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PRESSEMEDDELELSE
Tag ud i naturen – men ikke hvor som helst!
Det er efterår. Det er tid at tage i skoven efter svampe. Men var dig for hvor du går. Står
der en flok kantareller på skovbunden, må du pænt lade dem stå, hvis skoven er privat, for
der har du kun lov til at færdes på vejene. I agerlandet må du færdes på vejene, men ikke
gå langs hegn og skel eller hen over stubmarkerne.
Disse forhold opfatter mange som urimelige. Derfor nedsatte miljøministeren sidste år et udvalg, der skulle foreslå hvordan befolkningen kan få større adgang til det åbne land og skovene.
Nu foreligger udvalgets rapport.
”Mange steder er muligheden for at gå en tur blevet mere besværlig. Markveje nedlægges og
mange nye fritids-landbrugere håndhæver nidkært den private ejendomsret. Derfor er der grund
til at forsvare befolkningens ret til at færdes i naturen”, siger formand for Naturrådet, Peder
Agger. ”I forhold til hvor få der i dag ejer jord og hvor store summer samfundet støtter jordbruget med er det kun rimeligt, at der gribes forudseende ind for at sikre, at der også er adgang til
naturen i fremtiden. Desværre er udvalgets perspektiv kort og dets bidrag beskedent”, fortsætter
Peder Agger.
Det er blevet til nogle mindre forslag om at private veje og stier af rekreativ interesse ikke må
nedlægges uden videre, at man atter må ride i strandkanten, at man må stå på ski på snedækkede
marker. Man må også tage på skovtur en time tidligere om morgenen, og endog både færdes og
opholde sig på skovbunden i umiddelbar nærhed af vej og sti. Men man har ikke lagt op til at der
skal gælde samme regler for færdsel i private som i offentlige skove. Og hvad angår færdslen på
agerlandets udyrkede arealer langs hegn og skel, lægger man overvejende op til frivillige aftaler,
hvilket jo hele tiden har været tilladt. En stor del af udvalgets medlemmer går dog ind for at
færdsel langs vandløb skal være tilladt.
”Og selvom Naturrådet hilser selv små forbedringer velkomment bare de går i den rigtige retning, er det svært at se argumenter for, at man i de private skove ikke må plukke svampe på
samme måde som i statsskovene. Og det er svært at forstå, hvorfor det stadig skal være forbudt at
gå lang hegn og skel. Det ville være en rimelig forenkling af reglerne for alle der ønsker at færdes i skoven og på landet. og i de få tilfælde hvor folks færdsel kan forstyrre produktionsinteresser, privatlivets fred eller sårbar natur må det kunne løses med lokale restriktioner”, slutter Peder Agger.
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