
Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt!
Det er vigtigt at færdes i naturen med omtanke både af hensyn til vores medmennesker
og til dyre- og plantelivet. 

Alle har ret til at færdes i naturen, og der er fastsat generelle regler om vores mulig-
heder for at færdes og opholde os i naturen. Reglerne er et udtryk for en afvejning
mellem bruger, natur- og ejerinteresser. Her er et par gode råd, som du kan følge, når
du færdes i naturen.

Generelle råd til dig, der færdes i naturen

Tag hensyn til dyrene – særligt i yngletiden og på steder, hvor mange dyr hviler og
æder. Og husk at lade være med at røre dyreunger.

Tag hensyn til træer, buske og blomster.

Affald hører ikke hjemme i naturen. Tag affaldet med hjem. Børn og dyr kan nemt
komme til skade med henkastet affald, det forurener og skæmmer naturen. 

Undgå rygning, da et henkastet cigaretskod kan medføre ufattelige ødelæggelser
og bringe både dyr og menneskers liv i fare. 

Adgang til private skove

Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang.

Man må gå og cykle på veje og stier.

Ridning kræver altid ejerens tilladelse.

Man må ikke opholde sig / slå sig ned tættere på bygninger end 150 meter – 
det gælder både beboelses- og driftsbygninger. Man må dog godt passere sådanne
bygninger.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt,
eller på de dage, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Ved stor brandrisiko på grund af tørke kan ejeren efter tilladelse fra det stedlige
politi lukke for adgangen til skoven.

Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 
30 personer.

Sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, lejrslagning, kommercielle arrange-
menter kræver dog altid ejerens tilladelse – uanset antallet af deltagere.

Adgang til veje og stier i det åbne land

Der er adgang døgnet rundt.

Man må gå og cykle på veje og stier.

Adgangen kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt, samt på
de dage, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor man lovligt
kan færdes.

Adgang til udyrkede arealer

Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang.

Man må gå og trække cyklen.

Adgangen kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt, samt på
de dage, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 
30 personer.

Cykel- & mountainbike-brugere:

Det er – uden ejerens forudgående tilladelse – forbudt at cykle uden for veje og stier.

Overalt gælder det, at adgangen sker på egen risiko og at hunde skal holdes i snor. 

Hunde er velkomne i snor

Vil du lufte hunden i naturen, skal den i snor. Husk at:

De vilde dyr stresses – løse hunde skræmmer og stresser dyrene i naturen. Blot
lugten af en hund kan betyde, at dyrene for en tid ikke tør vende tilbage til græs-
ningsstedet eller til ungerne.

Alle hunde – også de ellers så fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt. 

Nogle børn og voksne er bange for hunde – de skal også kunne færdes trygt i
naturen. De har ingen chance for at vide, at netop din hund aldrig ville gøre dem
fortræd.

Der er særlige hensyn at tage til dyreunger. 

Det kan for andre skovgæster være meget ubehageligt at blive løbet op af en løs
hund.

En gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

I kortene finder du flg. piktogrammer:

Tur egnet til cyklingTur egnet til gåtur

Kort over
cykel- og vandreture

i Haslev Kommune
Projektet er et Agenda 21 projekt og er støttet med tilskud fra:

Tips- og lottomidler til friluftslivet, Agenda 21 bestyrelsens pulje, Nordea Danmark
Fonden og Folkeoplysningsudvalgets 5% pulje.

Idé- og arbejdsgruppe:

Idégruppen bag projektet har været: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklist
Forbund, Turistforeningen og Haslev Orienteringsklub. I arbejdsgruppen har desuden
deltaget: Haslev Kommune ved Udviklingsenheden, Erhvervs- og Turistkontoret samt
en repræsentant for lodsejerne.

Derudover har mange andre forskellige interessenter bidraget til udarbejdelsen af kort
og tilhørende tekst: Bregentved, Gisselfeld og Juellund & Giesegaard godser, Skuder-
løse Jagtforening, lodsejere, borgere i Haslev Kommune, Haslev Museum, Haslev
Lokalhistoriske Arkiv, Terslev Sogn, Haslev Kommunes Teknik & Miljø afdeling, Dansk
Skovforening, Kort- og Matrikelstyrelsen, Lokal- og Sogneråd og mange, mange flere.

Tak til alle, der har bidraget til, at projektet er blevet en realitet.

Vi håber, at både nye og gamle Haslev-borgere vil få glæde af kortene – god tur.

Med venlig hilsen

Haslev Kommune
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Naturen må gerne betrædes – men træd varsomt!
Det er vigtigt at færdes i naturen med omtanke både af hensyn til vores medmennesker
og til dyre- og plantelivet. 

Alle har ret til at færdes i naturen, og der er fastsat generelle regler om vores mulig-
heder for at færdes og opholde os i naturen. Reglerne er et udtryk for en afvejning
mellem bruger, natur- og ejerinteresser. Her er et par gode råd, som du kan følge, når
du færdes i naturen.

Generelle råd til dig, der færdes i naturen

Tag hensyn til dyrene – særligt i yngletiden og på steder, hvor mange dyr hviler og
æder. Og husk at lade være med at røre dyreunger.

Tag hensyn til træer, buske og blomster.

Affald hører ikke hjemme i naturen. Tag affaldet med hjem. Børn og dyr kan nemt
komme til skade med henkastet affald, det forurener og skæmmer naturen. 

Undgå rygning, da et henkastet cigaretskod kan medføre ufattelige ødelæggelser
og bringe både dyr og menneskers liv i fare. 

Adgang til private skove

Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang.

Man må gå og cykle på veje og stier.

Ridning kræver altid ejerens tilladelse.

Man må ikke opholde sig / slå sig ned tættere på bygninger end 150 meter – 
det gælder både beboelses- og driftsbygninger. Man må dog godt passere sådanne
bygninger.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt,
eller på de dage, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.

Ved stor brandrisiko på grund af tørke kan ejeren efter tilladelse fra det stedlige
politi lukke for adgangen til skoven.

Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 
30 personer.

Sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, lejrslagning, kommercielle arrange-
menter kræver dog altid ejerens tilladelse – uanset antallet af deltagere.

Adgang til veje og stier i det åbne land

Der er adgang døgnet rundt.

Man må gå og cykle på veje og stier.

Adgangen kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt, samt på
de dage, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Det er tilladt at plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug, hvor man lovligt
kan færdes.

Adgang til udyrkede arealer

Der er adgang fra kl. 7 til solnedgang.

Man må gå og trække cyklen.

Adgangen kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der afholdes jagt, samt på
de dage, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Organiserede aktiviteter kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 
30 personer.

Cykel- & mountainbike-brugere:

Det er – uden ejerens forudgående tilladelse – forbudt at cykle uden for veje og stier.

Overalt gælder det, at adgangen sker på egen risiko og at hunde skal holdes i snor. 

Hunde er velkomne i snor

Vil du lufte hunden i naturen, skal den i snor. Husk at:

De vilde dyr stresses – løse hunde skræmmer og stresser dyrene i naturen. Blot
lugten af en hund kan betyde, at dyrene for en tid ikke tør vende tilbage til græs-
ningsstedet eller til ungerne.

Alle hunde – også de ellers så fredelige og velafrettede – har et jagtinstinkt. 

Nogle børn og voksne er bange for hunde – de skal også kunne færdes trygt i
naturen. De har ingen chance for at vide, at netop din hund aldrig ville gøre dem
fortræd.

Der er særlige hensyn at tage til dyreunger. 

Det kan for andre skovgæster være meget ubehageligt at blive løbet op af en løs
hund.

En gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

I kortene finder du flg. piktogrammer:

Tur egnet til cykling Tur egnet til gåtur

Kort over
cykel- og vandreture

i Haslev Kommune
Projektet er et Agenda 21 projekt og er støttet med tilskud fra:

Tips- og lottomidler til friluftslivet, Agenda 21 bestyrelsens pulje, Nordea Danmark
Fonden og Folkeoplysningsudvalgets 5% pulje.

Idé- og arbejdsgruppe:

Idégruppen bag projektet har været: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklist
Forbund, Turistforeningen og Haslev Orienteringsklub. I arbejdsgruppen har desuden
deltaget: Haslev Kommune ved Udviklingsenheden, Erhvervs- og Turistkontoret samt
en repræsentant for lodsejerne.

Derudover har mange andre forskellige interessenter bidraget til udarbejdelsen af kort
og tilhørende tekst: Bregentved, Gisselfeld og Juellund & Giesegaard godser, Skuder-
løse Jagtforening, lodsejere, borgere i Haslev Kommune, Haslev Museum, Haslev
Lokalhistoriske Arkiv, Terslev Sogn, Haslev Kommunes Teknik & Miljø afdeling, Dansk
Skovforening, Kort- og Matrikelstyrelsen, Lokal- og Sogneråd og mange, mange flere.

Tak til alle, der har bidraget til, at projektet er blevet en realitet.

Vi håber, at både nye og gamle Haslev-borgere vil få glæde af kortene – god tur.

Med venlig hilsen

Haslev Kommune
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