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Her gælder reglerne for skiltning 
 

I Danmark passer vi på landskabet og borgernes mulighed for at kunne færdes frit og sikkert, både på 

veje, ad stier og i naturområderne.  Landskabet, også kaldet det åbne land i naturbeskyttelsesloven, er 

beskyttet mod friluftsreklamer.  

Forbud 

Lovens § 21 indeholder forbud mod opsætning af: 

 Plakater, skilte, reklameflag, afbildninger og andre former for reklame- og propaganda.  

Undtagelser til forbud: Det er muligt at opsætte: 

 Virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til en virksomhed. Reklamen må dog ikke virker 

dominerende i landskabet eller være synlig på lang afstand.  

 Skilte for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde i et lokalplanlagt erhvervsområde. 

 Trafikpropagandaskilte, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed.  

 Valgplakater, i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller 

folkeafstemninger.  

 Mindre oplysningskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed på egen ejendom eller ved 

indkørslen til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. 

 Reklamer på idrætsanlæg 

Her gælder reglerne 

 Reglerne gælder, når skiltene er synlige i det åbne land.  

 Selv større anlagte grønne områder kan regnes for åbent land – både i og uden for byerne. 

 Reglerne gælder også for reklamer på biler, ladvogne, halmballer eller andre indretninger. Hvis du 

f.eks. parkerer en bil i det åbne land for at reklamere og ikke af hensyn til parkering, kan 

Odsherred Kommune forlange bilen fjernet. Se evt. regelgrundlaget: 

- naturbeskyttelsesloven, 

- bekendtgørelse om mindre oplysningsskilte mm. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127104
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13009


Definition af åbent land 

 Åbent land defineres af landskabets udseende – ikke opdelingen i by- og landzone, eller 

sommerhus-, eller erhvervsområde.  

 I det åbne land ses der mest marker, skove, strand og naturarealer, og husene ligger spredt. 

 

Offentlighedens adgang og skilte 
 

 Offentligheden har adgang til at færdes og opholde sig i naturen, jf. 

naturbeskyttelseslovens § 22 – 26.  

 Man må kun undtagelsesvist hindre adgangen ved skiltning.  

 Reglerne herfor gælder også adgang ad veje og stier, uanset ejerforhold. 

Mange skilte med teksten ”privat vej, uvedkommende forbydes færdsel” 

og lignende er ikke lovlige.  

 Naturstyrelsen  og Friluftsrådet har lavet en særlig Skiltevejledning, med 

fokus på udformning af skilte og offentlighedens ret til at færdes frit.  

Hvis du vil vide mere 

 Hvor må jeg færdes?, (Naturstyrelsen),  

 Naturstyrelsens skilte og piktogrammer (Naturstyrelsen) 

 Offentlig adgang i det åbne land (Odsherred Kommune) 

 bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen  

 

 

 

 

 

Eksempel på lovlig 
skiltning fra 
Naturstyrelsens 
skiltevejledning 

http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2004/skiltevejledning.htm
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Hvormaajegfaerdes/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Faciliteter/Skiltning/Beskrivelse_skilteprogrammet.htm
http://www.odsherred.dk/page655.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139348


 

Næringsdrivendes skiltning ved veje og indkørsler i det åbne land 

Næringsdrivende som f.eks. gårdbutikker, håndværkere, restaurationer og kunstnere, ønsker ofte at 

reklamere for deres virksomheder langs landevejen eller lignende. 

Sådan må skiltet se ud 

 I det åbne land må du som næringsdrivende sætte mindre oplysningsskilte op.   

 Er skiltet opsat efter reglerne, er det ikke nødvendigt med tilladelse fra kommunen. 

 Er du fortsat i tvivl, så se bekendtgørelse om mindre oplysningsskilte mm., eller kontakt 

kommunen. 

Regler for oplysningsskilte ved vejen i det åbne land:  

 Skiltet skal være rektangulært og må ikke være 

større end 0,25m2 

 Overkant må ikke være højere end 1m over terræn 

 Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve 

med tekst i neutrale farver 

 Det må ikke være kunstigt belyst, reflekterende eller 

bevægeligt 

 På skiltet må der kun stå virksomhedens navn, 

adresse, art og produktion 

 Logo kan holdes i de farver, som din virksomhed 

normalt benytter 

 Logoet må højst fylde 10% af skiltets areal 

 Der må ikke sættes genstande, flag eller lignede ved skiltet 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13009


Kort sagt: Et skilt med oplysninger skal være afdæmpet og neutralt, og det må ikke vække opsigt over 

store afstande. Det må ikke skæmme i naturen eller vække stor opmærksomhed, så det forstyrrer 

trafikanterne. 

I modsætning til de små oplysningsskilte placeret ved vejen i det åbne land, må du sætte lidt større skilte 

op i umiddelbar tilknytning til virksomheden. Skiltet må dog stadig ikke være synligt over stor afstand 

eller virke dominerende. Spørg kommunen hvis du er i tvivl. 

Her må du opsætte skilte 

 Du må opsætte mindre oplysningsskilte ved indkørslen - eller der hvor den private lukkede vej 

munder ud i nærmeste offentlige vej. 

  Skilte skal sættes uden for selve vejarealet. Ejer du ikke selv arealet, hvor skiltet placeres, skal 

du indhente lodsejers accept.

 

 Du må gerne sætte en virksomhedsreklame med oplysninger på egen grund, i umiddelbar 

tilknytning til virksomheden.  

 Skiltet må ikke være synligt over stor afstand eller virke dominerende.  

 Undgå boder og skilte der gør, at biler standser pludseligt og uforsvarligt. Der skal også være plads 

til at parkere.  

 



Skema: Næringsdrivendes skiltning i det åbne land 

 
Du må gerne opsætte et skilt: 

 
Du må ikke opsætte et skilt: 

 
der er rektangulært på maksimalt 0,25m2 

vedr. næringsdrift eller virksomhed, 

 
der overstiger 0,25m2, 

 
med en overkant på maksimalt 1 m over 

terræn, 

 
hvor overkanten overstiger 1 m over terræn, 

 
med oplysninger om din virksomheds navn, 

adresse, art og produktion, 

 
med andre oplysninger end en virksomheds navn, 

adresse, art og produktion, 

 
der har en ensfarvet og afdæmpet bundfarve 

og afdæmpede tekstfarver, 

 
med flerfarvet, skrigende bundfarve eller skrigende 

tekstfarver, 

 
hvor logo maksimalt udgør 10 % af skiltets 

areal og hvor din virksomheds normale logo og 
virksomhedsfarver benyttes. 

 
hvor logo overstige 10 % af skiltets areal og hvor logoet 

ikke er det logo, som din virksomheden normalt 
benytter, eller hvor logoet er i farver, som 

virksomheden ikke benytter normalt, 
  

der er belyst, oplyst, retroreflekterende eller 
bevægeligt, 

der virker skræmmende eller hindrer offentlighedens 
adgang til arealer, hvor offentlig færdsel er tilladt. 

 

Erhvervsområder og skiltning i det åbne land 
 

Når erhvervsområder ikke er fuldt udbygget, kan de have karakter af åbent land. Her må du bruge mindre 

oplysningsskilte ved vejen og skilte nær dine bygninger. 

Sådan må skiltet se ud i erhvervsområdet i det åbne land  

 op til 0,5 m2 

 I afdæmpede farver 

 Evt. med logo i egne farver 

 Uden kunstig belysning, ikke reflekterende eller bevægelige 

 Uden brug af genstande, produkter, flag m.v. 

Du må dog kun reklamere for virksomheder, der har eller får tilknytning til området. 

Øvrige krav til skilte i erhvervsområder i det åbne land 

 Ét skilt må opsættes på maksimalt 4m2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde og ejendomme i 

lokalplanlagte erhvervsområder.  



 Ved virksomheder under opførelse kan der også opsættes et skilt på højst 4m2, der oplyser om 

byggeriet og den kommende virksomhed.  

 Erhvervsområders skilte med virksomheder og byggegrunde må ikke kunne ses fra motor- og 

motortrafikveje.  

 Ved øvrige offentlige veje skal vejbyggelinjer respekteres.  

 Husk også at se i lokalplanen for evt. andre retningslinjer. 

Skema: Skiltning i erhvervsområder 

 
Du må gerne opsætte et skilt: 

 
Du må ikke opsætte et skilt: 

 
på maksimalt 0,5m2. Saml gerne skilte fra 

flere virksomheder i en galge, 

 
som overstiger 0,5m2 

 
ved adgangsvejene til erhvervsområder og 

til de enkelte virksomheder i området, 

 
uden for adgangsveje til erhvervsområder eller uden 

for de enkelte virksomheder i området, 

Der oplyser om en virksomheds navn, 
adresse, art og produktion, 

Der oplyser om andet end en virksomheds navn, 
adresse, art og produktion,  

 

i afdæmpede farver og med det logo, som 
virksomheden normalt benytter, 

I skrigende farver 
 

 

 

Idrætsanlæg og golfbaner i det åbne land  
 

Odsherred Kommune tillader følgende skilte og reklamer på idrætsanlæg og golfbaner i det åbne land: 

 Beskedne reklamer på idrætsanlæg i det åbne land.  

 Reklamerne skal være i nær tilknytning til klubhuse, bander, faste tribuner m.v.  

 Skiltenes overkant må højst være 1m over terræn.  

 Odsherred Kommune kan tillade reklamer inden for afskærmede idrætsanlæg, hvis de er synlige i 

meget begrænset omfang uden for anlægget. 

  I særlige tilfælde kan Odsherred Kommune tillade midlertidige reklamer uden for anlægget i 

forbindelse med idrætsarrangementer. 

 På golfbaner i det åbne land kan der gives tilladelse til mindre sponsorreklamer. Der kan sættes 

en neutral reklame på selve informationstavlen nær teestedet. Reklamen må ikke overstige 900 

cm2 (0,09 m²). Der kan være mindre reklameskilte ved hullerne, på flag og bænke. 



Færdselsskilte og lignende 
 Autoriserede færdselsskilte (eksempelvis med forbud mod færdsel, hastighedsbegrænsning osv.) 

må kun opsættes med tilladelse fra kommunen, og i nogle tilfælde kræver det også tilladelse fra 

politiet.  

 Trafiksikkerhed med mere betyder, at vejmyndigheden (kommunen eller staten) konkret skal 

tillade færdselsskilte og lignende. Se evt. vejloven  

Skema: Færdselsskilte og lignende – på vejarealer og private fællesveje 

 
Du må gerne opsætte et skilt: 

 
Du må ikke opsætte et skilt: 

 
hvis det oplyser om ”Pas på mig”(legende 
børn) eller ”Nabohjælp” og du har fået 
kommunens tilladelse. 

 
hvis kommunen - og i nogle tilfælde politiet - ikke har 
givet dig tilladelse, uanset om det er et færdselsskilt 
eller et andet skilt.  

 

Servicevejvisning 
 

Servicevejvisning har til formål at vejvise til ikke-geografiske mål, f.eks. 

seværdigheder, overnatningssteder, virksomheder og lignende.   

I kommunens Center for Natur, Miljø og Trafik kan du få oplysning om, 

og søge om at få servicevejvisning til din virksomhed:  

 Almindelig servicevejvisning med blå/hvide tavler anvendes, når 

der er tale om overordnede trafikale hensyn.  

 Særlig servicevejvisning med sort/hvide tavler anvendes ved 

vejvisning til mindre private virksomheder i det åbne land. 

Særlig servicevejvisning betales af den, der ønsker vejvisningen.  

Lejlighedsskiltning 
 

Lejlighedsskiltning er midlertidige reklameskilte og plakater i forbindelse med byfester, festivals, cirkus, 

tivoli eller lignende.  

 Opsætning af disse må kun ske i byzone og efter tilladelse fra kommunen.   

 Opsættes skilte/plakater på el- og belysningsmaster kræver det desuden særskilt tilladelse fra 

elselskabet. 

Påbud og lovliggørelse 
 

Kommunen skal sikre, at reglerne overholdes og kan give dig et påbud om at ulovlige skilte flyttes eller 

ændres, hvis du ikke følger de regler, der gælder.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=137745


Kontakt 
 

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Biolog, Henrik Mysager Knudsen, 59 66 60 61, hemkn@odsherred.dk 

Miljøplanlægger, Benjamin Dyre, 59 66 60 14, bendy@odsherred.dk 

Ingeniør, Torkil Skov, 59 66 60 44, tsk@odsherred.dk (kun trafikforhold) 

Illustrationer: Johanne Maria Jensen og Torkil Skov. Vi takker Næstved Kommune for deres tilladelse til at benytte illustrationer og 

tekst i ovenstående.  

mailto:hemkn@odsherred.dk
mailto:bendy@odsherred.dk
mailto:tsk@odsherred.dk

