
Adgang til naturen

Folderen

’Naturen må gerne betrædes 
– men træd varsomt’
indeholder alle bestemmelser.
Find den på www.mst.dk eller på 
www.dvl.dk under 
medlemmer/adgangsregler

Dette er en generel DVL-introduktion til 
adgangsområdet. 

(Udarbejdet af DVLs adgangsgruppe – revideret 2018)

http://www.mst.dk/
http://www.dvl.dk/


Private skove, på veje og stier 

Offentlige skove, overalt

Udyrkede arealer 

Udyrkede græsningsarealer 
• Ferske enge uden høslæt

Overdrev, heder, moser 

Veje og stier i det åbne land

Strande 

Klitfredede arealer

Hvor må man færdes



Naturbeskyttelsesloven - adgangsregler

Kilde: Naturstyrelsen



Færdsel på offentlige ejede arealer

Statens og kommuners udyrkede arealer og skove:

Færdsel over alt døgnet rundt
- Dog ikke i reservater o. lign. – der kan være periodisk lukkede

- Organiserede grupper må dog kun vandre på veje og stier fra  
solnedgang til kl. 6  

Kræver ikke tilladelse med mindre det er et kommercielt 
arrangement

Teltslagning forbudt uden for lejr- og overnatningspladser og 
skove med ’fri overnatning’

- Se www.udinaturen.dk

http://www.udinaturen.dk/


Færdsel på strande

Færdsel tilladt, også på private strande
- ’Strandbredden’ er mellem laveste daglige vandstandslinje og den 

sammenhængende vegetation, der ikke er domineret af salttålende 
planter

- Hvis græsset går helt ud i vandet er der ikke en strandbred

Badning og kortvarigt ophold tilladt
- Dog ikke under 50 meter fra beboelse



Veje og stier i det åbne land

Veje og stier:    
’Permanente menneskeskabte færdselsbaner’

Færdsel til fods eller på cykel er tilladt

Færdsel kan lukkes på dage med jagt, landbrugsarbejde
osv. (Lovens §26 stk. 2) 

Ejeren kan i særlige tilfælde, ved skiltning, begrænse
eller forbyde færdsel

Kommunen kan tilsidesætte dette forbud



Færdsel i privat skov og 
på private udyrkede arealer

Tilladt fra kl. 06 til solnedgang

Tilladt på veje og stier

Tilladt overalt på udyrkede arealer 
- gælder dog ikke udyrkede arealer i private skove  



Færdsel i privat skov og 
på private udyrkede arealer

Ved offentlig annoncering af organiserede aktiviteter, dvs. f.eks. 
DVL-ture anmeldt i VandreLiv, lokale foldere eller hjemmeside skal 
arrangementet anmeldes til ejeren senest 14 dage før
annonceringen, hvis deltagerantallet forventes at være under 50
Ejeren kan indenfor de 14 dage forbyde arrangementet, hvis det 
kolliderer med jagt, skovarbejde eller et andet arrangement 
(Lovens §23 stk. 3)
Hvis ejeren ikke reagere på anmeldelsen, kan annonceringen finde 
sted

Hvis deltagerantallet forventes at være over 50, skal der søges 
tilladelse



Udyrket areal

Det er et varieret plantedække uden dominans af 
landbrugsafgrøder

- Dvs. hvis det fremtræder udyrket

Ensartede græsarealer er ofte dyrkede
Brakmarker er er ikke udyrkede

- Det kan være meget svært at vurdere om et areal er udyrket



Husk du ikke må gøre ophold (holde pauser) indtil 150 meter fra 
beboelse- eller driftsbygninger

På privatejede strandbredder, kyststrækninger og klitfredede 
arealer er afstanden 50 m fra beboelsesbygninger

Ingen krav på offentlige strande

Ophold 



Samarbejde med lodsejere ved 
turanmeldelser

Accepter aldrig brugerbetaling ved alm. vandretur

Henvend dig til din afdelingsformand og til DVLs sekretariatet og 
evt. til din repræsentant i Friluftsrådet ved ubegrundede og 
uforståelige afslag

Ved ulovlig skiltning: Henvend dig til kommunen

Lad være med som ene person at komme i konflikt med en lodsejer!



Samarbejde med lodsejere

Hav forståelse for lodsejerens synspunkt

Lav aldrig selvtægt (f.eks. skal ’adgang forbudt’ –skilte 
respekteres)

Husk både du og dine turdeltagere selv skal overholde 
naturbeskyttelsesloven

Ingen løse hunde, færdsel udenfor veje og stier, 
henkastning af affald etc.!

Husk du repræsenterer DVL



DET ER BEDRE AT FÅ 

LOV 

END AT HAVE RET!



Alt dette omhandler hvad en ejer 
minimum skal acceptere. 

En ejer kan godt give tilladelse til mere. 
F.eks. at lave teltslagning eller en 
svampetur i en privat skov etc.



Dyrkede arealer, herunder brak og stub 

Bræmmer langs søer og vandløb
- dog adgang, hvis bræmmen er udyrket og der er  

lovlig adgang hertil 

Hegn og skel mellem dyrkede marker

Skiltet ”Privat” betyder ikke adgang forbudt.

Hvor må man ikke færdes



Friluftsrådet



Detaljerede regler

• Gå ind på www.mst.dk

• Vælg: Friluftsliv

• Vælg: Hvad må jeg i naturen

• Vælg: Regler for færdsel I naturen

• Meget detaljeret: Vælg “vejledning” og læs
afsnit 6.

• Find grundejeren på www.ois.dk , se også
vejledning i medarbejderhåndbogen

http://www.mst.dk/
http://www.ois.dk/


Opgave

• Hvornår skal jeg anmelde en vandretur til 
skovejeren?

• Kan en ejer af privat skov sige nej til en 
vandretur, hvis vi er under 50 deltagere?

• Hvor må vi gå i skovene – private / offentlige?

• Må vi samle svampe, gran etc.?

• Må vi gå på private markveje?

• Må vi gå langs levende hegn?


