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Hæfterne om friluftsfaciliteter

Udviklingen af friluftsfaciliteter i Danmark er ”en spraglet blomst” præget af man-
ge menneskers gode intentioner, store arbejde, opfindelser, inspiration fra andre 
lande og innovativ nytænkning. Nogle typer af faciliteter bygger på en lang histo-
risk tradition. Andre repræsenterer nye tendenser i et friluftsliv, der bliver stadigt 
mere mangfoldigt, og hvor der de senere årtier er sat politisk fokus på de mange 
forskellige positive effekter af friluftslivet: øget livskvalitet, sundhed, læring, socia-
le effekter, natur- og miljøforståelse, oplevelsesøkonomi mm.

Dette er hæfte nr. 4 i en serie fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, der 
har til formål at medvirke til en forsat udvikling af mangfoldigheden og ikke mindst 
kvaliteten af friluftsfaciliteter i Danmark. Indenfor en række forskellige temaer sø-
ger hæfterne hver især at kvalificere overvejelser og beslutninger samt inspirere til 
konkrete udformninger af friluftsfaciliteter. Der gives både en generel introdukti-
on til temaerne og vises en række konkrete eksempler med fotos og illustrationer.

Foreløbigt findes følgende hæfter:

1. Friluftsfaciliteter – læring 

2. Friluftsfaciliteter – leg 

3. Friluftsfaciliteter – motion og sundhed

4. Friluftsfaciliteter – overnatning

5. Friluftsfaciliteter – bålsteder

6. Friluftsfaciliteter – oplevelse og opdagelse

Temaerne har meget forskellig karakter. Nogle er meget brede, mens andre er fo-
kuseret på en afgrænset aktivitet. Hæfterne varierer således i omfang og opbygning. 
Det er dog et gennemgående træk, at der er en historisk baggrund, forskningsfor-
ankret viden og vigtige overvejelser, som kan kvalificere argumenter og beslutnin-
ger. Dernæst findes en konkret del med masser af eksempler, som illustreres med 
fotos og tegninger.  
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Hæfterne henvender sig til en bred vif-
te af personer og grupper, der skal i 
gang med at overveje, planlægge eller 
etablere friluftsfaciliteter. 

Det kan eksempelvis være lokale bor-
gergrupper, foreninger, planlæggere, 
lodsejere, friluftsvejledere og under-
visere.

En så bred målgruppe af læsere vil have 
forskellige behov. Derfor er hæfterne 
opbygget, så man let kan springe hen 
til de dele, man har en særlig interesse 
i og fx gå direkte hen til eksemplerne, 
hvis man ikke har behov for en mere 
generel redegørelse.

Vi har tilstræbt en meget inkluderen-
de tilgang uden afgrænsning i forhold 
til, hvad vi opfatter som friluftsliv og 
friluftsfacilitet. Ordet ”facilitet” stam-
mer fra det latinske ”facilis” (at gøre 
let). Facilitet kan således forstås me-
get generelt som noget, der letter, un-
derstøtter eller, anvendt som verbum, 
faciliterer. Vi forstår her facilitet som 
noget – stort som småt – der tilføres 
et eksisterende landskab/område med 
netop det formål at facilitere de sider 
af friluftslivet, som de forskellige te-
mahæfter handler om. 

Men det er naturligvis op til læseren 
at træffe egne valg. Selvom mange ek-
sempler er hentet fra områder uden 

fortsatte udvikling af friluftsfaciliteter i 
Danmark. 

God fornøjelse. 

Hæfterne er udarbejdet af 
Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, 
Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin

Videncenter for Friluftsliv og  
Naturformidling, Skovskolen, 
Københavns Universitet  

for byerne eller i større grønne områ-
der i byerne, så er der ikke noget i ve-
jen for, at dele af hæfterne kan inspire-
re til anlæg i en anden kontekst og til 
mange forskellige former for udendørs 
aktiviteter.

Hæfterne er tilgængelige i pdf format 
og kan downloades fra Videncenter for 
Friluftsliv og Naturformidlings hjemme-
side – www.centerforfriluftsliv.ku.dk.
Vi vil gerne takke for hjælp og inspira-
tion fra vores baggrundsgruppe bestå-
ende af Jakob Færch (Lokale- og An-
lægsfonden), Torben Hoch (Natursty-
relsen Nordsjælland), Anders Bülow 
(Skovskolen), Jørgen Thorsø Pedersen 
og efterfølgende Casper Lindemann 
(Friluftsrådet), Mads Brodersen (Vends 
Natur og Motorikskole) og Jens Fut-
trup (Skoletjenesten i Esbjerg Kommu-
ne / Myrthuegård) samt tak til Frilufts-
rådet. Projektet er støttet med Tips- 
og Lottomidler til Friluftslivet. 

Hæfterne bygger på praksiserfaringer, 
diskussioner med baggrundsgruppen 
og inddragelse af undervisere fra Skov-
skolen. Herudover er der naturligvis 
en lang række aktører, som har bidra-
get til hæfterne. Det har de bl.a. med 
deres mange fantasifulde og innovative 
faciliteter, som vi videreformidler som 
eksempler under de forskellige tema-
er. Vi håber, at de enkelte hæfter og 
den samlede serie kan medvirke til den 
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motion og sundhed leg læring
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oplevelse og opdagelse bål overnatning
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Indledning

Friluftsliv er vokset i omfang i Dan-
mark, og generelt er der sket en ud-
vikling, hvor pædagogisk/institutio-
naliseret friluftsliv er vokset markant 
(Bentsen et al. 2009). 

Friluftsliv er i den danske debat fortol-
ket på mangfoldige måder. En væsentlig 
pointe ved friluftsliv er at leve og være 
i naturområder over flere dage, og i 
den sammenhæng er overnatning et 
særligt og særdeles væsentligt element 
i friluftslivet. For 20-30 år siden var 
der mest var behov for overnatning 
til små grupper af venner/familie. I dag 
kræver det institutionaliserede frilufts-
liv ofte større pladser, som kan rumme 
en skoleklasse, en højskolegruppe eller 
et friluftshold fra efterskolen.

Derfor er der efterhånden etable-
ret mange pladser rettet mod frilufts-
brugere, der overnatter én til to dage 
på et sted. De fleste skovdistrikter 
har etableret pladser til store grupper 
med sheltere, bålplads og simple toi-
letforhold.

Erfarne friluftsfolk har i dag mange 
muligheder for at finde overnatnings-
faciliteter, idet der efterhånden findes 
mange steder, hvor familier eller små-
grupper kan overnatte i det fri. Der 

findes mere end 1.000 pladser i bogen 
”Overnatning i det fri”. Ved alle skov-
distrikter i Danmark findes overnat-
ningspladser (Boks 2, side 22), der kan 
bruges enten frit eller efter ansøgning. 
Der er desuden en del skove i Dan-
mark, hvor der er fri teltning for små-
grupper (Boks 2, side 22). Det er mu-
ligt at finde overnatningssteder via 
hjemmesiden www.udinaturen.dk. 

I dette hæfte tilstræbes det at vise 
bredden af de danske overnatningsfaci-
liteter og koble disse sammen med de 
øvrige emner i ”Hæfter om friluftsfaci-
liteter”. Når der skal planlægges facili-
teter til overnatning, kan hæftet bidra-
ge til at åbne planlæggere eller friluft-
sentusiasters øjne for de mange mulig-
heder der findes, og dermed kvalifice-
re valg og planlægning.

Efter indledningen og et kort afsnit om 
baggrund og viden beskrives en række 
grundfaciliteter, som ofte indgår i en 
overnatningsfacilitet. 

Dernæst følger en række eksempler 
under følgende overskrifter: 
• Teltpladser
• Bivuakpladser 
• Shelterpladser
• Storsheltere

• Overnatningshuse
• Køjekredse – hængekøje lader
• Sheltere på vandet
• Overnatning i sheltere i træer 
• Fri overnatning i skove i telt eller 

bivuak.

Til sidst gives en række praktiske 
overvejelser angående overnatning og 
ildsteder.
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Det var først i 80’erne, at man påbe-
gyndte at etablere overnatningsfacili-
teter i Danmark. Med inspiration fra 
Norge og Sverige blev der bygget en-
kelte sheltere i skovene, og der blev 
etableret overnatningspladser/ telt-
pladser langs f.eks. Gudenåen. Siden 
hen har overnatningsfaciliteter gen-
nemgået en stor udvikling fra min-
dre græsområder, hvor vandreren el-
ler cyklisten kan sætte teltet op, til en 
broget mangfoldighed, som er under 
stadig udvikling.

Friluftslivet fremhæves ofte særligt 
stærkt i perioder, hvor kroppen og 
sanseligheden har været fremhævet i 
den samfundsmæssige debat. Dette er 
af Eichberg & Jespersen (2001) frem-
stillet som ”grønne bølger”. De grøn-
ne bølger, som Eichberg & Jespersen 
(2001) beskriver, er alle karakteriseret 
ved bevægelser tilbage til naturen. 
Den første grønne bølge mellem 1780 
og 1820 var præget af overklassens na-
tursværmeri, vandreture, bjergbestig-
ning og f.eks. badeanstalter, romanti-
ske haver og parkanlæg ved byerne. 

I den anden grønne bølge mellem 1890 
og 1920 opstod ungdomsbevægelser, 
spejdere, idræt i naturen og starten på 
campingkulturen som simpelt friluftsliv 

ved skov og strand. Det var her, at den 
brune hud blev et symbol på sundhed 
og ”naturlighed”. 1930’ernes friluftsbe-
vægelse dannede bl.a. Dansk Camping 
Union, og campingpladser over det 
ganske land blev ramme for danskere, 
der af sundhedsmæssige eller trivsels-
mæssige årsager søgte ud af byerne for 
at være tættere på naturen. I den pe-
riode var teltet den foretrukne over-
natningsmetode, men også herberger 
– de senere vandrerhjem – blev efter-
hånden udbredt.

Den tredje grønne bølge startede i 
1970’erne med jogging, miljøbevægel-
ser, økologi som fagområde og senere 
naturvejledere, naturskoler og stræ-
ben efter naturbevidsthed i formål in-
denfor uddannelse og dagtilbud. Det 
var i den tredje grønne bølge at miljø-
bevægelser som Noah og Greenpeace 
opstod. De nye, grønne tendenser af-
spejledes også inden for de frie skoler 
(højskole/ efterskole) med friluftslinjer, 
natur- og friluftsfag og friluftsliv inden-
for de folkelige gymnastik- og idræts-
foreninger.

I slutningen af 1980’erne indførte 
Skov- og Naturstyrelsen et naturoplys-
nings- og oplevelsesprojekt med Na-
turvejlederordningen. Siden 1987 er 

der med Naturvejlederordningen ud-
dannet ca. 400 naturvejledere, der 
formidler natur- og kulturlandskabet 
i enten stat, regioner, kommuner el-
ler med afsæt fra museer og undervis-
ningssektoren. I forbindelse med de 
fleste af naturvejledernes arbejdsste-
der er der oprettet overnatningsmulig-
heder for både institutioner/skoler og 
for familier og mindre grupper.

Ligesom indenfor andre områder af fri-
luftslivet er også overnatning blevet 
udviklet i mange forskellige retninger, 
med sigte på forskellige former for op-
levelser og erfaringer. Hvor overnat-
ningsfaciliteterne i 1920’erne var base-
ret på teltning, overnatning på stran-
den eller i bivuaker, er overnatnings-
faciliteterne i dag ofte kombineret 
med hinanden, således at teltning eller 
bivuakering supplerer forskellige for-
mer for sheltere eller lukkede huse.

Baggrund og viden
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Ligesom ved legepladser (Hæfte nr. 2 
om friluftsfaciliteter) og læringsfacili-
teter (Hæfte nr. 1 om friluftsfacilite-
ter) står overnatningsfaciliteter sjæl-
dent alene. For at en overnatningsfa-
cilitet bliver attraktiv, skal der knyttes 
en række grundfaciliteter til den. Her 
fremhæves otte supplerende grundfa-
ciliteter, som kan knyttes til overnat-
ningsfaciliteter, alt efter behov.

1. Vand: Der vil ofte være behov for 
vand ved en overnatningsfacilitet 
eller henvisninger til, hvor der kan 
hentes vand. De fleste erfarne fri-
luftsfolk medbringer selv vand, men 
en udendørs vandhane kan være 
betydningsfuld, hvis pladserne også 
skal benyttes i forbindelse med fa-
milieture, institutioner eller skoler.

2. Toilet: Der findes en del overnat-
nings pladser hvor der ikke er to-
iletfaciliteter. Her bruges ”spade-
metoden”, hvor hver enkelt efter 
endt toiletbesøg graver afføringen 
ned i jorden.  Ved pladser med ret 
få brugere er det en god løsning. 
”Spademetoden” forudsætter et 
ret stort opland til pladsen, og stor 
selvdisciplin af grupperne, der be-
søger stederne, for at nærområ-
det ikke bliver præget af toiletpapir 

og dårligt nedgravet afføring. Ofte 
vil der ligge toiletpapir i buskene 
omkring pladserne, fordi folk uden 
mange erfaringer med udendørs-
liv ikke rigtigt ved, hvad de skal gøre 
i den uvante situation. Tilsvarende 
ser man f.eks. også toiletpapir og af-
fald omkring motorvejsrastepladser 
i Danmark og i resten af Europa.  
 

Det er muligt at etablere et simpelt 
toilet (et såkaldt ’multtoilet’) med 
et lille hus placeret over et hul som 
langsomt fyldes op af jord, sand el-
ler flis. Det er vigtigt at tale med 
kommunens tekniske forvaltning 
om hygiejniske og eventuelle miljø-
mæssige hensyn inden etablering af 
et multtoilet på overnatningsplad-

Grundfaciliteter ved overnatning

Figur 1. Solmultens princip. De mørke plader på taget skaber varme og dermed en luft-
strøm, og vindfanget øverst på taget bidrager til, at trækket øges gennem et undertryk1.

1  Tegningen er lånt her: http://www.heltude.dk/okobyg/solmult%20detaljer.htm
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ser. Hvis afføring graves ned, skal 
det ikke graves dybere end ca. 50 
cm, da formuldningen foregår i de 
øverste jordlag. Det er også muligt 
at minimere lugtgener ved at opfø-
re en ”solmult”, hvor varme fra so-
len skaber en luftstrøm, der bety-
der at lugtgenerne trækkes væk fra 
toilettet.

3. Bålplads: Ved de fleste overnat-
ningspladser er det også relevant 
at anlægge en bålplads eller et ild-
sted (Se hæfte 5 Friluftsfaciliteter – 
bålsteder) 

4. Håndtering af affald: Selv om 
det forventes, at brugerne udviser 
sporløs adfærd og forlader over-
natningspladsen med alt deres af-
fald, er affald ofte et problem. Hvis 
der opsættes affaldsstativer eller 
kildesortering, vil der også være 

behov for vedligehold og pasning 
og regelmæssig tømning. 

5. Steder til ophold: Eksempelvis 
borde/bænke eller træstubbe un-
derstøtter f.eks. madlavning, un-
dervisning og socialt samvær. 

6. Bad: Det er sjældent, at der er ba-
demuligheder ved overnatnings-
pladser. Det er muligt at skabe et 
simpelt solopvarmet bad på plad-
ser, hvor der er adgang til vand og 
en vandslange. 

7. Cykelparkering: Mange kommer 
til overnatningspladser på cykel.

8. Opbevaring: Ved nogle overnat-
ningspladser findes aflåselige behol-
dere, hvor overnattende kan låse 
ejendele inde. Opbevaringen forud-
sætter, at de besøgende selv med-
bringer låse.

Figur 2. Simpelt multtoilet der flyttes, når 
hullet under toiletsædet er fyldt halvt op.
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Teltpladser
Det fremgår af indledningen, at der har 
eksisteret teltpladser i Danmark i næ-
sten 100 år. Mens campingpladser of-
test er blevet store, kommercielle 
pladser med både mange faciliteter og 
fastliggende gæster, er en teltplads et 
mindre areal som udelukkende benyt-
tes til ”primitiv overnatning i telt” (Mil-
jøministeriet, 2010). 

I guiden for overnatning i det fri beskri-

ves teltpladsen som “et mindre, afgræn-
set areal, hvor der til overnatning af kor-
tere varighed (typisk 2 nætter) kan opstil-
les max 5-8 telte ad gangen. Benyttelsen 
af arealerne kan finde sted mod et min-
dre vederlag, men må ikke være erhvervs-
mæssigt. Der er kun adgang for gående, 
cyklende, ridende og sejlende. Af faciliteter 
findes der kun multlokum, evt. shelters og 
mulighed for vand” (De Frie fugle, 2007). 
Det eneste en teltplads kræver et plant 
areal af varierende størrelse med græs, 

og kan derfor anlægges de fleste ste-
der. Der skal helst være mulighed for 
at få pløkke i jorden, og plads til lidt af-
stand mellem teltene.

Bivuakpladser 
Bivuakpladser stiller samme krav som 
teltpladser, og her er det en fordel, at 
der står lidt spredte træer til at sæt-
te bivuaker op mellem.  En bivuakplads 
ligger ofte godt i en åben skov med 
spredte træer.

Eksempler på friluftsfaciliteter til overnatning

Figur 4. Forskellige former for bivuaker.
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Mange grupper kombinerer overnat-
ning i bivuak under presenninger med 
overnatning i sheltere og telte.

Shelterpladser 
Shelter er udviklet fra en ”nordisk 
prototype” i rundtømmer og med 
knæktag til en stor variation i dag. Her 
fremhæves forskellige bygningsformers 
muligheder og begrænsninger. Byg-
ningen af sheltere i Danmark er fore-
gået gennem 20-25 år, og byggestil og 
materialer er udviklet gennem perio-
den og vil til stadighed udvikles. 

Åbent eller lukket rum 
Shelteret har vundet stor udbredelse 
som overnatningsfacilitet for friluftsli-
vet, og der er i dag etableret et stort 
antal sheltere i hele landet. Shelterne 
har i dag fået både lokale moderne- og 
eksperimenterende udformninger med 

det fællestræk, at der er tale om en lil-
le ret åben bygning, hvor det er muligt 
at tage ophold eller overnatte. Der er 
variation i byggestil, design og materia-
levalg blandt shelterne. Shelteret min-
der i konstruktion om nogle former 
for bivuaker. Bivuakkerne er dog bety-
deligt mere fleksible, idet der ændres 
fra dag til dag efter vindretning og vejr. 
I shelteret er der ly og læ, og man 
er stadig i kontakt med vind og vejr, 
og hører og ser livet i naturen om-
kring shelteret. I teltet og hytten luk-
kes ”døren”, mens shelteret og bivua-
ken skaber en kontakt med omgivel-
serne. Den åbne konstruktion kan på 
den måde give helt særlige oplevelses-
kvaliteter.

Beskyttelse mod vind og vejr
Et shelter skal give den nødvendige be-
skyttelse mod regn og blæst, og må 

Det er som udgangspunkt ikke tilladt at overnatte i danske skove.

I private skove er der adgang fra kl. 6 til solnedgang på veje og stier, men overnatning er 
altid betinget af tilladelse fra ejeren.

I offentlige skove er der som udgangspunkt adgang hele døgnet rundt, undtagen i 
særligt beskyttede skove hvor der kan være ”nattefred”. Adgangen betyder dog ikke, at 
man bare kan overnatte. Det kan man kun i skove med fri overnatning (se boks 2)

På ”primitive overnatningspladser” er det tilladt at sove, når man når frem, f.eks. ved 
nationale cykel- eller vandreruter. Mange steder er det muligt at booke overnatnings-
pladsen på forhånd, nogle steder stilles der endda krav om ’bookning’. Undersøg hvilke 
krav om brug af/overnatning på den plads du/I ønsker at benytte inden jeres tur. 

Naturbeskyttelsesloven kan findes via www.retsinformation.dk. 

Figur 5. Forskellige former for sheltere med 
diverse tagkonstruktioner.

Boks 1. Fakta om adgang til overnatning – Naturbeskyttelsesloven.
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konstrueres, så det yder tilstrækkelig 
beskyttelse i forhold til de lokale for-
hold. Et shelter med en lille åbning gi-
ver generelt en god beskyttelse mod 
vind og vejr, men reducerer samtidig 
lysindfald, udsyn og kontakten til omgi-
velserne. Shelteret må derfor konstru-
eres i en balance mellem behovet for 
beskyttelse mod klimaet og ønsket om 
nærhed og kontakt til naturomgivel-
serne. Det er placeringen og de lokale 
forhold, der afgør, hvor lukket shelte-
ret skal være, for at det giver tilstræk-
kelig beskyttelse mod klimaet.

Ved kystnære områder og på åbne he-
der skal åbningen af shelteret vende 
væk fra den fremherskende vindret-
ning. I skoven er der ofte meget læ. 
Her bliver de væsentligste overvejel-
ser, hvordan der kan komme lys og luft 
til shelterpladsen. 

Udhæng og tagkonstruktion
På de traditionelle små sheltere an-
vendes primært to forskellige tagkon-
struktioner: ret tag eller sadeltag. Der 

er fordele og ulemper ved begge løs-
ninger. På figur 5 er der vist en række 
eksempler på shelters med forskellige 
tagkonstruktioner.

Det rette tag giver god udsigt og godt 
lysindfald i shelteret, men det giver 
samtidig mindre læ og kræver et bety-
deligt udhæng for at undgå, at det reg-
ner ind. Hvis udhænget er for lille el-
ler vinklen for høj, vil slagregn nå ind i 

shelteret. En fordel ved ret tag er, at al 
tagvandet ledes bagud og væk, så plad-
sen foran shelteret holdes tør.

Et sadeltag er et tag med tagryg (knæk 
på taget). Med sadeltaget kan der op-
retholdes god siddehøjde i shelteret 
samtidig med, at det er godt beskyt-
tet mod regn og vind. Sadeltaget giver 
mindre lys og et mere huleagtigt præg.

Figur 6. Shelter med sadeltag.

Figur 7. ”Rillestenen”. Shelter udformet som gravhøj.

Figur 8. Betonshelter i Syddjurs Kommune inspireret af et sneglehus. 
Foto: Brinkhav-kajak.blogspot. 
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Høj eller lavt
Skal shelteret primært anvendes til 
overnatning, kan man med fordel lave 
en konstruktion med lav højde mellem 
gulv og loft, da det giver bedst beskyt-
telse mod vind og vejr, samtidig holder 
konstruktionen bedre på varmen. Skal 
shelteret også bruges til dagsophold, 
skal det konstrueres, så der er sidde-
højde i en del af shelteret. Hvis shelte-
ret er en del af en læringsfacilitet be-
regnet til gruppearbejde, vil det være 
en fordel med så stor højde, at 4-5 
personer kan sidde derinde sammen.
 
Det lokalt forankrede design og i 
dialog med omgivelserne.
Flere steder i landet er der bygget 
sheltere, der er særligt integrerede i 
den lokale natur og kultur.  Den loka-
le integration skaber variation og unik-
ke faciliteter, der gør det spændende 
at besøge nye steder. 

Når der anlægges en facilitet i et na-
turområde, påvirkes områdets karak-
ter, og facilitetens integration i, eller 
dialog med omgivelserne får betydning 
for områdets oplevelsesmæssige kvali-
teter. Det bør derfor overvejes i hvil-
ken grad faciliteten med referencer til 
den omgivende natur skal falde i med 
naturen, eller om designet af shelte-
ret gerne må skille sig ud og fremstå 
skulpturelt som en kommentar til den 
omgivende natur. 

Se desuden om overordnede karakte-

Figur 9. Betonshelter ved Skovsnogen Artspace et udendørs galleri ved Kibæk i den sydlig-
ste del af Herning Kommune. Skovsnogen er en del af Friluftsrådets Naturrums projekt, 
der har til formål at skabe anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i 
naturskønne områder.

rer, som kan rammesætte placering af 
faciliteter i hæfte 1 – Friluftsfaciliteter 
– læring. 

Figur 7, 8 og 9 illustrerer en række 
shelters som på hver sin måde er i dia-
log med omgivelserne – enten som in-
tegreret del af naturen eller som i sit 
design skiller sig ud fra den omgiven-
de natur.

Kulturel integration
Med afsæt i lokale kulturelementer 
kan en overnatningsfacilitet indgå i for-
tællingen om et bestemt sted, en kul-
tur og en historie. Overnatningsfacili-
teten kan med et særligt lokalt design 
være med til at udtrykke en lokal iden-

titet og formidle en bestemt historie 
og lokal atmosfære. 

Neden for er der vist en række bille-
der, der illustrerer den store variation 
indenfor ’designet’ af sheltere.
Figur 10 viser et shelter ved Vang Gra-
nitbrud på den nordvestlige del af 
Bornholm. Efter endt granitbrydning i 
1996 mistede granitbruddet sin oprin-
delige funktion. Med støtte fra Realda-
nia og Mulighedernes land har det væ-
ret muligt at etablere denne shelter, 
og forvandle hele granitbruddet til et 
oplevelsescenter for natur og frilufts-
liv. Her findes både mountainbikeru-
ter, klatrevæg og en del overnatnings-
pladser.
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Figur 10. Shelter ved Vang Granitbrud på Bornholm. Bemærk den lille luge bagerst i shelteret på billedet til højre. Den kan åbnes, og man 
kan sætte sin bagage ind ad bagvejen.

Figur 11. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der store muligheder for et rigt friluftsliv. Til dem, der ønsker mere end en enkelt eftermiddag, 
er der mulighed for at overnatte i det fri på en af områdets mange lejrpladser (fra folder om området).
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Figur 11 viser sheltere der er udfor-
met som gamle fiskehytter i Ringkø-
bing-Skjern Kommune.  

Overnatningshuse – det luk-
kede rum.
Det lukkede rum giver maksimal be-
skyttelse mod klimaet, men det lukker 
også naturen ude. I kombination med 

Figur 12. Sheltere konstrueret som stakkede bundgarnspæle ved Stadil 
Havn i Vestjylland.

Figur 13. Sheltere konstrueret på baggrund af overnatningshuse til fritgående svin.

en brændeovn giver det lukkede rum 
gode muligheder for også at benytte 
faciliteten i vinterperioden.

Der findes i dag en del bjælkehytter, 
skurvogne, blokhuse, historiske rekon-
struktioner og fx efterligninger af sa-
miske ”kåter”, der alle er lukkede. De 
lukkede huse er ofte meget mørke og 

tunge bygninger. Det er muligt at lave 
stemningsfyldte overnatninger i bjæl-
kehuse af kulturhistorisk tilsnit.

Det store shelter
De store sheltere er bygget til at kun-
ne rumme store grupper, f.eks. en hel 
skoleklasse. Shelteret er ofte konstru-
eret, så det i tillæg til et stort antal 
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sovepladser også udgør et fælles op-
holdsrum. Det store shelter er der-
for et socialt rum, og det bør overve-
jes, hvordan konstruktionen under-
støtter et godt socialt samvær. Shelte-
ret kan være mere eller mindre åbent, 
hvilket har betydning for, i hvilken grad 
opmærksomheden rettes mod omgi-
velserne og kontakten til naturen, eller 
om fokus er på gruppen og det socia-
le fællesskab. Er shelteret konstrueret 
med en lille åbning, danner shelteret et 
intimt og huleagtigt rum, der egner sig 
godt til hygge og historiefortælling. Et 
mere åbent shelter giver luft og plads 
til støre armbevægelser og mulighed 
for mere perifer deltagelse i det socia-
le fællesskab.

Det store shelter fungerer ofte som 
bålhus, hvilket har fordele og ulemper. 
Se mere i hæfte nr. 5 – bålsteder. Al-

ternativ til det store gruppeshelter er 
en samling af små sheltere med fælles 
bålplads eller bålhus, hvilket giver fle-
re muligheder for at arbejde med både 
store og små sociale fælleskaber. 

Gruppefaciliteten bør altså konstrue-
res med opmærksomhed på målgrup-
pens behov for det lukkede intime so-
ciale rum eller det mere åbne miljø 
med mulighed for individuel frihed og 
perifer deltagelse.

Figur 14. Billederne viser overnatningshuse – dels vikingehus ved Naturlegepladsen Eghjorten, dels overnatningshus nær Glenten Moti-
onsplads, begge ved Hillerød. 

Figur 15. Gruppefacilitet med sheltere omkring et bålhus ved Skovskolen i Nødebo.
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Figur 16. Forskellige eksempler på storsheltere eller sheltergrupper, der kan rumme en stor mængde mennesker.
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Køjekredsen 
Køjekredsen er en særlig overnat-
ningsfacilitet, hvor overnatningen fore-
går i hængekøjer. Idéen med at sove i 
hængekøje stammer fra Sydamerika, 
hvor hængekøjen især har været po-
pulær, fordi den i et varmt klima er 
en luftig og ventileret måde at tilbrin-
ge natten på. På vores breddegrader 

er det nødvendigt at fore hængekøjen 
med liggeunderlag eller lignende for at 
holde kulden på afstand, men det er 
en sjov og meget alternativ måde at til-
bringe natten i det fri.

Hængekøjeovernatning har også inspi-
reret træklatrere til at lave overnat-
ninger i høje træer. Her fungerer hæn-

gekøjerne som sovested med en over-
dækning af en presenning i tilfælde 
af regn. Selv om det tager lang tid at 
etablere en sikret hængekøjeovernat-
ning, indgår det ind imellem i kurser i 
træklatring.

 

Figur 17. Eksempel på en køjekreds ved Slette, Ved Silkeborg,, hvor ca. 25 personer kan sove i hængekøjer under tag.
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Figur 18. Overnatning i hængekøje i et træ. Her kan grupper af erfarne klatrere sove i samme træ.
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Sheltere ved kysten
Pga. kystbyggelinjen1 kan det være 
problematisk at få lov til at lægge shel-
tere tæt ved kysten. Problemet er ble-
vet løst fantasifuldt gennem forskellige 
konstruktioner, se figur 8.

Et eksempel fra Friluftsrådets Natur-
rum projekt ligger ved Præstø Fjord. 
Her er der etableret fire bådshelter-
pladser. Bådshelterne er lavet ved at 
vende nogle både på hovedet, skære 
en åbning og lægge et gulv, se figur 9. 
Figur 19 viser også en betonbåd, som 
fungerer som shelter. Eksemplerne er 
et forsøg på at lave faciliteter, der ikke 
er i konflikt med kystbyggelinjen. 

1Kystbyggelinjen sikrer at de nærmeste omgivelser ved 
kysterne, og skal friholdes for bebyggelse eller andre 
væsentlige landskabelige indgreb. Denne og flere be-
skyttelseslinjer er sikret/beskrevet i Naturbeskyttel-
sesloven.

Det er i dag muligt at overnatte i mange forskellige statsskove uden at søge om tilladelse 
først. Et forsøg fra 2004 med at indføre fri teltning i nogle få skove betyder, at det i dag 
er muligt at overnatte frit i hele landet i 145 statsskove.

Der er mange flere muligheder for at slå sit telt op og overnatte i den fri natur. Miljømini-
steren har øget antallet af skove med fri teltning fra 87 i september 2010 til nu omkring 
150 skove (2014). Ordningen gælder kun Naturstyrelsens arealer og ikke i private skove. 

Få regler 
Reglerne for fri teltning er ganske enkle: Man må have 1 overnatning samme sted med 
højst 2 telte ad gangen og højest 3-personers telte. 

Det er gratis, og man behøver ikke at spørge om tilladelse først. Teltet skal være uden for 
synsvidde fra bygninger, campingpladser og bilveje. Brug af feltkøkken må kun ske, hvis 
man bruger stormkøkken som eks. Trangia. Åben ild er kun tilladt på bålpladser, som er 
indrettet i nogle af skovene. Efter endt brug skal man - som enhver skovgæst - naturligvis 
rydde op efter sig og tage sit affald med.

Ved udvælgelsen af statsskove med fri teltning har Naturstyrelsen lagt vægt på, at belast-
ningen af dyr og planter bliver så lille som mulig. 

Hvis du er usikker på, hvor du må telte og grænserne for teltningen, så kontakt Natur-
styrelsens lokale enhed. Se mere om reglerne for friteltning og Naturstyrelsen på www.
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser

Boks 2: Fri overnatning i danske statsskove

Figur 19. Billedet til venstre: Betonbåd i Præstø Fjord. Her kan man overnatte i båden. 
Billedet til højre viser en omvendt båd med gulv, så den fungerer som shelter.  
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Sheltere i træer
I de seneste år er der også blevet byg-
get overnatningssteder i træer. De er 
dog ofte enten forbeholdt klatrere el-
ler en del af et kommercielt ophold. I 
Stockholm findes f.eks. det første ho-
tel i en trætop (Hotel Flagspet), og også 
kursussteder eksperimenterer med fa-
ciliteten. Det skal fremhæves, at der 
endnu ikke er præcise regler for ud-
formning og sikkerhed af disse facilite-
ter.

Bålpladser og ildsteder ved 
overnatning
De fleste overnatningsfaciliteter har en 
bålplads tilknyttet til madlavning, bål-
hygge og som varmekilde. Bålpladsen 
kan placeres i shelteret, så det funge-
rer som bålhytte, eller den kan place-
res som selvstændig bålplads eller bål-
hytte i nærheden af shelteret. 

Integreret bålhus og shelter
En bålplads i shelteret kan være hyg-
gelig og give mulighed for at tænde bål 
i regnvejr, men et bål i shelteret giver 
som regel også en del generende røg. 
De fleste sheltere, der har integreret 
bålsted, har et skorstenshul i tagkon-
struktionen over bålstedet for at lede 
røgen væk, men i den halvåbne bygning 
vil der ofte være så meget turbulens 
i luftmasserne, at røgen fra bålstedet 
ikke stiger til vejrs, men i stedet bliver 
hængende i rummet. Det bør derfor 
overvejes, om bålsted og sovepladser i 
stedet bør være adskilt.

Selvstændig bålplads
Det er tillokkende at placere en bål-
plads umiddelbart foran et shelter, så 
man kan nyde lyset og varmen fra bå-
let, mens man befinder sig i shelteret. 
Det er dog sjældent en god løsning. 
Dels giver bålet røggener i shelteret, 
dels bliver afstanden til bålet af sikker-
hedsmæssige grunde nødt til at være 
så stor, at strålevarmen fra bålet ikke 
rækker hen til shelteret. Det er der-
for en god ide at betragte shelteret og 
bålpladsen som adskilte og selvstændi-
ge faciliteter. (Se også hæfte 5 Frilufts-
faciliteter – bålsteder)

En selvstændig bålplads giver de bedste 
muligheder for at indrette bålpladsen 

Figur 20. Trætopshus fra Kaløvig kursus-
center.

Figur 21. Trætophus ved Skovskolen i Nødebo. 
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Figur 22. Eksempler på storsheltere med bålpladser eller grill steder.

med siddepladser, der har en passende 
afstand til bålet, og som giver god mu-
lighed for at kunne flytte sig i forhold 
til røgen.

Regler for bålsteder og åben ild i 
bygninger
Regler vedrørende etablering af bål-
pladser i det fri bestemmes af bered-

 ”De frie fugle” har i mange år udgivet en 
bog, der præsenterer primitive overnat-
ningspladser i hele landet. Bogen kan 
bestilles via Friluftsrådets hjemmeside, 
www.friluftsraadet.dk/overnatningidetfri. 
I bogen er samlet både private og offent-
lige pladser. 

Det drejer sig f.eks. om:
• Pladser ved landmænd
• Pladser hos private
• Kommunale og regionale pladser i 

forbindelse med cykel- og vandreruter
• Naturstyrelsens skovpladser
• Mange pladser er gratis at bruge, og 

private pladser koster max 25 kr. pr. 
nat.

Boks 3: Primitive overnatningspladser 

Figur 23. Eksempler på bålpladser med passende afstand til sheltere.

skabsstyrelsen og omtales i Bekendtgø-
relse om brandværnsforanstaltninger ved 
afbrænding af halm, kvas, haveaffald og 
bål m.v.2 Ved bygning af overnatningsfa-
cilitet og opholdsrum med integreret 
bålplads er det den pågældende kom-
mune, der, med afsæt i bygningsregle-
mentet, skal godkende faciliteten. 

2 Se nærmere på www.retsinformation.dk
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Skemaet viser i venstre kolonne de ty-
per overnatningsfaciliteter, der er præ-
senteret i hæftet. For hver type kan en 
række grundfaciliteter overvejes. De 
ses i den øverste række. Skemaet er 
tænkt som en opsummering og hjælp 
til de praktiske overvejelser ved etab-
lering af en overnatningsfacilitet. Det 
er naturligvis ikke relevant med alle ty-
per grundfaciliteter i et hvert tilfælde.
Den fri overnatning i en statsskov er 
en overnatningsform, hvor der ikke er 
knyttet nogen form for grundfacilitet 
til. Den lille gruppe, der skal overnat-
te, kommer til skoven med alt, hvad de 
skal bruge, og forlader stedet dagen 

efter med alle de efterladenskaber, der 
ikke er blevet gravet ned.

Fri overnatning, bivuak pladser, et hus 
i træer eller overnatning i hængekøje i 
trækronerne henvender sig til mindre 
grupper med specielle færdigheder, 
der vælger at inddrage friluftslivet i de-
res fritid. Ved disse former for over-
natning er der mulighed for stor kon-
takt med den omgivende natur og be-
vidsthed om, hvordan mennesket på-
virker omgivelserne.

Overnatningsformer som køjekred-
se, storsheltere, overnatningshuse og 
pladser med sheltere grupperet om-

kring et bålhus eller et ildsted egner 
sig godt til oplevelser af fællesskab, og 
de kan rumme mange mennesker. For 
at området ikke bliver nedslidt eller 
påvirket af mange menneskers efterla-
denskaber,vil der være behov for flere 
grundfaciliteter.

Placering af gruppefaciliteter diskute-
res nærmere i hæfte nr. 1 – Friluftsfa-
ciliteter – læring.

Vand Toilet Bålplads Håndtering 

af affald

Steder til at sidde 

på og ved

Bad Cykelparkering Opbevaring 

af grej 

Teltpladser

Bivuak pladser

Shelterpladser

Overnatningshuse

Den store shelter

Køjekredsen

Sheltere i træer

Sheltere ved kysten

Praktiske overvejelser
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