
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Færdsel  
og ophold i naturen 
- Introduktion til regler for færdsel og ophold 
i Nationalpark Thy 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET  NATURSTYRELSEN THY SIDE 2 

Dagens emner 

1) Hvem er jeg? 

2) Hvem er I? 

3) Hvad er Naturstyrelsens rolle i NP og vedr. adgangsregler 

4) Regler for færdsel og ophold 

5) Særligt for arrangører – kommercielle/ikke kommercielle 

6) Opgavetid 

7) Nyttige links 

 

 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvem er jeg? 

Forstfuldmægtig Morten Brown Stummann 

Ansat ved Naturstyrelsen Thy siden april 2015. 

Ansat i Naturstyrelsen fra oktober 2012 

Jobfunktioner: Friluftsliv, partnerskaber, publikumstilladelser, 
overenskomster vedr. erhvervsmæssigt brug af statens skov- og 
naturarealer, frivillighedskoordinator, presseansvarlig, koordinerende 
naturvejleder m.v. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Hvem er I – kort fortalt? 

Navn og evt. rolle i NP 

Tanker om arrangementer, kommercielle aktiviteter m.v. 

Ønsker til emner der skal tages op 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Kompetencedeling 

Miljøstyrelsen har ansvaret for adgangsreglerne.  
- Vejledning og fortolkning og evt. ændringer 

Kommunerne administrerer adgangsreglerne 
- Tilsyn 
- Træffer afgørelser 

Naturstyrelsen administrerer adgangsregler på egne arealer 

Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed 
 - Behandler klager over kommunernes afgørelser 

Domstolene 
 - behandler civile sager 

 

 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Naturstyrelsen Thy – lodsejer i ca. 75 % af 
Nationalpark Thy, som vi forvalter 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Færdsel og ophold – det lovmæssige grundlag: 

 

• Naturbeskyttelsesloven kapitel 4 (NBL) 

• Adgangsbekendtgørelsen (AB) 

• Mark- og Vejfredsloven § 17 (MVL) 

 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET  NATURSTYRELSEN THY SIDE 9 

Offentlige skove 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Adgang hele døgnet 

Adgang til fods overalt – også uden for vej 
og sti – dog enkelte undtagelser (NBL § 23 
og AB § 8) 

Adgang på cykel på veje og stier (NBL § 23 
og AB § 9) – fortolkning: hvor man kan 
cykle med en normal cykel 

Ridning er tilladt på asfalterede veje, 
stenlagte veje og grusveje over 2,5 m samt 
i skovbunden samt på afmærkede 
ridestier - dog enkelte undtagelser (AB § 
11+12) 

Hunde skal føres i snor (NBL § 23) 

 

Offentlige skove 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål ? 

Må man cykle her? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET  NATURSTYRELSEN THY SIDE 12 

Lodsejer kan give tilladelse til 
yderligere (AB § 25 stk. 2). 

MTB spor 

Hundeskove 

Offentlige skove 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Privat lystkørsel med hestevogn er 
tilladt på asfaltede vej, stenlagte vej og 
grusveje (AB § 13) 

Kælkning, badning, skøjtning og 
skiløb er tilladt – dog med undtagelser 
(AB § 10 og 16) 

Bilkørsel er ikke tilladt (NBL § 23) 

Ophold mindst 50 m fra bolig (AB § 8) 

 

Offentlige skove 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Privatejede skove 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Adgang fra kl. 6 til solnedgang 

Adgang til fods og på cykel på veje og 
stier (cykling på stier kan indskrænkes ved 
skiltning) (NBL § 23) 

Ophold mindst 150 meter fra bygninger 
(NBL § 23) 

Ridning kun tilladt på private fællesveje 
der fører gennem skoven, medmindre der 
er skiltet (NBL § 23) 

 

 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Strande og 
klitfredede arealer 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Adgang til næsten alle danske strande døgnet 
rundt til fods (NBL § 22 og 25) 

Private strande: ophold og badning mindst 50 
meter fra bolig (NBL § 22 og 25) 

Ikke tilladt at køre bil, med mindre stranden 
er offentlig vej (NBL § 22 og 25) 

Ridning tilladt på stranden fra 1/9 til 31/5 
hvis der er lovlig adgang, (NBL § 22 og 25),  

Hund skal være i snor fra 1/4 til 30/9. Løse 
hunde kun på ubevokset strandbred (NBL § 22 
og 25) 

Kortvarigt oplæg af båd uden motor er tilladt 
(NBL § 22) 

 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 

Strande og klitfredede arealer 

Strande og klitfredede arealer 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Spørgsmål: Er dette lovligt? 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Det åbne 
land/dyrkede 
arealer 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET  NATURSTYRELSEN THY SIDE 20 

Adgang til fods til udyrkede arealer  
(OBS. på indhegnede arealer med/uden 
husdyr) (NBL § 24) 

Adgang til fods og på cykel på veje og 
stier (ejer kan skilte med forbud) (NBL § 
26 og MVFL § 17) 

Adgang på offentlige arealer hele 
døgnet. På private arealer fra kl. 6 til 
solnedgang (NBL § 24) 

Ridning er tilladt på veje og stier 
(kan forbydes ved skiltning) (NBL § 24) 

Ingen færdsel på dyrkede arealer 

Det åbne land/dyrkede 
arealer 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Dyrket eller udyrket areal: Natur- 
eller kultureng?  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Søer og vandløb 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Som udgangspunkt er søer og 
vandløb åbne for sejlads med 
småfartøjer uden motor , hvis det 
ikke er til skade for vandløbet eller 
for andres jagt eller fiskeri.  

Det gælder dog ikke, hvis 
vandløbet/søen er "undergivet sær-
skilt ejendomsret" - typisk hvis der 
kun er en enkelt ejer af bredden eller 
søen/vandløbet. I så fald kan ejeren 
fastsætte andre regler. Ud over det 
kan vandløbsmyndighederne også 
regulere sejlads på søer og vandløb. 

Husk altid at tjekke de lokale regler, 
før du begiver dig ud på vandet. 

Kilde: http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-
naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/ 

Søer og vandløb 

Søer og vandløb 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Generelle regler 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Gælder her nogen særlige adgangsregler? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Må man sove/overnatte i naturen? 
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Spørgsmål ? 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Svar! 

Det er ikke forbudt at sove/overnatte i naturen, men: 

Man må ikke opstille telt o. lign. (AB § 28) 
Ingen tænde bål, bruge kogeapparater (AB § 26) 
Der skal være lovlig adgang 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Er dette et telt o.lign?  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Er dette et telt o.lign?  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Svar 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Overnatning muligheder (Naturstyrelsen): 

Store lejrpladser (større grupper, kan bookes 
af store grupper)  

Små lejrpladser (max 2 nætter, kan ikke 
bookes) 

Skove med fri teltning (max 1 nat, max 2 telte, 
ej åben ild, stormkøkken tilladt – hvis brænderen 
er indelukket ) 

Andre steder i sovepose på jorden, under tæppe 
eller regnslag eller i hængekøje (ej åben ild eller 
stormkøkken) – AB § 26 og § 28 punkt 8 

N.B. De er alle lodsejer tilladelser 
udover de i loven tilladte 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Er brænderen indelukket? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Er brænderen indelukket? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Indsamling: 

Det er tilladt at samle nødder, bær, 
svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, 
kviste, mos og lav i begrænset omfang til 
privat brug = en plasticpose (AB § 28) 

Det er sædvane at man må samle til eget 
forbrug hvad der ikke har værdi for ejer. 

Det er tilladt at samle kogler og grene 
fra jorden, dog ikke i 
pyntegrøntbevoksninger (AB § 28) 

Det er tilladt at klippe grene af løvtræer, 
som er over 10 m høje (AB § 28) 

Ikke tilladt at foretage erhvervsmæssig 
indsamling. 

 

 

 

Sankning 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Må jeg tage det her med hjem? Hvem 
skal jeg evt. spørge om lov? 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål: Må jeg tage det her med hjem? Hvem 
skal jeg evt. spørge om lov. 
 

MILJØ-OG FØDEVAREMINISTERIET  NATURSTYRELSEN THY SIDE 36 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Det er forbudt at skræmme eller på anden måde 
forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, 
yngel og æg. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Begrænset adgang 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Begrænset adgang 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Begrænset adgang 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Begrænset adgang 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Begrænset adgang 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 
 
 
 
Organiserede og erhvervsmæssige 
arrangementer 

Organiserede aktiviteter kræver ejers tilladelse hvis deltagerantal 
overstiger 30, for skoleklasser spejdere o.lign. hvis deltagerantal oversiger 
50. AB, § 7 stk. 1. 
 
Erhvervsmæssige arrangementer, sportsarrangementer, o-løb m.v. kræver 
ejer tilladelse. AB § 7, stk. 2. 

Offentlig annoncering må først ske når ejers tilladelse foreligger AB § 7, 
stk. 4. (såfremt det selvfølgelig kræver en tilladelse) 

Tilladelse til organiserede aktiviteter på arealer der ejes af staten,…, kan 
kun betinges af betaling til dækning af de særlige omkostninger 
arrangementet medfører for ejeren. Dette gælder dog ikke 
erhvervsmæssige arrangementer AB §7, stk. 5. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Særligt for arrangører – erhvervsmæssige og 
ikke-erhvervsmæssige arrangementer 

     

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-
aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/ 
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https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
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https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/ansoeg-om-aktiviteter/eksempler-paa-aktiviteter-der-kraever-tilladelse/


Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Nyttige links 

http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-
faerdes/vejledning/ 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/ 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/mar/naturen-maa-
gerne-betraedes/ 

https://www.retsinformation.dk/ 

http://www.udinaturen.dk/ 
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