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Kære Lea Wermelin 

Vedr. nyt nationalt net af naturstier. 

Dansk Skovforening erfarede lidt overraskende torsdag den 30. september 2021, at ministeriet 
sammen med KL og Friluftrådet planlægger at etablere et nyt net af naturstier i Danmark. Det 
fremgår af den udsendte nyhed fra ministeriet, at regeringen nu, efterfølgende, vil række ud til 
centrale aktører med henblik på projektets realisering   
 
Dansk Skovforening repræsenterer de private skov- og naturejere i Danmark. De private skove 
udgør ca. 70 procent af det samlede skovareal i Danmark.  
 
Det er nærliggende at konkludere, at planerne om et net af naturstier også vil involvere private 
lodsejere. Dansk Skovforening ser derfor frem til at blive orienteret om planernes indhold.  
 
Vi ser også frem til en drøftelse af de private skoves rolle i et nyt stisystem, og hvilke konsekvenser 
de nye stier kan eller vil have for de private skove.  
 
Et helt grundlæggende spørgsmål er ejerskabet til de arealer, som stierne skal gå henover. Det har 
stor betydning for vores medlemmer, hvordan projektet forholder sig til det samarbejde og de 
aftaler, som evt. vil skulle indgås med private lodsejere, herunder også om der kan blive tale om 
ekspropriation. Andre relevante spørgsmål kan være adgangsforhold, skiltning, markedsføring og 
omfanget af nye besøgende/skovgæster på private arealer. 
 
Det er vores generelle opfattelse, at en god og tidlig interessentdragelse i de fleste tilfælde er 
fremmende for en god proces og godt resultat. Dansk Skovforeningen mener derfor, at en tidligere 
inddragelse og orientering om planerne havde været både hensigtsmæssig og helt naturlig. 
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Vi bemærker samtidigt, at der er afsat 5 mio. kr. årligt til projektets realisering.  
 
Parallelt har Dansk Skovforening ultimo august 2021 fået meddelelse fra Miljøstyrelsen om, at 
ministeriet ikke vil sætte økonomiske midler af til oplysende kampagner om god adfærd i naturen 
eller om adgangsreglerne.  
 
Det samme gælder i forhold til den skilteordning i de private skove, som tidligere er etableret, og 
som pt. er det eneste offentlige bidrag til oplysning om de regler, der er forbundet med 
offentlighedens adgang til de private skove. Ordningen vil udløbe i løbet af de næste par år, når 
lageret af skilte er brugt op. Der er brug for en modernisering af dette, da de nuværende grønne 
skovskilte er lavet før både QR- kodens og mobiltelefonens opfindelse.  
 
Formålet med det nye stisystem er, som vi forstår det, at gøre naturen mere tilgængelig. Alt andet 
lige betyder det antageligvis flere besøg i naturen og i skovene med deraf følgende større behov 
for oplysning om, hvordan man opfører sig fornuftigt og hensynsfuldt i naturen på både offentlige 
og private arealer.  
 
Dansk Skovforening mener, at de nye naturstier, eller planerne om dem, samtidigt derfor kan være 
en god anledning til at gøre mere for at oplyse borgerne om adgangsreglerne og god adfærd i 
naturen.  
 
Vi frem til drøftelser om planerne for nye naturstier i Danmark og en forhåbentlig afklaring af de 
spørgsmål, som vi har berørt ovenfor. 
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