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Kære Esben Lunde Larsen 

Behov for klare regler om adgang til særlige anlæg i skov 

Skoven er befolkningens foretrukne sted, når de skal ud og nyde naturen, og konflikter mellem 
skovens brugergrupper er ikke en ny problemstilling, men har indtil nu kunnet løses inden for de 
eksisterende regler om adgang til naturen og skovene. 
 
Særligt mountainbikeryttere og de konflikter, de har med andre brugergrupper, har i de seneste år 
været omtalt i både lokale og landsdækkende medier. Der har været gennemført en 
landsdækkende kampagne ”Flink af natur” og i mange skove – både statsskove, kommuneskove og 
private skove – har der gennem dialog været fokus på at skille denne lidt mere action-prægede 
brugergruppe fra andre blødere grupper ved at anlægge særlige mountainbikespor. Den 
anbefaling har Skovforeningen givet sine medlemmer, og der er blevet anlagt flere nye spor.  
 
Det er denne positive udvikling for friluftslivet i skovene, som nu er truet af en ny tolkning af 
adgangsreglerne fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, og dette er årsagen til vores 
henvendelse. 
 
Når skovejerne anlægger sporene, gør de det ud fra følgende forudsætninger/forventninger: 
 

- Sporene anlægges typisk i et samarbejde og gennem en aftale med lokale MTB-klubber 
- Sporene anlægges primært uden for det eksisterende vej- og stinet for at tilgodese MTB-

rytternes ønsker og for at kunne adskille dem fra andre brugere (særligt gående) og 
dermed mindske konflikterne væsentligt 

- Hermed undgås ulovlig MTB-kørsel på andre stier i skoven, der ikke er egnede til kørsel 
med almindelig cykel 

- Sporene er en adgang, der etables udover den sædvanlige lovfæstede adgang, og kan 
derfor forbeholdes denne brugergruppe og kan nedlægges igen, hvis der ikke længere kan 
opretholdes en fornuftig aftale. 

 
Myndighedernes tolkning af reglerne sætter stop for nye MTB-spor 
I et konkret tilfælde blev der rejst tvivl om, hvorvidt en skovejer kunne forbeholde sådanne særligt 
anlagte MTB-spor for denne ene brugergruppe. Skovforeningen bad Naturstyrelsen (nu SVANA) 
som myndighed på området om en tolkning af reglerne. Styrelsen fremkom med følgende 
tolkning: 
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”Et etableret mountainbikespor skal sidestilles med en vej/sti i naturbeskyttelseslovens forstand, 
og mountainbikesporet vil således være omfattet af færdselsretten i naturbeskyttelseslovens § 23, 
hvis der er lovlig adgang til sporet” 
 
Det vil i praksis betyde at: 
 

 Hvis der etableres MTB-spor, vil sporet være at sammenligne med øvrige veje og stier i 
skoven (en permanent, menneskeskabt færdselsbane). 

o Der vil derfor være adgang for færdsel på sporet til fods og på cykel. Cykling 
forudsætter dog, at sporet findes egnet til cykling med almindelig cykel.  

 

 Ovenstående kræver dog at der er lovlig adgang til sporet: 
o Det er der, når sporet etableres i sammenhæng med eller krydser det eksisterende 

vejsystem. 
o Hvis sporet etableres uden for det eksisterende system, vurderer Styrelsen, at der 

med tiden kan skabes et spor dertil, hvorpå der vil være lovlig adgang.  
 

 Særligt for adgangen til at cykle på sporet vurderer Styrelsen, at hvis der er etableret anlæg 
på sporet ud imod vejen/stien, som ikke kan passeres med en almindelig cykel, er der ikke 
adgang for cykling. Det hindrer dog IKKE den gående adgang. 
 

 Styrelsen vurderer, at det ikke vil være muligt at lukke sporet (dvs. forbeholde det til brug 
for MTB) efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 

 
Brug for politisk afklaring 
 
Skovforeningen er uenig i tolkningen, som vil føre til, at udlæg af MTB-spor gøres uanvendeligt 
som løsning på konflikter mellem skovenes brugergrupper. 
 
Der er derfor brug for en politisk afklaring, så skovejerne har juridisk sikkerhed for, at der kan 
etableres særlige anlæg (fx MTB-spor), som kan forbeholdes en bestemt brugergruppe, og som 
kan nedlægges igen, hvis der ikke længere er brug for dem, eller en aftale opsiges. 
 
Vi vil derfor gerne opfordre til, at dette spørgsmål tages op i snarest muligt, så vi bevarer den 
positive udvikling for friluftslivet i skovene. Vi tager gerne et møde, hvor vi uddyber nærmere. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Niels Reventlow                   /   Jan Søndergaard 


