
 

Store aflæsninger 

 

En guide til skovejere 

En Værktøjskasse fra En Værktøjskasse fra En Værktøjskasse fra En Værktøjskasse fra     

Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening 

samt Skov- og Naturstyrelsen 



 

Hvilke typer affald aflæsses hyppigst? 

 

I rapporten ”Skrald i Skoven”, som Hold Dan-

mark Rent har lavet, angiver næsten halvdelen 

af de medvirkende skovejere, at de fleste store 

aflæsninger består af byggeaffald. Derefter føl-

ger kategorien indbo, som dækker over de ting, 

som folk smider ud, når de rydder op eller skal 

flytte, eksempelvis møbler, tæpper og porce-

læn. Herefter følger haveaffald, biler, mad (for 

eksempel slagteriaffald og forældede butiksva-

rer) og diverse. 

Du kan læse hele rapporten på 

www.holddanmarkrent.dk under ”Analyser”. 

 

Hvad gør jeg ved affaldet? 

 
Affald tiltrækker mere affald. Derfor bør du fjerne affaldet hurtigst muligt og aflevere det på nærmeste 

genbrugsstation. 

 

Du kan i visse situationer få dækket dine udgifter til oprydning gennem Skov- og Naturstyrelsens godt-

gørelsesordning for brand-, tyveri- og hærværkssskader. Det sker gennem en aftale med Dansk Skov-

forening og Dansk Landbrug om kompensation for økonomisk tab som følge af visse publikumsskader. 

Ordningen omfatter også oprydning efter større, samlede affaldsaflæsninger, med mindre aflæsningen 

er foretaget umiddelbart op til offentlig vej. 

Læs mere om regler og muligheder for godtgørelse på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside  

www.skovognatur.dk/Skov/Privat/Brand/   

 

 

Hvad er en stor aflæsning? 

 
En stor aflæsning er, når private eller virksomheder  vælger at køre store mængder affald ud i skoven 

og læsse det af her i stedet for at aflevere det på nærmeste genbrugsstation. 

 



 

Hvad er straffen for aflæsning af affald? 

 

Udover at det er fornuftigt ikke at smide affald i naturen, så er det også forbudt at gøre det iføl-

ge naturbeskyttelsesloven. Naturen ødelægges, og omkostningerne til at fjerne affaldet er sto-

re. 

 

Folketinget har drøftet rammerne for bøder 

for henkastning af affald i naturen og fundet 

det passende med et bødeniveau på mini-

mum kr. 5.000 for privates og kr. 8.000 for 

erhvervsdrivendes henkastning, dog mini-

mum kr. 1.000 for privates henkastning af 

små mængder affald, f.eks. skovtursaffald. 

For privates henkastning af affald uden for 

genbrugsstationer, i byer og på parkerings-

pladser m.v. bør bøden i almindelighed i før-

stegangstilfælde være minimum kr. 3.000. I 

sidste ende vil det være en konkret afgørelse 

hos politiet eller domstolene.  

 

Om evt. godtgørelse for bortfjernelse af af-

fald henvises til Skov- og Naturstyrelsens 

særlige ordning, se side 2. 

 

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ser det ske? 

 

Hvis du ser nogle læsse affald af, så lad endelig være med at blande dig. Ingen, som er i gang med no-

get kriminelt, har lyst til at blive afsløret. Det kan være farligt for dig. Skriv i stedet nummerplade, bilty-

pe, dato, tid og sted ned. Tag eventuelt diskret et billede med din mobiltelefon og meld synderen til po-

litiet. 

 

Er din fornemmelse, at problemet med store aflæsninger især opstår, fordi nærmeste genbrugsstation 

har for korte åbningstider – så henvend dig til kommunen, så I sammen kan finde den bedste løsning. 



 

Forebyggelse er vejen frem.  

Lav for eksempel aktiviteter med de lokale skoler/børnehaver, hvor 

børnene lærer om affald, og hvad det gør ved skoven og dens dyr. 

Børn er de bedste til at fortælle forældrene, hvad der er rigtigt og 

forkert – og du har sikret, at næste generation bliver bedre end den 

foregående. Samtidig giver det gode lokale relationer, og ingen har 

lyst til at smide affald hos nogle, de kender. 

 

Involver dig også på andre måder i lokalmiljøet. Kender du skovens 

gæster, holder de justits for dig, når du ikke er der. De skal nok tip-

pe dig om ”skovsvin”. 

 

Du kan for eksempel tage kontakt til naturformidlerne hos Dan-

marks Jægerforbund. De arrangerer gerne en ”Affaldsjagt”. 

Der er også god inspiration at hente på skoven-i-skolen.dk under 

UV materialer, hvis du vil lave sjove og lærerige aktiviteter for børn. 

 

Gør det svært at dumpe affald. Hvis der er steder, som er nemme 

at komme til med en bil, og som samtidig ligger skjult, vil det tiltrække ”affalds-aflæssere”, da de kan 

arbejde uforstyrret. Her vil det være en god idé at overveje, om nogle af følgende muligheder kunne an-

vendes for at gøre det sværere at komme til at læsse affald af: 

• Hegn 

• Bomme 

• Låger 

• Store sten 

• Beskæring af vegetation 

• Bedre belysning 

Der er ikke lavet undersøgelser på, om opsatte skraldespande i skoven genererer mere eller mindre af-

fald smidt i skoven. 

Nogle skovejere har haft gode erfaringer med helt at fjerne dem, da deres erfaring er, at det inviterer til 

at læsse større mængder affald af omkring skraldespandene. 

Til gengæld vil nogle gæster måske blive irriterede over ikke at kunne komme af med for eksempel  

madpapir, og mængden af småt henkastet affald vil i stedet stige. 

 

Hvordan undgår jeg affald fremover? 

 

Skraldespande eller ej? 



Hold Danmark Rent har ikke det endelige svar, så vi vil råde dig til at prøve dig frem. Og så vil vi meget 

gerne høre om dine erfaringer med enten at sætte flere skraldespande op eller alternativt fjerne dem 

helt. Skriv til os på kontakt@holddanmarkrent.dk  

Hold Danmark Rent har oprettet en række Værktøjskasser. Det er en samling af konkrete redskaber, 

viden, erfaringer og gode råd, der skal gøre medlemmer af Hold Danmark Rent, borgere, og andre inte-

ressenter i stand til selv at gå i gang med projekter eller kampagner. Vi udvikler hele tiden nye Værktøjs-

kasser, så hold øje med nye tiltag på www.holddanmarkrent.dk 

 

Tilgængelige Værktøjskasser pt:  

• Skraldiaden – en affaldskampagne for børn 

• Hjælp et skod – en cigaretskodskampagne 

• Rent kvarter/boligområde – kom i gang med at involvere beboerne  

• Ren strand - kom i gang med frivillige kræfter 

• Store aflæsninger - en guide til skovejere  

 

Andre Værktøjskasser fra Hold Danmark Rent 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

God fornøjelse med at holde skoven smuk og ren til 

glæde for dyr og mennesker! 
    
    

    
Med venlig hilsen    
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