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Generelt om guidning på Naturstyrelsens arealer
Som udgangspunkt er guidning på Naturstyrelsens arealer gratis, medmindre der er tale om
erhvervsmæssige aktiviteter.
Guidninger kan omfatte fx naturture, cykelture, stævner, ekskursioner, firmaudflugter,
naturvejledning, naturformidling, rundvisninger, omvisninger m.fl., og hvor det sker under ledelse af
en guide/fører/leder mv.
Når der er tale om erhvervsmæssig guidning skal arrangøren forud have såvel Naturstyrelsens
tilladelse som en aftale omkring betaling for benyttelsen af NST’s naturområder1 - uanset formålet
eller måden det sker på.
Ved fastlæggelsen af betalingens størrelse skal Naturstyrelsen sikre sig,

At betalingen for benyttelsen sker til markedspris, så der ikke sker konkurrenceforvridning over
for private og offentlige konkurrenter (grundejere, virksomheder m.fl.). Prisen fastsættes derfor
i henhold til den konkrete ansøgning.

At almindelige forvaltningsretlige principper overholdes, herunder lighedsgrundsætningen.
Principperne for den konkrete vurdering/forhandling er ens overalt hos Naturstyrelsen, og
vilkår knyttet til en tilladelse vil være saglig baseret på de hensyn, som Naturstyrelsen efter
naturbeskyttelsesloven eller skovloven skal varetage – men fx ikke særlige interesser i
lokalsamfundet eller hensyn, hvis de ligger udenfor Naturstyrelsens formål og
lovgivningsmæssige rammer.
Naturstyrelsen vil ikke opkræve betaling, hvis styrelsen vurderer, at arrangementet kan anses for at
være et led i styrelsens almindelige myndighedsudøvelse og formidlingsforpligtelse, jfr.
naturbeskyttelsesloven og skovloven. Der opkræves derfor ikke betaling for guidning til fx brug i
nyhedsudsendelser, ”Oplysning til borgeren om samfundet”, naturudsendelser produceret alene til
danske medier og uden økonomisk gevinst for øje eller i turismefremmende organisationer a
laVisitDenmark m.fl.
Tilladelsen søges via webbooking (inkl. CVR). Eventuelt særlige forhold/ønsker skal fremgå af
ansøgningen. Naturstyrelsen kan helt afvise en ansøgning, fx hvis det ønskede vil modvirke de
særlige hensyn, som styrelsen skal varetage.
En tilladelse til naturvejledning på NST’s arealer giver ikke en eksklusivret til naturarealerne. Og der
skal tages hensyn til andre besøgende på naturarealerne, ligesom veje og stier ikke må afspærres –
det er dog i orden at anmode skovgæster om at vente nogle minutter fx under et kort stop på en
guidet tur.
Sker der skade på træer, bygninger m.v. kan Naturstyrelsen kræve erstatning for skaderne. Den, der
fået tilladelsen, skal straks og uden ugrundet ophold oplyse Naturstyrelsen om evt. skader mv.
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Takstmæssige vejledende rammer for erhvervsmæssig guidning på
Naturstyrelsens arealer
Gældende fra 1. januar 2019
Guidning/vejledning m.fl. under ledelse af en
guide/vejleder o.l.

Vejledende pris excl. moms
10 % af bruttoomsætningen ved det enkelte
arrangement.
Hvis betalingen derved bliver under 250 kr.
opkræves ingen betaling.

Arrangøren skal senest 14 dage efter arrangementet – med mindre andet fremgår af tilladelsen fra
Naturstyrelsen – tilsende Naturstyrelsen et regnskab for alle arrangementets indtægter inkl. evt.
støtte fra anden anden side– En manglende eller utilstrækkelig afrapportering vil kunne få
indflydelse på muligheden for og vilkår knyttet til efterfølgende tilladelser.
Priserne er alene vejledende, da der altid vil ske en konkret vurdering i forhold til fx omfanget/ og
karakteren af aktiviteterne, om der er særlige hensyn/ønsker, graden af exklusivitet (Råbjerg Mile
kontra ”almindelige klitter”, Møns Klint kontra ”almindelige skrænter/klinter m.fl.”, særligt
landskabeligt smukke områder” kontra ”et almindeligt landskab”), om betalingen kan regulere eller
kompensere for nedslidningen af et område, om styrelsen med tilladelsen kan bidrage til en mere
hensigtsmæssig fordeling af brugen af naturarealer, så sårbare områder ikke nedslides o.a.
Der skal betales særskilt, hvis der ønskes en særlig service ydet af styrelsen, fx til forberedelse og
afholdelse af arrangementet, opsyn, specialindretninger, oprydning, publikumshåndtering, rengøring
mv.
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