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INTRUKS om brugen af aktivitetsanlægget i Uggeløse Skov 
 
Instruksen baseres på overenskomst pr. 1.1.2001 mellem SSP*-København og Skov- og 
Naturstyrelsen, Østsjælland om benyttelse af dele af Uggeløse Skov med nærmere 
specificerede anlæg samt bestemmelser fra diverse offentlige myndigheder. 
 
Overenskomsten omfatter især den del af Uggeløse Skov, der er beliggende nord for 
Slangerupvejen, hvor diverse anlæg er opført. Den øvrige del af Uggeløse Skov kan i 
mindre grad benyttes til egentlige naturture, orienteringsløb og lignende. 
 
Aftalen omfatter følgende anlæg: 
 Barak med opholdsrum, materielrum og toiletter. 
 Depot ved Tangelandshus med vaskeplads og toiletter. 
 Bålplads i rydning i egeskov i vestlige del. 
 Bivuakering i granskov i vestlige del. 
 Klatretræer med klatregreb og sikringswirer i egeskov i den nordlige del. 
 Klatretårn med klatregreb, sikringsskinner og -bøjler i egeskov i nord-østlige del. 
 Forhindringsbane i ær-bevoksning i den centrale del. 
 Evt. nye mindre anlæg som f.eks. shelters, bådebro o.lign. 
 Benyttelse af klatretræer udpeges af skovdistriktet.  
 
Den daglige administration af anlægget styres af Naturstyrelsen Østsjælland, som 
udsteder skriftlig aftale om brug af anlægget. 
 
Ved brug af ovennævnte områder og anlæg skal følgende regler efterleves: 
 
 Daglig vedligeholdelse, opsamling af affald og rengøring, herunder rengøring af 

toiletter og vaskeplads, påhviler de enkelte brugergrupper. Der må ikke efterlades 
affald på området – alt affald opsamles og medtages af de enkelte brugergrupper. 
Brugergrupper skal til stadighed holde orden overalt på området samt efterlade 
hele området i ryddelig tilstand. 

 
 De enkelte brugergrupper bør selv medbringe vand i nødvendigt omfang, da der 

ikke kan forventes at være umiddelbar adgang til vand i forbindelse med anlægget. 
 
 Kørsel i skoven med motorkøretøjer er ikke tilladt. Parkering kan ske på enten den 

offentlige parkeringsplads eller på græsarealet foran barakken. Løb med 
mountainbikes og lignende tillades ikke. 

 
 Primitiv overnatning, max. 30 personer ad gangen, må kun ske ved anlæggets 

bålplads samt i bivuakeringsområde. Bål skal være slukket, når bålpladsen forlades. 
 
 Andre personer har uhindret adgang til området dog ikke til anlæggets enkeltdele 

(toiletter, barak, depot, forhindringsbane, shelter, klatrepæle, klatretårn og 
klatretræer samt evt. nye mindre anlæg), idet brugen af disse kræver særlig tilladelse 
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fra Naturstyrelsen. Brugen af klatrepæle, klatretårn og klatretræer må desuden kun 
ske under ledelse af mindst én instruktør. 

 
 Klatretårn, barak, depot og toiletter skal altid være aflåst, når de ikke er i brug. Nøgle 

udleveres af instruktøren. 
 
 Når klatretårnet ikke er i brug, skal alle klatregreb op til en højde af 2½-3 meter 

fjernes og opbevares i det aflåste klatretårn. 
 
 Når klatrepælene ikke er i brug, skal alle nedhængende liner opbindes til en højde, 

så de ikke kan nås fra jorden, dvs. mindst 3 meter fra jorden. 
 
 
Særlige betingelser vedr. klatretårnet: 
 

1. Alle klatrere skal have praktisk oplæring af en instruktør i betjening af 
klatretårnet og specielt sikkerhedsforholdene. Alle klatrere skal have udleveret 
skriftligt materiale vedr. KLATRING og SIKKERHED, som skal læses før klatring 
påbegyndes. 

 
2. Når betjeningen i pkt. 1 er tilgodeset, kan klatrerne af instruktøren godkendes til 

at klatre selvstændigt, idet der indledningsvis skal være 2 hjælpere på jorden, 
som efter instruktørens afgørelse senere kan reduceres til 1 hjælper. 

 
3. Instruktøren skal være eksamineret af hovedinstruktør for sikring af færdigheder. 

 
4. Klatretårnet skal, når det benyttes, være under konstant overvågning af 

instruktør.  
 

5. Der må kun være en klatrer pr. væg, og højst klatres på 3 vægge samtidig.  
 

6. Klatregreb skal anvendes.  
 

7. Klatrere skal være passende påklædt og med fodtøj der er egnet til klatring.   
 

8. Personer der er påvirket af rusmidler, spiritus o.lign. må ikke benytte klatretårnet. 
 

9. Den ansvarlige instruktør, der har opsyn med klatreaktiviteterne, skal straks 
skride ind med bortvisning over for personer, der uden hensyn til andre opfører 
sig provokerende og generende for de øvrige klatrere.  

 
 
 
Naturstyrelsen Østsjælland 
Syvstjernen, Fægyden 1 
3500 Værløse 
Tlf. 72 54 30 00 
osj@sns.dk  
www.naturstyrelsen.dk  

Kontaktperson vedr. benyttelse af 
anlægget: 
 
Skovløber Thomas Scheibel 
Tlf. hverdage kl. 8-15: 21 21 97 31 
TSCH.nst@gmail.com 


