op i tørvekomfuret med hjemmelave-
de tørv, og du kan bage din egen pande-
kage. Arrangør: Carsten Hess 

FDF LEG OG RELATIONER (11.00-16.00)
FDF Utterslev laver snacks over bål.  Find 
ud af hvad det vil sige at være FDFer og 
prøv nogle sjove lege og aktiviteter. 

KLAP ET FÅR & 
TRIL EN ULDKUGLE 
(11.00-16.00)
Kom og klap et får og få en snak med fol-
kene, der passer fårene. Der vil være mu-
lighed for at prøve at karte uld og få udfor-
dret 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 del-
tagende børn en smagsprøve af nyslyn-
get 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 en le-ekspert. Du kan også blive klogere 
på, hvorfor det er en god ide at pleje mo-
sen med dette gamle landbrugsredskab. 
Arrangør: Utterslev Mose Naturplejelaug

MOSEHUSET
JAGTHORN (10.30) 
Vi byder velkommen 
med jagthorn.
BUESKYDNING (11.00-16.00)
Prøv at skyde med bue og pil.
SMAG ET DÅDYR (11.00-16.00) 
Kom og se et dådyr bliver flået kl. 11.30. 
Senere er der smagsprøver (ca. 12.30 
Mulighed for køb drikkevarer. v/Storkø-
benhavns Jagtforening
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Der er toiletter ved/tæt 
på alle lokaliteter

MOSETRÆFSØNDAG D. 25. AUGUST

KAFFEVOGN v/ STREYF
(12.00-15.00)
Dejlig kaffe fra 
Nordvestbønnen

HØJMOSEN
DER STÅR EN KO (12.00-16.00) 
KOm og få en særlig naturoplevelse med 
fire græssende UNGKVÆG. KOm og 
LÆR om køer og natur. KOm og LEG og 
find muuhligvis skatten. KOm og smag 
en Angus-burger fra grillen til FESTLIG 
KOmsammen.Arrangør: 
Højmosens Kogræsserlaug.

Mosetræffet startede som Mosedag 
omkring 1985. Dengang ved det Zoolo-
gisk Museum, der stod for aktiviteterne. 
I 1992 kom Københavns Kommune med, 
og frem til 2003 hed arrangementet 
Livet i Utterslev Mose. 

I 2004 fik arrangementet et gevaldigt 
løft og blev nu kaldt Mosetræf. Naturvej-
lederne i Teknik- og Miljøforvaltningen stod for arrange-
mentet frem til 2010, hvor naturvejlederordningen op-
hørte. I 2011 var der af samme grund ikke noget Mosetræf. 

I 2012 tog Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg ansvaret for det årlige Mosetræf. Og både 
Teknik- og Miljøforvaltningen og Zoologisk Museum (nu 
Statens Naturhistoriske Museum) har i alle årene bidraget 
med aktiv naturformidling.

Mere/opdateret information på mosetræf.dk og på 
facebook-begivenheden mosetræf 2019. 

PROGRAM


