
GREJBASEINFO
Velkommen til Skæring Hede.

Vi håber, at I vil give jer tid til at læse denne intro til grejbasen og 
dens brugere, så I kan blive fortrolige med at færdes her.

Adresse: Skæring Hede v. Åstrup Strandvej
Temaer: Dyr, planter, hav, skov og madlavning
Aktivitetsbeskrivelser: Aarhus Bugt, Fra Hav til Bord, 
Svampejagt, Skovens Planter, Insekter og andre Smådyr

Kontaktoplysninger ved fejl og mangler: 
UNO Friluftscenter, Aarhus Kommune
Telefon: 86 27 94 00 Mail: uno@mbu.aarhus.dk

NATUREN I OMRÅDET
Grejbasen kan spottes til højre mod Skæring Hede, når man 
kører fra Skæring mod Åstrup på Åstrup Strandvej. Området har 
følgende naturtyper:

Skov
En mindre skov af birk og fyr omringer grejbasen som giver læ for 
de besøgende.

Hede
Skæring Hede ligger øst for skoven (mod vandet). Her findes 
hedelyng og revling.

Strand
Der er en lækker sandstrand øst for Mindelunden med stenmoler 
som kan bruges til at afgrænse en aktivitet. 
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GREJBASENS INDHOLD
Vi gør opmærksom på, at grejbasen bliver løbende 
opdateret med udstyr.

Vogn

Waders

Redningsveste

Akvarier og andre beholdere

Fangstnet

Bakker og spande

Undervandskikkerter og lupper

Mikroskop

Brændeovn

Bøger om skovens planter og dyr

Bøger om havets planter og dyr

Plakater om havets og skovens levende organismer

Bestemmelsesduge

Bålgryder og andet bålgrej til madlavning

Transportabel ovn

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Her finder I praktiske oplysninger om området.

Toilet: Ingen

Rindende vand: Intet

Afstand til strand: 10 minutters gang

Adgang til brænde: Skal medbringes hjemmefra

Førstehjælpskasse: Skal medbringes hjemmefra

Håndsprit: Skal medbringes hjemmefra

Indsamling af smådyr fra hav og land: Dyrene skal 
sættes ud igen, og deres levesteder må ikke 
ødelægges under indsamling.

Indsamling af planter: Pluk ikke fredede planter, og 
hold øje med deres giftighed. Børn må ikke indtage 
nogen af dem.

Indsamling af svampe: Tag ikke svampe op med 
rod. Hold øje med giftige svampe og hav god 
håndhygiejne, hvis disse skal indsamles i 
forbindelse med et forløb.

Færdsel i området: Der må ikke overnattes på 
grejbasen uden tilladelse. Ophold, med mindre 
andet er aftalt, skal ske fra solopgang til 
solnedgang.

FORVENTNINGER TIL BRUGERE
Vi forventer, at I efterlader grejbasen, som I fik 
den.
Alt skrald skal samles op og puttes i en plasticpose 
som smides ud ved en given lejlighed – dette må 
ikke efterlades på grejbasen.
Naturen omkring grejbasen respekteres.
Der må ikke fældes træer til brænde. Man kan 
samle tørt træ i skovbunden eller medbringe eget 
brænde.
Det er de voksnes ansvar at holde god ro og orden.
Vi forventer, at grejbasen bliver aflåst efter brug 
og redskaber passes på. Hvis noget ødelægges, 
skal UNO Friluftscenter kontaktes.


