
Der er en lang række flotte vandrestier i na-
tionalparken, og mange af dem går igennem 
folde, hvor forskellige naturplejedyr er på 
arbejde for at pleje naturen

Naturplejedyr er som udgangspunkt ikke farlige og vil helst 
bare være i fred. Hvis du imidlertid kommer for tæt på flok-
ken eller ind imellem en ko og dens kalv, vil dyrene reagere 
instinktivt – de vil flygte eller forsvare sig. 
Særligt hunde kan fremprovokere forsvarsreaktioner. De 
fleste dyr opfatter hunde som ulve og derfor som farlige. 
Dyrene har måske endda oplevet at blive jaget af løse hun-
de eller strejfende ulve. Det sikreste er derfor at lade være 
med at tage din hund med ind i foldene. 

Gode råd til at beskytte dig selv og din hund 
bedst muligt i indhegninger med dyr

• Vær opmærksom - selv når I snakker hyggeligt.
• Hold god afstand til dyrene.
 Dyrene er i udgangspunktet ikke aggressive, men kan 

blive bange for dig og især din hund. 
• Undgå at komme mellem voksne dyr og kalve eller føl.
 Gå aldrig igennem dyreflokken. Når dyrene har unger, vil 

de gøre alt for at beskytte dem.

• Hold hunden i kort snor og sørg for, at den ikke giver hals.
 Gå i en stor bue uden om dyrene og hold hunden i ro. 

Hvis dyrene kommer imod dig og din hund, så gå straks 
ud af hegningen. Kommer de helt tæt på dig, så slip din 
hund løs, så den kan løbe væk. Derved får du dyrene væk 
fra dig selv.

• Bevæg dig stille og roligt i indhegninger, undgå fagter og 
høje lyde – særligt, når du passerer dyrene.

 Det giver både en bedre oplevelse og skræmmer ikke 
dyrene, så de pludselig løber – til fare for dig og andre 
besøgende.

Sådan kommer du ud i naturen
På appen Nationalpark Mols Bjerge kan du finde alle stier i 
nationalparken. Der er også en funktion, der viser, om der 
er dyr i foldene, eller om de er tomme. Download appen i 
App Store eller Google Play.
Stierne er også på Naturstyrelsens landsdækkende side 
udinaturen.dk og på nationalparkens interaktive kort på 
nationalparkmolsbjerge.dk. 
Læs mere på naturstyrelsen.dk  om indhegninger. 

…  DU GÅR I 
FOLDE MED 
NATURPLEJEDYR
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Planlæg din tur, 
før du tager 
afsted – tjek, 
om du er på 
offentlige eller 
private arealer

6 Brug åben ild 
ansvarligt 
– tænd kun bål 
på afmærkede 
bålpladser. Sluk 
bålet efter dig

7 Hold afstand til 
alle dyr i naturen

8
Hvis du nyder 
en nat i naturen, 
benyt etablerede 
telt- og 
shelterpladser

9 Nyd naturens 
lyde – undlad støj

Hold øje med 
skilte og hegn
– følg altid 
anvisninger 
på skilte og 
respektér 
hegningen 

1

Vis hensyn til dyr 
og planter
– det er os, der er 
gæster i naturen

Tag affald med 
hjem
– også selvom det 
ikke er dit eget

4 Hold din hund i 
snor  
– så forstyrrer 
den ikke vilde dyr 
og naturplejedyr 
eller skræmmer 
andre gæster 5 Smil til de 

mennesker, du 
møder
– de er også 
ude for at nyde 
naturen 

GODE RÅD
TIL AT VÆRE DEN 
BEDSTE GÆST I 
NATUREN
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