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VELKOMMEN TIL NATURPARK
LILLEBÆLT - DANMARKS
STØRSTE NATURPARK

Tlf.

SÆT X
NÅR DU HAR UDFØRT
EN OPGAVE
1. Sov i shelter
2. Fang en fisk
3. Svøm en tur i Naturparken
4. Fang en krabbe
5. Mad over bål
6. Stryg rejer
FREDERICIA

Naturpark Lillebælt er en marin naturpark med et unikt hav- og fjordområde og
flere kyst- og landområder, som strækker sig fra Trelde Næs mod nord til Hejlsminde i Kolding mod syd. Vi har på tværs af kommunegrænserne i Middelfart, Kolding
og Fredericia en fantastisk natur. Med dette Vilde Lillebælt Pas viser vi vejen til blot
nogle af de vildt gode aktiviteter, du på egen hånd kan lave i vores vidunderlige
naturpark.
Med ‘Vilde’-bælt passet kan du sammen med din familie eller venner gå på opdagelse
i Danmarks største naturpark, og det er ganske gratis. Du skal gennemføre 10 forskellige aktiviteter, hvor du forhåbentlig bliver meget klogere på at være i naturen. Vi har
valgt nogle aktiviteter, der kan laves på steder i Naturpark Lillebælt, men det handler
mest af alt om, at du kommer afsted - ud i vores vilde vidunderlige natur.
Udover dit eget initiativ til at komme ud i naturen, så planlægger naturparkens
naturvejledere og partnere mange arrangementer, som du kan deltage i. Find disse
aktiviteter på www.visitlillebaelt.dk og www.visitkolding.dk

GOD FORNØJELSE

7. Spot et marsvin

Naturpark Lillebælt

8. Lav snobrød over bål

KONTAKTOPLYSNINGER FOR MERE INFORMATION:

9. Spis vilde planter
10. Besøg et unikt sted i
naturparken

Naturvejledere i Naturpark Lillebælt:
Kolding:

Birgitte Braae Andresen

mail: bian@kolding.dk

Middelfart:

Annette Weiss

mail: Annette.weiss@middelfart.dk

Fredericia:

Bjarne Christensen

mail: Bjarne.christensen@fredericia.dk
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Du må gerne farvelægge tegningen

OVERNAT I SHELTER
På denne tur skal du prøve at overnatte i et shelter. Oplev skovens mørke og
ikke mindst lyde fra dyr, der er aktive om natten. Det er en stor oplevelse og
så giver det en masse frisk luft. Vi tror, du vil nyde det, selvom det også kan
være spændende og lidt vildt. I Naturpark Lillebælt har vi fantastisk beliggende
shelterpladser. Se på kortet hvor de findes. Hvis I vil være sikker på, at der er fri
på shelterpladsen, så book din overnatning på www.bookenshelter.dk. I Kolding
kan de ikke bookes, men til gengæld er man velkommen til at bruge dem i det
omfang, de er ledige. Den ved Skibelund/solkær Enge skal bookes på Naturstyrelsens udinaturen.dk

PAKKELISTE

Sovepose, liggeunderlag, mad, bestik, tallerken, drikkedunk, tændstikker/lighter,
varmt og praktisk tøj, toiletpapir og masser af lyst til at få en god oplevelse.

FIND
SHELTERS

4

Fredericia og
Middelfart

Kolding
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Du må gerne farvelægge tegningen

FISK MED FISKESTANG
På denne tur skal du prøve at fiske med fiskestang. Sammen med nogle venner,
familie eller måske bedsteforældre eller når du selv tager ud at fiske med en voksen. Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at du fanger en fisk. Vi har tilbragt
mange timer, hvor man kan sidde og hygge sig med sin familie eller venner og
opleve naturen ved noget vand. Læg mærke til hvor meget liv, der er omkring en
sø eller ved havet. Der er rigtig mange dyr/ting at kigge på, imens du venter på
fisken. Hvis du ikke har nogen fiskestang, så kan du låne en ude på Naturcenter
Trelde Næs, og ellers kan du måske låne en af en du kender og få oplevelsen af at
fiske.

TIP

Hold øje med hvornår makreller og hornfisk kommer til Naturpark Lillebælt.
Maj måned plejer at være god til den slags fiskeri. Ellers kan man også fange
havørreder langs kysten i hele naturparken.

PAKKELISTE

Fiskestang, spinner,
krog, prop, pose til fisken,
krogudtager eller lign.,
samt praktisk tøj.

FIND

Fiskesteder

Fredericia
og Middelfart

6

Kolding
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Du må gerne farvelægge tegningen

SVØM EN TUR I NATURPARK
LILLEBÆLT
I Naturpark Lillebælt har vi mange blå flag strande, hvor der er fantastisk
badevand. Tag dine søskende, forældre eller bare en ven med i vandet og oplev
havets forunderlige verden. Hvis du tager dykkerbriller på, så kan du opleve
hvor meget liv, der egentligt er under havoverfladen. Det er vildt spændende.
Selvom man i princippet kan bade alle steder i naturparken, så vil vi anbefale,
at du bruger nogen af vores blå flag strande i naturparken. Se også blå flag
aktiviteter i løbet af sommeren på: www.visitlillebaelt.dk, www.oplevkolding.dk eller
visitkolding.dk og book din oplevelse der.

PAKKELISTE

Badetøj, dykkerbriller, solcreme og håndklæde. Måske en lille spand til de dyr,
som du måske fanger på din tur.

FIND

Badestrande

8

Fredericia
og Middelfart

Kolding
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Du må gerne farvelægge tegningen

FANG EN KRABBE I
NATURPARK LILLEBÆLT
Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark på 370 km², hvor vand
udgør den største del. På denne tur skal du besøge en af vores havne eller
strande for at fange en krabbe. Snup en tøjklemme fra tørresnoren, bind den
for enden af en snor med en lille sten eller møtrik, og du er klar til at fange krabber. Krabberne kan godt lide at spise muslinger, så hvis du knuser en musling
og sætter den på klemmen og sænker den ned imellem stenene, så vil der med
stor sandsynlighed komme en krabbe hen og spise af den. Medbring en spand,
så du kan opbevare krabberne og se hvor mange, du kan fange.

TIP

Hvis du ikke kan finde nogle muslinger, kan du også bruge røde pølser som
madding. Det er ofte også en god ide at lægge sig ud på en bro, hvor du kan
holde øje med din madding, og om der kommer en krabbe hen og tager den.

PAKKELISTE

10

Krabbefanger: En snor med
en tøjklemme og et lille lod i form
af en sten eller møtrik.
En spand til at have krabberne i.

LÆS MERE

Lystbådehavne
til krabbefangst
11
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Du må gerne farvelægge tegningen

MAD OVER BÅL
Her skal du sammen med familien planlægge en tur, hvor I skal lave mad over
bål. Denne oplevelse kræver noget udstyr. Har du selv noget udstyr, så tøv
endelig ikke med selv at prøve. Vi har nogle oplagte steder at lave mad over bål i
Naturpark Lillebælt. Se på kortet hvor.

PAKKELISTE

Optændingsbrikketter, lighter/tændstikker, gryde/pande til bål, mad der skal
steges/koges.
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Christiansfeld

Kolding

Mad over bål

12 km

Taulov

Naturpark
Lillebælt

Fænø
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Unikt sted i Naturpark Lillebælt

Spise vilde planter

Snobrød over bål

Fang en krabbe

Spot et marsvin

Svøm en tur i Naturpark Lillebælt

Stryge rejer

Fang en ﬁsk

Sov i shelter

10 TING

Her kan du finde de

L

Middelfart

Strib

Fredericia

Naturpark
Lillebælt

Trelde Næs
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Du må gerne farvelægge tegningen

STRYG REJER
Naturpark Lillebælts spisekammer skal udfordres. Du skal stryge rejer. Rejerne
findes på det lave vand langs kysterne i sommerhalvåret. Hvis du ikke har
mulighed for at prøve at stryge rejer, så kan man tilmelde sig en af vores mange
arrangementer, som man finder på www.lillebaelt-waters.dk.
Her vil der igennem hele sommeren være mulighed for at komme med på tur.
På naturcenter Trelde Næs kan man låne udstyr, så man selv kan gå til stranden
for at stryge rejer. Det er rigtigt sjovt.

TIP

Der er tre slags rejer at fange: Tangrejen og fjordrejen findes imellem tangplanterne. Hesterejen findes ude på sandbunden.

PAKKELISTE

Badetøj, solcreme og håndklæde.
Husk at voksne over 18 år skal have fisketegn for lovligt at kunne stryge rejer.

16
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Du må gerne farvelægge tegningen

SPOT MARSVIN I
NATURPARK LILLEBÆLT
Naturpark Lillebælt har en af verdens tætteste bestande af marsvin. Marsvinet
er den mindste hvalart, der findes. Den er ca 1,5 meter lang, og marsvinet er
det eneste hval, som yngler i dansk farvand. I skal tage en kikkert med ud til
kysten for at prøve om I kan spotte et marsvin. I princippet kan de ses langs
hele kysten, men på kortet kan du se, hvor der er gode chancer for at spotte et
marsvin.

TIP

Et rigtigt godt sted, hvor man kan spotte marsvin i Naturpark Lillebælt, er under
Den Gamle Lillebæltsbro.
Du kan også tage en tur med en båd på hvalsafari (Det også være din egen båd).

PAKKELISTE

En kikkert og praktisk tøj

STED

Se oversigtskortet
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Du må gerne farvelægge tegningen

LAV SNOBRØD OVER BÅL
Du kan lave aktiviteten ved en shelterplads, bålsted, måske i din egen have eller
bare et sted, hvor der kan tændes op i et bål. Du skal snitte din egen snobrøds
pind og lære at håndtere en snittekniv. Når pinden er snittet, skal du prøve at
bage din eget snobrød. Det er mega hyggeligt.

TIP

Du kan eventuelt dyppe dit snobrød i ketchup eller prøve at blande ost i dejen.

PAKKELISTE

En snittekniv, snobrødsdej, brænde, lighter/tændstikker, snobrødspind, plaster
og godt humør.

OPSKRIFT PÅ SNOBRØDSDEJ

Olie 2 spsk • Mælk 2,5 dl • Gær 25 g • Sukker 2 tsk • Salt ½-1 tsk
Hvedemel (ca. 6,75 dl) 400 g.
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Du må gerne farvelægge tegningen

SPIS VILDE PLANTER
Der findes rigtig mange spiselige planter i den danske natur. Dem har vi fokus på i
denne aktivitet. Man skal dog være forsigtig, idet det ikke er alt, der kan spises. Faktisk
kan nogle planter være dødelig giftige, så spis kun det I kender.

TIP

Skovene i Naturpark Lillebælt har et stort udvalg af spiselige planter. Du kan bl.a.
finde ramsløg, strandarve, vandmynte, skvalderkål, strandkål og brændenælde
og meget mere. Der findes også en app der hedder ”Vild Mad”. Den er rigtig god
til identifikation af planter. Men det gælder altid: Er du i tvivl så lad være med at
spise det. Du kan få hjælp ved at hente appen Vild Mad.

PAKKELISTE

Poser, bøtter, saks eller lignende.
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Du må gerne farvelægge tegningen

BESØG ET UNIKT STED I
NATURPARKEN
Skamlingsbanken befinder sig på Jyllands højeste punkt. Trelde Næs er med i
Danmarks Naturkanon og Hindsgavl er bare gude smuk. Besøg et af de tre steder og få en stor oplevelse. Hvert sted byder på sin helt unikke oplevelse.
På Hindsgavl Naturcenter er der både legeplads og mulighed for at låne grej
til at tage med ud i naturen. På Trelde Næs har vi et naturcenter i bygningen
nede ved stranden, hvor man kan låne ting til at tage med ud i naturen. Og på
Skamlingsbanken har vi en fantastisk udsigt, og ikke mindst fortællingen om
områdets historie.

TIP

Smør en god madpakke og inviter dine venner eller bedsteforældre med på en
skøn tur i Danmarks største naturpark.

PAKKELISTE
Godt vejr.

LÆS MERE

Events i
Naturpark Lillebælt
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HUSK AT VIS HENSYN.
FIND REGLERNE FOR FÆRDSEL
I NATUREN PÅ
MST.DK.
GOD FORNØJELSE
Naturpark Lillebælt
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