
Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer over 
hele landet, og driften heraf tilgodeser både frilufts-
formål, produktionshensyn og beskyttelse af natur 
og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk



Bålpladser

Et nyt sted på nettet med alt om naturoplevelser 
i Danmark
Skov- og Naturstyrelsen har udviklet en ny samlet indgang på 
nettet til naturoplevelser i Danmark. Det er et kort, som er for alle 
– lokale som turister – og kan findes på www.udinaturen.dk.

Mange går på nettet, før de går i naturen
Gennem flere år har Skov- og Naturstyrelsen undersøgt dansk-
ernes vaner, når de tager i skoven eller ud i naturen. I dag søger 
hver femte dansker information forud for, at de tager i naturen 
og de bruger i stigende grad internettet til at finde den informa-
tion. Let adgang til naturen handler derfor også om, at man let 
kan finde oplysninger på internettet.

Hvad vil brugerne opleve på Udinaturen.dk?
Ud over oplysninger om alverdens friluftstilbud fra staten, kom-
muner, foreninger og andre, kan brugerne selv lægge oplysninger 
på, og brugergenereret indhold er dermed en naturlig del af por-
talen. Alle har adgang til at kommentere på faciliteter og til at 
dele naturoplevelserne med hinanden. Tematiske og geografiske 
søgemuligheder, ruteplanlægger, kortprint og download til GPS 
er også en del af den nye hjemmeside.

Nu behøver danskerne kun kigge ét sted, når de vil ud i naturen. 
Med Udinaturen får borgerne én samlet indgang til alle de 
oplysninger de måtte have behov for, når de gerne vil have gode 
oplevelser i naturen. Portalen rummer derfor oplysninger om alt, 
lige fra bålpladser og badestrande, til cykelruter og naturvejled-
erture – og den rummer oplysninger, der stammer fra staten, fra 
borgere og organisationer (private og offentlige) og fra kommu-
nerne.

”Kom på landkortet”
Hvis I står for natur- eller friluftsarrangementer, kan I også komme 
på landkortet. Det er nemt og gratis at blive inddatør, og jeres 
naturtilbud vil kunne findes på kortet. 

Derudover vil flere og flere af landets kommuner indlejre kortet på 
deres egen hjemmeside i en lokal udgave, der som udgangspunkt 
viser et udsnit af kortet, zoomet ind på netop den kommune. 

Omkostningerne til udvikling af portalen er medfinansieret af 
Arbejdsmarkedets Feriefond.

Kontaktoplysninger
Kontakt Skov- og Naturstyrelsen, hvis du vil vide mere om 
Udinaturen.dk
E-mail: udinaturen@sns.dk

Ture og arrangementer

Primitive overnatningssteder


