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Indledning 

 

Tilsynet med natur- og vildtreservater påhviler Skov- og Naturstyrelsen, og opgaven er ved en cir-

kulæreskrivelse af 18. maj 1994 lagt ud til statsskovdistrikterne. I de fleste reservater er der ansat 

tilsynsførende, der mod vederlag varetager tilsynsopgaven i samarbejde med distriktet. 

 

Ifølge den kontrakt, der normalt indgås mellem distriktet og den tilsynsførende, skal den tilsynsfø-

rende overvåge, at bestemmelserne i reservatbekendtgørelsen overholdes.  

 

Det skal navnlig påses, at regler for jagt, færdsel og sejlads m.m. ikke overtrædes. Hvis den tilsyns-

førende konstaterer en overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser, skal forseelsen straks påta-

les over for den/de pågældende, hvorefter der indgives rapport til distriktet. Distriktet tager herefter 

stilling til, om der bør indgives politianmeldelse. Ved bagatelagtige overtrædelser bør forholdet kun 

påtales overfor vedkommende, og rapport kan undlades, med mindre der er tale om gentagelsestil-

fælde. I alvorligere sager tilkaldes politiet straks, og snarest muligt herefter indsendes rapport til di-

striktet. 

 

Den tilsynsførendes opgave vil derfor i høj grad være af vejledende/retledende karakter. Kun grove 

eller gentagne overtrædelser bør føre til, at den tilsynsførende foreslår distriktet at indgive politian-

meldelse. Lokalbefolkningen bør indrømmes en vis tid til at indrette sig på nye restriktioner, men 

klare “provokatoriske” overtrædelser bør ikke forbigås upåtalt. 

 

Det er en selvfølgelighed, at den tilsynsførende optræder høfligt og korrekt, når der skal skrides ind 

overfor overtrædelser. Se side 9. 
 

Opgaver 

 

Opgaver for distriktet: 

 Udarbejde tilsynsinstruks til de tilsynsførende 

 Give den tilsynsførende en grundig vejledning i bestemmelserne i reservatbekendtgørelsen 

 Koordinere tilsynsopgaverne 

 Udstede legitimationskort til tilsynsførende 

 Instruere tilsynsførende i beføjelser og adfærd overfor publikum 

 

Opgaver for den tilsynsførende: 

 Informere om reservatet 

 Overvåge, at reservatbestemmelserne overholdes  

 Føre tilsyn med skilte, informationstavler og afmærkninger 

 Foretage indberetninger til distriktet 

 Foretage anmeldelser til distriktet 

 Holde distriktet orienteret om, hvordan reservatet som helhed fungerer 

 

Det er en forudsætning for en tilfredsstillende løsning af opgaven, at den tilsynsførende har et til-

bundsgående kendskab til reglernes indhold, og det område, som reglerne gælder for.  
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Informationsformidling 

Foruden varetagelse af tilsynsopgaverne er det vigtigt for det lokale samspil, at den tilsynsførende 

udfører informationsopgaver for styrelsen, når lejlighed byder sig. 

 

Som eksempel kan nævnes opsøgende kontakt med publikum i forbindelse med færdsel i og ved re-

servatområdet, hvor publikum træffes ved informationstavler og udkigspunkter m.m. Denne form 

for kontakt kan fremme en positiv dialog om såvel områdets dyreliv som reservatbestemmelser. 

 

Tilsyn med skilte, informationstavler og afmærkning. 

Den tilsynsførende bør jævnligt efterse, om opstillede skilte og informationstavler er i orden, og hvis 

det ikke er tilfældet, sørge for, at defekte tavler og skilte bliver udskiftet. 

Beføjelser 

 

Denne del vedrører de beføjelser, som lovgivningen indeholder, og giver kun i mindre grad anvis-

ninger om hvilke af beføjelserne, der bør anvendes i den konkrete situation. Dette kan kun vanske-

ligt beskrives generelt. Den tilsynsførendes sunde fornuft vil fortsat være af afgørende betydning for 

udøvelsen af et synligt og effektivt tilsyn. 

 

Det skal også understreges, at anholdelses- og beslaglæggelsesbeføjelserne kun bør anvendes helt  

undtagelsesvist og efter nøje overvejelse. Situationen skal altid være under kontrol. Egentlig magt-

anvendelse er politiets opgave. 

 

Adgang til offentlige eller private ejendomme uden retskendelse 

Som det er tilfældet i al nyere lovgivning inden for Miljø- og Energiministeriets område, giver jagt- 

og vildtforvaltningslovens § 50 adgang til offentlige og private ejendomme uden retskendelse. 

 

 

Adgangsretten er henlagt til statsskovdistrikterne ved cirkulæreskrivelse af 18. maj 1994 om hen-

læggelse af opgaver og beføjelser efter lovgivningen om jagt og vildtforvaltning til statsskovdistrik-

terne (j.nr. SN 003/VIL-0001). 

 

Bestemmelsen finder anvendelse både i forbindelse med reservater, der er oprettet med hjemmel i 

lov om jagt og vildtforvaltning (lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997), og i reservater, der 

er oprettet efter de tidligere jagt- eller reservatlove. Samme adgangsret findes ved fredningsbe-

kendtgørelser udstedt efter naturbeskyttelsesloven eller naturfredningsloven, jf.  naturbeskyttelses-

lovens § 76. 

 

Den tilsynsførende er bemyndiget i kraft af sit ansættelsesforhold.  

 

Lov om jagt og vildtforvaltning § 50: 

 
Miljø- og energiministeren eller personer, der af ministeren er bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation uden 

retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i denne lov eller 

i regler udstedt efter loven. Der skal så vidt muligt ske forudgående meddelelse til ejeren eller brugeren. 
Boks 1 
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Bestemmelsen kræver, at den tilsynsførende skal kunne legitimere sig. Dette kan ske ved forevis-

ning af det af distriktet udstedte legitimationskort, der samtidig dokumenterer, at den tilsynsførende 

er “bemyndiget”. 

 

Formålet med bestemmelsen er, at give myndighederne adgang til at bevæge sig på private ejen-

domme som led i et tilsyn, der er nødvendigt for at kunne kontrollere, at reglerne overholdes. 

 

Bestemmelsen forudsætter således ikke, at der er mistanke om en konkret overtrædelse af en reser-

vatbekendtgørelse, før den tilsynsførende færdes på privat grund. En tilsynsførende kan for eksem-

pel gå langs bredden ved et reservats vandområde for at undersøge, om der i strid med reservatbe-

stemmelserne måtte være udlagt lokkefugle, også selvom den tilsynsførende herved passerer en el-

ler flere private ejendomme.  

 

Den tilsynsførende kan således bevæge sig over private arealer for at konstatere, påtale m.v. over-

trædelser af reservatbestemmelser eller for at konstatere, at alt er, som det skal være. 

 

I reservatsammenhæng gælder bestemmelsen både indenfor reservatgrænsen og på tilgrænsende 

arealer, sålænge passagen af det privatejede areal sker i forbindelse med tilsynet med reservatbe-

stemmelsernes overholdelse. 

 

Lov om jagt og vildtforvaltning indeholder ikke bestemmelser, der giver den tilsynsførende hjem-

mel til at tiltvinge sig adgang,  hvis ejeren/brugeren af den private ejendom modsætter sig adgang 

for den tilsynsførende. Hvis ejeren/brugeren således modsætter sig adgang til ejendommen efter § 

50, kan vedkommende straffes efter bestemmelsen i jagt- og vildtforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 

6. Straf forudsætter naturligvis, at den tilsynsførende i det konkrete tilfælde dels har legitimeret sig, 

dels at adgangen i øvrigt ville have været i overensstemmelse med § 50, d.v.s. være sket i forbin-

delse med tilsynsvirksomheden.  

 

Uanset at der ikke er direkte lovhjemmel i jagt- og vildtforvaltningsloven til at tiltvinge sig adgang, 

er det åbenbart, at den tilsynsførende i situationer, hvor vedkommende for eksempel kommer fra 

vandsiden og konstaterer en overtrædelse af et jagtforbud på et privat landareal, kan gå i land for at 

påtale forholdet. Ellers ville øjemedet forspildes. 

 

Bestemmelsen i boks 1 andet punktum om forudgående meddelelse vil formentlig sjældent kunne 

opfyldes, dels fordi meddelelse ikke kan gives af praktiske grunde,  dels  fordi forudsætningen  for 

tilsynet normalt vil forspildes, hvis en sådan meddelelse blev givet på forhånd.  

 

Bestemmelsen giver ikke adgang til ransagning af en privat bopæl, sommerhus, jagthytte, bagage-

rum i bil eller lignende (herunder jagttasken). Hvis der på baggrund af en konkret mistanke er be-

hov for ransagning de nævnte steder, skal politiet tilkaldes, og ransagning foretages efter retspleje-

lovens regler. 

 

Der er dog ikke noget i vejen for at spørge, om der er noget i tasken/bilen, om jagtvåbnet er ladt og 

om hvilken type hagl, der anvendes. Den pågældende har blot ikke pligt til at svare.  
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Anmodning om legitimation. 
 

Den tilsynsførende har ingen politimæssige beføjelser.  

 

Det vil sige, at befolkningen ikke har pligt til at oplyse navn og adresse  eller til at fremvise jagttegn 

og fotolegitimation  til den tilsynsførende. Kun politiet har lovhjemmel til at forlange sådanne op-

lysninger jf. retsplejelovens § 750 og jagt- og vildtforvaltningslovens § 39, stk. 2.  

 

Retsplejeloven § 750: 

 
Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få 

nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undla-

delse heraf straffes med bøde. 
Boks 2 

 

Lov om jagt og vildtforvaltning § 39, stk. 2: 

 
Jagttegn skal medbringes under jagt sammen med fotolegitimation og skal på forlangende vises til politiet. 

Boks 3 
 

Der er imidlertid ikke noget i vejen for at anmode privatpersoner, der mistænkes for at overtræde 

reservatbestemmelserne, om at fremvise legitimation/jagttegn. Men den pågældende har ikke pligt 

til at efterkomme anmodningen. 

 

Den pågældendes nægtelse af at oplyse sin identitet kan have betydning for den tilsynsførendes ad-

gang til at foretage anholdelse. 

 

Anholdelse 
 

Anholdelse kan foretages, når betingelserne i retsplejelovens § 755 er opfyldt.  

 

Retsplejeloven § 755: 

 
Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig på-

tale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige til-

stedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre. 

Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart 

forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om 

tidspunktet og grundlaget for anholdelsen. 

Stk. 3. (ikke relevant i denne sammenhæng). 

Stk. 4. Anholdelse må ikke foretages, hvis frihedsberøvelse efter sagens art eller omstændighederne i øvrigt ville være et 

uforholdsmæssigt indgreb. 
Boks 4 

 

Overtrædelse af bestemmelser i en reservatbekendtgørelse er undergivet offentlig påtale og er straf-

sanktioneret. Anholdelse kan derfor ske, hvis den pågældende gribes på fersk gerning, hvis anhol-

delse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre den formodede 

lovovertræders tilstedeværelse eller for at hindre vedkommendes samkvem med andre. 
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Herudover må der ikke være tale om et uforholdsmæssigt indgreb. Mål og midler skal stå i forhold 

til hinanden. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet 

og grundlaget for anholdelsen. 

 

Anholdelse ved overtrædelse af en reservatbestemmelse vil kunne være aktuel for at forhindre fort-

satte lovovertrædelser og for at fastslå identiteten (“sikre tilstedeværelsen” indtil politiet kan fastslå 

identiteten). 

 

En anholdelse skal foregå så skånsomt, som omstændighederne tillader. Der er således adgang til en 

vis begrænset magtudøvelse. Magtudøvelse bør dog overlades til politiet. 

 

Anholdelse bør kun være en helt sjælden undtagelse og kun ske, når den tilsynsførende har situatio-

nen under kontrol. 

 

Beslaglæggelse 
 

Beslaglæggelse kan foretages, når betingelserne i retsplejelovens §  825, stk. 1, er opfyldt. 

 

Retsplejeloven § 825, stk. 1: 

 
Beslutning om beslaglæggelse tages af retten. Politiet kan dog, hvor sådan beslutning ikke uden fare kan afventes, fore-

tage en foreløbig beslaglæggelse, men beretning om denne må da uden ophold og senest inden 24 timer forelægges for 

retten, der afgør, om beslaglæggelsen skal opretholdes. Samme beføjelse som politiet har enhver anden, når den pågæl-

dende træffes i udførelsen af en forbrydelse eller på friske spor. Kan i dette tilfælde, forelæggelse for retten ikke straks 

finde sted, skal det beslaglagte uopholdelig afleveres til politiet, som afkræver nøjagtig forklaring om det forefaldne og 

pålægger vedkommende private, hvis beslaglæggelsen ikke straks hæves, at møde for retten, der træffer afgørelse. 
Boks 5 

 

Beslutning om beslaglæggelse kan træffes med hensyn til ting, der antages at være af betydning 

som bevismidler, eller som burde konfiskeres. Den tilsynsførende kan således foretage en foreløbig 

beslaglæggelse af jagtredskaber og andet udstyr, der har været anvendt i forbindelse med overtræ-

delser af reservatbestemmelser, samt af nedlagt vildt og genstande, som kan give oplysninger om 

overtrædelsen. Biler og både bør ikke beslaglægges af den tilsynsførende, da det normalt vil være 

ude af proportion med den straf, der kan forventes idømt den pågældende for overtrædelsen af re-

servatbestemmelsen. 

 

Henstilling og politianmeldelse 
 

Beslutning om politianmeldelse træffes af distriktskontoret bortset fra de situationer, hvor det har 

været nødvendigt at inddrage politiet på stedet, eller hvor politiet på baggrund af en konkret mis-

tanke om overtrædelser, der ikke alene har kunnet håndteres af den tilsynsførende, har været med 

fra starten. 

 

 

 

 

Bevisførelse 
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I de ukomplicerede tilfælde vil personer efter at være oplyst om reservatbestemmelserne på stedet 

indrømme overtrædelse heraf og erklære sig parat til frivilligt at erkende et bødeforlæg. Sådanne sa-

ger giver ingen problemer med bevisførelse, og efter politianmeldelse kan politiet administrativt ud-

stede et bødeforlæg. 

 

I sager, hvor personer ikke ønsker at erkende en overtrædelse eller rejser tvivl om, hvad der i vir-

keligheden er foregået, kræves der en egentlig bevisførelse. Det indebærer, at den tilsynsførende 

kan blive ført som vidne i retten. Hvis personen, som man henvender sig til, ikke ønsker at legiti-

mere sig eller tillade ransagning eller vil bortfjerne sig uden videre, vil det af hensyn til bevisførel-

sen være væsentligt, at den tilsynsførende noterer sig pågældendes udseende og påklædning, evt. 

registreringsnummer og biltype samt beskriver den foretagne overtrædelse. Personen orienteres om, 

at disse oplysninger vil danne grundlag for en politianmeldelse af vedkommende. 

 

I situationer med personer, som på enhver måde ønsker at unddrage sig en pågribelse eller bidrage 

til sagens oplysning, må det nøje vurderes, om der skal gribes til anholdelse og/eller beslaglæggelse. 

Såfremt det skønnes, at disse tiltag kan give anledning til udøvelse af vold fra de involverede parter, 

frarådes sådanne indgreb. 

 

Det kan desuden være hensigtsmæssigt for bevisførelsen, at der anvendes foto- eller videodokumen-

tation, som kan fremlægges som beviser i retten. 

 

I flere tilfælde kan det være hensigtsmæssigt og befordrende for sagen, at tilsynet udøves af to per-

soner fra distriktet eller eventuelt i direkte samarbejde med politiet (se næste afsnit). Det forhold, at 

to personer afgiver identiske vidneudsagn, styrker bevisførelsen og kan have betydning for, om 

overtræderen erkender sin overtrædelse. 

 

Samarbejde med andre tilsynsmyndigheder 
 

Flere distrikter har gode erfaringer med samarbejde om tilsyn med andre offentlige myndigheder, 

herunder politi- og fiskerikontrol. 

 

I samarbejde med politiet er der foretaget tilsyn med overholdelse af såvel reservatbestemmelser 

som af jagtlovgivningen i almindelighed - både i og uden for reservaterne. Samarbejdet er blandt 

andet udført i form af fælles inspektionsture, hvor der foruden uddeling af informationsmateriale er 

ført tilsyn med, at alt foregår i overensstemmelse med lovgivningen. Et sådant fælles tilsyn foregår 

ofte i en positiv ånd fra alle involverede parter og er med til at synliggøre tilsynet i området. Det 

kan derfor være en god idé, at distrikterne retter henvendelse til det lokale politi og foreslår et til-

syns-samarbejde. 

 

Samarbejde med fiskerikontrollen har vist sig nyttig i en række reservater med færdselsforbud- og 

reguleringer. Det kan undertiden konstateres, at der er sat garn/fiskeredskaber i sådanne områder, og 

der dermed foreligger en mulighed for overtrædelse af færdselsbestemmelserne. Fiskerikontrollen 

kan tage ulovlige garn og andre redskaber i forvaring med henblik på eventuel konfiskation og kan 

desuden, såfremt redskaberne er mærket lovligt, oplyse, hvem der ejer de pågældende redskaber. 

Der er eksempler på, at et sådant samarbejde har resulteret i bøder i henhold til både jagtlovgivning 

og fiskerilovgivning. 
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I flere reservater gives der dispensation eller via bekendtgørelsen tilladelse til erhvervsmæssigt fi-

skeri. Her vil fiskerikontrollen også kunne medvirke til en overholdelse af, at der kun forekommer 

det tilladte fiskeri. Under alle omstændigheder vil det være en god idé at sende kopi af ansøgning 

eller færdselstilladelser (til fiskeri) til den stedlige fiskerikontrol. I områder, hvor der af hensyn til 

odder er påbud om anvendelse af stopriste eller andre spærreforanstaltninger, er styrelsen ikke be-

myndiget til at optage ruserne for at konstatere, om påbudet overholdes. Her kan der ligeledes dra-

ges nytte af kontrollens medvirken og sanktioneringsmuligheder.  

 

Det anbefales derfor, at distrikterne retter henvendelse til den stedlige fiskerikontrol og undersøger 

mulighederne for et tilsynssamarbejde. 

 

Publikumskontakt 

 

Hvordan man henvender sig til personer i situationer, hvor man ved, at reaktionen vil være negativ: 

 

1. Tiltal personen høfligt og gå helt hen til vedkommende, før samtalen begyndes. Råb ikke. 

2. Hvis du kører i bil, stå da ud af bilen, før du tiltaler den pågældende person. 

3. Vis legitimation uopfordret. 

4. Optræd myndigt uden at provokere. 

5. Informer om reservatbestemmelserne og vurder i løbet af samtalen, om personen har overtrådt 

bestemmelserne med fortsæt eller af uvidenhed. 

6. Hvis du mener, at der skal foretages en anmeldelse, skal personen informeres herom samt om 

proceduren (rapport til distriktet - herefter eventuelt anmeldelse til politiet). 

 
Distrikterne bedes være opmærksom på at tilmelde relevante personer til styrelsens interne kurser 

for personer med tilsynsopgaver. 

 

Sikkerhed til søs 
 

Flere distrikter råder over mindre fartøjer med udstyr til brug ved tilsynsopgaver. Af hensyn til sik-

kerheden for bådens fører og passagerer er det vigtigt at tage nogle forholdsregler, før man sejler ud 

samt under sejladsen. Det er bådens fører (og dermed distriktet), der har ansvaret for, at fartøjet er 

vedligeholdt og i forsvarlig stand, at der findes redningsudstyr til alle ombord, samt at båden er for-

synet med nødblus m.v. 

 

Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet følgende 10 sikkerhedsråd, som distrikternes havgående 

folk bør efterkomme: 

1. Undersøg vejrforholdene. Inden du sejler ud, bør du vurdere vejret og høre den nyeste vejr-

melding. Landsvejrmeldingen kan høres på telefon 154, lokalvejrmeldingen på tlf. 153 og 5-

døgns prognosen på telefon 156. I sommerperioden kan man lytte til “sejlervejret” på tlf. 38 38 

36 16. 

2. Hold redningsudstyret ved lige. Båden skal have en redningsvest (lovkrav) til hver person 

ombord. Vestene skal holdes i orden. Veste, der blæses op automatisk, skal checkes mindst en 

gang om året. Distrikter, der har tilsynsopgaver på åbne fjord- og havområder, bør udstyre bå-

den med flydedragter og kommunikationsudstyr. 
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3. Giv ikke anledning til uro. Mange eftersøgningsaktioner skyldes, at man har forsømt at under-

rette arbejdssted eller familie, hvis planen for turen er ændret. Husk altid at fortælle arbejdssted 

og familie, hvor du sejler hen, og hvornår du kan ventes tilbage. 

4. Bliv ved båden, hvis den kæntrer. De fleste overvurderer deres egen svømmefærdighed. Du 

har lettere ved at holde dig oppe, hvis du har en kæntret båd at holde dig til. Det er også lettere 

for eftersøgningshold at finde dig, hvis du er ved båden.  

5. Lær at sejle. Af hensyn til dig selv og andre bør du lære at sejle og håndtere båden. Gå eventu-

elt på kursus og kvalificer dig til et duelighedsbevis. 

6. Lær at svømme. Alle, der færdes til søs, bør kunne svømme. Evnen til at svømme kan redde 

dig selv og andre i en nødsituation. Lær desuden førstehjælp. 

7. Hold båden ved lige. Sejl aldrig ud, før du har sikret dig, at båden er i orden. Check desuden, 

at der er redningsveste, nødblus og helst også kommunikationsudstyr ombord. Skader på båden 

skal udbedres straks. 

8. Lær søens færdselsregler. Enhver, der fører et fartøj, skal kende søvejsreglerne og følge dem. 

Søvejsreglerne omfatter blandt andet vigepligt, lanterneføring og søafmærkning.  

9. Vis hensyn over for store skibe. Store skibe har undertiden vanskeligt ved at manøvrere i 

snævre farvande. Selv om søvejsreglerne siger, at store skibe under visse omstændigheder skal 

vige for små fartøjer, bør du vise hensyn og så vidt muligt undgå de ruter, der benyttes af store 

skibe. 

10. Bland ikke spiritus og søsport. Der er ingen forskel på en spritbilist og en “spritsejler”. Begge 

er farlige for sig selv og sine omgivelser. 

 

Tilsynsinstruksen vedlægges diverse pjecer om sikkerhed til søs. Distrikterne kan selv rekvirere 

supplerende materiale fra Søsportens Sikkerhedsråd, Søfartsstyrelsen, Vermundsgade 38 C, 2100 

København Ø. 

Tlf.: 39 27 15 15 

Fax: 39 27 12 75  

Hjemmeside: www.soesport.dk 

 


	Beføjelser

