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Fugletårnet ved Rands fjord 
Birdwatching tower at Rands Fjord / 
Vogelturm bei Rands Fjord

Oplev et rigt fugleliv med viber, 
stære, ænder, gæs og sangsvaner, 
der flokkes i tusindvis her.
Du kan også være heldig at se 
både havørn og fiskeørn.  
Følg den røde sti op til fugletårnet 
ved søbredden. 

Elbodalen – et landskab skabt af is  
og smeltevand
Valley formed by ice and meltwater /  
Eine Landschaft geschaffen aus Eis und Schmelzwasser 
Elbodalen er et varieret landskab med et 
rigt dyre- og planteliv. I dalen ligger også 
skovområderne Tårup- og Taulov skov. 
Områderne i Elbodalen er privatejede.

Madsbyparken - Danmarks største udendørs legepark
Denmark’s largest outdoor activity park / Der größte Freiluftspielplatz Dänemarks 
Madsbyparken er fyldt med oplevelser under åben himmel.  
Området har en alsidig natur og du finder både shelterplads  
og sportsfaciliteter i de grønne omgivelser. 
I dette naturområde findes også Madsby Legepark og minibyen.

Fossiler og 50 millioner 
år gamle jordaflejringer
Fossils and geology dating back  
50 million years / 
Fossilien und 50 Millionen Jahre alte 
Erdablagerungen
På klinten ud mod Vejle 
Fjord, kan man se jord- 
aflejringer, som er mer  
end 50 millioner år gamle. 
Nedenfor de vilde kyst-
skrænter på Trelde Næs 
kan man være heldig at 
finde fossiler  

Lang skovhistorie har givet høj biodiversitet 
Old biodiverse forests / Alte Wälder mit großer Artenvielfalt
Treldeskovene rummer en artsrigdom ud over det sædvanlige.  
Forekomsten af sjældne og truede planter, svampe, insekter  
og fugle i skovene er unik i en national sammenhæng.  
Den høje biodiversitet skyldes primært to ting – nemlig de 
særlige geologiske forhold og områdets lange skovhistorie.
Treldeskovene er privatejede. Følg skiltningen og reglerne  
for færdsel i privat skov.

Snorkelstien ved  
Trelde Næs 
Snorkelling trail / Schnorchelpfad 
Snorkelstien er for 
begyndere og let øvede 
snorkeldykkere. Starten 
og slutningen er markeret 
med en stor orange bøje. 
Snorkelstien er 100 m lang.

Se den sjældne orkidé
Spot a rare orchid /  
Sehen Sie seltene Orchideen
På Trelde Næs kan du 
støde på den sjældne 
orkidé stor gøgeurt, 
som kun findes få andr
steder i landet.

Dykkersted Ammoniakhavnen
Diving spot / Taucherort
Lillebælt har flere gode dykkersteder. Ammoniakhavnen ved de  
Nye Lillebæltsbro er for den erfarne dykker. Her bliver det hurtigt meget 
dybt, og du kan opleve en varieret havbund med bl.a. med skrubber, 
rødspætter, sukker- og palmetang.

Gåture med storslået udsigt
Hiking with great views / Spaziergänge mit großartiger Aussicht
Lille naturområde med skov, sø og udsigt til Lillebælt. Langs bæltet kan 
du være heldig at få øje på marsvin ude i vandet. Det er også muligt at 
gå over den Gamle Lillebæltsbro og nyde udsigten fra vandsiden.  
I området findes flere markerede ruter af varierende længde

Slotsbanke og stenalderfund
Castle hill and findings from the Stone Age /  
Schlosshügel und Funde aus der Steinzeit
Ved Hagenør finder du en varieret natur og
over 60 forskellige fuglearter. På stranden 
kan man være heldig at finde flinteredskabe
fra stenalderen og fossiler. På Hagenør 
slotsbanke lå engang en kongeborg. 
Borgen blev ødelagt under Grevens Fejde 
(1534-1536) og blev aldrig siden genopført.

Flot udsigt over 
Fredericia by
Great view of Fredericia / 
Wunderschöne Aussicht 
I Nyskov er der et 
stort udsigtstårn, 
hvor man kan skue 
ud over Fredericia by.

Cykeltur omkring Rands Fjord
Biking around Rands Fjord / Radroute bei Rands Fjord
Turen rundt om Rands Fjord er til dig der 
holder af natur og fugleliv. Den er godt  
15 km lang og består af bakket landskab 
med småskove og eng. 

Slip hunden løs
Let the dog run free /  
Lass die Hunde los
I Randal Skov finder
du en populær 
hundeskov.

Besøg bymuseet
Visit the Town Museum /  
Besuchen Sie das Stadtmuseum
Bliv klogere på  
Fredericiaområdets 
historiske udvikling og 
militærhistorie siden 
byens grundlæggelse 
i 1650.

Fredericia Vold
Fredericia Ramparts / Fredericia Wall
I Fredericia findes et af
Nordeuropas største og bedst 
bevarede voldanlæg med  
bastioner, raveliner, voldgrave 
og kanoner. 

Hvalsafari fra Gl. Havn
Whale watching from Gl. Havn / 
Walsafari ab Gl. Havn
Tag på hvalsafaritur på 
Lillebælt. Her kan du  
sammen med din familie 
møde marsvinet, som er en 
af verdens mindste hvaler. 
Hvem får øje på flest

Sjov for store og små
Family fun / Spaß für Alt und Jung
I Fuglsang skov nord for 
jernbanen er der en dyrehave 
med dådyr og en skovlege-
plads. I skovområdet er der 
også vandrestier, ridesti og 
mountainbikespor.

Vandrerute Erritsø Mose
Hiking trail Erritsø bog /  
Wanderroute Erritsø Mose
På denne tur oplever du naturen 
på nært hold. Få øje på et  
græssende rådyr eller hejren,  
lyt til nattergalens sang og rislen 
fra Erritsø Bæk.

Kongstedsøerne
Kongsted Lakes / Kongsted-Seen
Kongstedsøerne er også kendt som 
Vandværkssøerne. Området rummer også 
vandløb, skov og lysninger. Her findes et  
rigt dyreliv med mange andefugle. Desuden 
kan man ofte se isfuglen ved Spang Å. 
Du kan også være heldig at se en odder.

Perfekt til en rolig  
hyggestund
Peaceful day at the beach / 
Ein ruhiger Tag am Strand
Bøgeskov strand er velegnet 
til picnic eller en hyggelig  
dag på stranden. Stranden 
ligger naturskønt og har en 
afslappet atmosfære.

Badestrand

Badestrand

Badestrand

Badestrand

Badestrand

Østerstrand – hele byens mødested 
Our most popular beach / Der Treffpunkt für alle Leute der Stadt
På stranden findes et spændende og aktivt strandliv med strandcafé,
bålpladser, beachvolley og strandfodboldbane. Glæd dig til en stor, 
bred sandstrand, hop i Lillebælt fra den flotte cirkelbro og mærk de
gode vibrationer og ægte sommerstemning. 

SNOGHØJGAARDPARKENSNOGHØJGAARDPARKEN

MADSBYPARKENMADSBYPARKENFredericia
Golf Club

HVALSAFARIHVALSAFARI

Svampejagt i efteråret
Mushrooms in autumn / Auf der Jagd nach Pilzen im Herbst
Er du til svampejagt er Trelde Næs en af 
Jyllands bedste jagtmarker.

Shelter
Madsbyparken

Shelter  
Trelde Næs Nord

Shelter  
Trelde Næs Syd

Tag på eventyr med Friluftspasset
Vi har samlet 10 fede friluftsoplevelser for hele familien. Har I 
prøvet at lave mad over bål, sove i shelter eller fange krabber?  
Friluftspasset er gratis og kan hentes i Naturcenter Trelde Næs 
eller downloades fra: fredericia.dk/naturoplevelser 

Book shelter online
Alle vores shelters kan bookes online på www.bookenshelter.dk 

FREDERICIA

FRILUFTSPAS

Naturcenter
Trelde Næs

Taulov
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Hundeskov

MUSEERNE I MUSEERNE I 
FREDERICIAFREDERICIA

 Dykning og snorkling
Diving and snorkelling /  
Tauchen und Schnorcheln

 Fossiler
Fossils / Fossilien

 Svampe (efterår)
Mushrooms (in autumn) / Pilze (Herbst)

 Historisk vartegn
Historical landmark /  
Historisches Wahrzeichen

 Sjældne arter
Rare species / Seltene Arten

 Dyrehave
Deer park / Wildpark 

 Græssende dyr
Grazing livestock / Grasende Tiere

 Hundeskov
Fenced dog park / Hundewald

 Udsigtstårn
Viewpoint / Aussichtsturm

 Café
Café / Café

 Golf
Golf / Golf

 Information
Information / Information

 Toiletter
Toilets / Toiletten 

 Handicapvenlig
Wheelchair friendly / Behindertengerecht

 Kiosk
Kiosk / Kiosk

 Borde og bænke
Picnic tables / Tische und Stühle

 Badestrand
Beach / Strand

 Legeplads
Playground / Spielplatz 

 Vandrestier
Hiking trails / Wanderweg

 Cykelrute
Cycling route / Fahrradrouten

 Mountainbikeruter
Mountainbike trails / Mountainbike-Trail 

 Ridestier
Riding trails / Reitweg

 Shelter
Shelters / Shelter

 Primitiv overnatningsplads
Camping / Zeltplatz

 Bålplads
Outdoor fireplace / Feuerstelle

 Fiskeplads
Fishing / Angelplatz

 Kano og kajak
Canoe and kayak / Kanu und Kajak 

Læs om 
Naturpark Lillebælt

Trelde Næs

Bøgeskov Strand

Rands Fjord

Randal Skov og Nyskov

Hyby Strand

Madsbyparken

Fredericia Vold Fredericia Ramparts / Fredericia Wall

Østerstrand

Hannerup og Fuglsang Skov

Erritsø Mose

Elbodalen

Kongstedsøerne

Hagenør

Skærbæk Strandpark

Snoghøjgaardparken

OPLEVELSER Activities and cultural history / Aktivitäten und Kulturgeschichte

Vejlby Sogn Besøgscenter

Kringsminde Kringsminde farm museum / Kringsminde Museumshof

Fredericia Golf Club

Den Historiske Miniby The Historical Miniature Town / Die historische Mini-Stadt

Madsby Legepark Madsby Activity Park / Madsby Aktivitätspark 

Museerne i Fredericia Fredericia Town Museum / Fredericia Stadtmuseum

Hvalsafari fra Gl. Havn Whale watching tours / Walsafari ab Gl. Havn

Fuglsang Dyrehave Deer Park / Wildpark



 Trelde Næs: Trelde Næsvej 290, 7000 Frede ricia

Danmarks Naturkanon • Vandrestier og shelters • Unik og varieret natur
Trelde Næs er en del af Danmarks Naturkanon, som består af 15 unikke 
naturperler i hele landet. Besøg et smukt naturområde med skov, vilde  
kystskrænter og en Blå Flag badestrand. Der findes mange stier på kryds  
og tværs samt en markeret vandrerute, som tager dig hele næsset rundt.

Trelde Næs har en spændende geologi, og på stranden kan du finde fossiler.  
I de stejle lerskrænter kan man se jordaflejringer, som er mere end 50 millioner 
år gamle. 

Trelde Næs og Treldeskovene er hjemsted for unik flora og fauna, og er blandt 
de skove i Danmark, der har den højeste biodiversitet. Treldeskovene er 
privatejede, mens kommunen ejer Trelde Næs. På Trelde Næs findes to gode 
shelterpladser. Så tag sovepose og snobrødsdej med. 

Naturcenter Trelde Næs 
Besøg naturcentret ved stranden og bliv klogere på områdets spændende 
natur og kulturhistorie. I naturcentret kan man låne udstyr til oplevelser i 
naturen – f.eks. fiskestang til at fange krabber. 

Trelde Næs
Denmark’s Nature Canon · Hiking paths and shelters · Unique and varied nature
Trelde Næs is part of Denmark’s Nature Canon - 15 unique nature areas across the country. Go here for 
the forest, wild coastal slopes and a Blue Flag beach. You will find paths in the forest and a marked route 
that takes you round Trelde Næs.The geological layers of the clay slopes date back over 50 million years 
and you can find fossils on the beach. Trelde Næs and the surrounding forests are home to unique flora 
and fauna, and are amongst the forests in Denmark with the highest biodiversity. The forests of Trelde- 
skovene are privately owned, while Fredericia municipality owns Trelde Næs. Trelde Næs has two shelter 
camps. Nature centre Trelde Næs – Learn more about the nature and cultural history of Trelde Næs.  
You can also borrow free equipment for exploring, such as crab fishing rods. 

Trelde Næs
Die „Naturkanone“ Dänemarks · Wanderrouten und Shelter · Einzigartige und vielfältige Natur
Trelde Næs gehört zur „Naturkanone“ Dänemarks, die aus 15 einzigartigen Naturhighlights im ganzen 
Land besteht. Besuchen Sie dieses wunderschöne Naturgebiet mit Wald, unberührten Küstenhängen und 
Blaue-Flagge-Stränden. Überall gibt es unzählige Wege sowie eine gekennzeichnete Wanderroute um die 
ganze Landspitze.Die geologischen Schichten der Lehmhänge reichen über 50 Millionen Jahre zurück und 
der Strand ist ein guter Fundplatz für Fossilien. Trelde Næs und die Trelde-Wälder sind das Zuhause von 
einzigartiger Flora und Fauna. Die Trelde-Wälder befinden sich in Privatbesitz, während Trelde Næs der 
Gemeinde gehört. In Trelde Næs gibt es zwei gute Shelter-Plätze. Naturzentrum Trelde Næs – Besuchen 
Sie das Naturzentrum am Strand und erfahren Sie mehr über die Natur und Kulturgeschichte der 
Umgebung. Hier können Sie auch Dinge für Erlebnisse in der Natur gratis ausleihen – z. B. eine Angelrute 
zum Fangen von Krabben.

Bøgeskov Strand
Quiet beach · Hiking paths nearby · Great for picnics
Bøgeskov Strand by Vejle Fjord is a tranquil beach in beautiful surroundings. From the parking area, there 
is a path leading through green landscapes with waterholes for european tree frogs. Bring a picnic basket 
and enjoy a relaxing day at the beach.

Bøgeskov Strand
Ruhiger Badestrand · Wanderrouten im Gebiet · Picknickplätze 
Bøgeskov Strand liegt am Vejle Fjord. Ein ruhiger Strand mit herrlicher Natur. Hinter dem Strand befindet 
sich ein kleines Gebiet mit Ferienhäusern. Vom Parkplatz kann man einem Weg durch das Gebiet mit 
Wasserlöchern für die Laubfrösche folgen. Packen Sie den Picknickkorb und genießen Sie einen entspannten 
Tag am Strand.

 Bøgeskov Strand: Nederhøllsvej, 7000 Frede ricia

Rolig badestrand • Vandrestier i området • Godt picnicsted 
Bøgeskov Strand er en rolig, naturskøn strand, som ligger ud til Vejle Fjord. 
Ovenfor stranden ligger et lille sommerhusområde. Fra parkeringspladsen 
kan man følge en sti rundt i et naturområde med vandhuller til løvfrøer.  
Tag picnickurven med og nyd en afslappende dag på stranden. 

Rands Fjord
Birdwatching tower · Hiking paths · Sea eagles 
Rands Fjord is a beautiful area north of Fredericia. The fjord used to be part of Vejle Fjord, but was 
dammed and is now a freshwater lake. A number of hiking paths go along the shore and through forest, 
pastures and meadows. Rands Fjord is a great place for spotting sea eagles and other birds.  
Most areas by Rands Fjord are privately owned. 

Rands Fjord
Vogelturm · Wanderwege · Seeadler 
Rands Fjord ist ein wunderschönes Naturgebiet. Das Fjord gehörte ursprünglich zum Vejle Fjord, wurde 
aber eingedämmt und ist nun ein Süßwassersee. Es gibt viele Wanderrouten, die durch Weiden, Wälder und 
Graslandschaften führen. Rands Fjord hat außerdem eine interessante Kulturgeschichte, u. a. mit Kieselgur-
Ausgrabungen, zu bieten. Rands Fjord ist dafür bekannt, dass man hier Seeadler und andere Vögel gut 
beobachten kann. Ein Großteil des Gebiets um Rands Fjord befindet sich in Privatbesitz. 

  Rands Fjord: Fårbækvejen 47, 7000 Fredericia og Fagerlien, 7000 Fredericia 
Vejlby Sogn besøgscenter: Vejlby Kirkevej 57, 7000 Fredericia 

Fugletårn • Vandrestier • Havørne 
Rands Fjord er et fredet naturområde i den nordvestlige del af Fredericia 
Kommune. Fjorden var oprindeligt en del af Vejle Fjord, men blev inddæmmet 
og er nu en ferskvandssø. I området findes en række vandreruter gennem 
eng, skovbevoksning og græssede arealer. Rands Fjord har en spændende 
kulturhistorie bl.a. med udgravning af kiselgur. Ved Egeskov Kirke ligger Vejlby 
Sogn Besøgscenter, hvor man kan se en gratis udstilling om kulturhistorien 
og naturen i området. Rands Fjord er kendt som et rigtigt godt sted at spotte 
havørne og andre fugle. Det meste af området ved Rands Fjord er privatejet. 

 Randal Skov: Søndre Kobbelvej, 7000 Frede ricia 
Nyskov: Nordre Ringvej, 7000 Fredericia

Hundeskov • Udsigtstårn • Vandrestier

Randal Skov og Nyskov er to sammenhængende skove i nordbyen. Naturen 
her varierer med søer, åbne grønne arealer med afgræsning og skovområder. 
Der findes flere vandrestier rundt i området. 

Tag hunden med til den populære hundeskov i Randal Skov. 

Fra det store udsigtstårn i Nyskov, kan man se ud over hele Fredericia by. 

Randal Skov and Nyskov forests
Fenced dog park · Tower with views · Hiking paths
Randal- and Nyskov forests are located in the northern part of Fredericia. The nature varies with lakes, 
open areas with grazing livestock and forest. There are a number of paths in the area. Bring your dog to 
the fenced dog park in Randal forest. From the tower in Nyskov there is a great view of Fredericia. 

Randal-Wald und Nyskov
Hundewald · Aussichtsturm · Wanderrouten
Randal-Wald und Nyskov sind zwei zusammenhängende Wälder im Norden der Stadt. Die Natur dort ist 
abwechslungsreich: Seen, grüne Landschaften mit Weiden und Wäldern. In diesem Gebiet gibt es mehrere 
Wanderwege. Nehmen Sie Ihren Hund mit in den beliebten Hundewald Randal-Wald.  
Vom großen Aussichtsturm im Nyskov aus kann man über die gesamte Stadt Fredericia blicken. 

Hyby Strand
Blue Flag beach · Great for picnics · Quiet atmosphere
Hyby Strand is located next to the popular beach Østerstrand. Here you will find peaceful surroundings, 
picnic tables and jetties. Along the beach is a paved path for walking, running and cycling. It is possible  
to find fossils on the beach at Hyby Strand.

Hyby Strand
Blauer-Flaggen-Badestrand· Perfekt für ein Picknick · Ruhige Atmosphäre 
Der Hyby Strand grenzt an den beliebten stadtnahen Østerstrand an. Dort findet man eine ruhige,  
gemütliche Umgebung, Picknicktische und Badestege. Am Strand entlang verläuft ein asphaltierter Weg,  
auf dem man spazieren gehen, laufen und Rad fahren kann. Rund um den Hyby Strand sind die  
Chancen groß, Fossilien zu finden. 

 Hyby Strand: Lillebælts Allé, 7000 Fredericia  

Blå Flag badestrand • Godt picnicsted • Rolig atmosfære 
Hyby Strand ligger i forlængelse af den populære og bynære Østerstrand.  
Her finder du rolige, hyggelige omgivelser, picnicborde og badebroer.  
Langs stranden løber en asfalteret sti, Strandstien, hvor du både kan gå,  
løbe og cykle. Ved Hyby Strand har du god mulighed for at finde fossiler. 

 Madsbyparken: Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia

Stor legepark med fri entré • Shelters • Den Historiske Miniby
Madsbyparken er et slaraffenland for børnefamilier. Parken består af flere 
områder: Den Historiske Miniby, grønne områder med vandrestier og en 
shelterplads, fodboldbaner og Madsby Legepark. 

Legeparken byder bl.a. på mini-zoo, mooncar-bane, minigolf, robåde, 
tarzanbane, cykeludlejning, legepladser og Madsbytoget, som kører mellem 
legeparken og Den Historiske Miniby. 

Madsbyparken
Large activity park with free entrance · Shelters · The Historical Miniature Town
Madsbyparken is perfect for families. The park has several areas: the Historical Miniature Town, green 
spaces with hiking paths and shelters, football fields and the Madsby Activity Park. The activity park offers 
mini zoo, mooncar track, mini golf, rowboats, tarzan trail, bike rental, playgrounds and the Madsby train. 

Madsbypark
Großer kostenloser Aktivitätspark · Shelter · Die historische Mini-Stadt
Der Madsbypark ist ein Paradies für Familien mit Kindern. Der Park besteht aus mehreren Bereichen:
Einer historischen Mini-Stadt, grünen Gebieten mit Wanderwegen und Shelterplätzen, Fußballplätzen 
und dem Madsby Aktivitätspark. Im Aktivitätspark gibt es u. a. einen Mini-Zoo, eine Mooncar-Bahn, 
Minigolfplatz, Ruderboote, Tarzanbahn, Fahrräder zum Mieten, Spielplätze und den Madsbyzug.

 Fredericia Vold: P-plads Norgesgade Nord, 7 000 Fredericia 

18 km stier i grønne omgivelser • Natur og historie •  
Nordens største og bedst bevarede voldanlæg 
Fredericia Vold er byens helt unikke historiske vartegn – og samtidig en stor 
grøn park, der omkranser byen. 

Volden er rig på dyre- og planteliv og rolige grønne oaser. Historiens vingesus 
mærkes tydeligt på Fredericia Vold, hvor man bl.a. kan opleve voldgrave og 
bastioner med kanoner. 

Besøg også DSB’s Mindelund og statuen Den Tapre Landsoldat ved Prinsens 
Port. Fra Østervold, Lundings Monument på Danmarks Bastion og toppen af 
det Hvide Vandtårn kan man nyde en storslået udsigt over Lillebælt. 

Fredericia Ramparts
18 km of paths · Uniquely grand and well-preserved ramparts · Nature and history
Fredericia Ramparts are a significant historical landmark – but also a large green park, encircling the town. 
The ramparts are a green oasis rich in plants and animals. The history is clearly visible at the old  
fortification and you can see moats and bastions with cannons. 

Visit DSB’s Memorial garden and the Brave Soldier statue by the Prince’s Gate. From the White Water Tower 
and Lunding’s Monument at Denmark’s Bastion, there is a splendid view of the Little Belt. 

Fredericia Wall
18 km Wegnetz in grüner Landschaft · Großartige und gut erhaltene Wallanlage · Natur & Geschichte 
Der Fredericia Wall ist nicht nur ein einzigartiges, historisches Wahrzeichen der Stadt, sondern auch ein 
großer grüner Park. Am Wall leben auch viele Tiere und Pflanzen – eine ruhige grüne Oase. Die historische 
Atmosphäre kann man deutlich am Fredericia Wall spüren. Dort kann man sowohl Wallgräben als auch 
Kanonen bestaunen. 

Auch der Ort DSB’s Mindelund und der tapfere Landsoldat (Statue) sind einen Besuch wert. Von dem weißen 
Wasserturm und Lunding’s Monument auf Dänemark’s Bastion kann man eine großartige Aussicht auf den 
Kleinen Belt genießen.

 Østerstrand: Øster Voldgade, 7000 Fredericia

Blå Flag badestrand • Beach bar og strandliv • Cirkelbroen
Østerstrand er Fredericias mest populære og familievenlige strand.  
Stranden ligger langs Fredericia Vold og bare få minutters gang fra bymidten. 

På Østerstrand finder du et pulserende strandliv med strandfodbold, beach-
volley, træningsredskaber, cirkelbroen og en beach bar, hvor du kan købe 
mad og drikke og nyde solen i loungemøblerne. 

Langs stranden findes også picnicborde og bålsteder. I sommerhalvåret  
afholdes en række natur- og kulturaktiviteter på stranden.

På Østerstrand finder du også Havfruefløjterne, som er et snegleformet 
badeanlæg i vandet, der gør det muligt for bl.a. blinde- og svagtseende at 
bade i trygge rammer. 

Østerstrand
Blue Flag beach · Beach bar · The circle bridge 
Østerstrand is Fredericia’s most popular and family friendly beach. It is located below the ramparts just 
a few minutes from the town centre. Østerstrand boasts fun beach vibrations with beach football, beach 
volley, outdoor gym facilities, jetties and a beach bar. Along the beach are picnic tables and bonfire places. 
Østerstrand has a bathing facility, Havfruefløjterne, which enables visually impaired and others to swim in 
the ocean in a safe setting.

Østerstrand
Blauer-Flaggen-Badestrand · Strandbar und Aktivitäten · Cirkelbroen Badesteg
Der Østerstrand ist der beliebteste und familienfreundlichste Strand Fredericias. Der Strand liegt am 
Fredericia Wall, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. Am Østerstrand finden Sie:  
Strandfußball, Beachvolleyball, Trainingsgeräte, die Brücke Cirkelbroen und eine Strandbar. 
Es gibt außerdem Picknicktische und Feuerstellen. Am Østerstrand befindet sich auch Havfruefløjterne, 
eine schneckenförmige Badeanlage im Wasser, welche es Blinden und Sehbehinderten ermöglicht, sicher 
zu baden. 

  Hannerup: Hannerup Engvej, 7000 Fredericia 
Fuglsang: Fuglsangvej 28, 7000 Fredericia 

Mountainbikespor • Dyrehaven i Fuglsang Skov • Skovlegeplads
Hannerup- og Fuglsang Skov er et stort sammenhængende skovområde,  
som rummer et hav af muligheder for friluftsaktiviteter. 

Skovene egner sig godt til en picnic i det grønne. 

Her findes vandrestier, ridesti og en skovlegeplads lige ved dyrehaven  
med dådyr. I Hannerup Skov er der desuden et MTB-spor. 

Syd for Hannerup- og Fuglsang Skov ligger det naturskønne område  
Erritsø Mose. Her findes også et rigt dyreliv, som man kan opleve langs  
vandreruterne i mosen. 

Hannerup and Fuglsang forests
Mountainbike trail · Deer park · Forest playground
Hannerup- and Fuglsang form a large forest area filled with outdoor activities and great picnic spots.  
Find hiking paths, riding trail and a forest playground right by the deer park. In Hannerup forest, there is  
a mountainbike trail. South of Hannerup- and Fuglsang forests is the scenic Erritsø bog.  
The bog has a rich wildlife and several hiking paths. 

Hannerup- und Fuglsang-Wald
Mountainbike-Trail · Wildpark · Waldspielplatz
Der Fuglsang- und der Hannerup-Wald sind ein großes zusammenhängendes Waldgebiet mit unzähligen 
Möglichkeiten für Aktivitäten im Freien. Hier gibt es Wanderwege, Reitweg und einen Waldspielplatz direkt 
am Wildpark mit Damwild. Im Hannerup-Wald befindet sich ein Mountainbike-Trail. Südlich der Hannerup- 
und Fuglsang-Wälder liegt das Gebiet Erritsø Mose mit seiner herrlichen Natur. Dort findet man auch viele 
verschiedene Tiere, die man entlang der Wanderrouten durch das Moorgebiet entdecken kann. 

 Elbodalen: Kongsted Engvej 24, 7000 Freder icia 

Tunneldal fra istiden • Vandreruter • Rigt dyreliv
Elbodalen er en lang tunneldal, som strækker sig fra den nordligste til den 
sydligste del af Fredericia Kommune. Dalen har mange naturskønne områder 
som Vandværkssøerne ved Kongsted. Her findes gode muligheder for at 
vandre og cykle, og undervejs kan du holde udkig efter områdets spændende 
dyreliv, som bl.a. tæller odder, rød glente og isfugl. Elbodalen har op mod 40 m 
høje skrænter og to sidedale ved Mølleå og Øsdal bæk. 

Elbodalen 
Valley formed by ice ages · Hiking paths · Rich wildlife
Elbodalen is a valley, stretching from the north to the south of the municipality. The valley holds scenic 
spots like the waterwork lakes by Kongsted. You will find plenty of options for hiking and cycling. 
Keep an eye out for the area’s wildlife, which counts otter, red kite and kingfisher. The valley is bordered 
by 40 m high slopes and has two side valleys by Mølleå and Øsdal Bæk. 

Elbodalen
Tunneltal aus der Eiszeit · Wanderrouten · Unzählige Tiere
Elbodalen ist ein langgezogenes Tunneltal, das sich vom nördlichsten bis zum südlichsten Teil der Gemeinde 
Fredericia erstreckt. Im Tal gibt es viele Gebiete mit wunderschöner Natur wie die Vandværksseen bei 
Kongsted. Es gibt auch viele tolle Wander- und Radfahrmöglichkeiten, und man kann unterwegs nach den 
vielen interessanten Tieren in diesem Gebiet Ausschau halten. Dazu gehören u. a. Otter, Rotmilane und Eis-
vögel. Im Elbodalen findet man bis zu 40 m hohe Steilhänge und zwei Seitentäler bei Mølleå und Øsdal Bæk.

 Hagenør: Hagenørvej, 7000 Fredericia 

Hagenør Slotsbanke • Vandrestier • Kuperet kystlandskab
Hagenør er et naturområde ud mod Lillebælt. Her er et rigt fugleliv og en 
varieret natur med høje kystskrænter, skov, strandoverdrev, rørsump og 
græsningsarealer. Skrænterne rummer geologiske lag, som går over 18 
millioner år tilbage og man kan være heldig at finde fossiler. Ved stranden 
ligger Hagenør Slotsbanke. Her lå et kongeligt slot fra midten af 1300-tallet. 
Ved Hagenør lå der fra 1880’erne til 1960’erne et teglværk, som brugte den 
lerholdige jord til fremstilling af tegl. De to små søer ved det tidligere teglværk 
er gamle lergrave. Det fredede område ved Hagenør er privatejet. 

Hagenør
Hagenør castle hill · Hiking paths · Hilly coastal landscape
Hagenør is a protected nature area by the Little Belt. It is home to over 60 different bird species and a 
varied nature with clay slopes, forest, pastures and swamps. The geological layers of the slopes date back 
over 18 million years, and you may find fossils along the beach. For over 200 years, a royal castle lay on 
Hagenør castle hill. It was destroyed in the 1530s. The protected area at Hagenør is privately owned.  

Hagenør
Schlosshügel Hagenør · Wanderwege · Hügelige Küstenlandschaft
In Hagenør am Kleinen Belt findet man über 60 verschiedene Vogelarten und eine abwechslungsreiche 
Natur mit hohen Küstenhängen, Wald und Wiesengebieten. An den Hängen befinden sich geologische 
Schichten, die über 18 Millionen Jahre alt sind. Mit etwas Glück findet man hier Fossilien. Vor den Weiden 
am Strand der Schlosshügel Hagenør. An der Küste lag einst 200 Jahre lang ab der Mitte des 12. Jahr- 
hunderts ein Königsschloss. Das Gebiet um Hagenør steht unter Naturschutz und ist in Privatbesitz. 

 Skærbæk Strandpark: Brandsøvej 35, 7000 Fredericia

Blå Flag badestrand • Shelters • Bade- og bådebro 
I Skærbæk Strandpark finder du en hyggelig badestrand, gode picnicfaciliteter 
og et lille grønt område med en shelterplads. Der findes flere stier i området 
og forbindelse til Hagenør. Ved stranden findes også en lille restaurant, hvor 
man kan købe mad og drikke. På bådebroen er der et lavt repos, så man kan 
sætte kanoer og kajakker i vandet og tage en sejltur på Lillebælt.  

Skærbæk Strandpark  
Blue Flag beach · Shelters · Jetty and small pier
Skærbæk Strandpark offers a nice beach, good picnic facilities and a small wooded area with shelters. 
There are several paths in the area and connection to Hagenør. By the beach, there is a small restaurant. 
From the lower level of the wooden pier, you can easily access the water in a canoe or kayak.

Skærbæk Strandpark  
Blauer-Flaggen-Badestrand · Shelter· Bade- und Bootssteg 
Im Skærbæk Strandpark befinden sich ein gemütlicher Badestrand, tolle Picknickstellen und ein kleines 
grünes Gebiet mit einem Shelterplatz. Durch das Gebiet und nach Hagenør verlaufen mehrere Wege.  
Am Strand gibt es außerdem ein kleines Restaurant, in dem man Speisen und Getränke kaufen kann.  
Auf dem Steg wurde ein niedriger Absatz eingerichtet, sodass man Kanus und Kajaks wassern und auf  
dem Kleinen Belt einen Ausflug machen kann.

 Snoghøjgaardparken: Gl. Færgevej, 7000 Fre dericia

Primitiv overnatningsplads • Kuperet kystlandskab • Udsigt til den Gamle 
Lillebæltsbro
Snoghøjgaardparken er et lille naturområde med et varieret dyre- og planteliv, 
ferskvandssø, skov og åbne naturarealer. I parken ligger også Snoghøj Højskole, 
som åbnede i 1913 som fiskerihøjskole, og nu er scenekunsthøjskole.  
Fra vandreruterne rundt i området, kan man nyde en smuk udsigt over 
Lillebælt og den ikoniske Gamle Lillebæltsbro. Der er også mulighed for at 
tilbringe natten under åben himmel på den primitive overnatningsplads

Snoghøjgaardparken
Primitive campsite · Hilly coastal landscape · View of the old Little Belt Bridge
Snoghøjgaardparken is a small nature area with freshwater lake, forest and open pastures. The park is 
home to Snoghøj folk high school, which opened in 1913 as a fishing school. Today it teaches performing 
arts. The hiking paths offer great views of the Little Belt and the iconic old bridge. You can spend the night 
at the primitive campsite. 

Snoghøjgaardpark
Übernachtungsplatz · Hügelige Küstenlandschaft · Aussicht auf die alte Brücke 
Der Snoghøjgaardpark ist ein kleines Naturgebiet mit einem Süßwassersee, Wäldern und offenen Natur- 
landschaften. Im Park befindet sich auch die Hochschule Snoghøj, die 1913 als Fischfanghochschule  
eröffnet wurde und heute eine Hochschule für darstellende Kunst ist. Auf den Wanderrouten im Gebiet  
kann man die wunderschöne Aussicht auf den Kleinen Belt und die ikonische alte Brücke über den  
Kleinen Belt genießen. Man kann außerdem die Nacht auf dem primitiven Zeltplatz verbringen.

Regler i naturen
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DU MÅ GÅ OVERALT I  
KOMMUNENS OG STATENS SKOVE. 

I PRIVAT SKOV MÅ DU KUN  
GÅ PÅ VEJE OG STIER.

PÅ CYKEL SKAL DU ALTID HOLDE 
DIG PÅ ANLAGTE VEJE OG STIER.  

FØLG ALTID SKILTNINGEN  
I OMRÅDERNE.

Mere info om regler i naturen 
More info / Mehr Information

RULES
Hike where you like in publicly owned forests. Always 

stay on roads and paths in privately owned forests. 
Cycling only on roads or paths. Follow local signs.

VERHALTENSREGELN IN DER NATUR
Sie dürfen sich in den Wäldern der Gemeinde  

und des Bundes überall aufhalten. In Privatwäldern 
dürfen Sie nur auf Wegen und Straßen spazieren. 

Mit dem Fahrrad muss man stets auf den 
angelegten Wegen und Straßen bleiben.

Fotos: Fredericia Kommune, VisitLillebælt, Peter Leth Larsen, Claus Fisker

Vil du vide mere?

RUTER OG AKTIVITETER
udinaturen.dk

Do you want to know more? / 
Möchten Sie mehr darüber wissen?

Trails and activities / Routen und Aktivitäten

FOLDERE OG MERE 
OM NATUREN

fredericia.dk

Leaflets and more on nature /  
Broschüren und mehr über die Natur 

GUIDEDE TURE, 
HISTORIE OG MERE

Guided tours, history and more /  
Führungen, Geschichte usw. 

RANDAL SKOV OG NYSKOV
ELBODALEN

BØGESKOV STRAND

MADSBYPARKEN

HYBY STRAND

SKÆRBÆK STRANDPARK 

RANDS FJORD

SNOGHØJGAARDPARKENHAGENØR

HANNERUP- OG FUGLSANG SKOV
TRELDE NÆS

ØSTERSTRAND FREDERICIA VOLD


