TELTPLADSER I NATIONALPARK SKJOLDUNGERNES LAND
DER ER MANGE GODE MULIGHEDER FOR AT OVERNATTE UNDER STJERNERNE I NATIONALPARK
SKJOLDUNGERNES LAND. HER FÅR DU EN LISTE OVER TELTPLADSER I NATIONALPARKEN.

LEJRE SHELTER- OG TELTPLADS (ALLERSLEV)
Pladsen ligger ved Klostergaardsvej 66B, Lejre. Her må du slå dit telt op på shelterpladsen. Der findes
bålplads og et bordebænkesæt. Du skal ikke booke plads til dit telt.
SÆRLØSE OVERDREV
Pladsen ligger på Særløse Overdrev, tæt på spejderlejrpladserne. Nærmeste parkering er Tjørnehusvej –
Heide Overdrev. Ridende og grupper bedes ringe i forvejen til Torben Oppfeldt på telefon: 46498096
AVNSTRUP SYD (SÆRLØSE OVERDREV)
Teltplads og shelterplads i den sydlige del af et stort græsområde, der hører under Avnstrup spejderhytte.
SHELTERPLADS GLÆDESBJERG (SÆRLØSE OVERDREV)
Pladsen ligger på Glædebjergvej 1, Hvalsø. Her finder du to sheltere og mulighed for overnatning i telt eller
hængekøje. Bålpladser og mulighed for at købe brænde. Der skal reserveres og betales 50 kroner for at
benytte pladsen. Ring til Christian Munksgaard på telefon: 27576231 før dit besøg.
BIDSTRUP SKOVENE, RÆVEMOSEN
Lejrpladsen ligger cirka 800 meter inde i skoven fra Tradshuset ad Tradshusvej. Her er der plads til 40
personer. Du skal booke via udinaturen.dk

HERSLEV STRAND
Shelter- og teltpladsen ligger ved adressen Herslev Strandvej 10, 4000 Roskilde bag ved parkeringspladsen
med udsigt til Roskilde Fjord. Her er bålplads. Du må gerne slå telt op ved siden af shelteren og ingen
booking er nødvendig ved under 10 personer.
KATTINGEGÅRD, KATTINGE
Teltpladsen ligger i en frugthave i tilknytning til Kattingegård, der er et lille stutteri.
HYRDEHØJ SKOV, ROSKILDE
I denne skov er der fri teltning, du må derfor slå dit telt op dér, hvor der er plads. Der er flere fine
bålpladser i skoven og du skal ikke booke.
SALVADPARKEN
Pladsen ligger ud til Roskilde Fjord på adressen Frederiksborgvej 501, Roskilde. Her ligger to sheltere, og du
må gerne slå dit telt op på pladsen. Booking er kun nødvendig, hvis du vil overnatte i shelter.
HIMMELEV – LEJRPLADSEN FANEN
Teltpladsen ligger i Himmelev Skov knap 500 meters gang fra p-pladsen ved Store Valbyvej. Pladsen skal
ikke bookes.
GULDDYSSE SKOV, ØREBJERG
Teltpladsen i Gulddysse Skov ved Gundsømagle ligger cirka 100 meter fra nærmeste p-plads. Pladsen skal
ikke bookes.
LYNDBY STRAND
Teltpladsen ligger lidt syd for Lejre Havkajaks shelterplads – skiltning fra shelterpladsen. Pladsen skal ikke
bookes.
GERSHØJ SHELTER- OG TELTPLADS
Shelter- og teltpladsen ligger på adressen Gershøjvej 84, 4070 Kirke Hyllinge. Ingen booking nødvendig.

Find mere information på nationalparkens hjemmeside eller i appen NATIONALPARK SKJOLDUNGELANDET.
På UDINATUREN.DK kan du finde og booke telt- og shelterpladser i hele landet.

