
Skilte i det åbne land
- vejledning til landbrug, virksomheder,
overnatnings- og salgssteder
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Skilte i det åbne land
Du må gerne selv sætte mindre 
skilte i det åbne land, når du blot 
følger nogle enkle regler. Dem 
kan du finde i pjecen her. 

Pas på landskabet
I Danmark tager vi særlig hensyn 
til landskabet. Skiltene må derfor 
ikke være store dominerende re-
klameskilte, der kan ses på lang 
afstand. Det gælder bl.a. store 
plakater, fritstående skilte og lys-
reklamer.

Reglerne er besluttet af Folketin-
get. Du kan læse mere i Lov om 
naturbeskyttelse § 21, og det for-
klares bl.a. i Bekendtgørelse nr. 
1328 af 11. dec. 2006.

Det åbne land 
og grønne områder
Åbent land defineres af landska-
bets udseende – ikke opdelingen 
i by- og landzone. I det åbne 
land ses der mest marker, skove, 
strand og naturarealer, og husene 
ligger spredt. 

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.

Hvordan må skiltet se ud, og 
hvor må du sætte det? 
Loven giver dig mulighed for at 
sætte mindre skilte op i det åbne 
land. Du behøver ikke at spørge 
kommunen. Det gælder, når du 
f.eks. skal sælge jordbær og 
andet fra landbruget, udleje væ-
relser eller har en erhvervsvirk-
somhed. 

Blot skal du følge reglerne for 
skiltning i det åbne land.   
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Du kan sætte mindre oplysnings-
skilte ved indkørslen - eller der 
hvor den private vej munder ud 
i nærmeste offentlige vej. Der er 
følgende regler for disse oplys-
ningsskilte ved vejen i det åbne 
land:

- skiltet skal være rektangulært 
og må ikke være større end 
0,25m

- overkant må ikke være højere 
end 1m over terræn

- skiltet skal have ensfarvet, af-
dæmpet bundfarve med tekst i 
neutrale farver

- det må ikke være kunstigt 
belyst, reflekterende eller be-
vægeligt

- på skiltet må der kun stå virk-
somhedens 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

Kort sagt skal et skilt med op-
lysninger være afdæmpet og 
neutralt, og det må ikke vække 
opsigt over store afstande. Skil-
tet sættes uden for selve vej-
arealet. Det må ikke skæmme 
i naturen eller vække stor op-
mærksomhed, så det forstyrrer 
trafikanterne. 

Sådan må skilte ved vejen se ud
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Her må du sætte skilte

0,25m² ved 
indkørslen til 
ejendommen

0,25m² ved 
udmunding af 
privat/fælles vej

Lidt større 
skilte nær din 
bygning

Skilte nær din bygning

Du må gerne sætte en virksom-
hedsreklame med oplysninger på 
egen grund, tæt på dine bygnin-
ger. 

Næstved Kommune anbefaler 
højst 50m fra gårdens stuehus 
eller hovedbygninger, der tilhører 
salgsstedet eller virksomheden.

Her er der ikke krav til skiltets 
størrelse, når det er sat i umid-
delbar tilknytning til virksomhe-
den. Skiltet må dog stadig ikke 
være synligt over stor afstand 
eller virke dominerende.
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Ikke kaos eller store reklamer i det åbne land

Vis hensyn i det åbne land

Du må ikke sætte store domine-
rende skilte i det åbne land. Det 
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 
Næstved Kommune forlange bilen 
fjernet. 

Påbud
Kommunen kan også give dig et 
påbud om at skiltet flyttes eller 
ændres, hvis du ikke følger de 
regler, der gælder.

Hensyn til trafikken
Prøv desuden at undgå boder og 
skilte der gør, at biler standser 
pludseligt og uforsvarligt. Der 
skal være plads til at se, standse 
og parkere.
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Erhvervsområder i det 
åbne land
En officiel servicetavle henviser 
ofte til erhvervsområdet.

Hvad kan du også?
I selve erhvervsområdet i det 
åbne land kan du desuden sæt-
te andre skilte, der viser virk-
somhedens navn, adresse, art 
og produktion. Ifølge reglerne 
kan skiltene være
- op til 0,5m
- i afdæmpede farver
- evt. med logo i egne farver
- uden kunstig belysning, ikke  

reflekterende eller bevægelige
- uden brug af genstande, pro-

dukter, flag m.v.

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

Salg og byggeri i 
erhvervsområder i åbent land
Der kan sættes ét skilt på maksi-
malt 4m med oplysning om salg 
af erhvervsgrunde og ejendomme 
i erhvervsområdet. Ved virksom-
heder under opførelse kan der 
også sættes et skilt på højst 4m, 
der oplyser om byggeriet og den 
kommende virksomhed. 

Erhvervsområders skilte med 
virksomheder og byggegrunde må 
ikke henvende sig til trafikanter 
langs offentlige veje i det åbne 
land.

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

Når erhvervsområder ikke er fuldt 
udbygget, kan de have karakter 
af åbent land. I disse åbne er-
hvervsområder må du også bruge 
de to typer skilte - oplysnings-
skilte ved vejen og skilte nær 
dine bygninger. 

Skilte i erhvervsområdet kan også 
vise, hvor din virksomhed ligger. 
De kan sættes ved adgangsve-
jene og nær de enkelte virksom-
heder.

På en fælles informationstavle 
ved indkørslen kan der f.eks. 
være kort over området. Oplys-
ninger om flere virksomheder kan 
her også samles i én stander un-
der hinanden.
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Idrætsanlæg i det åbne 
land
Næstved Kommune kan tillade 
beskedne reklamer på idrætsan-
læg i det åbne land. Reklamerne 
skal være i nær tilknytning til 
klubhuse, faste tribuner m.v. Skil-
tenes overkant må højst være 1m 
over terræn. 

Næstved kommune kan også 
tillade, at der sættes reklamer 
inden for afskærmede idrætsan-
læg. De må dog kun være synlige 
i meget begrænset omfang uden 
for anlægget. 

Næstved Kommune kan desuden i 
særlige tilfælde tillade midlertidi-
ge reklamer uden for anlægget; 
i forbindelse med idrætsarrange-
menter.

Golfbaner
På golfbaner i det åbne land kan 
der desuden gives tilladelse til 
mindre sponsorreklamer. Der kan 
sættes en neutral reklame på sel-
ve informationstavlen nær teeste-
det. Reklamen må ikke overstige 
900 cm2 (0,09m²).

Der kan være mindre reklame-
skilte ved hullerne, på flag og 
bænke. Hvis du vil have flere oplys-
ninger om reglerne for reklamer 
på golfbaner, kan du henvende 
dig til Center for Miljø og Natur i 
Næstved Kommune. Se evt. Be-
kendtgørelse nr. 1328 af 11. dec. 
2006.

Øvrig tilladt skiltning i 
det åbne land
Du har også andre muligheder for 
skiltning i det åbne land – uden 
at skulle spørge kommunen. ”Pas 
på mig” skiltet med billede af et 
barn, og anden udvalgt trafikpro-
paganda er godkendt af Rådet for 
Større Færdselssikkerhed. 

Valgplakater til folketing, kom-
mune eller offentlige råd er også 
lovlige, dog skal kommunens reg-
ler følges. Plakaterne skal tages 
ned efter valget.

Servicevejvisning
I Center for Trafik, Næstved 
Kommune, kan du få yderligere 
oplysninger om regler for  ser-
vicevejvisning. Skiltningen skal 
godkendes. 
Almindelig servicevejvisning er 
hvid/blå tavler. De betales af den, 
der ejer vejen; som regel det of-
fentlige.

Særlig servicevejvisning er sort/
hvide tavler. De betales af den, 
der ønsker tavler sat op.

Servicevejvisning benyttes, hvis 
du har en virksomhed med man-
ge gæster, der har brug for vej-
visning. Tavlerne hjælper trafi-
kanterne med at finde seværdig-
heder, virksomheder, muligheder 
for overnatning og lignende.



Du kan sætte mindre skilte op i det åbne land uden at spørge kommu-
nen. Det gælder, når du f.eks. skal sælge jordbær og andet fra landbru-
get, udleje værelser eller har en erhvervsvirksomhed. 

Blot skal du følge reglerne for skiltning i det åbne land. Reglerne er 
beskrevet i denne pjece; bl.a. med baggrund i Lov om Naturbeskyttelse 
§ 21 og Bekendtgørelse nr. 1328 af 11. dec. 2006. 
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