
Hvordan finder jeg pladserne
For lettere at kunne finde pladserne er der angivet GPS-
koordinater i UTM, WGS84, zone 32U (se kortet). Ved
Skov- og Naturstyrelsens pladser (SNS) er der desuden
opsat et rødt/grønt lavt skilt ud mod vandet.

Oversigt over pladserne

(1) Jørgensgård Skov: 528795 E, 6099560 N
Teltplads med ildsted nordøst for Aabenraa. Badestrand,
toilet og vand ved Åbæk mod øst. 10 m fra stranden under
træerne. SNS.

(2) Varnæs Hoved: 536795 E, 6099120 N
Plads med borde/bænke, grill, drikkevand og skralde-
spand. 50 m fra stranden op ad skrænten. SNS.

(3) Blans, Ballebro: 541845 E, 6095335 N
Plads med bålsted, sejlende kan låne køretøj til bagage og
toilet. Tlf. 74 46 17 87. Privat.

(4) Arnkil: 548490 E, 6092925 N
Plads med grill og toilet i nærheden. SNS.

(5) Sottrupskov: 547365 E, 6092285 N
Plads med grill og toilet. Kommunal.

(6) Dybbøl: 546820 E, 6084200 N
Plads med ildsted. Kig efter lav skrænt. SNS.

(7) Skelde Kobbelskov: 548790 E, 6078715 N
Plads med ildsted. Kig efter det høje bøgetræ og følg trap-
pen op til pladsen. SNS.

(8) Iller Strand: 541310 E, 6080435 N
Areal med borde/bænke og grill mellem Brunsnæs og
Broager. 20 m fra stranden bag hybenhæk. SNS.
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Kystnær overnatning

- fra Genner Bugt til
Flensborg Fjord

Skov- og Naturstyrelsen Tlf. 74 65 14 64
Gråsten Statsskovdistrikt Fax 74 65 23 32
Felstedvej 14 E-mail: graasten@sns.dk
6300 Gråsten www.skovognatur.dk/

graasten

Læs om:

Primitive overnatningsmuligheder for
den sejlende
Regler for brug af overnatningspladser

.

.

Velkommen til overnatning i naturen
Det sydøstlige hjørne af Jylland byder på gode muligheder
for at tage på en længere sejltur i f.eks. kajak eller sejlbåd.
Du kan overnatte på de mange primitive overnatnings-
pladser, der er etableret langs kysten.

De fleste pladser har en grøn plet, hvor du kan slå telt op
og lave bål. Flere af pladserne har desuden grill, borde/
bænke m.m.

Når du bruger pladserne skal du huske:
• Pladserne må bruges af mindre grupper.
• Der må højst overnattes 2 nætter på samme

plads.
• Ekskrementer skal graves ned, hvor der ikke er

toilet.
• Medbring selv vand til de pladser, der ikke har

adgang til drikkevand.
• Der må kun tændes bål på de afmærkede steder.
• Efterlad pladsen i samme stand, som du selv

ønsker at modtage den: Pæn, ren og rydelig. Ef-
terlad ikke affald.

• Ved visse private pladser opkræves der op til 20
kr. pr. person for en overnatning.

Hvis du vil vide mere:
Folderen kan også ses på www.skovognatur.dk. Du kan
finde flere primitive overnatningspladser i Danmark på
www.friluftskortet.dk eller i bogen ”Overnatning i det fri”.

(9) Skodsbøl: 540100 E, 6085295 N
Plads med borde/bænke og grill. Den ligger i skovkanten
mod vest. SNS.

(10) Sønderskoven v/Sønderborg: 553220 E, 6082840 N
Plads med borde/bænke og grill. Gå i land ved
Klintinghoved ved bålstedet og følg stien til højre 200 m.
Teltpladsen ligger under nogle fyrretræer med udsigt ud
over vandet. SNS.

(11) Trillen: 556717 E, 6084735 N
Plads med bålsted. Placeret lige vest for lystbådehavnen
ved Høruphav. SNS.

(12) Vibæk Mølle: 560880 E, 6083295 N
Plads med ildsted, toilet/bad og shelters. Ligger tæt ved
Vibæk Mølle 200 m fra Vibæk udløbet. Privat.

(13) Blommeskobbel: 565495 E, 6090195 N
Areal med borde/bænke og grill. Gå i land ved Rytterkulen
ca. midt for skoven og lige op ad skrænten. Der er fri telt-
ning i skoven, dvs. man må overnatte over alt, bortset fra i
indhegninger, på fortidsminder og på stranden. SNS.

(14) Nørreskoven, Troldhøj: 557127 E, 6097363 N
Placeret øst for fjordmosen. Pladsen er en del af DDS
spejderhytten Troldhøj. Tlf. 74 45 45 45. Privat.

(15) Nørreskoven, Kocksvej: 557137 E, 6097368 N
Plads med grill. Pladsen er placeret 1000 m sydøst fra
Baronens høj tæt på stranden. SNS.

(16) Augustenborg Skov: 554222 E, 6088863 N
Plads med grill. Ligger for enden af skoven mod vest.
SNS.


