
Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til hvordan man åbner et nyt spor på din ejendom 
kan du ringe eller skrive på +45 3339 4000 / spor@lf.dk

Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper og rådgiver i alle faser. 
Initiativet er støttet af Nordea-fonden, Landbrug & Fødevarer, 
Udlodningsmidler til Friluftslivet samt Miljø- og Fødevareministeriet.
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Hjælp flere 
på sporet
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Med et spor...
…er du med til at skabe engagement i skoler og foreninger

…åbner du op for dialog mellem landbruget og lokalsamfundet 

…giver du skoler og foreninger nye aktivitetsmuligheder

…er du med til at mindske kløften mellem land og by

…skaber du større naturforståelse blandt danskerne

…styrker du opbakningen til landbrugsproduktionen 

…giver du lokalsamfundet noget at være stolt af 

…forbedrer du dit eget omdømme og styrker anerkendelsen 
og accepten af erhvervet 
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Hvad er Spor i 
Landskabet?
Spor i Landskabet er trampestier, der giver 
befolkningen mulighed for at gå på opdagelse i dele af 
det danske landskab, som normalt ikke er tilgængeligt 
for offentligheden. 

Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale 
med lodsejerne, der i samarbejde med lokalsamfundet 
etablerer vandrestier på deres jord. Projektet fremmer 
dialogen mellem skoler, private og jordejerne, og 
giver befolkningen nye oplevelser i naturen. Samtidig 
skaber det interesse og forståelse for landbruget, 
fødevareproduktionen og landskabets mange 
anvendelsesmuligheder.

Siden 2011 er 
der etableret ca. 
1100 km spor, 
fordelt på 196 
individuelle spor 
med 303 ruter. 
Mere end 400 
lodsejere er 
indtil videre 
involveret i 
projektet.

Hvis du bliver kontaktet af en skole eller forening 
med henblik på at etablere et spor på din jord, 
så ring eller skriv til os for at høre mere om 
mulighederne (+45 3339 4000 / spor@lf.dk)
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”Vi har haft god fornøjelse af 
kontakten med de besøgende 
på sporet. Især har kontakten til 
den lokale stigruppe været af stor 
gevinst. Vi har travet i kørespor 
og fået en snak om landbruget i 
sidegevinst.”

Inger Marie Aaby, 
Sporet ved Egtvedgård

“Min erfaring fra sporet på 
min ejendom er, at det giver 
en god kontakt med lokale 
kunder til min gårdbutik, såvel 
som til lokalbefolkningen i al 
almindelighed. Der bliver også 
plads til en snak om mit landbrug 
af og til.”

Michael Svane, 
Sporet ved Hesselbjerggaard
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Kan der vindes hævd på et spor?
Nej, der kan ikke vindes hævd på sporet. 

Kan man lukke et spor permanent?
Ja. Lodsejerne kan til enhver tid trække sig ud af 
projektet (jf. Naturbeskyttelseslovens § 26a, stk. 5).

Kan man lukke et spor midlertidigt ved f.eks. jagt, 
skovrydning eller i høstperioden?
Ja. Adgangen til sporene kan til enhver tid begrænses 
af lodsejeren.

Betaler lodsejeren selv for pæle, retningspile, 
folderkasse, infostandere og foldere?
Nej. En pulje finansierer 75% og nogle gange 100% 
af udgifterne. Puljen støtter dog ikke lønninger, 
udgifter til befæstning af stien, konstruktion af broer 
eller lignende. Sekretariatet for Spor i Landskabet 
kan assistere med mere vejledning herom. 

Må man kun gå på sporet?
Som regel er stierne kun åbne for færdsel til fods, 
men hvis der kan opnås enighed om at give adgang 
til f.eks. cykler eller heste, er dette også muligt.

Er hundeluftning tilladt?
Mange spor giver tilladelse til hundeluftning, men 
denne ret kan begrænses af lodsejeren for at tage 
hensyn til f.eks. dyrelivet.

Ofte stillede spørgsmål
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Hvordan laver man et
nyt spor? 

Etableringen af nye spor og vedligeholdelsen af 
eksisterende spor sker på frivillig basis.

Nye spor skabes typisk som et samarbejde mellem en 
lodsejer og en organisation, skole eller lokal forening. 
Et ansøgningsskema kan hentes på www.spor.dk
 
Det er et krav, at man med ruten åbner op for ny 
adgang til landskabet.

Sporene ligger oftest i forlængelse af eksisterende stier 
og markveje, men der er ingen krav om hvor meget af 
sporet, der skal ligge på privat jord.

For at indgå i Spor i Landskabet, skal stiens navn 
indeholde ordet ’spor’, f.eks. ’Sporet ved…’ eller 
’Sporene på…’. Sporet kan også få navn efter gården, en 
nærliggende by, bæk eller skov.

Til hvert spor skrives en individuel folder, der beskriver 
ruten og nogle af de seværdigheder den kan tilbyde, 
f.eks.
 Lokal kulturhistorie (gravpladser, bopladser,  
 sagn eller fortællinger om arkæologiske fund)
 Flora, fauna og dyreliv 
 Landbrugserhvervet (afgrøderne, dyrene og  
 samspillet mellem disse)
 Landbrugets historie (ejendommens   
 oprindelse, historier og ejere)

Sekretariatet vejleder naturligvis omkring både 
fremgangsmåde og finansiering.
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