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Græsningsprojekter og naturbeskyttelseslovens adgangsregler 
Lasse Baaner, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. 

Indledning 
Mange af de danske økosystemer er afhængige af græsning, og afgræsning er et vigtigt element i 

den danske naturplejeindsats. Fra 1980-erne og frem var græsningen i naturplejeøjemed typisk et 

forsøg på at replicere den ekstensive, men ikke længere rentable, landbrugsmæssige udnyttelse af 

heder, enge og overdrev med det formål at fastholde naturtyperne i den form, de nu engang havde.1 

Den form for naturplejegræsning findes stadig. Fra 2017 og frem har rewilding været på den 

naturpolitiske dagsorden.2 Her spiller græsning også en helt central rolle. I rewilding er målet ikke 

længere at simulere den gammeldags ekstensive landbrugsmæssige udnyttelse af naturen, men 

nærmere at simulere græsning fra den vilde fauna, som ikke længere findes naturligt i vores 

intensivt udnyttede landskab. Græsning som naturforvaltningselement spiller altså en stadig større 

rolle – uanset skiftet i naturplejeparadigme. 

I takt med at græsning af vores naturområder bliver anset for mere og mere vigtig, er der også et 

voksende behov for, og ønske om, at udnytte naturområderne som ramme for rekreative aktiviteter. 

Det er baggrunden for projektet ”Græsning og Friluftsliv” gennemført af Institut for Geovidenskab og 

Naturforvaltning på Københavns Universitet. Projektet har fået økonomisk støtte fra 15. Juni 

Fonden, og artiklen her er en del af projektets resultater. 

Artiklen sætter fokus på græsningsprojekter i relation til naturbeskyttelseslovens adgangsregler. 

Adgangsreglerne sikrer befolkningens minimumsrettigheder, når det kommer til færdsel i natur, man 

ikke selv ejer. På arealer, hvor ejeren er privat og ikke har en særlig interesse i, at vedkommendes 

natur tjener et alment rekreativt formål, er minimumsrettighederne ofte det, der bestemmer 

adgangen. På arealer ejet af staten, kommuner, fonde m.v. er der imidlertid ofte adgang for 

almenheden ud over, hvad der følger af naturbeskyttelseslovens minimumsrettigheder.  

Sondringen mellem lovhjemlet færdselsret og færdselsret i henhold til ejerens tilladelse er 

væsentlig:  

- Hvis offentligheden har krav på at kunne færdes på et areal, en vej eller en sti i medfør af 

naturbeskyttelseslovens adgangsregler, så sætter både naturbeskyttelsesloven, 

adgangsbekendtgørelsen og den praksis, der er udviklet af skiftende klagenævn nemlig 

snævre grænser for ejerens mulighed for at regulere færdslen. Det er bl.a. fastlagt i 

nævnspraksis, at en ejer ikke kan forbyde adgang med hund,3 ligesom der er en fast praksis 

for, at en ejer ikke må hindre eller vanskeliggøre offentlighedens adgang. 

- Hvis offentligheden derimod ikke har krav på at færdes på det pågældende areal, så har det 

betydning for de regler, ejeren kan opstille for offentlighedens færdsel, når ejeren vælger at 

give offentligheden adgang. Ejeren kan f.eks. forbyde adgang i visse perioder og fastsætte 

ordensregler, der indeholder et forbud mod at færdes med hunde eller et krav om at holde 

                                                           
1 Se bl.a. Torben Riis-Nielsen, Ulrik Søchting, Marianne Johansson og Preben Nielsen, Hedeplejebogen. 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 1991, med referencer til amtslige plejeplaner fra 1980-erne. 
2 Se bl.a. Rasmus Ejrnæs, Jesper Bladt og Camilla Fløjgaard, Rewilding som planmål i Antropocæn. Essay i 
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning, årgang 123, nr. 38, 2017, s. 1-12. 
3 Se f.eks. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag nr. NMK-519-00002, Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse i sag nr. NMK-512-00019 og senest Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sag nr. 19/05114. 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8adb4939-d1f6-40f6-8daf-9e0e7ebbeb2f
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/56054188-d5a5-4edb-b654-66d601a6c683
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ccdcbb91-3528-4e2f-9ffc-b07d4f6e38be
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en bestemt afstand til de græssende dyr. Den slags regler kan fastsættes formløst, dvs. ved 

skiltning, opslag eller mundtlig kommunikation.  

 

Naturbeskyttelseslovens adgangsregler angår kun visse arealtyper. Reglerne giver f.eks. ikke adgang 

til at færdes på dyrkede marker. Indhegner og afgræsser man således marker i regelmæssig omdrift, 

er der ikke tvivl om, at offentligheden ikke har ret til færdsel i hegnet. Men på sådan et areal vil 

ejeren kunne beslutte at åbne for færdsel til fods. Hermed sker færdslen på baggrund af ejerens 

tilladelse, og ejeren vil frit kunne opstille vilkår for færdslen – f.eks. forbyde adgang med hund eller 

fastsætte særlige afstandskrav til de græssende dyr.  

Spørgsmålet er, hvilke regler der gælder, når der hegnes og afgræsses på de arealer og 

færdselsbaner, hvor naturbeskyttelsesloven sikrer befolkningens adgangsret – har befolkningen 

stadig en ret til at færdes på de pågældende arealer? eller færdes man i henhold til ejerens, evt. 

stiltiende, tilladelse? Det er emnet for artiklen her. Parallelt hermed belyser artiklen, i hvilket 

omfang adgangsreglerne står i vejen for hegning og afgræsning – altså om det forhold, at 

offentligheden har ret til at færdes på et bestemt areal, indskrænker ejerens mulighed for at lade 

arealet hegne og afgræsse. 

Adgang til hegnede og afgræssede udyrkede arealer 
Naturbeskyttelseslovens § 24 indeholder regler vedrørende færdsel på det, der betegnes udyrkede 

arealer. Det fremgår af § 24, stk. 1, at udyrkede arealer er åbne for offentlighedens færdsel til fods, 

mens det fremgår af § 24, stk. 4 og 5, at denne færdselsret dog ikke gælder privatejede udyrkede 

arealer, hvis de er hegnede, og der er dyr i hegnet.  

§ 24. Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig 

adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor. 

Stk. 2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, 

hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde. 

   Stk. 3. Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til 

solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og 

driftsbygninger. 

   Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i 

deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de 

bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, 

medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang. 

   Stk. 5. Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er 

græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt 

der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan 

opsætte sådanne skilte, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige 

udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller 

hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller 

skiltningen ikke er rimeligt begrundet, kan kommunalbestyrelsen påbyde 

hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller 

lignende eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden. 

Spørgsmålet er herefter, om der vedrørende offentligt ejede arealer kan sluttes modsætningsvist fra 

stk. 4 og 5, således at der efter stk. 1 er adgang til hegnede udyrkede arealer med græssende dyr, 

når de er offentligt ejede? 
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Det spørgsmål må formentlig besvares benægtende. Bestemmelsen om adgang til offentligt ejede 

udyrkede arealer rækker tilbage til 1926, og der har ikke på noget tidspunkt i bestemmelsens lange 

forhistorie været omtalt adgang til hegnede arealer med græssende dyr. 

Offentlighedens adgang til udyrkede statslige arealer blev lovfæstet med vedtagelsen af den 

reviderede naturfredningslov i 1937. På daværende tidspunkt var retsgrundlaget for færdsel på 

anden mands jord formelt set den gamle regel i mark- og vejfredsloven af 1872, som ikke gav ret til 

færdsel på arealer, man ikke selv ejede. Der var rejst berettiget tvivl om rækkevidden af mark- og 

vejfredslovens forbud mod færdsel på fremmed grund, når det gjaldt naturarealer,4 men frem for et 

opgør med den generelle tvivl, valgte man at skrive en ret for offentligheden til færdsel på 

kyststrækninger, i statsejede skove og på statsejede udyrkede arealer ind i naturfredningsloven af 

1937.  

Bestemmelsen blev indføjet i 1937-lovens § 1, som et tredje stykke, og lød:  

Til udyrkede Arealer, tilhørende Stat og Kommune, skal der gives Almenheden 

Adgang, forsaavidt det kan ske, uden at det offentliges Interesser kommer til at 

lide derved.5 

Det er ikke meget, vi ved om bestemmelsens rækkevidde, herunder hvilke arealer der skulle anses 

for udyrkede. Bestemmelsens baggrund er de gentagne forsøg på at revidere 1917-loven, som 

startede allerede i 1925. I rigsdagssamlingen 1925-1926 fremsatte regeringen forslag til en revideret 

lov.6 Dette lovforslag indeholdt ikke bestemmelser vedrørende færdsel på udyrkede arealer. Det blev 

behandlet i Folketinget, og et folketingsudvalg nåede at afgive betænkning i 1926,7 hvor et mindretal 

stillede forslag om at lovfæste adgangen til statslige og kommunale skove og udyrkede arealer.8 

Lovforslaget blev imidlertid ikke færdigbehandlet i folketingssamlingen, men blev fremsat på ny i 

oktober 1926,9 hvor det dog bortfaldt inden vedtagelse, da der blev udskrevet valg.  

Da man igen tog revisionen af naturfredningsloven op og fremsatte et nyt lovforslag i 1936, var 

bestemmelse i § 1, stk. 3, vedrørende færdsel på offentligt ejede udyrkede arealer med.10 Nu havde 

lovgivningsarbejdet strakt sig over mere end 10 år, og de nye bestemmelser fik ikke mange ord med 

på vejen. Måske derfor er det ganske sparsomt, hvad bemærkningerne kan give af støtte til 

forståelse af bestemmelsens indhold og rækkevidde. I bemærkningerne til lovens § 1, er stk. 3 ikke 

nævnt.11 I Folketingets forhandlinger var det alene offentlighedens adgang til private arealer, der 

blev debatteret,12 og i Landstinget, hvor emnet friluftsliv og rekreativ udnyttelse af naturen ellers var 

centralt for mange af politikerne, fik bestemmelsen om adgang til udyrkede arealer ikke et ord med 

på vejen.13  

                                                           
4 Se herom Lasse Baaner, Friluftsliv og regelsammenstød, Juristen nr. 1, 2019. 
5 Rigsdagstidende 1936-37, Tillæg C, spalte 1937. 
6 Rigsdagstidende 1925-26, Tillæg A, spalte 4023. 
7 Betænkningen er optaget i Rigsdagstidende 1925-26, Tillæg B, spalte 2657. 
8  Bilag 1 til beretning fra Folketingets Udvalg angående Lovforslag om Naturfredning m.v. Rigsdagstidende 
1925-1926 Tillæg B, side spalte 2661. 
9 Rigsdagstidende 1926-1927, Tillæg A, spalte 2435. 
10 Rigsdagstidende 1936-37, Tillæg A II, spalte 3101. 
11 Rigsdagstidende 1936-1937, Tillæg A, spalte 3126. 
12 Rigsdagstidende 1936-37, spalte 2690 ff. 
13 Rigsdagstidende 1936-37. Forhandlingerne (Landstinget) spalte 2379ff. 

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361C?s=1935
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19251A?s=4023
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19251B?s=2655
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19251B?s=2659
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19251B?s=2659
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19261A?s=2435
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361A?s=3099
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361A?s=3123
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361F?s=2687
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361L?s=2383


Postprint-version af en artikel, som er udgivet i  
Tidsskrift for Miljø, nr. 5 2022, s. 197-204. 

4 
 

Det er altså ikke klart ud fra hverken lovens tekst eller forarbejder, hvilke arealer der skulle anses for 

udyrkede, eller hvad der skulle til for at tilsidesætte adgangen til arealerne med henvisning til 

”offentlige interesser”.  

Naturfredningsloven undergik herefter flere ændringer de efterfølgende år, men det var først med 

1969-loven, at offentlighedens adgang til offentligt ejede udyrkede arealer kom til diskussion. 1969-

lovens § 56, stk. 1 og 2 fik følgende ordlyd.  

§ 56. Udyrkede arealer, hvortil der fører offentlig vej eller sti, eller hvortil der i 

øvrigt er adgang på lovlig måde, er åbne for færdsel til fods samt for kortvarigt 

ophold. Færdsel og ophold sker på eget ansvar. Til privatejede arealer er der, 

medmindre ejeren bestemmer andet, kun adgang fra kl 7 til solnedgang, og 

ophold ikke finde sted indenfor 150 m fra beboelsesbygninger, medmindre en 

videregående ret følger af § 54. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er 

forsvarligt hegnet. Fredningsnævnet eller – for arealer, der ejes af det offentlige – 

vedkommende offentlige myndighed kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra 

reglen i stk. 1, 1. punktum14. 

I bemærkningerne til lovforslaget er adgangen vedrørende udyrkede arealer også kun sparsomt 

behandlet, 15 men med § 56 i 1969-loven blev færdselsretten udstrakt til også at gælde private 

udyrkede arealer, og det gav naturligt nok anledning til mere politisk debat. Derfor er der også en 

bedre baggrund for at forstå denne bestemmelses rækkevidde.  

1969-loven byggede på en kommissionsbetænkning.16 I kommissionsbetænkningen er de udyrkede 

arealer omtalt som udmarksområder og beskrevet som ”udyrkede eller ekstensivt benyttede 

områder, der ikke i deres helhed er hegnede.”17 I bemærkningerne til lovforslaget er der givet 

følgende eksempler på udyrkede arealer, hvor adgang efter 1937-loven var tilladt: klitter, klitheder 

og indsander, heder og andre lyngklædte områder, moser, klippepartier m.v.18 Det er værd at 

bemærke, at den type områder, der typisk var afgræssede, nemlig enge og overdrev, ikke nævnes 

blandt eksemplerne. Græssede enge og overdrev var almindelige over det ganske land frem til 1960-

erne, og havde bestemmelsen omfattet den slags græsningsarealer, ville det givetvis have givet 

anledning til endnu mere debat. Under udvalgsbehandlingen i Folketinget blev der stillet spørgsmål 

til ministeren om at medtage eksemplerne på udyrkede arealer fra bemærkningerne direkte i loven, 

men det blev afvist som lovteknisk uheldigt.19 

§ 56 indeholdt også en hegningsbestemmelse vedrørende de privatejede udyrkede arealer – en 

bestemmelse, som vi i let ændret form genfinder i den nuværende naturbeskyttelseslov. Det  

fremgår af både kommissionsbetænkningen20 og af betænkningen fra udvalgsbehandlingen,21 samt 

                                                           
14 Folketingstidende 1968-69, Tillæg C, spalte 1463. 
15 Folketingstidende 1968-69, Tillæg A, spalte 1877. 
16 Naturfredningskommissionen under ministeriet for kulturelle anliggender. Betænkning nr. 467 om 
Naturfredning. 
17 Naturfredningskommissionen under ministeriet for kulturelle anliggender. Betænkning nr. 467 om 
Naturfredning, s. 329. 
18 Folketingstidende 1968-69, Tillæg A, spalte 1877. 
19 Betænkning over forslag til lov om naturfredning. Folketingstidende 1968-69, Tillæg B, spalte 2665. 
20 Naturfredningskommissionen under ministeriet for kulturelle anliggender. Betænkning nr. 467 om 
Naturfredning, s. 329. 
21 Betænkning over forslag til lov om naturfredning. Folketingstidende 1968-69, Tillæg B, spalte 2665. 

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681C?s=1463
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681A?s=1875
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681A?s=1875
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681B?s=2663
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681B?s=2663
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af Folketingets forhandlinger,22 at hensigten med hegningsbestemmelsen i § 56 var, at en ejer kunne 

opsætte et hegn alene for at markere, at et område var privatejet, og at offentlighedens adgang var 

forment. Hegnet behøvede altså ikke være landbrugsmæssigt begrundet.   

Så selv om det udtrykkeligt blev indskrevet, at der ikke var adgang til hegnede udyrkede areler, er 

der altså ikke noget i forarbejderne til hverken 1937-loven og 1969-loven, der tilsiger, at adgangen til 

udyrkede arealer også omfattede adgang til arealer med græssende dyr. Det, man ønskede, var 

adgang til heder, kystskrænter, holme, klitter m.v., hvor adgangen blev beskrevet som aldeles 

harmløs23, og det, man ønskede at sikre med hegningsbestemmelsen, var, at en ejer frit kunne vælge 

at hegne hele eller dele af sit udyrkede areal – sin klit, hede, mose m.v. – alene for at holde 

offentligheden ude af arealet.  

Med naturbeskyttelsesloven af 1992 flyttes bestemmelsen om adgang til udyrkede arealer til § 24, 

den får en sproglig justering, og der bliver tilføjet bestemmelser om, at adgang sker på eget ansvar, 

at hunde skal føres i snor, og at ejeren kan lukke et område på dage, hvor der holdes jagt. Desuden 

begrænses adgangen til privatejede udyrkede arealer til dagtimerne.24 Muligheden for at hegne for 

at afværge adgangen til privatejede arealer fastholdes uændret. I bemærkningerne til bestemmelsen 

anføres, at den i sit indhold svarer til naturfredningslovens § 56,25 og i udvalgsarbejdet er der fokus 

på ministerens muligheder for at forbyde adgang på ubeboede øer og holme.26 I Folketinget er det 

først og fremmest etablering af vandløbslovens 2-m bræmmer og adgangen til de private skove, der 

optager politikerne.27  

Derimod skete der noget med adgangsreglerne for udyrkede arealer med revisionen af 

naturbeskyttelsesloven op til 2004.28 Der er flere interessante forhold i forbindelse med 2004-

ændringen.  

For det første antages det uden videre, at udyrkede arealer også omfatter græsningsarealer, som 

f.eks. ferske enge.29 Baggrunden er naturligvis den ændring i den almindelige landbrugsdrift, der er 

sket efter 1960, hvor engene er blevet et sjældent landskabselement og efterhånden opfattes som 

”udyrkede”.  

For det andet berøres adgangen til offentligt ejede udyrkede arealer overhovedet ikke i 

bemærkningerne til lovforslaget eller udvalgsarbejdet. Forud for lovforslaget pågik et udvalgsarbejde 

med inddragelse af repræsentanter for lodsejerne og de grønne organisationer. Her blev adgangen 

til de offentligt ejede udyrkede arealer heller ikke diskuteret. 30 Det, der er genstand for udvalgets 

opmærksomhed, er et opgør med private lodsejeres mulighed at hegne udyrkede arealer alene for 

at undgå offentlighedens færdsel – altså den hegningsret, der blev indført, da der blev givet adgang 

til de privatejede udyrkede arealer i 1969. 31 

                                                           
22 Folketingstidende 1968-69, Tillæg A, spalte 8117. 
23 Naturfredningskommissionen under ministeriet for kulturelle anliggender. Betænkning nr. 467 om 
Naturfredning, s. 328. 
24 Folketingstidende 1992-93, Tillæg C, spalte 260. 
25 Folketingstidende 1991-92, Tillæg A, spalte 1462. 
26 Folketingstidende 1991-92, Tillæg B, spalte 247. 
27 Folketingstidende 1991-92, Forhandlingerne, spalte 4813ff.  
28 Lov nr. 454 af 9. juni 2004. Folketingstidende Tillæg C, spalte 626. 
29 Folketingstidende 2003/04 Tillæg A spalte 5473. 
30 Betænkning fra Adgangsudvalget. 12/10-01. 
31 Folketingstidende 2003/04 Tillæg A spalte 5433. 

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681F2?s=8117
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.betænkninger.dk/wp-content/uploads/2021/02/467.pdf
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19911C?s=259
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19911A?s=1459
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19911B?s=247
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19911F?s=4811
https://www.folketingstidende.dk/ebog/20031C?s=626
https://www.folketingstidende.dk/ebog/20031A1?s=5472
https://mst.dk/media/151016/betaenkning-fra-adgangsudvalget-2001.pdf
https://www.folketingstidende.dk/ebog/20031A1?s=5432
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Vi er altså i en situation, hvor der aldrig siden naturfredningslovens vedtagelse i 1917 er blevet givet 

adgang til hegnede afgræssede arealer i offentligt eje. Der er heller ikke givet adgang til private 

hegnede og afgræssede arealer. Genstanden for reguleringen siden 1969 har været private 

lodsejeres mulighed for at hegne deres udyrkede arealer for at forhindre offentlighedens adgang og 

myndighedernes mulighed for at skride ind heroverfor. 

På den baggrund må udgangspunktet være, at når en ejer – offentlig som privat – giver adgang til et 

hegnet areal med græssende dyr, så færdes offentligheden ikke i henhold til naturbeskyttelseslovens 

adgangsregler, men derimod i henhold til ejerens tilladelse. Det har den praktiske konsekvens, at 

ejeren, offentlig som privat, f.eks. kan forbyde adgang i visse perioder og kan fastsætte ordensregler 

for adgangen, f.eks. som et forbud mod at færdes med hunde eller færdes inden for en bestemt 

afstand fra de græssende dyr. 

Hegning og afgræsning hen over veje og stier  
I mange tilfælde indebærer græsningsprojekter, at der hegnes på tværs af veje og stier. Her skal 

offentlighedens adgangsret bedømmes efter mark- og vejfredslovens § 17 og 

naturbeskyttelseslovens § 26.32 Uanset at § 26 ikke indeholder formuleringen om, at offentlighedens 

adgang ikke må forhindres eller vanskeliggøres, så følger et sådant forbud dog formentlig af 

nævnspraksis.33 

Det tidligere Natur- og Miljøklagenævn har i flere sager udtalt, at inddragelse af veje og stier i en 

hegning kan være en ulovlig hindring af offentlighedens adgang til færdsel ad de pågældende veje og 

stier. 34 Det vigtige i den udtalelse er ordet kan, idet nævnet hermed også har sagt, at hegning og 

afgræsning hen over en privat vej eller sti ikke i sig selv er en vanskeliggørelse af offentlighedens 

adgang. Adgangsreglerne står altså i udgangspunktet ikke i vejen for, at en ejer af et areal inddrager 

en vej eller sti i et hegn, således at dyrene i hegnet græsser hen over vejen eller stien.  

Vurderingen af, om offentlighedens adgang ad veje og stier er vanskeliggjort ved en hegning og 

afgræsning, beror først og fremmest på, om det er tydeligt, at færdsel gennem hegnet ikke er 

forbudt eller uønsket. Nævnet har formuleret det således, at en hegning også kan være ulovlig, 

uanset at der er opsat oplukkelige låger eller led m.v., medmindre det ved tydelig skiltning fremgår, 

at vejen er åben for færdsel til fods og på cykel.35 I en sag fra Nyborg Kommune vedrørende adgang 

til en skov gennem et hegn med heste, hvor der alene var skiltet med teksten "Heste - Indgang på 

eget ansvar", fandt nævnet således, at offentlighedens adgang samlet set var hindret i strid med 

naturbeskyttelseslovens regler.36 Det afgørende i forhold til adgangsreglerne er altså hegningens og 

skiltningens psykologiske effekt. 

Adgang til hegnede og afgræssede arealer i skove 
Adgangen til skove og skovenes veje og stier reguleres i medfør af mark- og vejfredslovens § 17 og 

naturbeskyttelseslovens § 23. Der er ikke offentliggjort nogle nævnssager vedrørende hegning i 

skove, men man må forvente, at nævnets praksis vil være ens for hegning over veje og stier i skove 

som for hegning over veje og stier uden for skove. 

                                                           
32 Se f.eks. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sag nr. 20/03676 
33 Se Naturklagenævnet Orienterer nr. 435 med henvisning til sag nr. 03-132/700-0059. 
34 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i sag nr. NMK-512-00011 (MAD 2012.3291), sag nr. NMK-512-00058 
og  sag nr. NMK-512-00096 (MAD 2012.3291). 
35 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i sag nr. NMK-512-00011 (MAD 2012.3291), sag nr. NMK-512-00058 
og  sag nr. NMK-512-00096 (MAD 2012.3291). 
36 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser sag nr. NMK-512-00058. 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/91cc4a44-9c75-4a8a-a459-e1ee2a14ec87?highlight=hegning%20vanskeligg%C3%B8relse
https://mfkn.naevneneshus.dk/nyhed/38a20e2c-a09a-4889-85bf-20fa93b3f392
https://mfkn.naevneneshus.dk/media/documents/03-132-700-0059.pdf
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a7346f13-8952-41df-8929-750a45adf491
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/82f78de5-c177-4586-a96b-3b34928b7ff7
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ee0b77f2-f5fb-46ea-a942-549253788dbb
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/a7346f13-8952-41df-8929-750a45adf491
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/82f78de5-c177-4586-a96b-3b34928b7ff7
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ee0b77f2-f5fb-46ea-a942-549253788dbb
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/82f78de5-c177-4586-a96b-3b34928b7ff7
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Ifølge skovlovens § 9 kan der, hvis visse betingelser er opfyldt, etableres skovgræsning uden 

tilladelse efter skovlovens regler. Denne hegning og græsning må efter § 9 ikke forringe 

mulighederne for offentlig færdsel og ophold. Der er heller ingen offentliggjort praksis for 

fortolkning af den bestemmelse, men efter bemærkningerne til bestemmelsen i lovforarbejderne, er 

det en forudsætning for hegning efter § 9, at adgangen ikke indskrænkes i forhold til 

naturbeskyttelseslovens regler.  

Hvad angår færdsel uden for veje og stier i offentligt ejede skove, er der dog en væsentlig forskel, 

når man sammenligner med offentligt ejede udyrkede arealer. Naturbeskyttelsesloven giver nemlig 

ret til fladefærdsel, dvs. færdsel uden for veje og stier, i de offentligt ejede skove. Her vil det således 

ikke være muligt i almindelige ordensregler at fastsætte et forbud mod at medtage hund. Det vil 

derimod kræve, at der blev truffet en formel afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1.  

Adgang til hegnede og afgræssede strande og kyststrækninger  
Efter naturbeskyttelseslovens § 22 har offentligheden ret til at færdes på strande og 

kyststrækninger. Det betyder imidlertid ikke, at kyststrækningerne ikke lovligt kan hegnes og 

afgræsses. Den lovfæstede strandgangsret, der har rødder tilbage til naturbeskyttelsesloven af 

1917,37 og som indgår i § 22 i vores nuværende naturbeskyttelseslov, bygger ifølge forarbejderne på 

den tidligere lovgivning.38 I 1969-lovens § 5439 og her før 1937-lovens § 2340 var det udtrykkeligt 

fastsat, at adgangsretten ikke var til hinder for kreaturhegning, såfremt der holdtes en passage åben 

gennem hegnet.  

Der er altså ingen tvivl om, at offentlige såvel som private ejere lovligt kan lade strandområder og 

kyststrækninger indgå i hegn, hvor der afgræsses, og at offentligheden, når den færdes på sådanne 

arealer, færdes i medfør af naturbeskyttelseslovens adgangsregler. Der er heller ingen tvivl om, at 

der skal opsættes låger i sådanne hegn, så passage langs kysten er mulig. 

Adgang til hegnede og afgræssede klitfredede arealer 
Efter naturbeskyttelseslovens § 25, stk. 1 er der adgang til fods på klitfredede arealer. De øvrige 

regler om klitfredning findes navnlig i naturbeskyttelseslovens §§ 8 og 8a. Reglerne i § 25 om adgang 

til klitfredede arealer stammer fra lovens vedtagelse i 1992. I bemærkningerne til § 25 fremførtes 

det ikke helt retvisende, at reglerne var en videreførelse af sandflugtslovens regler. Efter 

sandflugtsloven beroede offentlighedens adgang til klitfredede arealer imidlertid på 

sandflugtsmyndighedens beslutning,41 og det var altså dermed ikke den umiddelbare ret, som blev 

indført med naturbeskyttelsesloven.   

Efter sandflugtsloven var hegning og afgræsning på klitfredede arealer ikke tilladt, og dette generelle 

forbud blev videreført i 1992 i naturbeskyttelseslovens § 8. Da klitfredningslinjen senere i 1994 blev 

udvidet fra 100 til 300 m. undtog man de ”nytilkomne” klitfredede arealer, der var i 

landbrugsmæssig drift, fra det generelle hegnings- og græsningsforbud.  

Vedrørende offentlighedens adgang så er der generel adgang til klitfredede arealer efter 

naturbeskyttelseslovens § 25, stk. 1, mens naturbeskyttelseslovens § 25, stk. 2 undtager arealer i 

landbrugsmæssig drift fra offentlighedens adgang.  

                                                           
37 Rigsdagstidende 1916/17 Tillæg C spalte 1123. 
38 Folketingstidende 1991-92, Tillæg A, spalte 1459. 
39 Folketingstidende 1968-69, Tillæg C, spalte 1460. 
40 Rigsdagstidende 1936-37, Tillæg C, spalte 1953. 
41 Jf. § 8 i Bekendtgørelse nr. 168 af 28. april 1982 af lov om sandflugtens bekæmpelse.  

https://www.folketingstidende.dk/ebog/19161C?s=1123
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19911A?s=1459
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19681C?s=1459
https://www.folketingstidende.dk/ebog/19361C?s=1951
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1982/168
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På den baggrund må man forstå § 25 i sammenhæng med §§ 8 og 8 a således: Offentligheden har 

ikke krav på at kunne færdes på de klitfredede arealer, der må anses for at være landbrugsmæssigt 

dyrkede – selv om de er hegnede og afgræssede. Heroverfor har offentligheden krav på at kunne 

færdes på de klitfredede naturarealer, der er hegnede og afgræssede, og hegning af sådanne 

klitfredede arealer vil i øvrigt kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 8.   

Sammenfatning af reglerne for færdsel i hegn med dyr 
Ud fra ovenstående kan offentlighedens adgang til hegnede og afgræssede arealer sammenfattes 

således: 

Arealtype  Ejerskab Offentlighedens 
færdselsmulighed 

Landbrugsmæssigt dyrkede arealer Offentligt Færdsel i henhold til ejerens 
tilladelse Privat 

Klitfredede udyrkede arealer Offentligt Lovhjemlet færdselsret 
Naturbeskyttelseslovens § 25  Privat 

Andre udyrkede arealer Offentligt Færdsel i henhold til ejerens 
tilladelse  Privat 

Skovbevoksede arealer Offentligt Lovhjemlet færdselsret 
Naturbeskyttelseslovens § 23 

Privat Færdsel i henhold til ejerens 
tilladelse 

Private veje og stier i skove Offentligt Lovhjemlet færdselsret 
Naturbeskyttelseslovens § 23 Privat 

Private veje og stier uden for skove Offentligt Lovhjemlet færdselsret 
Naturbeskyttelseslovens § 26 Privat 

Strande og kyststrækninger Offentligt Lovhjemlet færdselsret 
Naturbeskyttelseslovens § 22 Privat 

 

Det er tankevækkende, at adgangsreglerne, som retter sig mod den almindelige befolkning, er så 

relativt komplicerede. For de fleste lodsejere og borgere vil det være vanskeligt at afgøre, om man 

har en lovhjemlet adgang til et areal, eller man færdes på arealet i henhold til ejerens tilladelse. 

Lovhjemlet færdselsret vs. færdselsret i henhold til ejerens tilladelse – betyder det 

noget? 
Når offentligheden har krav på at færdes på et bestemt areal, betyder det efter Miljø- og 

Fødevareklagenævnets praksis, at der skal etableres låger i arealet med en tydelig angivelse af, at 

adgang er tilladt.42 Det betyder også, at adgang med hund i snor ikke kan forbydes.43  

Når offentligheden ikke har krav på at færdes i de hegnede og afgræssede arealer, men færdes i 

hegnene på baggrund af ejerens tilladelse, så betyder det, at der ikke behøves samme positive 

skiltning med hensyn til offentlighedens færdsel. Det betyder også, at der kan opsættes betingelser 

for offentlighedens færdsel – f.eks. forbud mod at medtage hund eller krav om at holde en bestemt 

afstand til de græssende dyr.  

                                                           
42 Se. Blandt mange eksempler Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i sagerne NMK-512-00105,  NMK-512-
00092 og NMK-512-00092samt Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sagen r.  19/04990. 
43 Se som tidligere nævnt  Natur og Miljøklagenævnets afgørelser i sagerne  MNK-519-00002 og NMK-512-
0019 samt Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i sag nr. 19/05114. 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/6510f55c-0f86-4d9f-943a-ce09d6cbad6a
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/204ad5f8-0ab7-4d16-b784-4f1baa56782a
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/204ad5f8-0ab7-4d16-b784-4f1baa56782a
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/204ad5f8-0ab7-4d16-b784-4f1baa56782a
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/e390b788-b344-4c2d-b4d4-ecb9d010b7a0
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/8adb4939-d1f6-40f6-8daf-9e0e7ebbeb2f
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/56054188-d5a5-4edb-b654-66d601a6c683
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/56054188-d5a5-4edb-b654-66d601a6c683
https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/ccdcbb91-3528-4e2f-9ffc-b07d4f6e38be
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Grundlaget for færdselsretten har også betydning i håndhævelsessituationen. Hvis en gæst færdes 

med sin hund uden snor på de arealer, hvor færdselsretten hviler på naturbeskyttelseslovens 

adgangsregler, og naturbeskyttelsesloven indeholder et krav om, at hund skal føres i snor, så 

foreligger der en strafbar overtrædelse af naturbeskyttelsesloven. Kommunen kan reagere på det 

som tilsynsmyndighed.  

Hvis derimod en gæst færdes på et hegnet og afgræsset areal, og færdselsretten ikke hviler på 

naturbeskyttelseslovens adgangsregler, men på ejerens tilladelse, så må forholdet bedømmes efter 

mark- og vejfredslovens § 17. Det betyder, at forholdet kun er underlagt betinget privat påtale, jf. 

mark- og vejfredslovens § 31, stk. 2, og at det er politi og anklagemyndighed, der må tage stilling til 

spørgsmålet, om der er begået noget strafbart. Her har kommunen ingen kompetence. 

Endelig kan forskellen på den lovhjemlede færdselsret og den, der frivilligt tilbydes af ejere af 

græsningsarealer, have indflydelse på ansvarsforholdene for eventuelle ulykker. Det kan bl.a. være 

ulykker, hvor besøgende væltes eller stanges af de græssende dyr. Hvis det kan opfattes således, at 

ejeren af et areal med græssende dyr ”inviterer” til offentlighedens færdsel, er ansvaret for ulykker 

formentlig strengere end i situationer, hvor offentligheden blot udnytter sin lovhjemlede 

færdselsret. I en ældre analyse af domstolspraksis argumenterer Jørgen Trolle for, at domstolene er 

mere utilbøjelige til at pålægge erstatningsansvar over for uinviterede besøgende frem for over for 

personer, der færdes på et område efter ejerens tilladelse eller i ejerens interesse.44  Fastholdes det 

synspunkt, kunne der være forskel på vurderingen af ansvarsgrundlaget alt efter, om der sker 

ulykker med græssende dyr på arealer, der også aktivt stilles til rådighed for almindelig rekreativ 

udnyttelse, hhv. i forhold til arealer, der alene drives i rent landbrugsmæssigt eller naturmæssigt 

øjemed. 

Sondringen mellem den lovhjemlede færdselsret og den færdselsret, ejeren imødekommer 

offentligheden, er altså vigtig – både for myndigheder, lodsejere og borgere, der færdes i naturen.  

 

    

                                                           
44 Jørgen Trolle: Om hvad man kunde kalde ”Accept af Risikoen" eller ”Overtagelse af Risikoen" og andre 
Spørgsmål i moderne Erstatningsret. UfR1961B.11. 


