
Foranlediget af omstandighederne, vil den af Dansk Skovfor-
cniqg l979,med ststte fra Miljpministeriet og Frednhgsstyrelsen
- udsendte folder blive i"d"ykket bnrdstykkevis og i den ud-
strakning, som spaltepladsen tilladcr, sAledes at publikum - i
egen og skov eJeresinteresse - kan vare orienterct om pligter,

med fardsel i skovenhenqm og rettigheder i forbindelse

v. P.

velkommen
uelkommen i skoven

o

I
Publikum har normalt kunnet komme i

de private skove uden videre, og i 1969 blev
dennb adgang lovfastet:

Udsendt af Dansk Skovforening 1979
med stotte fra Miljoministeriet,

Fredningsstyrelsen.

af flbre parceller - pd 5 ha eller derover
hvorti l  der forer offentl ig vej eller sti, eller
hvorti l  der iovrigt er adgang p6 lovlig
mide, er 6bne for almenheden for fardsel
og ophold efter reglerne i stk. 3-5.

De narmere regler for denne adgang (som
dog kan fraviges efter aftale med ejeren)
findes i Miljoministeriets bekendtgorelse
nr. 373 af 15, august 1979 om almenhedens
fardsel og ophold i de private skove.
Reglerne er lavet af hensyn t i l  det normale
virke i skoven - beskytter vildt, planteliv,
fauna, forbyder forurening, letter det dag-
lige arbejde osv. Denne pjece indeholder
disse regler og lidt om baggrunden for
dem (For offentligt ejede skove galder
serl ige regler).
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Ferdsel og ophold sker pA eget
ansvar
Glvor slg selv - pas pA grene tra gaml€ trEer I blEsoyelr -
pas pA hvor der arb€ldes med Jaldnlng af trasr osv.

Fardsel og ophold mA kun finde
sted pA eksisterende veje
Fardsol uden for vejene, pA f.eks. dyrenes stler or sAledes
lkk€ tllladt.

Ferdsel og ophold mA kun finde
sted fra kl. 7 ti l solnedgang, i mA-
nederne november, december, ja-
nuar og februar dog kun fra solop-
gang til solnedgang
Rett€r sig mod krybskytteri og skovlyveri - og giver dyrene
naltero.

Ferdsel er kun til ladt ti l fods
Ud€n tilladelse mA gran altse ikke kore i bll, pA
motorcykelrknallert Bller - strengt tag€t - pA cykel i de pri-
vato skove. Cykling i skov accepter€s dog mang€ steder I
landet. Det er tilladt at trakke cykler, barnevogne og lig-
nend€ ad d€ eksisterende veie i skoven.

RidTing og anden ferdsel med he-
ste er ikke til ladt
I mang€ prlvate skove kan man dog kob€ rid€kort. Indtag-
terne gAr til reparation af de skad€r, som hgslen€ laver pA
vol€ne.

Der mA ikke gores ophold
indenfor 50 m. fra
beboelsesbygninger

filunde, der medtages i skoven
skal fores i snor
Kommor hund og herre vak fra hinanden
kan det let gA ud over vlldtb€standen.

4l I ovn$ galder folgsnd€ ordensrqgter

I Det er ikke tilladt i skoven
Ya t
ferdes med skydevAbep og fangstredskaber

at
fiske i soer, damme og vandlob

at
beskadi ge hegn, garder, gratter, skoveffekter,
oygnrnger m.m.

, I i ,. Et hegn skal varne om planternes liv'--r- 
og ikke bruges som klatr€statlv.

Den mand der skal korc tra€t bll'r bletor,
hyls stsblon er vEltet at sondagsturlstor.

at
tag€ grene af trae.r
og buske
samt at omhugge,
opgrave eller
oprykke traer,
buske eller
andre planter

hgnkaste,-anbringe eller nedgrave affald eller
pA anden mdde forurene skoven

i:8';fi lii"iJ lls ff fi:h,
at

beskadige treer ved skarlng i bark, islagning
af ssm o.l.

at
foretage erhvervsmassig indsamling af nodder,
bar, svampe, tfo, kogler, blomster, urter, mos,
grene, kviste og lov m.v.

at
skremme eller pA anden mAde forulempe sko-
vens dyr o$ fugle eller beskadige huler bg re-
der, yngel og ag

at
opstille telte og campingvogne

at
benytte tralsportable radioer, grammofoner,
stojende bdndoptagere, musikinstrumenter og
lign. samt benytte projektorer

at
drive handel

at
tende bAl, bruge kogeapparater eller andre
'Abne ildsteder samt at henkaste
brandende el ler
glodende
genstande

Tobaksrygning er for-,budt i t idEn 1.-marts
t i l  31. oktober i  nAle-
tresplantager, i
ulge kulturer af
sAvel lsvtra som
nAletre oo i dis-
ses umiddelbare
nerhed, samt pA
lyngkledte arealer,
og grasbevokset.skovbund.
Ejeren kan endvidere ved opslao helt for-
byde tobaksrygning i skoven eller forby.
de toba.ksryghing
bydetobaksrygning i skoven eller forbi-
de tobaksryqnino i serliot udsatte omliigt udsatte omr&
der af dennd.

I 0 #dt*i#tF,gfri*f$lt'"
uden t i l la-
delse fra
skovens
ejer.
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markningsmateriale skal vare tydeligt
merket med navn oo adresse samt dato
for arrangementets d'fholdelse. Mdteria-
let skal, hvis andet ikke er aftalt, fjernes
um iddelbart efter anvendelsen.


