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Rekreative stier

Vejdirektoratets definition af en rekreativ sti:
Rekreative stier giver adgang til natur-og 
kulturoplevelser uden for byen og forløber på 
hele eller dele af strækningen gennem 
fredelige grønne omgivelser.

Rekreative stier kan have forskellige 
ejerforhold. Der er kommunale rekreative stier, 
statsejede rekreative stier, kommunale 
ruteforløb og private stier med offentlig adgang. 



Rekreative stier

En rekreativ sti kan være en grussti, trampesti, natursti, markvej, skole-eller 
kirkesti. Det kan også være asfalterede veje eller private fællesveje, som er en del 
af et rekreativt ruteforløb.
Brugere af de rekreative stier er forskellige – hvad enten du er cyklist, rytter, 
gående med eller uden hund eller kørestolsbruger.



Love og regler
- offentlighedens adgang

Rekreative stier er et komplekst område og 
beror på kompleks lovgivning i forhold til 
hvor man må færdes og hvilke regler, der er 
for adgang til naturen.

Miljøstyrelsens vejledning om adgangsregler 
i naturen tager udgangspunkt i 
Naturbeskyttelseslovens og 
adgangsbekendtgørelsen. Den kan ses på 
www.mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i
-naturen/hvor-maa-jeg-
faerdes/vejledning/

http://www.mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/vejledning/
http://www.mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/vejledning/
http://www.mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/vejledning/


Love og regler
- offentlighedens adgang 

• Mark- og vejfredsloven
• Naturbeskyttelseslovens kapitel 4

(§ 22 strande, § 23 skove, § 24 udyrkede arealer, § 25 klitfredede arealer
§ 26 veje og stier, § 26a nedlæggelse af veje og stier)

• Adgangsbekendtgørelsen
• Vejloven og Privatvejloven
• Færdselsloven
• Hundeloven
• Vandløbsloven
• Klitfredningsbekendtgørelsen
• Fredninger samt gældende retspraksis



Hvor kan jeg finde adgangsregler ?



Rekreative stiers muligheder

Fastholde eksisterende rekreative stier ved benyttelse. 
Synliggøre det rekreative net af stier, hvilke stier er sikret offentlig adgang og for 
hvilken brugergruppe. Kan stien blive en del af en rute eks. Kløverstier.
Udarbejde principper for afmærkning og skiltning af rekreative stier.
Udarbejde en stiplan for rekreative stier.



Nye rekreative stier – what to do !

Definer formål og målgruppe

Lodsejer aftaler

Afmærkning og skiltning

Tilladelser og drift

Økonomi



Sti ved Maglehøjene



Hvor kan du se rekreative stier og 
ruter

Friluftsguiden
www.friluftsguiden.dk

Udinaturen
www.udinaturen.dk

Gribskov Kommunes NetGis
http://gribskov.netgis.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=526&hidelogin=true

Viden om Friluftsliv
www.videnomfriluftsliv.dk

http://www.friluftsguiden.dk/
http://www.udinaturen.dk/
http://gribskov.netgis.dk/NetGISRuntime/basis/index.jsp?custid=526&hidelogin=true
http://www.videnomfriluftsliv.dk/
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