
Findes der noget bedre end at sove under 
åben himmel? Heldigvis er der rig mulighed 
for at overnatte i det fri i både shelter og i 
telt. 
Her får du 10 gode råd til, hvordan du får 
den bedste oplevelse og samtidig passer på 
naturen. 

• Book lejrplads og shelter, hvis det er en mulighed (det er 
kun muligt nogle steder). 

• Der er mange private sheltere i området, som ikke er 
med på udinaturen.dk. Tjek det på appen Nationalpark 
Mols Bjerge. 

• Tjek Naturstyrelsens hjemmeside eller appen National-
park Mols Bjerge, for at finde et af de skovområder, hvor 
der er fri overnatning i telt. Her følger vi 1, 2, 3-reglen: 
Maximal 1 nat, 2 telte og højst et 3-personers telt. 

• Overnatning på stranden er tilladt, men du må ikke slå 
telt op. Du må opholde dig på stranden i op til 24 timer, 
og du må gerne tænde et mindre bål. Undgå områder, 
hvor fuglene yngler eller fouragerer. 

• Ellers må du kun tænde bål på officielle bålpladser – 
andre steder må du bruge et stormkøkken (Trangia eller 
lignende). 

• Hvis du er i kajak eller kano, kan du bruge de mange ste-
der langs kysten, hvor der er givet adgang til at gå i ly for 
natten. Find kajakkort på weblink.syddjurs.dk.

• Husk på, at du er gæst i naturen, så undgå at forstyrre de 
fugle og dyr, der bor der. 

• Saml det affald op, du finder, og tag det med – også selv-
om det ikke er dit eget. 

Sådan kommer du ud
Naturstyrelsen har lavet en oversigt over friluftsmuligheder 
på statens arealer, med faciliteter og seværdigheder, såvel 
som ruter og gode råd til at være i naturen. Her finder du 
også de over 270 friteltningsmuligheder, der er i statens 
skove. Kortet finder du på udinaturen.dk. 
Husk at ikke alle områder i nationalparken er statsejede, 
men Friluftsrådet har lavet en oversigt over adgang til pri-
vatejede naturområder på oplevmere.nu.

… DU  
OVERNATTER 
I DET FRI
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Planlæg din tur, 
før du tager 
afsted – tjek, 
om du er på 
offentlige eller 
private arealer

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

7Hold afstand til 
alle dyr i naturen

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

9Nyd 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

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