
PRAKTISK	  INFO	  
ved	  ophold	  på	  egen	  forplejning	  på	  Molslaboratoriet	  

Hvis	  man	  vil	  tilbringe	  flere	  dage	  på	  Molslaboratoriet,	  er	  her	  
nogle	  oplysninger,	  som	  kan	  være	  gode	  at	  have,	  inden	  man	  
pakker	  rygsækken	  og	  drager	  af	  sted.	  

Her	  på	  hjemmesiden	  kan	  du	  få	  svar	  på	  de	  fleste	  af	  dine	  
spørgsmål,	  og	  ellers	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  os.	  

Reservation	  
Kig	  i	  kursuskalenderen	  for	  at	  se,	  om	  der	  er	  ledigt,	  og	  kontakt	  
Anni	  Kjeldsen	  på	  anni@molslab.dk	  eller	  tlf.	  87	  527	  250.	  

Naturvejleder	  
Er	  I	  interesseret	  i	  at	  få	  en	  af	  vore	  dygtige	  naturvejledere	  
tilknyttet	  opholdet,	  da	  kontakt	  da	  Pernille	  pma@nathist.dk	  
eller	  Morten	  mortendd@molslab.dk	  

Varebestilling	  og	  -‐udbringning	  
Mols	  Super	  i	  Femmøller:	  Tlf.	  86	  36	  23	  54	  
Kvickly	  i	  Ebeltoft:	  Tlf.	  86	  34	  19	  88	  
	  
Transport	  
Bus	  nr.	  123	  går	  fra	  Aarhus	  til	  Ebeltoft	  og	  retur	  hver	  time.	  Check	  
køreplanen	  på	  www.midttrafik.dk	  
Stoppested	  ved	  Molskroen,	  rundkørslen	  ved	  Femmøller	  
Strand.	  Derefter	  går	  man	  ad	  Fuglsøvej	  mod	  Helgenæs	  og	  
Fuglsø	  ca.	  1	  km,	  hvorefter	  man	  drejer	  til	  højre	  ad	  
Strandkærvej.	  1	  km	  oppe	  ad	  grusvejen	  finder	  man	  
Molslaboratoriet.	  

Madlavning	  
Der	  er	  et	  fuldt	  udstyret	  køkken	  med	  kogegrej,	  service	  og	  
opvaskemaskine	  til	  rådighed.	  

Nøgler	  
Nøgler	  modtages	  ved	  ankomst	  efter	  nærmere	  aftale.	  
OBS:	  Ved	  ankomst	  om	  aftenen	  anbringes	  nøgler	  i	  nøgleboks	  
efter	  aftale.	  Nøgler	  til	  værelserne	  sidder	  i	  dørene	  og	  skal	  blive	  
siddende	  i	  døren	  ved	  afrejse.	  

Overnatning	  
Sengelinned,	  dvs.	  lagen,	  dyne-‐	  og	  pudebetræk,	  samt	  
håndklæder	  medbringes	  eller	  lejes	  (85	  kr./pers).	  Evt.	  
medbringes	  lagen	  og	  sovepose.	  Der	  er	  toilet	  og	  bad	  på	  
gangene.	  



Rengøring	  
Ved	  afrejse	  skal	  stedet	  afleveres	  rengjort,	  med	  mindre	  andet	  
er	  aftalt!	  Se	  bilag	  med	  rengøringsinstruks.	  

Afregning	  
Regning	  fremsendes	  efter	  opholdet.	  

Husorden:	  Få	  –	  men	  vigtige	  regler!	  
• Brug	  af	  åben	  ild	  er	  strengt	  forbudt.	  Arealerne	  er	  

brandfarlige	  er	  og	  husene	  har	  stråtag!	  
• Sengelinned	  eller	  sovepose	  +	  lagen	  skal	  benyttes.	  
• Madrasser	  må	  ikke	  slæbes	  med	  udendørs.	  
• Møgbeskidt	  fodtøj	  efterlades	  udenfor.	  
• Efterlad	  værelset	  rengjort	  og	  husk	  dit	  affald!	  
• Vis	  hensyn	  over	  for	  medkursister	  og	  stedets	  beboere.	  

Udstyr	  i	  kursussalene	  
Kursusafdelingen	  råder	  over	  bl.a.	  2	  kursussale	  og	  adskillige	  
mindre	  mødelokaler.	  	  
Hver	  kursussal	  har	  plads	  til	  25-‐35	  personer.	  	  
Der	  er	  stor	  tavle,	  projektor	  i	  loftet,	  flip-‐overs	  og	  
overheadprojektor.	  
Endvidere	  er	  der	  adgang	  til	  3	  PC'er,	  TV,	  video	  og	  kopimaskine.	  
Der	  er	  internet	  og	  trådløst	  netværk	  i	  kursussalene.	  

Laboratorieudstyr	  
•	  Stereolupper	  	  
•	  Et	  mikroskop,	  objekt-‐	  og	  dækglas	  	  
•	  Raunkiærcirkler	  	  
•	  Sommerfuglenet,	  vegetationsketsjere,	  	  
	  	  vandløbsketsjere,	  fotobakker,	  insektsugere	  	  
	  	  	  og	  insekt-‐akvarier	  	  
•	  Diverse	  glasvarer	  	  
•	  Pincetter	  og	  præparer	  nåle	  
•	  Termometre,	  jordtermometre,	  hygrometer,	  målebånd,	  
spader,	  jordskovle,	  jordsigter	  	  
•	  Varme-‐/tørreskab	  til	  jordprøver	  (60°C)	  
•	  State	  of	  the	  Art-‐bestemmelseslitteratur	  til	  	  
	  	  	  planter,	  insekter,	  edderkopper,	  fugle,	  	  
	  	  	  pattedyr,	  padder,	  krybdyr,	  jordbundsdyr	  m.m.	  	  
	  	  	  Al	  dansk	  bestemmelseslitteratur	  om	  dyr	  kan	  	  
	  	  	  fremskaffes.	  


