
Kontakt 
Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper og rådgiver i alle faser. Initiativet 
er støttet af Nordea-fonden, Landbrug og Fødevarer, Udlodningsmidler til 
Friluftslivet, samt Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvis du har spørgsmål til hvordan man kommer godt fra start kan du ringe 
eller skrive på +45 3339 4000 / spor@lf.dk



Forening 
på sporet



Hvad er Spor i 
Landskabet?
Foreninger, virksomheder, organisationer eller 
sammenslutninger af frivillige, der har sin gang i 
naturen, kan nu etablere stier på jord, der ellers er 
lukket for offentligheden. Spejdere, kunstforeninger, 
naturklubber og ornitologforeninger har siden 1997 
etableret spor over hele Danmark i frivilligt samarbejde 
med lodsejere.

Spor i Landskabet er et initiativ mellem Landbrug 
& Fødevarer og en række bidragydere, der giver 
befolkningen mulighed for at opleve nye sider af 
den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for 
offentligheden. Sporene etableres på frivillig basis på 
privat jord som et samarbejde mellem en eller flere 
foreninger og den pågældende lodsejer. 

Siden 1997 er 
der etableret ca. 
1100 km spor 
fordelt på 196 
individuelle spor 
med 303 ruter. 

Hvis du vil høre mere om mulighederne så ring 
eller skriv på +45 3339 4000 / spor@lf.dk





Foreninger og frivillige sammenslutninger får 
adgang til nye naturoplevelser og områder, der 
kan bruges rekreativt, som inspiration, eller i 
undervisningsøjemed. Efter aftale med lodsejerne 
kan sporene også bruges til udøvelse af forskellige 
sportsaktiviteter, såsom ridning, løb eller 
mountainbiking.

Sporene kan bruges til at forbinde allerede 
eksisterende stier og spor til større stinetværk, 
hvilket giver udvidede aktivitetsmuligheder. 

Nye spor skaber et gode for lokalsamfundet som 
alle må benytte sig af. Det er en klar fordel for både 
nuværende beboere og tilflyttere.

Sporene skaber større naturforståelse og øger 
kendskabet til områdets lokalhistorie.

Sidst men ikke mindst, skaber det engagement 
i foreningen og lokalområdet at have et fælles 
projekt.

Fem fordele ved 
nye spor



SPOR



Hvordan kommer foreningen godt i gang med 
etableringen af et spor?
På portalen www.spor.dk finder du al nødvendig 
information for at komme godt fra start. Du kan også 
ringe eller skrive på +45 3339 4000 / spor@lf.dk så 
hjælper vi dig i gang.

Hvordan finansieres det nye spor?
En forening kan få finansieret 75% af udgifterne til 
materialer fra Spor i Landskabet, og i visse tilfælde 
op til 100%. Sekretariatet for Spor i Landskabet kan 
vejlede om finansieringen.

Hvor skal sporet ligge?
Det eneste krav er, at sporet giver adgang til en del 
af naturen som ellers ikke er tilgængelig gennem 
allerede etablerede veje og stier, og at pågældende 
lodsejer vil støtte projektet.

Må det nye spor kobles til andre statslige/
kommunale stier?
Ja. Det er en fordel hvis sporet kan forlænge et 
allerede eksisterende stisystem eller knytte to 
separate stier sammen.

Hvem sørger for de trykte materialer?
Sekretariatet layouter og trykker sporfolderen med 
de informationer som foreningen har indsamlet og 
bearbejdet. Alle materialer til etablering af et spor 
leveres af sekretariatet.

Ofte stillede spørgsmål



Etableringen af et nyt spor indledes oftest som et fælles 
projekt mellem en lokal forening, menighedsrådet, en 
gruppe frivillige eller en skole som går sammen med den 
pågældende lodsejer. Her er et eksempel på processen:

Hvordan laver man et
nyt spor? 

Planlæg en rute og indhent lodsejernes tilladelse, der 
hvor ruten går over private arealer.

Når ruteforløbet er fastlagt, skal der tages stilling til 
antallet af materialer, herunder afmærkningspæle, 
pileskilte og eventuelle spange over våde områder.

En ansøgning skrives og sendes til sekretariatet.

Sekretariatet godkender og giver tilsagn til sporet, 
hvorefter foreningen kan skrive om de emner som 
folderen/infotavlerne skal indeholde. Det kan være 
information om dyrelivet, flora og fauna, historiske 
monumenter eller geografiske/geologiske særpræg. 

Materialer som pæle, pile m.m. leveres. Den praktiske 
etablering af stien kan med fordel ske i samarbejde 
med andre frivillige.

Tekster og billeder til informationsmaterialerne sendes 
til sekretariatet, der sørger for den grafiske opsætning 
og tryk. 

Sporet indvies ved et åbent arrangement og kan for 
fremtiden benyttes af foreningen og alle interesserede. 
Indvielsen kan med fordel laves som et event, hvor 
pressen og lokalsamfundet inviteres.


