Sådan bruger du udinaturen.dk

Udinaturen.dk er Danmarks guide til oplevelser i naturen. Siden er et samarbejde mellem en
række kommuner, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Kommunernes
Landsforening.
På udinaturen.dk kan du søge information om faciliteter og muligheder i naturen.
På forsiden kan du vælge, om du vil finde specifikke faciliteter

eller lade dig guide af sidens forslag inden for en bestemt type aktivitet.
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Find faciliteter på kort
Det kan være, at du gerne vil finde en bålplads i nærheden af en parkeringsplads.
Vælg piktogram for "bålplads" under "Faciliteter".

Vælg samtidig piktogram for "p-plads" under "Praktisk".

På kortet vil du nu få vist bålpladser og p-pladser, og du kan nu vælge et udflugtsmål, der
passer til jeres tur.
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Det kan være, du planlægger at gå en tur, inden I skal lave bål. Vælg da piktogrammet for
"vandrerute" under "Ruter" også.

Du kan også lade dig inspirere af temaerne på siden fx "Gå en tur".
Du vil få vist bl.a. vandreruter og orienteringsløbsruter. Hvis I vil gå en tur og afslutte med en
overnatning, kan du vælge "Sov under stjernerne" og "Gå en tur" samtidig– kortet viser dig
mange af de relevante faciliteter.
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Når du har fået kort med de ønskede muligheder frem, kan du klikke på de enkelte
piktogrammer for mere information om de enkelte faciliteter.
Klikker du på en af overnatningspladserne, får du et lille overblik over faciliteten.

Klikker du på "Læs mere" vil du fx typisk få vist et billede af pladsen samt en beskrivelse af
forholdene.
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Længere nede på siden finder du ofte konkret info som fx hvor mange telte, der er plads til,
den ansvarlige organisation eller institution samt koordinater og link til Google.

Til sidst får du vist alternativer i nærheden, hvis lige netop denne facilitet ikke var det, du
søgte.
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Søg på bestemt facilitet
Fra forsiden kan du også søge på en bestemt facilitet, som du kender navnet på. Det kan
være, du gerne vil se, hvad der ligger i nærheden. Fx vil jeg gerne vide, hvor jeg kan parkere i
nærheden af naturlegepladsen Røverknolden.

Klik på "Rold Skov, Røverknolden, Naturlegeplads".

På siden om legepladsen kan du klikke på "Åbn kort" på selve kortet. Legepladsen bliver nu
vist på det store kort.
Klik på "Find faciliteter på kort" i øverste højre hjørne.
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Marker "p-plads" på piktogramlisten.

Du får nu vist legepladsen og alle p-pladser, der findes på kortudsnittet.

På alle kortvisninger kan der zoomes ind og ud, så du får mere eller mindre af det
omkringliggende område med. Det kan være rart at vide, hvor langt der er til nærmeste toilet
fx
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Andre gode sider

På Naturstyrelsens hjemmeside nst.dk finder du mange sider med inspiration til oplevelser i
naturen og oplysninger om regler og færdsel i vores fælles natur.

På nst.dk/lettilgængelig finder du
en samling af lettilgængelige
faciliteter i statens skove.

Du kan få inspiration til steder at besøge
fra de mange digitale naturguider på
nst.dk/naturguider og måske opdage
nye ting at lave i naturen på
nst.dk/aktiviteter.
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Du er altid velkommen til at kontakte Naturstyrelsen lokalt, hvis du har spørgsmål til et
konkret område. Du finder enhedernes kontaktoplysninger på nst.dk/lokale-enheder.

Vi ses derude!
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