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STØTTET AF UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV

OPLEV MERE I NATUREN 
 
Når du bruger naturen som lærer mv., er der nogle regler, som er 
vigtige at kende. Reglerne giver jer mulighed for at bruge naturen og 
samtidig vise hensyn til den, dens ejere og andre gæster. Så lær dem at 
kende og få mere ud af naturen, når du planlægger udeundervisning, 
cykelture, motionsdag, madlavning mv. Her er et udpluk af, hvad I 
må. Læs mere på www.oplevmere.nu:

I offentligt ejede skove er I velkomne til at færdes til fods overalt 
døgnet rundt (bortset fra haver og gårdspladser). I må også gå ud uden for 
veje og stier og gøre ophold i skovbunden, når der blot er mere end 50 
meter til beboelsesbygninger. Al cykling skal foregå på veje og stier. 
- I må samle planter, urter, svampe mv. til eget brug - ca. en posefuld.
- I må lave bål ved bålpladser og overnatte frit under åben himmel, i
hængekøje eller benytte etablerede shelters. Har I telt med, må I slå det op
på primitive lejrpladser eller i friteltningsskove.

I privatejede skove er I velkomne til at færdes til fods og cykle på veje 
og stier fra kl. 6 til solnedgang. I må samle svampe, nødder, bær mv. til 
eget brug - ca. en posefuld, men kun hvad I kan nå fra vejen/stien. Vil I ud 
i skovbunden, tænde bål eller overnatte, skal I spørge ejeren om lov. 

På veje og stier i det åbne land, herunder markveje, er I velkomne til 
at færdes til fods og cykle hele døgnet.

På strande er I velkomne til at færdes til fods hele døgnet. Det er ikke 
tilladt at cykle, men I må gerne trække cyklen. Tager I ophold eller bader, 
skal der være mere end 50 meter til beboelse, hvis stranden er privatejet.
- I må lave bål på stranden. Tjek dog kommunens hjemmeside for
eventuelle forbud. I må også samle frugter, tang, strandkål mv. til eget
brug - ca. en posefuld.

- Husk at søge om tilladelse til organiserede aktiviteter, hvis I er mere
end 50 personer eller hvis I laver et sportsarrangement, lejrslagning,
aktiviteter om natten, aktiviteter med afmærkning eller kommercielle
aktiviteter. På Naturstyrelsens arealer skal I normalt ikke søge tilladelse
til almindelige aktiviteter (fx cykeltur) uanset hvor mange I er.

LÆS MERE OM REGLER OG MULIGHEDER PÅ WWW.OPLEVMERE.NU. 


