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Regler for offentlighedens
adgang til naturen

Naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang til natu-
ren er udtryk for den ret, vi 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.

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 amtsrådet – for statslige arealer Skov- og Natursty-
relsen – bestemme, at arealer, der er omfattet af lovens adgangs-
regler, skal lukkes for publikum. Også i anden lovgivning kan der
være hjemmel til at fastsætte begrænsninger for offentlighedens

den.

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

De generelle regler for offentlighedens adgang til naturen findes i

NB: Fra 1. januar 2007 varetager kommunerne amternes opgaver
nævnt i denne folder

Lovens  § 22. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for
færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem dag-
lig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke
er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetat-
ion. 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 erhvervsvirksom-
hed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg
og havneanlæg.
Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggø-
res.
Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold
og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Lovens § 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.

Bekendtgørelsens 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 handi-
cappede, og trække cykler, barnevogne o.lign. På klitfredede area-
ler må 3-hjulede knallerter for handicappede dog kun anvendes på
lovligt anlagte veje og på den ubevoksede strandbred.

STRANDE OG KLITFREDEDE AREALER

Lovens § 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 vanskeliggø-
res. 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 adgan-
gen til cykling på stier, hvor cykling medfører særlige problemer.
Amtsrådet, for statsejede arealer miljøministeren, kan helt eller del-
vis 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 rid-
ning. Amtsrådet, for statsejede arealer miljøministeren, 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.

Bekendtgørelsens 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
anbringes ved de almindeligt anvendte indgange. Skiltet skal angive
det tidsrum, hvor forbudet 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 forbudet omfatter.

SKOVE

§ 7. Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis delta-
gerantallet overstiger 30, for aktiviteter for skoleklasser, spejdere og
lignende, hvis deltagerantallet overstiger 50, selv om færdsel og
ophold sker i overensstemmelse med reglerne i naturbeskyttelses-
loven.
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 aktivi-
teter, 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 ar-
rangementet 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 gårds-
pladser.
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.

SKOVE

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, ride-
klubber, 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 asfalte-
rede 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 tilla-
delse.

§ 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 vand-
løb er ikke tilladt, medmindre andet følger af vandløbslovens regler.
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Der er i bekendtgørelsens § 7 og § 17 fastsat særlige regler for

kapitel 4 i naturbeskyttelsesloven (L), lovbekendtgørelse nr. 884 af

færdsel. Ejeren kan i visse situationer efter lovens §§ 23, 24 og 26

(B).

bestemme, at arealer, der ellers er åbne, skal lukkes for offentlighe-

18. august 2004 og i bekendtgørelse nr. 251 af 29. marts 2005

Færdsel og ophold sker på eget ansvar.

Reglerne skal ses i sammenhæng med § 17 i Mark- og Vej -freds
loven (M), lovbekendtgørelse nr. 818 af 11. december 1987.


