
Ø-undersøgelsen 2021-22, DOF-Fyn 

Færdselsregler ved fugletællinger 
 

Når vi tæller fugle i dette projekt for DOF-Fyn, er det vigtigt, at vi ”opfører os ordentligt”. Ligesom vi skal passe 

på fuglene, gælder det om at have et godt forhold til lodsejere, øboere og andre folk i naturen. Derfor skal vi 

kende og følge reglerne for færdsel i naturen. 

Generelt gælder: 

• Der er adgang til fods på næsten alle danske kyststrækninger hele døgnet rundt. 

• På private strande skal der være mindst 50 m til nærmeste beboelsesbygning, hvis man vil tage ophold. 

Når man går fra stranden og ind på en ø eller et kystområde er der strandeng, marker, græsningsarealer, 

markstier m.m., som for det meste er privatejede. Overalt skal man tage hensyn til naturen, 

landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej. 

• Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis 

den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet. 

• På private, udyrkede arealer, der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, 

og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. 

• Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan 

komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang. 

• På udyrkede arealer, som er statsejede, må man færdes hele døgnet. 

Som det ses ovenfor, er der ret vide rammer for at færdes i naturen. Men uanset at vi måske har retten til at gå i 

et område, vil det ofte være det bedste at spørge ejeren eller beboeren om lov. Derved får vi lejlighed til at 

fortælle om fugletællingerne, og ikke mindst kan vi få nogle informationer om området og dets fugleliv, som kan 

være vigtige for vores projekt. 

Reservater og fredede arealer: 

På en del af øerne og kystlokaliteterne er der adgangsforbud i yngletiden. Her er det særlig vigtigt, at optælleren 

forud meddeler den tilsynsførende, hvem der kommer og tidsrummet for besøget. Husk at medbringe brevet 

med tilladelsen til at foretage optællingerne.  

Flere steder findes skilte med henstilling om ikke at færdes i yngletiden. Her kan vi gå ind, og kommunerne (som 

oftest har sat skiltene op) er orienterede om optællingerne. Men igen, kontakt lodsejer. 

Undgå at forstyrre fuglene unødigt: 

Når vi trænger ind i fuglenes yngleområder, giver det altid en vis forstyrrelse. Vi må derfor ikke opholde os 

længere tid end nødvendigt for at foretage vores optællinger. Hold afstand (vi har gode kikkerter) og gå gerne 

en omvej uden om kolonier af terner, måger og klyder. Se i øvrigt gode råd i optællingsvejledningen. 

 


