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Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land 
 
Foreningen Danske Landskabsarkitekter (DL) takker for det tilsendte materiale og for muligheden for at afgive 
høringssvar. DL har interesse i at fremme opmærksomheden på, og respekten for, det danske landskabs unik-
ke kvaliteter. Det er gennem denne forståelse og med tanke for helheden, at vi kan varetage flest mulige inte-
resser. Samtidig bør vi også huske på, at med den almindelige brug i dag af GPS, er flere skiltetypers reklame-
værdi nok generelt højere end deres oprindelige way-finding værdi. 
 
DL finder sig nødsaget til at reagere på præmisserne, som bekendtgørelsen og lovforslaget er baseret på. Re-
geringen har taget afsæt i rapporten ” Serviceeftersyn af regler for skilte i det åbne land” udarbejdet af Vejdi-
rektoratet i august 2017: 
 
”Et serviceeftersyn af reglerne for skiltning i det åbne land var et af initiativerne i regeringsudspillet, ”Udspil om 
vækst og udvikling i hele Danmark”. ”Med bedre skiltning bliver det nemmere at finde vej til lokale erhverv og 
turistattraktioner som overnatningsmål, spisesteder, naturområder, badestrande, golfbaner og lokale eller 
nationale seværdigheder. Dermed vil det blive lettere for lokale erhverv og turistmål at tiltrække besøgende, og 
det vil understøtte mulighederne for udvikling i landdistrikterne”.  
 
MEN bedre” skiltning er desværre blevet ført videre i lovforslaget som større skiltning jf. Kapitel 1 §2, Kapitel 2 
§4 stk. 2.2 samt §5 og §5 stk. 2. DL finder sig samtidig nødsaget til at reagere på de hensyn, som anbefalingerne 
er baseret på: 
 
”Rapporten præsenterer på den baggrund et nyt forslag. I forslaget er der taget to hensyn:  
 

• Det ene hensyn er at kunne skilte med så mange virksomhedsnavne som muligt,  
• Det andet hensyn er til trafiksikkerheden, så der ikke kommer så mange informationer, at trafikanterne 

ikke vil kunne nå at læse og forholde sig til dem.” 

Her er det oplagte hensyn til det danske landskab, som skal lægge ryg til de store skilte, slet ikke nævnt! DL 
finder det bekymrende, at lovforslaget ikke rummer den helt grundlæggende interesse for at tage vare på det 
danske landskabs unikke kvaliteter, som både borgere, erhvervsdrivende og turister jo har gavn af. DL vil gerne 
bidrage med konstruktive forslag: 
 
Der er andre virkemidler til at opnå bedre skiltning end at lave større skilte.  De, for almenheden vigtige, brune 
turistoplysningstavler et godt eksempel, hvor der er taget vare på helheden ved at en ensrettet grafik har bredt 
sig som en fælles forståelse i hele Europa. Et lovforslag bør følges op af en Skiltestrategi, der skaber retnings-
linjer og klarhed over: 



 

 
 

 
 

1. Skiltenes grafiske udtryk, så opmærksomheden på et skilt bliver vakt på positiv vis, og så også for-
ventningerne, eksempelvis formuleringen ”afdæmpede farver”, bliver præciseret. 

2. Hierarkiet af skilte, så de skilte, almenheden har størst interesse i, bliver prioriteret mens de skilte 
som langt færre har interesse i forbliver mindre. 

3. Hensyn man skal tage til de landskabelige kvaliteter, så skiltning er tilpasset omgivelserne.  

 
På vegne af foreningen Danske Landskabsarkitekter 
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