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PARKERING:

Der er gratis parkering på Platanvej i op til 2 timer.

På Vesterbrogade er der betaling uanset tid. 

Buslinje 7A kører lige til døren. 

5 minutters gang fra Metrolinje M3: Frederiksberg Allé.

15 minutters gang fra Hovedbanegården.

HURTIG FORSENDELSE TIL HELE LANDET:

Uanset hvor i landet du bor, tilbyder vi i samarbejde 

med GLS hurtig levering. Du vælger selv, om det skal 

leveres til dit arbejde, købmanden på hjørnet eller 

supermarkedet i nærmeste by tæt på dig. Prisen 

starter fra bare 45,00 kr.

AFHENTNING AF VARER BESTILT PÅ WEBSHOPPEN

Vidste du, at du snildt kan bestille alle de varer, du 

finder i kataloget samt mange andre på webshoppen? 

Det gælder også, hvis du vil afhente varerne i butikken. 

Det er blot at afkrydse, at du afhenter varerne, og så er 

de automatisk reserveret til dig – nemt og enkelt! 

2 TIMER MED P-APP

P-AFGIFT

NATURBUTIKKEN.DK

FORSENDELSE AFHENTNING

Vi tager forbehold for fejl i varebeskrivelser, priser og udsolgte varer.

SV
AN

EMÆRKET

Tryksag 
5041 0072

NATURBUTIKKEN.DK

Vesterbrogade 138

1620 København V

T: 3328 3838

naturbutikken@dof.dk

www.naturbutikken.dk

ÅBNINGSTIDER:

Mandag til fredag: 11:00-17:00

Lørdag: 10:00-16:00
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ÅBNINGSTIDER I DEN  

KOMMENDE HØJTID:

Lørdag d. 3., 10. og 17/12  
Åbent 10:00-16:00

Søndag 11. og 18/12 
Åbent 10:00-16:00

Lukket 2/1-7/1/2023 pga. 

status og nyt regnskabssystem.  

Vi åbner igen 9. januar 2023
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NYT FRA NATURBUTIKKEN.DK

Vinteren står for døren med køligere temperaturer og højere elpriser. Men det betyder 

også, at det er tid til varmere beklædning og tårnhøj kvalitet fra norske Ulvang i Na-

turbutikken. At iføre sig en sæt uldundertøj er en god og fornuftig måde at spare på 

varmen derhjemme. Uldundertøj er en fremragende varmeleder, det er sublimt som 

inderlag, og man kan nyde dets høje kvalitet og bløde uld. Derfor har vi også sørget 

for at fylde vores lager godt op, så alle kan komme helskindet gennem vinteren med 

den bæredygtige beklædning.

 

Ny fantastisk optik fra DOF BirdLife 

I år har det helt store samtaleemne i Naturbutikken været vores egen DOF BirdLife- 

optik. Med denne succes in mente introducerer vi nu mere optik fra allerøverste 

hylde, som skal fastholde Naturbutikkens høje standard inden for optik. kke nok med 

at vores pris er markant lavere end vores konkurrenter i samme kaliber, så ligger vores 

optik faktisk hele to prisniveauer under deres. Det er intet mindre end fantastisk. Der 

er værdi for pengene i Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark, hvor vi så 

gerne vil have flere, der kigger på fugle. Derfor er det afgørende, at vi hjælper alle  

fuglekiggere godt på vej, og det bedste sted at starte er med en god kikkert. Der lan-

ceres både nyt high-end teleskop, nye high-end kikkerter og fantastiske budget- 

venlige kikkerter med imponerende optik. 

 

Hjælp til julegaverne 

I kataloget har vi også forsøgt at inspirere jer til at finde 

oplagte julegaver. Snyd ikke dig selv for årets foto- 

kalender, uanset om det er til egen fornøjelse eller 

som en gave der kan give glæde hele 2023.

Tobias Hjorth
Naturbutikken

LYS I MØRKET

Jeg har i 2 års tid efterhånden haft min base i Naturbutikken blandt verdens bedste kol-

legaer og ikke mindst haft de bedste kunder, man kunne ønske sig.

Noget af det gode ved Naturbutikken er, at det ikke blot er en butik men et unikt sted, 

hvor man som kunde mødes af butikkens engagerede team og af et rart miljø, hvor vi 

deler interesser, erfaring og oplevelser med hinanden. Det er fedt at være vidne til en 

stigende interesse for naturen og fuglene og glædeligt at kunne 

bidrage med råd og vejledning til udstyr, som kan gøre ople-

velserne derude endnu bedre.

Det vil fremover være min fornemmeste opgave at stå 

for indholdet til Naturbutikkens katalog, og jeg håber, 

at I vil tage godt imod det og nyde indholdet – til 

inspiration, motivation og fornøjelse.

Sofie Andersen 
Naturbutikken
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Alke er blandt de smukkeste fugle jeg kender til. Det 
har jeg syntes, siden jeg for første gang så et billede 
af dem. Denne holdning ledte til, at jeg i juli besøgte 
Stora Karlsö i Sverige for at tilbringe nogle dage i disse 
fugles selskab. På turen var jeg så heldig, at jeg kunne 
medbringe DOF Birdlifes nye kikkert Condor 8x42 i en 
krydssele af samme producent.

Tekst og foto/Oliver Zeeberg Nielsen, Naturbutikken

Alke og lomvier
Efter 17 timers transport med tog, bus og færge, en overnatning 

i Visby på Gotland og en overfart til Stora Karlsö var jeg endelig 

fremme. Øen er ret lille, og der er kun ganske få bygninger på 

den. I Norderhamn, hvor færgen går i land, findes en restau-

rant, et offentligt toilet og tre-fire værelser, som man kan leje til 

overnatning. Det var her jeg boede, og herfra var der ikke langt 

til de kyststrækninger, hvor fuglene yngler på stejle klippesi-

der. Pludselig at stå ansigt til ansigt med de store kolonier af 

alkefugle, der under megen larm flyver til og fra yngleplad-

serne, var en oplevelse, som jeg sent vil glemme. Langs øens 

vestkyst yngler tusindvis af alke og lomvier. Til dem der ikke er 

bekendte med disse arter, skal det siges at de på mange måder 

minder om hinanden, men at de oftest kan adskilles på deres 

næb. Alke har kraftige papegøjelignende næb, mens lomviers 

næb er lange og spidse. I Danmark ser man dem for det meste 

langt fra kysten, og de kan da være svære at identificere. Dette 

var dog ikke tilfældet her, da man snildt kunne komme inden-

for 10-20 meter af dem, uden at de lod sig mærke med noget. 

Her fik jeg rig mulighed for at fryde mig over min nye kikkerts 

fremragende optik. Jeg vidste, at alke var smukke fugle, men 

igennem Condor fik jeg et klart og lyst billede af fuglene i deres 

slående sommerdragter. Jeg har altid tænkt på alke og lomvier 

som værende sorte og hvide, men med kikkerten så jeg at dette 

ikke er helt korrekt. Alke har en smuk dyb rødbrun farve, hvor 

lomvierne snarere har en mat askegrå dragt. 

Stora Karlsö
Efter at have brugt mange timer på disse skønne fugle, beslut-

tede jeg mig på andendagen for, med min kikkert spændt godt 

fast i min DOF Birdlife krydssele, også at undersøge resten af 

øen. Når man går meget med en kikkert, er det rart at den ikke 

hænger og dingler om halsen, men i stedet sidder solidt fæstnet 

om torsoen. På denne tur så jeg havørn, hedelærke, gulbug 

og en masse sommerfugle. Især havde jeg glæde af de man-

ge rødplettede blåfugle, som min nye kikkerts let håndterbare 

fokusvidde hjalp mig med at finde i den vilde flora. Det meste af 

tiden havde jeg store dele af øen helt for mig selv. Der er et sti-

system, som man af hensyn til ynglefugle bør holde sig til. Når 

man ankommer med båden, bliver man tilbudt en tur med en 

dygtig guide langs stierne. Men bortset fra disse grupper, der af 

og til passerede mig, kunne jeg til tider helt få indtryk af at være 

alene med naturen. Øen er verdens næstældste naturreservat 

efter Yellowstone National Park, men har også andet at byde 

på end naturoplevelser. Der er tegn på beboelse helt tilbage til 

stenalderen, og på øen findes desuden et smukt fyrtårn fra 1887, 

som man endda kan få lov at overnatte i.
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CONDOR SPECIFIKATIONER  
Forstørrelse: 8x 
Synsfelt ved 1000m: 136 m 
Nærfokus: 1,5 m 
Vægt: 834 g
Vandtæt: Ja 
Mål: 152x125x52 mm

—

Pris kr. 7.599,-

Medlemspris kr. 7.124,-
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Ringmærkning
Øen bruges blandt andet af BSP (Baltic Seabird Project) til at stu-

dere alkefuglene, og i yngleperioden bliver der således holdt øje 

med forskellige pars ynglesucces, enkelte individers levealder og 

meget andet. Under mit ophold var jeg så heldig, at jeg på min 

sidste aften blev inviteret med til ringmærkning af det nye kuld 

af lomvieunger. Det er et spektakulært syn, når disse små plys-

bolde, opfordret af deres kaldende fædre ude på havet, kaster 

sig ud fra klipperne og ned på den hårde stenstrand. Ungernes 

knogler er endnu ikke faste nok til at tage skade deraf, og efter 

et par sekunder, hvor de sunder sig, løber de ud i havet. Ring-

mærkningen går ud på at veje ungerne, give dem en metalring 

om benet og indsamle lidt DNA til kønsbestemmelse, hvorefter 

de bliver sat ned og fortsætter deres gang ud i bølgerne. Ring-

mærkningen hjælper forskerne med at vide, hvilke fugle de har 

med at gøre, når de skal notere adfærd og ynglesucces fremover. 

Oplevelsen var en for mig perfekt afslutning på mit møde med 

disse smukke havfugle. På sejlturen hjem, fik jeg snakket med 

stifteren af BSP, som fortalte mig, at man under Covid-19 havde 

observeret, at turisme på øen hjælper ynglefuglene, da menne-

skers tilstedeværelse tæt ved ynglepladserne afholder havørne 

fra at jage i området. Så hermed en opfordring til at besøge øen!

Jeg kan uden tøven sige, at Condor 8x42 er den bedste kikkert, 

som jeg har haft fornøjelsen af at se på fugle med. Dybdeskarp-

heden er fremragende, lys og detaljer er ligeledes, og farverne er 

behagelige og fyldige. Selvom det ikke er den letteste kikkert man 

kan skaffe sig, så er det en kikkert jeg vil anbefale for dens høje 

kvalitet når det kommer til både at nyde og identificere fugle. 

ALBATROS SPECIFIKATIONER  
Forstørrelse: 10x 
Synsfelt ved 1000m: 114 m 
Nærfokus: 1,5 m 
Vægt: 802 g
Vandtæt: Ja 
Mål: 152x125x52 mm

—

Pris kr. 7.999,-

Medlemspris kr. 7.599,-
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DOF Birdlife Golden Eagle 35-70x100mm (Kongeørnen) når nye 

bredder indenfor optikken, og der sigtes stort med dette nye 

DOF birdlife teleskop, som lever op til sit navn og dens maje-

stætiske størrelse, brede vingefang og skarpe blik. 

Maksimal forstørrelse 

DOF Birdlife Golden Eagle 35-70x100mm springer barrierer for 

lysstyrke og forstørrelse og giver helt op til 70x forstørrelse. Det 

har nemlig et zoom okular på 35-70x og et objektiv på ikke min-

dre 100 mm. Naturen gennem dette teleskop vil kunne studeres 

og nydes på utrolige afstande, hvor andre produkter i denne 

klasse, ikke kan følge med. 

Fremragende lysstyrke 

Lys er en vigtig faktor, når der tales om optik, og til høj forstør-

relse skal lyset gerne følge med. Med et objektiv på hele 100 

mm er der skruet helt op for lysstyrken, så billedet i Golden 

Eagle står klart og levende hele vejen fra 35- til 70x forstørrel-

se – også under ringe lysforhold. Ligesom overskyet, regnfuldt 

eller mørkt vintervejr ikke er en begrænsning for dyrenes akti-

vitet i naturen, så er vejret heller ingen begrænsning for denne 

”Kongeørn”. 

Flot farvegengivelse 

Golden Eagles gode lysstyrke kombineret med imponerende 

ED- og Fluorit-glas sikrer god opløsning samt en flot og ægte 

farvegengivelse over hele billedet. Takket være asfæriske glas 

kan glasoverfladen dermed udnyttes til fulde og er med til at 

give Golden Eagle et super bredt synsfelt på hele 17-34m ved 

1000 meters afstand, samt skarphed helt ud til randen. 

Solid og vandtæt konstruktion 

Teleskopet er konstrueret i materialet magnesium, som har 

mange gode egenskaber. Magnesium er et let og stærkt ma-

teriale, hvilket gø det yderst fordelagtigt, når det kommer til 

kikkerter og teleskoper, som man oftest skal bære med sig ud 

i naturen. Teleskopet er bygget til netop dette formål, og er 

naturligvis vand- og dugtæt og som før nævnt er regnvejr og 

fugtigt vejr heller ingen udfordring her. ”Helical focus” giver 

det brede fokushjul, som er nemt at tilgå og giver en hurtig og 

nøjagtig skarphedsindstilling. 

5 års garanti og 60 dages tilfredshedsgaranti 
Vi er sikre på, at du bliver så tilfreds med købet, at vi som kvali-

tetsstempel giver dig mere end de sædvanlige 2 års garanti. Hos 

os får du 5 års garanti og 60 dages fuld tilfredshedsgaranti eller 

pengene tilbage.

DOF BIRDLIFE GOLDEN EAGLE 

Fås også som 
komplet sæt med 
kulfiberstativ og 
rensesæt til kun 

16.999,-

GOLDEN EAGLE SPECIFIKATIONER 
Forstørrelse: 35-70x 
Synsfelt ved 1000m: 17-34 m
Nærfokus 11 mm 
Vægt: 2908 g
Vandtæt: Ja
Længde: 475 mm

—

Pris kr. 15.999,-

Medlemspris kr. 15.199,-

n
a

tu
rb

u
tikke

n
.d

k

11



Ø
R

N
E

K
LU

B
B

E
N

KOM TÆTTERE PÅ FUGLENE 
MED ØRNEKLUBBEN 

Tekst og foto /Josefine Buus Jacobsen, DOF 

Ørneklubben for de 6-12-årige har fået en flyvende start, og 

med på rejsen er Sebastian Klein, der med smittende begej-

string stiller op som klubbens protektor. 

Man kan gå til fodbold og dans i sin fritid, men man kan også gå 

i DOF’s Ørneklub, hvor det er fuglene og naturen, som er i fokus.

 

Ørneklubben er en platform og et mødested for børn, der 

interesserer sig for fugle. På Ørneklubbens ture kan man opleve 

fuglene helt tæt på, når klubben blandt andet besøger landets 

ringmærkere og fuglestationer. Børnene har på samme tid mu-

lighed for at dele deres passion og fugletips med nogle på deres 

egen alder. 

Klubbens protektor har også fugle på hjernen

”Fuglene er den perfekte indgang til at forstå, hvordan naturen 

hænger sammen. Derfor synes jeg, at det er helt fantastisk, når 

børn og unge mennesker interesserer sig for fugle, og det vil jeg 

gerne være med til at støtte”, siger superornitologen og fugleentu-

siasten Sebastian Klein, som er blevet protektor for Ørneklubben. 

Sebastian Klein har selv interesseret sig for fugle, siden han var 

en lille knægt, hvor han også lærte en masse af at tage på ture 

og tale om fugle med sine kammerater. 

”Man kan sagtens have en interesse, som man er alene om. Det 

bliver bare endnu-endnu sjovere, når man har nogen at begej-

stres med,” siger Sebastian. 

Kom med på tur

Som nyt medlem i Ørneklubben får man en velkomstpakke 

med blandt andet en fuglekikkert og en sej kasket, så man er 

godt klædt på til felten. Ørneklubben tager derudover jævnligt 

på ture i hele landet, hvor man kan se ørne og andre seje fugle 

med klubbens dygtige turguider. 

Du kan finde Ørneklubbens ture og tilmelde dig via  

www.ørneklubben.dk

Ørneklubben tager på ture 

i hele landet. I starten af 

sommeren var klubben så 

heldig at blive inviteret med 

for at se ringmærkningen 

af ørneungerne fra DOF’s 

ØrneTV på Lolland. 
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Tiden flyver afsted ligesom fuglene, 
og før vi ser os om, er julen over os. 
Den bedste følelse er at give en god 
gave til nogen, du holder af. Noget 
som f.eks. kan bruges i naturen eller 
til blot at blive klogere på den og 
nyde den. Vi har samlet 24 gode 
julegaveidéer til både store og små. 

1. STANLEY CLASSIC USEFUL BOX 

MADKASSE

Stanley Classic Box kan opbevare en 

sandwich, udstyr, dine personlige 

ejendele eller andet, du ikke kan leve 

uden på farten. Den har robuste låse 

til at holde låget låst og tåler opvaske-

maskine.

—
Pris kr. 299,-

2. STANLEY ADVENTURE VACUUM 

BOTTLE POLAR 1,0L TERMOKANDE

Robust fremstillet termokande i 

rustfri stål. Fuldstændig fri for BPA. 

Termokanden er naturligvis med 

vacuum isolering, samt med skruelåg 

og isoleret kop. 

—
Pris kr. 360,-

3. STANLEY WIDE MOUTH FLASK 

0.23L LOMMELÆRKE

Klassisk lommelærke i solidt design 

med ekstra stor åbning, som gør 

den nemmere at fylde – perfekt til 

bag- eller skjortelommen. Flot ny 

farve.

—
Pris kr. 220,-

6. SILVA SCOUT 2 PANDELAMPE

Designet til vandreture og camping 

og er den perfekte følgesvend for 

udendørsentusiaster. Med kraftige 

220 reelle lumen og enorm batteritid 

på op til 3900 minutter. 

—
Pris kr. 249,-

5. OPINEL – MY FIRST OPINEL N°07  

JUNIORKNIV BLÅ

Ideel kniv til børn, da den har en 

afrundet form på knivbladet, som 

gør, at den ikke kan forårsage dybe 

stik.  

—
Pris kr. 120,-

4. OPINEL NOMAD COOKING KIT 

Et køkkensæt, som leverer et alt-

i-et sæt til madlavning i det fri. 

Sættet er en handy følgesvend til 

madlavning på båden, omkring 

bålet eller på stranden. 

—
Pris kr. 649,-

Få masser af 

inspiration til 

andre julegaver 

på vores webshop 

naturbutikken.dk
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8. TREKMATES FOLD LOCK POLE RØD 

VANDRESTAV

Kompakt 5-delt vandrestav i let alumi-

nium, som sammenpakket kun fylder 35 

cm i længden. Staven er stærk og stabil 

og har trinløs justering af længden, nem-

me låsemekanismer, ergonomisk greb i 

EVA skum og justérbar håndledsstrop. 

—
Pris kr. 349,-

7. DOF BIRDLIFE KRYDSSELE  

KIKKERTREM

Med denne krydssele flyttes vægten 

fra nakken til skuldrene, og du er sik-

ret, at kikkerten altid er placeret nemt 

og bekvemmeligt. Passer til næsten 

alle kikkerter på markedet inkl. DOF 

BirdLife.

—
Pris kr. 249,-

9. HABEETATS BIHOTEL  

UTZON EDITION

Se bierne flyve fra blomst til plante for at 

bestøve og samle nektar til fremtidens 

yngel inde i bihotellet. Nemt at skille 

ad, rengøre og samle igen Douglasgran 

er et vejrbestandigt materiale, så selve 

træet behøver ingen vedligeholdelse.

—
Pris kr. 649,-

11. MUSVIT REDEKASSE MED INDKIG I FSC 

CERTIFICERET DOUGLASGRAN

Følg med i fuglene og deres ungers liv 

ved hjælp af musvitkassens indbyggede 

indkig. For at opleve fuglekassens beboer 

åbnes frontpladen nemt op med det 

isatte søm.

—
Pris kr. 439,-

12. MUSVITKASSE MED HØJKVALITETS 
WIFI KAMERA OG EKSTRA LYSINDFALD 

I FSC CERTIFICERET DOUGLASGRAN

Hvor mange mejser besøger egentlig 

din redekasse om vinteren for at søge 

ly for natten? Hvordan bygger en fugl 

en rede? Følg med på kameraet.

—
Pris kr. 1999,-

10. REDEKASSE TIL SNAPSEGLAS OG 

FLASKE

En sjov gaveidé til den fugleinteresse-

rede, der giver mulighed for at tage et 

lille hvil for sig selv eller med part-

neren som selskab. Snapsekassen er 

dansk produceret og lavet i fyrretræ.

—
Pris kr. 319,-

13. CJ WILDLIFE APOLLO FRØRØR MED 

QUICK CLEAN – 4 ÆDEHULLER

En af de bedste frøautomater – og 

nem at rengøre. At fodre fuglene har 

aldrig været nemmere med det unikke 

’Click & Go’ udløsningssystem.

—
Pris kr. 279,-

15. DOF BIRDLIFE SNIPE 10X25  

LOMMEKIKKERT

10x forstørrelse, der gør det nemt at se, 

hvilken fugl du har i kikkerten. Også 

velegnet til insekter.

—
Pris kr. 1099,- 
Medlemspris kr. 1.099,-

14. DOF BIRDLIFE CUCKOO 8X25  

LOMMEKIKKERT

Lille handy kikkert i 8x forstørrelse. Kan 

anbefales til alle, som er nystartede, eller 

som leder en kikkert nummer to. 

—
Pris kr.kr. 649,-
Medlemspris kr. 616,-
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24. GIV ET MEDLEMSKAB I JULEGAVE!

Du skal blot gå ind på stoet.dof.dk/

giv-medlemskab. Ved køb af Ørneklubben 

medlemskab modtages også startpakken 

med bl.a t-shirt og kikkert. 

—
Ørneklubben medlemskab pris kr. 265,- 
DOF medlemskab pris fra kr. 265,-

18. STJERNEHIMLEN – 50 TING DU KAN 

SE MED EN ALMINDELIG KIKKERt

Praktiske råd til, hvordan man bedst 

studerer stjernehimlen, hvor de bedste 

dark sky-områder er, og om hvilke 

typer håndkikkert der er bedst egnet. 

—
Pris kr. 249,-

16. DOF BIRDLIFE NOTESBOG

DOF BirdLife Notesbog er lavet af 

overskudspapir fra print og papir-

produktionen. God til skitsetegnin-

ger eller noter og til at give plads  

til at skabe nye ideer. 

—
Pris kr. 119,-

20. SPOR I NATUREN

Se hvilket dyr, der har efterladt sig spor, 

hvilken fugl der har bygget rede, eller 

hvilket insekt der har gnavet i træet. Bo-

gen beskriver desuden en del underlige 

svampedyr, svampe og planter.

—
Pris kr. 139,-

17. DEN LILLE VILDE

Fire små guidebøger om naturens vilde 

planter samlet i én æske. Bogen er ind-

delt efter de vilde planters fire sæsoner 

og beskriver de vigtigste urter, blomster, 

bær og frugter, som vi kan samle. 

—
Pris kr. 300,-

19. BØRNENS FUGLEBOG

I Børnenes fuglebog møder du 12 

af Danmarks mest kendte fugle. 

SE de flotte billeder, LÆS fakta om 

fuglene, og LYT til deres sangstem-

mer.

—
Pris kr. 169,-

21. DER ER INSEKTER OVERALT

Bliv klogere på bier, mariehøns, som-

merfugle, spindlere, myrer, græshop-

per og mange andre fascinerende dyr 

og på hele insektverdenen og deres 

mange andre utrolige evner. 

—
Pris kr. 199,-

22. UD MED UNGERNE – ÅRET RUNDT

Bogen indeholder en lang række 

aktiviteter, der kan lokke ungerne ud 

ad døren og med ud i naturen. Aktivi-

teterne er simple og kræver ikke den 

store udstyrspakke. 

—
Pris kr. 199,-

23. CAMØNOEN 

Møn viser sig at være en større ø, end 

man umiddelbart ville tro. Dagsmar-

cherne er alle mellem 15-20 km pr. dag. 

Hele turen er beregnet til at tage 8-9 

dage, men kan klares på mindre. 

—
Pris kr. 199,-
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SYSTEMATISK OVERSIGT OVER DANMARKS 

FUGLE. 1800-2019

En opdateret systematisk oversigt over 

Danmarks fugle har været en mangelvare 

i 30 år. Nu har DOF lavet en ny, opdateret 

oversigt over nye arter, sjældne fugle og 

meget andet.

—
Pris kr. 299,-

EUROPES’S BIRDS

Bogen dækker mere end 900 arter og er 

illustreret med mere end 4.700 fotogra-

fier. Detaljerede beskrivelser giver den 

nødvendige information til at identi-

ficere Europas fugle samt forskellige 

underarter.

—
Pris kr. 289,-

DOF KALENDEREN 2023 – A3

DOF’s populære fuglekalender 2023 til at hænge op på 

væggen. Kalenderen indeholder smukke motiver og 

billeder af nogle af Danmarks flotte fugle taget af Helge 

Sørensen. Kalenderen er i A3 størrelse og er en oplagt 

julegaveidé.

—
Pris kr. 149,-

FUGLEKALENDER 2023

Fuglekalender 2023 løber parallelt med 

fuglenes liv – her kan aftaler skrives op 

side efter side med notater om fugle i ha-

ven eller i naturen. Den perfekte kalender 

for naturinteresserede og de mange, der 

følger fuglenes liv på foderbrættet.

—
Pris kr. 169,-

DANMARKS FUGLE – KALENDER 2023

Bordkalenderen for 2023 indeholder 

alle de smukke fugle, der kan opleves i 

Danmark, i alt 275 forskellige arter. På 

hvert kalenderblad er en ny fugl over-

dådigt illustreret af Carl Christian Tofte 

og ledsaget af en informativ tekst.

—
Pris kr. 170,-

Se det store 
udvalg af bøger 
i vores webshop 
naturbutikken.dk  

eller kig forbi vores 
fysiske butik
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Tekst og foto/Emil Poulsen

Mit navn er Emil Poulsen, og jeg er professionel natur-

fotograf. Jeg lever og ånder for at fange et billede, der 

kan få folk til at tænke, elske og passe på vores natur. 

Mit naturfotografi “Singing in the rain” blev udnævnt 

som Danmarks bedste naturfoto 2022. At kunne vække 

folks opmærksomhed over for naturen med blot et 

billede er en fantastisk følelse. De mange historier, der 

gemmer sig derude, er endeløse, og jeg prøver at få 

fortalt dem alle via mine billeder og naturformidlings-

videoer på Tik Tok.
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Kite APC 16x42 Stabilized kikkert anmeldelse
Jeg har igennem tiden brugt ret så mange kikkerter, og jeg må sige, at den her 

har blæst mig fuldstændig omkuld. Ikke nok med at den har helt vilde stabi-

liseringsevner, den er også udholden overfor vind og vejr. Som naturfotograf 

sætter jeg mit udstyr på den ultimative test: jeg kravler i mudder, hopper i 

søer og bor i ugevis ude i naturen, rundt omkring i verden, i håb om at få det 

perfekte billede. Kite APC 16x42 har ikke en skramme på sig og virker så god 

som ny, selv efter at den har været i søen osv. Dens ydre gummidragt er den 

optimale beskyttelse til dem, som ikke KUN står i fugletårnet. Denne kikkert vil 

uden tvivl holde for livet!

Jeg var bekymret for, at den ville være for tung med stabiliseringselektronik-

ken inden i, men det er der overhovedet ikke tale om. Jeg har den om halsen 

på alle mine fototure, og jeg mærker slet ikke, at den er der. Batteriet har jeg 

ikke skulle skifte endnu, og det er slet ikke noget, jeg bekymrer mig om, når 

jeg er på lange ture. Jeg er blevet helt spoleret efter at fået stukket denne 

kikkert i hånden – jeg vil aldrig kunne gå tilbage til min gamle kikkert uden 

stabilisering i. Og så er der jo næsten tale om et teleskop men i form af en kik-

kert. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad man kan se. Jeg sagde til min makker i 

felten, at jeg ville ønske, at mit kamera var lige så skarpt som denne kikkert!

KITE APC 16X42 STABILIZED 
Forstørrelse: 16x
Objektiv: 42x 
Synsfelt ved 1000 m: 68 m 
Højde: 18,4 cm  
Vægt: 720 g
Vandtæt: Ja
Nærfokus: 4 m

—

Pris kr. 11.499,-
Medlemspris kr. 10.924,-
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S LUNDHAGS FLOK WOOL FLEECEJAKKE

En varm og alsidig fleece i super lækkert 

materiale. Blandingen af merinould og 

polyester sikrer termisk regulering og lug-

treduktion. Polyesteren sikrer holdbarhed 

og hurtig tørring. 

—
Pris kr. 1.199,-
Medlemspris kr. 959,-

LUNDHAGS FLOK WOOL FLEECE-

VEST

Fleecevesten er perfekt, når du har 

brug for lidt ekstra kernevarme 

på dine vandreture og udendørs 

kaffepauser. 

—
Pris kr. 999,-
Medlemspris kr. 799,-

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Flere 
farver

Flere 
farver

Flere 
farver

LUNDHAGS MAKKE BUKSER

Fantastisk outdoor-buks designet til kræ-

vende dage udendørs. En funktionel og 

relativt slank letvægtsbuks til vandreture 

og andre aktiviteter, der kræver maksimal 

bevægelsesfrihed.

—
Pris kr. 1.899,-
Medlemspris kr. 1.519,-

LUNDHAGS LAKA VANDTÆT BUKS 

En vandtæt skalbuks lavet af holdba-

re, åndbare og bæredygtige materialer. 

Designet til alt udevejr og kan anbefales 

at bæres uden på lange uld-underbukser 

f.eks. på en fugle- eller vandretur.

—
Pris 2.299,-
Medlemspris kr. 1.839,-
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LUNDHAGS GOSIN WOOL KNIT HERRE-

FLEECE 

En bredt anvendelig herrefleece i genan-

vendt polyester og mulesing-fri merinould. 

Den er velegnet som isolerende mellemlag 

eller som eneste overtøj, alt efter vejret.

—
Pris kr. 1.399,-
Medlemspris kr. 1.119,-

LUNDHAGS HABE PILE JACKET

Habe Pile er en slidstærk jakke, der beskyt-

ter dig mod køligere temperaturer og hård 

vind. Kernen i jakken er ekstra isoleret og 

ærmerne med Primaloft polstring med 

mindre friktion.

—
Pris kr. 2.199,-
Medlemspris kr. 1.759,-

LUNDHAGS VIIK HOODIE JAKKE

En let og blød jakke med Primaloft som 

giver dig varme- og vindbeskyttelse på kol-

dere dage, uanset om du bærer den som et 

isolerende mellemlag eller et beskyttende 

yderlag.

—
Pris kr. 2.299,-
Medlemspris kr. 1.839,-

Fås til 
dame og 

herre

LUNDHAGS RASK SKJORTE

Ekstra blød skjorte der holder dig varm til 

enhver udendørs- eller hverdagsaktivitet. 

Børstet blødt flannel i økologisk bomuld 

gør den ekstra behageligt mod huden. 

Også god som et lag under en jakke.

—
Pris kr. 1.099,-
Medlemspris kr. 879,-

n
a

tu
rb

u
tikke

n
.d

k

23



A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S

STRATHCONA PADDES TROUSERS 

Strathcona termobukserne tilbyder 

beskyttelse mod vind og vejr. Varme-

isolerede med Primaloft, vandtætte 

og virkelig behagelige. Findes både 

til herrer og damer.

—
Pris kr. 1.399
Medlemspris kr. 1.119

LUNDHAGS BAXEN 22L RYGSÆK 

En slank og minimalistisk rygsæk til 

alle aktiviteter, med plads til din bær-

bare computer og andre fornøden-

heder. Perfekt til dagture uden at ofre 

komfort og funktionalitet. 

—
Normal pris kr. 899,-
Special pris kr. 599,-

SEALSKINZ WATERPROOF ALL 

WEATHER GLOVE HERREHANDSKER

En robust og teknisk vandtæt hand-

ske, der har god balance mellem 

varme og åndbarhed. Ideel til brug 

under alle vejrforhold.

—
Pris kr. 649,-
Medlemspris kr. 519,-

Flere
farver

Flere
farver

LUNDHAGS ELASTIC BELT 

40mm bredt elastisksbælte 

fra Lundhags med nem og 

hurtig metalspændeløsning. 

Kan bruges både til damer og 

herrer.

—
Pris kr. 249,-
Medlemspris kr. 199,-

LUNDHAGS HABE PILE TRAPPER HAT

En smart, funktionel og foret uni-

sexkasket, som kan bruges på kolde 

dage til at holde ørerne varme. 

Kasketten er voksbehandlet, så den 

kan modstå regn.

—
Pris kr. 649,-
Medlemspris kr. 519,-

ULVANG RAV KIBY HUE

Behagelig, ribstrikket hue med 

traditionelt jacquardmønster 

i 100% uld. Ulden er tempera-

turregulerende, hvilket gør den 

perfekt til al udendørs aktivitet. 

—
Pris kr. 299,-
Medlemspris kr. 239,-

Nye 
farver

NYHED!Spar
300 kr!
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ULVANG AKTIV VARM MERINOULDSOK 

En tyk, varm sok i merinould til 

hverdag og udendørsaktivitet. Ulden i 

dette produkt er 100% Mulesing-free, 

og der sættes høje krav til dyrevel-

færd, miljø og kvalitet.

—
Pris kr. 199,-
Medlemspris kr. 159,-

GATEWAY WOODWALKER 12” 4MM 

UNISEX GUMMISTØVLE

En behagelig, kortskaftet gummistøv-

le udført i vulkaniseret naturgummi. 

Woodwalker har en særligt god ydersål, 

som stødabsorberer som en løbesko. 

Komfort isolering ned til -20 grader.

—
Pris kr. 1099,-
Medlemspris kr. 879,-

GATEWAY WOODWALKER 18” 4MM  

GUMMISTØVLE

Fremragende stødabsorberende sål, 

foldbar og smidig neoprenoverdel med 

udluftningsmuligheder, når vejret er varmt. 

Komfort isolering ned til -20 grader. Findes 

i sort til herrer og i brun til damer. 

—
Pris kr. 1.099,-
Medlemspris 879,-

LUNDHAGS TJAKKE LIGHT MID  
VANDRESTØVLE

Støvlen til alle typer vandreture og 

aktiviteter. Kan klare krævende terræn 

uden at gå på kompromis med kom-

forten.

—
Pris kr. 2.599,-
Medlemspris kr. 2079,-

LUNDHAGS BJERG MID VANDRESTØVLE

Slidstærk vandrestøvle i italiensk Corradi 

ruskind fra nordeuropæisk kohud. Med 

Vibram såler og åndbar, stødabsorberende 

indersål for den bedste komfort. Fåes i flere 

farver..

—
Pris kr. 2.099,-
Medlemspris kr. 1.679,-

NYHED!
Fås til 

dame og 
herre

Fås til 
dame og 

herre

MONTANE AZOTE 30L RYGSÆK

Let og komfortabel rygsæk til dagsture, 

vandreture og rejser. Superfunktionel 

og med yderst åndbart og justerbart 

rygsystem. Fremstillet i genbrugsnylon.

Flere farver og størrelser. Både til herrer 

og damer.

—
Pris kr. 1.299,-
Medlemspris kr. 1039,-

NYHED!
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ULVANG MARIUS HALF ZIP ULD SWEATER

Det flotte mønster anses for at være et 

norsk ikon, der symboliserer nordmænds 

kærlighed til det fri. 100% uld.

—
Pris kr. 1.599,-
Medlemspris kr. 1.279,-

ULVANG MARISTUA TURTLE NECK ZIP 

DAMESTRIK

Strikundertrøje med høj hals og lynlås i 

100% merinould. Uldmærkecertificeret. 

—
Pris kr. 799,-
Medlemspris kr. 639,-

ULVANG MARISTUA BUKSER

En feminin buks i jacquardmønster i 100% 

merinould, som kan bruges til udendørs- 

eller hverdagsbrug næsten hele året rundt.

—
Pris kr. 749,-
Medlemspris kr. 599,-

ULVANG UTLA SÆT

Top og bukser i en blød og varm Merino-

uld- og lyocellblanding, til alle typer aktivi-

teter, især dem med varierende intensitet. 

—
Pris kr. 999,-
Medlemspris kr. 799,-

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Fås til 
dame og 

herre

Flere 
farver

Flere 
farver

Flere 
farver

ULVANG RAV STRIKBUKSER

Varme, behagelige og holdbare bukser 

i 100% uld. God elasticitet og god 

pasform. 

—
Pris kr. 799,-
Medlemspris kr. 639,-

Fås til 
dame og 

herre

ULVANG RAV KIBY DAMESTRIK

En lettere version af den populære 

Rav-sweater. God elasticitet, normal pas-

form og ærmer med tommelfingerhuller. 

—
Pris kr. 1.199,-
Medlemspris kr. 959,-

ULVANG RAV SWEATER

Den originale Rav-sweater! Med god ela-

sticitet, skræddersyet pasform og ærmer 

med tommelfingerhuller.

—
Pris kr. 999,-
Medlemspris kr. 799,-

ULVANG VEGARD HALF ZIP

Klassisk, tyk, strikket uldtrøje, der holder 

dig varm på selv de koldeste dage. Lavet 

af 100% norsk uld fra norske får.

—
Pris kr. 1.599,-
Medlemspris kr. 1.279,-

Se det øvrige 

udvalg af Ulvang 

på vores webshop 

naturbutikken.dk
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SWAROVSKI ATC/STC  
– NÅR HVERT ET GRAM TÆLLER!
Det nye teleskop ATC/STC fra Swarovski Optik er 

den perfekte nye ledsager til krævende aktivitet 

og lange ture. Med en længde på blot 258 mm 

og en vægt på kun 980 g bliver det næsten ikke 

mere let og kompakt. 

Med den imponerende optik inkorporeret i dette 

kompakte design, giver Swarovski ATC/STC dig 

en utrolig høj optisk ydelse og et krystalklart 

billede. Udover den enestående kvalitetsoptik 

fra SWAROVISION i dette teleskop er den høje 

brugervenlighed en anden stor fordel. Den med-

følgende halvskal gør, at teleskopet kan placeres 

stabilt i hånden eller på en overflade selv uden 

stativ, og fokuserings- og zoomhjulet kan til 

enhver tid drejes uhindret. 

Swarovski ATC/STC giver dig 17-40x forstørrelse 

og har et objektiv på 56 mm. Udover den tradi-

tionelle grønne farve fås Swarovski ATC (angled 

version) også i ”Burnt Orange”.

—
Pris fra kr. 16.500,-
Medlemspris fra kr. 15.675,-
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Se samtlige 

Swarovski 

 modeller enten på 

webshoppen eller 

i Naturbutikken
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DOF BIRDLIFE LAPWING 
& STARLING

Kikkerterne i denne nye serie fra DOF BirdLife er fantastiske all 

around kikkerter, uanset om du ser på dyr, insekter, fugle eller 

flora. Brugervenlige for børn og folk i alle aldre. DOF BirdLife 

Lapwing 10x42 (Viben) og DOF BirdLife Starling 8x42 (Stæren) 

besidder optiske egenskaber, som man sjældent ser i denne 

prisklasse. Et imponerende synsfelt og et virkelig lavt nærfokus 

på bare 1,2 meter betyder, at de er specielt velegnede til at  

kigge på sommerfugle og insekter.

STARLING SPECIFIKATIONER  
Forstørrelse: 8x 
Synsfelt ved 1000m: 129 m 
Nærfokus: 1,2 m 
Vægt: 755 g
Vandtæt: Ja 
Mål: 148x130x52 mm

—

Pris kr. 1.899,-

Medlemspris kr. 1.804,-

LAPWING SPECIFIKATIONER  
Forstørrelse: 10x 
Synsfelt ved 1000m: 114 m 
Nærfokus: 1,2 m 
Vægt: 755 g
Vandtæt: Ja 
Mål: 148x130x52 mm

—

Pris kr. 1.999,-

Medlemspris kr. 1.899,-

Se det komplette  

DOF Birdlife-

sortiment på 

naturbutikken.dk
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Naturbutikkens 

overskud går direkte 

til DOF’s arbejde 

med fugle og 

naturbeskyttelse

naturbutikken.dk

Vidste du, at hver gang du køber et produkt i Naturbutikken, er 

du med til at støtte arbejdet i DOF? Vores overskud går nemlig 

direkte til foreningens arbejde. Ved at købe et produkt i butikken 

er du med til direkte at støtte DOF’s projekter, samt de mange 

engagerede frivillige der udgør en stor del af arbejdet med 

registrering af arterne.

Dansk Ornitologisk Forening  arbejder for beskyttelse af fugle og 

forbedring af deres levesteder i Danmark. 

HVAD GÅR 
PENGENE TIL?

265,-

Medlemsfordele
fra kun

om året


