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STØTTET AF UDLODNINGSMIDLER TIL FRILUFTSLIV

OPLEV MERE I NATUREN 
Det er gratis, og de fleste steder holder naturen åben døgnet rundt. 
Du kan fx cykle, svømme, løbe, plukke blomster, tænde bål og 
overnatte. Når du bruger naturen, er der nogle regler, som er vigtige 
at kende. De giver dig mulighed for at få flere oplevelser og for at vise 
hensyn til naturen, dens ejere og andre brugere. Så lær dem at kende 
og kom ud og nyd naturen og friluftslivet.

Her er et udpluk, hvor du fx må:

Offentligt ejede skove
- Færdes til fods på veje, stier og i skovbunden bortset fra, hvor der 
er hegnet. Du må også gøre ophold, når der er mindst 50 meter til 
beboelsesbygninger.
- Opleve skoven hele døgnet. 
- Cykle på egnede veje og stier.  
- Overnatte og lave bål på udpegede steder. Du må også overnatte i 
skovbunden fx på liggeunderlag, i hængekøje eller under regnslag. 

Privatejede skove
- Færdes til fods og cykle på egnede veje og stier fra kl. 6 til solnedgang.
- Gøre ophold på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang, når der er mere end 
150 meter til beboelses-og driftsbygninger.
- Du må kun færdes i skovbunden, hvis du har fået lov af ejeren.
- Du må kun overnatte og tænde bål, hvis du har fået lov af ejeren.

Veje og stier i det åbne land
- Færdes til fods og cykle på alle veje og stier, herunder markveje hele 
døgnet. 

Strande
- Færdes til fods langs stranden hele døgnet. Det er ikke tilladt at cykle. 
Du må også bade. Tager du ophold, skal der være mindst 50 meter 
beboelsesbygninger, hvis stranden er privatejet.
- Overnatte under ly eller åben himmel men ikke i telt. Og lave bål på 
stranden. Tjek dog de lokale brandvedtægter. 
- Bade ved stort set alle strande, med mindre de er udlagt som privat have.

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


