
NATUR OG AKTIVITETS NOTAT 
 

Da vi i Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland (DOF Nordsjælland) oplever et stigende pres på 

naturen i form af forskellige meget forstyrrende aktiviteter i statens skove, har vi interesseret os 

for, hvordan Naturstyrelsen (NST) forvalter reglerne for brugen af skovene. 

Her har vi specielt undersøgt regeringens mål og NST’s forvaltning af mål og regler for 

Mountainbike kørsel i skovene og har samlet et mindre udpluk af hvad regeringen og NST har 

skrevet om aktiviteter i naturen.  

Disse mål og regler har vi efterfølgende kommenteret på med overskriften ”DOF’s kommentar”. 

 

-I 2015 udtaler regeringen i forbindelse med ” Redegørelse om Danmarks friluftsliv ” blandt andet 

at ”Friluftslivet må ikke gå ud over dyr og planter”. (Note 1). 

 

 

 

 

 

-I indledningen af aftalen om Naturpakken fra 2016 udtaler regeringen (Note 2): 

”Den danske natur skal være mere robust og rustet mod tilbagegang i naturtyper og 

biodiversitet. Den danske natur er en ressource, vi skal værne om. En rig og mangfoldig natur er 

en vigtig forudsætning for livskvalitet og sundhed”. 

 

 

 

 

 

 

-Notat af 3/10-14: Forvaltningsværktøjer for cykling, herunder mountainbikes på NST’s arealer. 

(Note 3). 

DOF’s kommentar:  

Er det bare ord eller ligger der et virkeligt ønske? 

 

DOF’s kommentar: 

 Er det bare ord? Hvordan kan man sige det, samtidig med at man har svært ved at styre 

uorganiserede friluftaktiviteter, som bevæger sig ind i områder, hvor svage naturtyper og 

biodiversitet har trange kår, og hvor dyrene ikke kan få fred? 

 



”Man må cykle mange steder på styrelsens arealer jævnfør naturbeskyttelsesloven og 

adgangsvejledningen om cykling i offentlig skov. Men kun hvis vejene/stierne fremtræder som 

egnet til cykling med en ”almindelig cykel” (ikke nærmere defineret) ”. 

Så ”uden styrelsens tilladelse må man derfor ikke, uanset cykeltypen, cykle udenfor veje og stier, 

fx i skovbunden, på dyreveksler, ned ad klitter, på stranden, på stendiger, ad midlertidige 

kørespor, spor opstået efter heste, cyklister o.a. Det er ejerens ansvar at agere, hvis der ikke 

ønskes yderligere færdsel på disse ulovligt eller tilfældigt opståede spor”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat af 26/4-17: Udkast: Retningslinjer for NST’s MTB tilbud. J.nr.NST-829-00135. ( Note 4) 

NST har udarbejdet et udkast til notat, og vi er udmærket klar over, at notatet ikke er færdigt. DOF 

Nordsjælland har fået oplyst af NST, at notatet vil blive offentliggjort på NST’s hjemmeside, når det 

er vedtaget. 

I notatudkastet står: 

MTB-aktiviteter skal på NST’s arealer ske i respekt for andre brugergrupper, bygge på hensyn og 

forståelse overfor andre interesser samt hensyn til naturgrundlaget. 

”Som udgangspunkt anlægges der ikke spor på arealer, hvor:  

Naturhensyn og MTB-kørsel ikke måtte være forenelige. Naturhensyn omfatter fx hensyn til 

biodiversitet, andre brugere, kulturhistorie m.fl., jf. skovloven, naturbeskyttelsesloven og 

museumsloven. Det er lokalenheden, som afgør, om der kan gives tilladelse til anlæg af MTB 

spor, og ved placering af et spor skal der udover forannævnte også tages hensyn til arealets 

øvrige formål og andre relevante hensyn”, f.eks. reder. 

”Tilførte materialer skal i givet fald være sten, grus, sandsække eller ubehandlede træstammer 

o.l.- altså naturligt fremkommende materiale fremfor fx brædder. Egentlige bygværker og 

faciliteter på sporene-alene for at skabe ekstra udfordringer, er ikke muligt”. 

 

DOF’s kommentar: 

NST har mulighed for at reagere og stoppe uønsket kørsel i områder, hvis viljen er til stede. 

Ønsker NST færdslen bragt til ophør, skal NST derfor hurtigst muligt gribe ind ved at fjerne 

adgangen til en ulovlig eller tilfældigt opstået sti. Naturstyrelsen Bornholm har reageret mod 

ulovlig mountainbike kørsel (Note 4). 

 



I særlige tilfælde kan der skrides til forbudsskiltning/fjernelse af anlæg og spor, når 

brugergruppen ikke retter sig efter NST’s anvisninger for lovlig kørsel. 

 

 

 

 

 

 

Inge Hansen og John Holm 

Medlemmer af DOF Nordsjællands bestyrelse 

Aug/2017 

 

Noter: 

1) http://naturstyrelsen.dk/media/136153/friluftspolitisk-redegoerelse-alle-tiders-friluftsliv.pdf (side 

6) 

2) http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf (side 3) 

3) http://www.videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdf-

filer/vaerktoejskassen_for_regler_for_cykler_2.pdf 

4) http://naturstyrelsen.dk/media/219116/mtb-folder-juli-2017.pdf  
5) Udkast: Retningslinjer for NST’s MTB tilbud. J.nr.NST-829-00135. 

 

DOF’s kommentar: 

Der er tilsyneladende mulighed for at stoppe ulovlige MTB spor, hvis viljen er til stede. 
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