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Anvendelse af pandelamper
Adgangsbekendtgørelsen (bek.1314 20.november 2006) indfører et forbud (§28, nr.
10) mod at "benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys." i
naturen.
Bestemmelsen indgår ikke direkte i hverken naturfredningsloven eller efterfølgeren
naturbeskyttelselsoven.
Den er første gang kommet ind i adgangsbestemmelserne/Adgangsbekendtgørelsen
gennem Landbrugsministeriets bekendtgørelse om almenhedens adgang til offentligt
ejede skove (Bek.nr. 123 af 19. april 1972) som (§ 13, stk 3): "Benyttelse af stærkt
lys (projektører) må uden skovbestyrelsens tilladelse kun benyttes ved færdsel ad
skovvej og stier og kun til belysning af den vejbane, der befærdes." I bek. 373 af
15.aug.1979 er dette formuleret som et forbud mod at (§ 5, stk.3): "benytte
transportable radioer, grammofoner, støjende båndoptagere, musikinstrumenter og
lignende samt benytte projektører". I næste udgave af bestemmelserne (bek. 574 af
25.juni 1992, § 28, nr.10) er der anvendt den nugældende formulering.
Såfremt bestemmelsen ville skulle indebære et forbud mod pandelamper, vil det
naturligt også indebære et forbud mod at gå med lommelygter. Disse har typisk
samme lysstyrke som en pandelampe. Hvis bestemmelsen derfor indebærer et forbud
mod pandelampe, men ikke mod lommelygter, ville det få den konsekvens, at en
cyklist ikke må bruge en pandelampe på cykelstierne, mens en gående må gå rundt
med en lommelygte inde i skovens bevoksninger. Det hænger ikke sammen, hvis
argumentationen er hensynet til lys i skoven om natten.
Der er heller ikke noget i forbindelse med forarbejderne til naturbeskyttelsesloven
eller til adgangsbekendtgørelsen, som peger på et forbud mod pandelamper og/eller
lygter i offentlige skove eller, at der med adgangsbekendtgørelsen er tænkt at skulle
ske en indskrænkning i befolkningens hidtidige brug (dvs. som reglerne indtil 1992) af
naturen.
Miljøministeren fremsendte herudover i forbindelse med Folketingets drøftelser af
forslaget til naturfredningslovens afløser (naturbeskyttelsesloven) et notat til Miljø- og
Planlægningsudvalget (bilag til spørgsmål nr. 2, d. 20.november 1991), hvori det
fastslås, at "Reglerne om offentlighedens adgang til offentligt ejede arealer agtes
videreført i kommende bekendtgørelse med hjemmel i naturbeskyttelsesloven.", idet
der med "reglerne" sigtes til bestemmelserne i forannævnte bek. 373 af 15.aug.1979.
Af de forannævnte grunde og med den sidestilling, der er i Adgangsbekendtgørelsen
mellem "projektører eller andet stærkt lys", så er det vores klare opfattelse, at
pandelamper (og lommelygter) er tilladte.
Det bemærkes, at bestemmelsen alene har konsekvens i offentligt ejede skove. I
privatejede skove må man kun færdes i dagtimerne, og her er brug
pandelamper/lygter i sagens natur oftest irrelevant.

