
B-skove 
 
B-skove tager udgangspunkt i egentlige skovområder. De er udpeget for at skabe 
bedst mulig trivsel for plante- og dyrelivet og for den "stille" skovgæst. Her gives der 
som altovervejende hovedregel ikke tilladelse til organiserede aktiviteter f.eks. o-løb, 
cykelløb, kommercielle arrangementer og hundetræning. Dette betyder mere fred til 
naturen og den almindelige skovgæst. 
 
Som hidtil kan der dispenseres i forbindelse med nærmere angivne hytter, se 
nedenfor, samt i forbindelse med særligt store orienteringsløb. Baggrunde for denne 
dispensationsmulighed er, at Dansk Orienterings-Forbund har et behov for, at der i 
Danmark er mulighed for at kunne arrangere o-løb i skove til danske og internationale 
mesterskaber, som normalt er lukkede for o-løb og derfor er ”ukendte” for de danske 
deltagere.  
 
Det fremgår af aftalen, at DOF ”i langtidsterminslisten kan fremlægges forslag til 
adgang til B-skove til DM-stævner og andre store arrangementer. Som en del af 
aftalen tilstræbes det at skabe mulighed for 1-3 følgeløb efter åbningen af en B-skov 
for at udnytte o-løbskortet, men antallet af følgeløb forhandles konkret fra tilladelse til 
tilladelse. Der er de arealforvaltende enheder som vurderer, hvornår der er basis for 
at åbne op for o-løb i en B-skov.” Aftalen findes som bilag. 
 
Bemærk at brugerne af B-skovene frit kan gennemføre aktiviteter som almindelig, 
stilfærdig brug af naturen, hvor der ikke skal ske afmærkning af ruter eller bruges 
særligt udstyr. Det omfatter f.eks. almindelige skovture, naturvejlederture, fugleture 
osv., idet brugerne her ikke skal ansøge uanset gruppestørrelsen, eller i det tilfælde 
arrangementet annonceres.  
 
Oversigten over B-skove opdateres dels gennem driftsplansprocessen og dels gennem 
enhedernes konkrets indstilling til NST-København ved Det åbne land og Friluftsliv. 
Udvidelse samt indskrænkning af B-skove drøftes mest naturligt med det lokale 
brugerråd. Arealenhederne kan dog uden nævnte procedure administrere nyer-
hvervede arealer, der udgør en naturlig del af en B-skov, som sådan. 
Oversigten opdateres løbende og kan ses som bilag. 
 
Aftale med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd om vilkår for løb og øvelser 
på konkrete arealer, udpeget som B-skov. Aftalen med oversigt over arealer kan ses 
som bilag.  
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