
Lidt om skoven ved Hjartbro Spejdercenter. 
Den store skov der ligger tæt på Hjartbro Spejdercenter hedder: 

 
HJARTBRO SKOV 
det er en privat skov. 

 
Husk altid de specielle regler der gælder for færdsel i private skove. 

Normalt ha brugerne af Hjartbro Spejdercenter en goodwill hos skovejerne i Hjartbro skov. 
Men for ikke at trække for store veksler på denne goodwill, bør man spørge om speciel tilladelse 
hos de implicerede skov ejere før man benytter deres del. 
Husk at afgrøderne på de tilstødende marker ikke må betrædes. Forsigtig færdsel langs hegn kan 
normalt accepteres. 
 
Her er et udpluk af de regler, som gælder hvis man ikke har en speciel tilladelse. 
 
Færdsel er kun tilladt fra kl. 7 morgen til solnedgang 
Færdsel er kun tilladt på veje og stier. 
Cykling er kun tilladt på veje og grusstier. 
Det er ikke tilladt at tage grene fra træer og buske eller grave planter op 
Rygning er ikke tilladt i perioden 1. marts – 31. oktober 
Affald skal tages med hjem. 
Færdsel i skoven sker på eget ansvar 
 
Adgang til skoven kan være afspærret når der arrangeres jagt, tag hensyn til det.  
I tidsrummene 15. maj-16. juli og 1. oktober – 31. december kan der et par dage spærres for adgang. 
(Bukkejagten starter 16. maj tidlig morgen)!! 
 
Skoven består af mange mindre skovparceller, med hver sin ejer. 
Hvis man ønsker at få en skov ejers tilladelse til at arrangere f.eks. et natløb i denne del af skoven, 
må arrangøren selv kontakte denne. 
Et kort med oversigt over de forskellige ejere fås ved henvendelse til udlejeren. 
 
Spejdercenteret ejer en mindre skovparcel og en eng der ligger mellem denne og åen. Her er der fri 
adgang til også at færdes uden for stierne. Spørg udlejeren om et kort over dette område, hvis du 
ønsker at benytte det. 
Det skal respekteres hvis der er kreaturer i indhegningen på engen. 
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