A/S Sønder Omme Plantage
Publikumspolitik

Vi har en dejlig Plantage, hvor gæster er velkomne.
Henvendelser om adgang til
adgangsregler for private skove.

Plantagen

administreres

efter

Naturbeskyttelseslovens

Publikumspolitikken udstikker rammerne for publikums rekreative udnyttelse af Sdr. Omme
Plantage således, at naturområdets specielle karakter, flora, fauna, kulturspor og stilheden
sikres for eftertiden. Bestyrelsen vil derfor arbejde for at Sdr. Omme Plantage kun benyttes af
publikum, der på eget initiativ finder frem til området. Området er således tiltænkt publikum,
som ønsker at færdes på egen fod i overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens
adgangsregler for at få en speciel naturoplevelse i Plantagen.

Publikumspolitikkens gennemførelse:
Politikken søges gennemført gennem:






en naturnær drift af Plantagen.
opretholdelse af en stor vildtbestand afpasset den naturnære skovdrift.
tilladelser til videnskabelige aktiviteter
lokalbefolkningens ønsker om benyttelse af området vil blive tilgodeset forud for andres
ønsker om brug af Plantagen.
en restriktiv politik overfor organiseret aktivitet.

Sdr. Omme Plantage er områdets største med 823 ha, hvor der er mulighed for at vandre og
cykle langs de markerede veje og stier, men vi forventer, at Naturbeskyttelseslovens regler
om offentlighedens adgang til naturen (Plantagen) for private skove overholdes og at
skiltningen i øvrigt respekteres.
Mange typer af arrangementer kræver tilladelse. Ansøgning om tilladelse til at benytte
Plantagen til organiserede aktiviteter rettes til
Selskabets kontor:
•

Luneparken 3, 6070 Christiansfeld

•

E-mail: ksb@tiscali.dk

Nedenfor uddrag fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang til private skove:

Veje og stier
Færdsel og ophold fra kl. 06.00 til solnedgang.
Færdsel til fods og på cykel er kun tilladt ad stier og veje – dog vil færdsel umiddelbart ved
siden af vej og sti være tilladt.
Veje og stier er permanente, menneskeskabte færdselsbaner, og man må kun færdes på en
måde, som vejen eller stien er egnet til. Man må ikke skabe færdsel ved (ulovligt) at etablere
trampestier. Når man går i skoven, skal man vide, at midlertidige kørespor, dyreveksler,
brandbælter, indkørsler til gårdspladser og havegange ikke giver ret til færdsel.
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Færdsel til fods
Det er tilladt at færdes til fods ad stier og veje. Bemærk at færdsel og ophold er to forskellige
ting, og færdsel kan være lovligt på steder, hvor man ikke må gøre ophold. Læs mere under
ophold.

Cykling
Adgangen til færdsel på cykel ad stier forudsætter, at stien fremtræder som egnet til cykling
med almindelige cykler. Mountainbikes er også kun tilladt på veje og stier, selvom de er
konstrueret til cykling udenfor veje og stier.

Tidspunkter
Der er adgang fra kl. 6 til solnedgang.

Gangbesværede
Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3hjulede knallerter for handicappede.

Adgang på anden måde
Hvor færdsel til fods er tilladt, er det tilladt at anvende kørestole, herunder el-kørestole og 3hjulede knallerter for handicappede.

Ophold
Ophold adskiller sig fra færdsel, fordi man ved et ophold bliver på et sted gennem længere tid.
For ophold i nærheden af bygninger gælder, at det ikke må finde sted inden for 150 m fra
beboelses- og driftsbygninger.

Hunde
Det er tilladt at tage hund med, men hunden skal altid føres i snor.

Ridning
Ridning i plantagen er ikke tilladt.

Organiserede aktiviteter
organiserede aktiviteter kræver tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30, selv om færdsel
og ophold sker i overensstemmelse med adgangsreglerne. For aktiviteter for skoleklasser,
spejdere og lignende, skal deltagerantallet overstige 50 før det kræver tilladelse.
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Selv om deltagerantallet ikke overstiger 30, må erhvervsmæssige arrangementer,
sportsarrangementer, herunder orienteringsløb, aktiviteter, der forudsætter afmærkning m.v.,
organiserede aktiviteter, der afvikles i nattetimerne, lejrslagning o.lign., må kun finde sted
efter indhentet tilladelse fra Aktieselskabet.
Aktieselskabets tilladelse kræves altså til:
•

Organiseret aktivitet, hvis deltagerantallet overstiger 30

•

Organiseret aktivitet for skoleklasser, spejder og lignende, hvis deltagerantallet
overstiger 50

•

Erhvervsmæssige arrangementer (Bemærk at almennyttige foreningers arrangementer
godt kan være erhvervsmæssige, det afhænger af formålet med arrangementet)

•

Sportsarrangementer, herunder orienteringsløb

•

Aktiviteter der kræver afmærkning mv., der ikke naturligt forekommer på stedet eller
ikke naturligt forsvinder i løbet af få dage

•

Aktivitet, der afvikles i nattetimerne fra solnedgang til kl. 6

•

Lejrslagning og lignende.

Ansøgning om tilladelse til at benytte Plantagen til organiserede aktiviteter rettes til
Aktieselskabets kontor:
•

Luneparken 3, 6070 Christiansfeld

•

E-mail: ksb@tiscali.dk

Ordensregler
Adgang sker på eget ansvar.
Der må ikke henkastes eller anbringes affald eller lignende.
Følgende er ikke tilladt:
•

At passere stengærder, jordvolde og andre hegn, der afgrænser skoven bortset fra
gennem lovlige passager.

•

At tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på
anden måde skabe risiko for brand.

•

Tobaksrygning i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede
klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og
nåletræskulturer samt disses umiddelbare nærhed.

•

Tobaksrygning, som er forbudt ved skiltning.

•

At medbringe fangstredskaber og skydevåben af nogen art.

•

At medbringe fiskeredskaber med krog (fangstklare).

• Fiske i søer, damme og vandløb
• Beskadige træer og buske
• Beskadige eller fjerne skoveffekter, herunder brænde og kvas
• Tage grene af træer og buske
• Omhugge, opgrave eller oprykke træer, buske eller anden vegetation

Side 3
03.11. 2011/KB

A/S Sønder Omme Plantage
Publikumspolitik
• Foretage erhvervsmæssig indsamling af nødder, bær, svampe, frø og kogler, blomster,
urter, grene, kviste, mos og lav m.v.
• Skræmme eller på anden måde forulempe dyrene eller beskadige huler og reder, yngel
og æg
• Drive handel
• Opstille telte og lign.
• Udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer og andre musikapparater, højtalere,
musikinstrumenter o.lign på støjende måde
• Benytte metaldetektorer m.v., projektører eller andet stærkt lys.

Uskrevne regler


Husk at du er gæst i skoven, hvad end det er en privat eller offentlig skov. Tænk dig
om, så du ikke kommer til at overtræde nogle af de regler der gælder her.



Smid aldrig affald i skoven. Hvis du støder på affald, så tag det med og smid det i
en affaldsspand.



Tænk på, at der også er andre der bruger skoven og glæder sig over den.



Skoven er levested for en masse dyr og fugle. De bor her – og de bliver let skræmt
og forstyrret af mennesker. Når du er i skoven skal du derfor bevæge dig
nogenlunde roligt omkring. Så kan du se og opleve mange flere dyr.



Når dyrene yngler skal du være ekstra forsigtig. Hvis du finder et rådyr-lam eller
andre tilsvarende dyr, må du aldrig røre ved det. Gå hurtigt videre, så dets mor kan
komme hen til det igen.



Husk på, at træstabler, juletræer, grangrene og brænde er en del af skovens
produktion. Dem må du selvfølgelig ikke fjerne.

Indsamling til eget privat brug
Det er tilladt at samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og
lav m.v. i begrænset omfang og kun til eget privat brug (fredede arter undtaget). Kogler må
kun tages fra skovbunden. Man må samle enkeltgrene op, hvis de ikke ligger i en
pyntegrøntbevoksning. Man må kun indsamle, hvad man kan nå fra vej og sti, og som
tommelfingerregel må man tage, hvad man kan have i en plasticpose.

Ejerbeføjelser
Personer der repræsenterer Aktieselskabet kan
•

bede enhver, der færdes i skoven på anden måde end tilladt, om navn og bopæl.

•

evt. ved skiltning, give anvisninger for færdslen, som dem der færdes i naturen skal
rette sig efter.

•

i det omfang det ikke strider mod andre bestemmelser, give tilladelse til andet og
mere, end det der følger af reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 og
bekendtgørelsen.
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Indskrænkninger for adgang
Personer der repræsenterer Aktieselskabet kan forbyde adgang på dage eller tidspunkter, hvor
der holdes jagt eller i områder, hvor der foregår intensivt skovningsarbejde.
•

Adgang kan forbydes på dage hvor der holdes selskabsjagt

•

Adgang kan forbydes i perioden 16. maj – 15. juli fra kl. 6 – 7, hvis der er pürschjagt

•

Adgang kan forbydes i områder, hvor der, på tilgrænsende arealer, foregår intensivt
landbrugs- eller skovningsarbejde.

•

Oplysning om lukning sker ved skiltning, der anbringes ved almindeligt anvendte
indgange og med angivelse af det tidsrum forbuddet gælder

•

Skiltet skal fjernes ved periodens udløb

•

Hvis forbuddet gælder dele af et område, skal det angives tydeligt, hvilke dele af
området forbuddet omfatter

Vedtaget på bestyrelsesmødet torsdag, den 13. oktober 2011
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