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REGLER FOR OFFENTLIGHEDENS ADGANG TIL NATUREN 

Offentlighedens adgang til naturen findes i kapitel 4 i naturbeskyt-

telsesloven (L), lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 og i 

bekendtgørelse nr. 852 af 27. juni 2016 (B).

Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til naturen 

er udtryk for den ret, alle har til at færdes i naturen. Ejeren – såvel 

den private som den offentlige – kan give lov til andet og mere end 

det, reglerne tillader.

Publikum skal rette sig efter skiltning og anvisninger, der gives af 

ejeren. Er man uenig, kan man henvende sig til tilsynsmyndigheden  

– kommunalbestyrelsen for privatejede arealer, Naturstyrelsen for 

de af styrelsen forvaltede naturarealer og Miljøstyrelsen for øvrige 

statsejede naturarealer. 

Færdsel og ophold sker på eget ansvar.

Der er i adgangsbekendtgørelsens § 7 og § 17 fastsat særlige regler 

for organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer.

I fredede områder kan offentlighedens adgang være udvidet eller 

indskrænket i forhold til de almindelige regler. Hvis særlige forhold 

taler for det, kan kommunalbestyrelsen – for statslige naturarealer 

Naturstyrelsen, for øvrige statsejede arealer med natur Miljøstyrelsen 

– bestemme, at arealer, der er omfattet af lovens adgangsregler, skal 

lukkes for publikum. Også i anden lovgivning kan der være hjemmel 

til at fastsætte begrænsninger for offentlighedens færdsel. Ejeren 

kan i visse situationer efter lovens §§ 23, 24 og 26 bestemme, at 

arealer, der ellers er åbne, skal lukkes for offentligheden.

Reglerne for adgang til naturen skal ses i sammenhæng med § 17 i  

mark- og vejfredsloven (M), lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 

2015, som udgør grundlaget for færdsel på anden mands ejendom.



Naturbeskyttelseslovens
§ 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel 

til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lav -

vandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er 

domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation.  

Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en 

båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. 

september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor 

der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning 

tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der 

er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 

1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, 

der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og 

havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskelig-

gøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold 

og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

§ 25. Klitfredede arealer, jf. § 8 og § 9, er åbne for færdsel til fods og 

kortvarigt ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på 

eget ansvar. Hunde skal føres i snor. Den adgang til at medtage løse 

hunde og til ridning, der følger af § 22, stk. 1, gælder også for den 

ubevoksede, klitfredede strandbred.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arealer, der dyrkes 

landbrugsmæssigt.

Stk. 3. På privatejede, klitfredede arealer må ophold ikke finde sted 

inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Adgangsbekendtgørelsens kapitel 1
§ 1. For offentlighedens færdsel og ophold på strandbredder, andre 

kyststrækninger og klitfredede arealer gælder reglerne i natur-

beskyttelseslovens §§ 22 og 25 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tillige tilladt at anvende 

kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handicap-

pede, og trække cykler, barnevogne o. lign. På klitfredede arealer må 

3-hjulede knallerter for handicappede dog kun anvendes på lovligt 

anlagte veje og på den ubevoksede strandbred.

STRANDE OG KLITFREDEDE AREALER



Naturbeskyttelseslovens
§ 23. Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, 

hvis der er lovlig adgang dertil. Det gælder dog ikke for skovarealer, 

der er afmærket som militære anlæg. Adgang sker på eget ansvar. 

Hunde skal føres i snor.

Stk. 2. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskelig-

gøres. Der må ikke opsættes usædvanlige hegn omkring skove.

Stk. 3. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, 

eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 4. Enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, har 

pligt til at oplyse navn og bopæl på forlangende af skovejeren eller 

dennes repræsentant.

Stk. 5. I privatejede skove må færdsel til fods og på cykel kun ske 

ad stier og veje. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold 

må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

Stk. 6. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 ha kan ved 

skiltning efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 fast-

sætte indskrænkninger i offentlighedens adgang.

Stk. 7. Reglerne i stk. 5 og 6 gælder ikke for skove, der ejes af 

offentlige stiftelser.

Stk. 8. Ejeren kan ved skiltning fastsætte indskrænkninger i ad-

gangen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer. 

Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og fødevare-

ministeren, kan helt eller delvis tilsidesætte et sådant forbud.

Stk. 9. Ridning er tilladt ad private fællesveje, der fører igennem 

skove, medmindre ejeren ved skiltning efter bestemmelserne i 

mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis har forbudt adgangen 

til ridning. Kommunalbestyrelsen, for statsejede arealer miljø- og 

fødevareministeren, kan i særlige tilfælde helt eller delvis tilsidesætte 

et sådant forbud.

Stk. 10. Reglerne i § 26 a gælder også for veje og stier i skove, der 

giver adgang til skovens øvrige vejsystem.

Adgangsbekendtgørelsens kapitel 2
§ 3. For offentlighedens færdsel og ophold i skove gælder reglerne i 

naturbeskyttelseslovens § 23 og reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 4. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 

3-hjulede knallerter for handicappede.

§ 5. Det er ikke tilladt at passere stengærder, jordvolde og andre 

hegn, der afgrænser skoven bortset fra gennem lovlige passager.

§ 6. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 3,  

at forbyde adgang gælder på dage

1) hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Stk. 2. Oplysning om lukning af et område sker ved skiltning, der an-

bringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive det 

tidsrum, hvor forbuddet gælder, og skal fjernes ved periodens udløb.

Stk. 3. I de tilfælde, hvor dele af et område lukkes skal det tillige 

tydeligt angives, hvilke dele af området forbuddet omfatter.

§ 7. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltager-

antallet overstiger 30, for aktiviteter for skoleklasser, spejdere og lig-

nende, hvis deltagerantallet overstiger 50, selv om færdsel og ophold 

sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelsesloven.

Stk. 2. Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, 

herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkninger 

m.v. med materialer, der ikke naturligt forekommer på stedet eller 

ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage, organiserede aktiviteter, 

der afvikles i nattetimerne, lejrslagning og lignende kræver ejerens 

tilladelse.

Stk. 3. Offentlig annoncering af arrangementer må først ske, når 

de fornødne tilladelser foreligger.

Stk. 4. Der kan dog ske offentlig annoncering af organiserede akti-

viteter, der ikke forudsætter tilladelse efter stk. 1. Såfremt arrangøren 

af sådanne aktiviteter har eller uden væsentlige vanskeligheder kan 

få kendskab til ejeren, kan annoncering dog først ske 14 dage efter, at 

arrangementet er anmeldt til ejeren. Ejeren kan inden 14 dage efter 

modtagelsen af anmeldelsen forbyde arrangementet, hvis arrange-

mentet skal finde sted på et tidspunkt, hvor det pågældende område 

allerede er planlagt lukket i medfør af § 6, eller det væsentligt vil 

påvirke et andet arrangement, der allerede er givet tilladelse til.

Stk. 5. Tilladelse til organiserede aktiviteter på arealer der ejes af 

staten, kommuner eller folkekirken kan kun betinges af betaling til 

dækning af de særlige omkostninger arrangementet medfører for 

ejeren. Dette gælder dog ikke for erhvervsmæssige arrangementer.

Særlige regler for skove, der ejes af staten, kommuner,  
Folkekirken samt offentlige stiftelser
§ 8. Færdsel til fods er tilladt såvel på skovenes veje og stier som 

uden for disse.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt at færdes og opholde sig i

1) indhegnede bevoksninger og klitter,

2) rørbevoksninger og

3) planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, haver og gårdspladser.

Stk. 3. Ophold inden for 50 m fra beboede bygninger er ikke tilladt.

§ 9. Cykling og anvendelse af 3-hjulede knallerter for handicappede 

er kun tilladt på veje og stier.

§ 10. Kælkning og skiløb er kun tilladt uden for de områder, der er 

omfattet af § 8, stk. 2.

§ 11. Ridning er kun tilladt

1) på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m,

2) på andre veje og stier, hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er 

tilladt, og

3) i skovbunden, dog ikke i områder, der er omfattet af § 8, stk. 2, 

samt i kulturer og unge bevoksninger, herunder selvforyngelser, og 

på gravhøje og andre fortidsminder.

Stk. 2. Ejeren kan ved skiltning eller på anden måde lukke udvalgte 

skovområder og veje for ridning.

Stk. 3. Konkurrenceridning og ridning, der udgår fra rideskoler, 

rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 12. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst 

muligt hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, 

skal det ske i skridt. Ridning på asfalterede veje, stenlagte veje og 

grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i rabatterne. Der 

må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, 

led og bomme.

§ 13. Privat lystkørsel med hestekøretøjer er kun tilladt på asfalterede 

veje, stenlagte veje og grusveje. Ejeren kan ved skiltning eller på 

anden måde forbyde sådan kørsel.

Stk. 2. Erhvervsmæssig lystkørsel eller arbejdskørsel med heste-

køretøjer, kørsel med travheste mv. må kun ske med ejerens tilladelse.

§ 14. Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget 

af en særlig afgift, uanset om sådan færdsel forudsætter ejerens 

tilladelse.

Stk. 2. Ejeren kan fastsætte yderligere regler for ridning.

§ 15. Bortset fra privat lystkørsel med hestekøretøjer efter § 13, stk. 1, 

må kørsel med eller træning af dyr kun ske med ejerens tilladelse.

§ 16. Det er tilladt at bade i skovens vandløb og søer, og skøjteløb og 

anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. 

Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

Stk. 2. Færdsel med fartøjer af enhver art på skovens søer og 

vandløb er ikke tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens 

regler.

SKOVE SKOVE SKOVE 



Naturbeskyttelseslovens
§ 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis 

der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal 

føres i snor.

Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, 

eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 

6 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra be-

boelses- og driftsbygninger.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede 

arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen 

gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter 

lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til 

arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der 

ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller 

lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder 

denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til 

gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den 

i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for be-

skyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller skiltningen ikke 

er rimeligt begrundet, kan kommunalbestyrelsen påbyde hegningen 

eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller 

lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden.

Adgangsbekendtgørelsens kapitel 3
§ 17. For offentlighedens færdsel og ophold på udyrkede arealer 

gælder naturbeskyttelseslovens § 24 og reglerne i denne bekendt-

gørelse.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses § 7 finder tilsvarende 

anvendelse.

§ 18. Hvor færdsel er tilladt til fods, er det tillige tilladt at anvende 

kørestole, herunder el-kørestole og 3-hjulede knallerter for handi-

cappede, og trække cykler, barnevogne o. lign.

§ 19. Det er ikke tilladt at færdes og opholde sig i rørbevoksninger.

§ 20. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 24, stk. 2, 

at forbyde adgang gælder på dage

1) på hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Stk. 2. Reglerne i denne bekendtgørelses § 6, stk. 2 og 3, finder 

tilsvarende anvendelse.

Særlige regler for udyrkede arealer, der ejes af staten, kommuner og 

Folkekirken

§ 21. Kælkning og skiløb er tilladt, bortset fra i klitter og rørbevoksninger.

Stk. 2. Det er tilladt at bade i vandløb og søer, og skøjtning og 

anden færdsel på is er tilladt, medmindre andet fremgår af skiltning. 

Badning og færdsel på isen sker på eget ansvar.

UDYRKEDE AREALER



Naturbeskyttelseslovens
§ 26. Adgangen til færdsel ad veje og stier i det åbne land kan, for  

så vidt angår færdsel til fods eller på cykel, af ejeren ved skiltning 

efter bestemmelserne i mark- og vejfredslovens § 17 kun helt eller 

delvis forbydes, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige 

udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privat-

livets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv. 

Adgang sker på eget ansvar.

Stk. 2. Ejeren kan på samme måde forbyde cykling på stier, 

hvor cykling medfører særlige problemer, og færdsel ad private 

enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor 

færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde kan være forbundet 

med fare.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis tilsidesætte et 

forbud mod gående og cyklende færdsel for gennemgående vejes 

og stiers vedkommende og i særlige tilfælde tilsidesætte et forbud 

mod ridning på gennemgående private fællesveje.

§ 26 a. Nedlæggelse af gennemgående veje og stier, nedlæggelse 

af veje og stier, der i øvrigt fører til de naturtyper, der er omfattet af 

§§ 22-25, og nedlæggelse af veje og stier, der fører til særlige udsigts-

punkter, kulturminder og lignende, må tidligst ske 4 uger efter, at 

ejeren har givet skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke senest 4 uger efter 

modtagelsen af meddelelsen har truffet afgørelse om at ville 

fore tage en nærmere vurdering af vejens eller stiens rekreative 

betydning, kan nedlæggelsen iværksættes. Denne afgørelse gælder 

dog højst i 6 måneder, men kan i særlige tilfælde forlænges. Ved 

rettidig klage over en afgørelse efter 1. pkt. regnes fristen i 2. pkt. fra 

det tidspunkt, Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

klagesagen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at vejen 

eller stien ikke må nedlægges, såfremt vejen eller stien har væsentlig 

rekreativ betydning, og såfremt der ikke findes eller etableres tilfreds-

stillende alternative adgangsmuligheder.

Stk. 4. Hvis nedlæggelsen af vejen eller stien ikke er iværksat 

senest 3 år efter meddelelsen, skal der gives ny meddelelse efter stk. 

1, hvis vejen eller stien herefter ønskes nedlagt.

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke, hvis ejeren kan godtgøre, at vejen eller 

stien udelukkende er etableret som led i en aftale om fremme af 

offentlighedens adgangsmuligheder.

Adgangsbekendtgørelsens kapitel 4
§ 22. For offentlighedens færdsel på veje og stier i det åbne land 

gælder reglerne i naturbeskyttelseslovens § 26 og reglerne i denne 

bekendtgørelse.

§ 23. På private enkeltmandsejede veje og stier skal hunde føres i 

snor.

Stk. 2. Ejerens mulighed for efter naturbeskyttelseslovens § 26, 

stk. 2, at forbyde adgang på private enkeltmandsejede veje og stier 

gælder på dage

1) hvor der holdes selskabsjagt,

2) i perioden 16. maj til 15. juli fra kl. 6 til kl. 7 når der er pürschjagt, og

3) i områder, hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde 

kan være forbundet med fare.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelses § 6, stk. 2 og 3, finder 

tilsvarende anvendelse.

§ 24. Det er tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 

3-hjulede knallerter for handicappede.

Mark- og vejfredslovens
§ 17. Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes 

på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor 

det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at 

færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med 

bøde.

§ 2. 
…

Stk. 3. De i nærværende lov for veje givne bestemmelser omfatter 

tillige gader, pladser og stier.

VEJ OG STIER I DET ÅBNE LAND 



Naturbeskyttelseslovens 
§ 28. På fremmed ejendom må der ikke uden ejerens tilladelse 

henkastes eller anbringes affald eller lignende.

Adgangsbekendtgørelsens kapitel 5
§ 25. Alle, der færdes i naturen, skal rette sig efter de anvisninger, der 

gives dem af ejeren eller dennes repræsentant eller som fremgår af 

skiltning eller på anden måde.

Stk. 2. Ejeren kan, i det omfang det ikke strider mod andre bestem-

melser, give tilladelse til andet og mere, end der følger af reglerne i 

naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og denne bekendtgørelse.

§ 26. I skove, på udyrkede arealer og på bevoksede klitfredede 

arealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller 

andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe 

risiko for brand.

Stk. 2. Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts-31. oktober på 

lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skov-

bund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer samt 

disses umiddelbare nærhed. Tobaksrygning kan ved skiltning helt 

forbydes i skoven og i særligt udsatte områder.

§ 27. Reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 om offentlig hedens 

adgang til naturen giver ikke adgang til at medbringe sådanne fangst-

redskaber og skydevåben, som ifølge lov om jagt og vildtforvaltning 

ikke må anvendes til jagt. I skove og på udyrkede arealer er det heller 

ikke tilladt at færdes med fangstklare fiskeredskaber.

§ 28. På strandbredder, andre kyststrækninger, klitfredede arealer, i 

skove, på udyrkede arealer og på veje og stier i det åbne land er ikke 

tilladt følgende:

1) Fiske i søer, damme og vandløb.

2) Beskadige træer og buske.

3) Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas.

4) Tage grene af træer og buske samt omhugge, opgrave eller op-

rykke træer, buske eller anden vegetation. I skove, der ejes af staten, 

kommuner, Folkekirken eller offentlige stiftelser, er det dog tilladt at 

skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje.

5) Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, 

frø og kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav m.v. Indsam-

ling i begrænset omfang til privat brug er tilladt. Kogler må dog kun 

tages fra skovbunden. Grene og kviste må ikke indsamles i bevoks-

ninger, hvor der oparbejdes pyntegrønt.

6) Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige 

huler og reder, yngel og æg.

7) Drive handel.

8) Opstille telte og lign.

9) Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musik-

apparater, højtalere, musikinstrumenter o. lign. på støjende måde.

10) Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.

11) Klatre med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler.

GENERELLE REGLER



Naturbeskyttelseslovens § 89. Medmindre højere straf er forskyldt 

efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder … § 28.

…

4) færdes og opholder sig på anden måde i naturen end tilladt efter 

reglerne i kapitel 4,

5) i strid med reglerne i kapitel 4 forhindrer eller vanskeliggør offent-

lighedens adgang til naturen,

…

11) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i en tilladelse eller godkendelse 

efter loven eller efter regler udstedt efter loven.

Stk. 11. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retspleje -

lovens kapitel 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokat-

sager.

STRAF



LEMPELIGERE REGLER  
PÅ MILJØ- OG FØDEVAREMINISTERIETS AREALER,  
SOM FORVALTES AF NATURSTYRELSEN

Nedenstående regler gælder kun for arealerne, som kan ses på 

www.nst.dk/kort, og som kendes ude i landet på de røde pæle.  

Rammerne for brugen af faciliteterne kan du se på  

www.naturstyrelsen.dk

Hundeskove
I Naturstyrelsens over 150 hundeskove må hunden færdes uden 

snor, så længe den er under fuldt herredømme af sin ledsager. 

Lystfiskeri
Naturstyrelsen tilbyder gratis fiskeri i omkring 100 søer mv., mens 

man ca. 30 steder skal betale. 

Overnatning
Naturstyrelsen har forskellige muligheder for overnatning i naturen 

på statens naturområder: 

• Sov i skovbunden

• Primitive overnatningspladser med eller uden shelter (skovly)

• Fri teltning

• Lejrpladser (til større grupper)

Se hjemmesiden for konkrete anvisninger og retningslinjer.

Andre faciliteter i naturen
Naturstyrelsen har også etableret fx fugletårne, bål-og grillpladser, 

information om naturen, vandreruter og naturlegepladser. Se mere 

på www.udinaturen.dk 

Organiserede, erhvervsmæssige eller lignende aktiviteter
Der skal – uanset antallet af deltagere – ikke søges tilladelse til 

almindelige skovture, ture med skoleklasser, fugleture og lignende 

arrangementer med stilfærdig brug af naturen, hvor man ikke af-

mærker eller bruger særligt udstyr. Til visse organiserede aktiviteter 

samt erhvervsmæssige arrangementer skal der søges tilladelse, før 

aktiviteten kan gennemføres.



NATUREN MÅ GERNE BETRÆDES 
– MEN TRÆD VARSOMT

I denne folder finder du en række regler for, hvad 

man må og ikke må, når man færdes i naturen.

Den vigtigste retningslinje er, at man skal tænke 

sig om og behandle naturen varsomt. Skov gæsten 

er på besøg og bør derfor opføre sig som en 

betænksom gæst – dels af hensyn til naturens 

planter og dyr, dels af hensyn til de mennesker, 

som ejer og lever af naturen. 

Skovgæsten bør leve op til det ansvar, som følger 

med retten til at færdes på andres og danskernes 

fælles ejendom.

Se mere på www.mst.dk/hvadmaajeg
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