
BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE
Her står du - Hier sind Sie - You are here

 Sti for gående,  cyklende og ryttere - Weg für 
Fußgänger, Radfahrer und  Reiter - Foot, cycle 
and riding path. 4,4 km

Hytter: 1 Infohytte, 2 Fuglekig, 3 Grillhytte,  
4 Madpakkehus & info

 Hütten: 1 InfoHütte, 2 VogelbeobacHtungsHütte, 3 
grIllHütte, 4 Hütte & Info

 Huts: 1 InformatIon Hut; 2 bIrd watcHIng Hut; 3 
barbecue Hut, 4 Hut & Info

Aktivt grusgravsområde - Aktive Kiesgrube -  
Active gravel pit area. Ingen adgang - keep out - 
Kein Zutritt

Shelters i spejderområdet skal bookes på 
forhånd, ring 54731533. Teltning er tilladt i 
spejderområdet

Übernachtungsplätze im Pfadfinderbereich 
(Spejderområde) müssen vorab gebucht werden. 
Bitte anrufen: +45 54731533.

Shelters in the scout area (Spejderområde) must 
be booked in advance, call +4554731533. Tents 
allowed in this area.

TREC bane for heste, se info på stedet. TREC 
activities for horses. TREC aktivitäten für Pferde.

Ingen adgang for knallerter og andre  
motorkøretøjer, bortset  fra arbejdskørsel i det 
aktive grusgravsområde. 

Keine Zufahrt für Mopeds und andere 
Motorfahrzeuge mit Ausnahme der 
Transportfahrzeuge in der aktiven Kiesgrube. 

No access for mopeds or other motor vehicles, 
except works vehicles in the active gravel pit 
area.

Hunde er velkomne, men de skal være i snor, 
dels  på grund af fuglelivet, dels på grund af 
andre gæster.  
 Hundetræningsområderne er markeret  
 med piktogrammer, de er til holdtræning.

Hunde sind willkommen, sind aber stets an der 
Leine zu führen. 

Dogs are welcome but must be kept on a lead.

Al færdsel på eget ansvar.  
Vis hensyn!
Grusgraven er, bortset fra det aktive  
område i midten, ejet af Guldborgsund 
Kommune og bruges til fritidsformål.
Har du ønsker til aktiviteter eller andet, så kontakt Kommunens Fritidsafdeling, tlf. 54 73 15 33

DER AUFENTHALT ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR.  
NEHMEN SIE RÜCKSICHT!
Die Kiesgrube ist, abgesehen vom aktiven Teil in der Mitte des Geländes, Eigentum der  
Kommune Guldborgsund und wird als Naherholungsgebiet genutzt.

TRAVEL AT YOUR OWN RISK. SHOW CONSIDERATION!
Except for the active area in the middle, the gravel pit is owned by Guldborgsund  
Municipality and is used for recreational purposes.

  HERZLICH WILLKOMMEN IM BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE - NAHERHOLUNGSGEBIET BAVNEHØJ
  WELCOME TO BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE - RECREATION AREA
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