Fra Naturstyrelsen feb 2021 som svar på spørgsmål om ansvar:
Kære Christian Kobbernagel
Jeg kan kun svare i generelle vendinger, fordi det ikke er Naturstyrelsens område, og i sidste ende
er det alene domstolene, som kan afgøre evt. uheld.
For jer som skovejer kan følgende være et godt grundlag for jeres beslutninger:
I henhold til naturbeskyttelsesloven færdes gæster i naturen på eget ansvar. Bestemmelsen mønter
sig som alt overvejende hovedregel på de situationer, hvor en gæst f.eks. snubler over en gren eller
trærod i skoven/naturen. I sådanne tilfælde er der ingen andre skadevoldere end gæsten selv, og
gæsten må således indstille sig på at færdes i naturen under de forhold, der normalt gør sig
gældende i naturen.
Naturgæsten kan som udgangspunkt heller ikke forvente, at der inde i fx selve skoven er foretaget
foranstaltninger som f.eks. tilsyn af træer for at sikre skovgæstens færden. Grundejeren bliver som
udgangspunkt heller ikke ansvarlig for f.eks. naturligt faldende træer inden i selve skoven,
medmindre grundejeren har handlet ansvarspådragende. Øvelserne i Naturfitness er afpasset, så
de efter vores opfattelse falder ind under forannævnte beskrivelse.
Såfremt grundejeren, eller en han har ovedraget det til, har etableret særlige indretninger, f.eks.
fugletårne, gangbroer, shelters m.v., kan gæsterne i naturen med rette forvente, at disse kan bruges
uden risiko for skader som følge af mangler ved faciliteten. Grundejeren er underlagt en normal og
nødvendig tilsyns- og vedligeholdelsespligt for at sikre, at faciliteten ikke lider af mangler. Ift.
glatførefald og andre "naturlige" risici ved at benytte gangbroer, fugletårne, stier m.v. er
udgangspunktet, at man som grundejer er ansvarlig for evt. skader, såfremt man har handlet
ansvarspådragende og/eller er underlagt en almindelig grundejerforpligtigelse
En ting er ansvar, noget andet er erstatning.
For at grundejeren kan ifalde et erstatningsansvar, skal følgende betingelser være opfyldte:
1) Der skal foreligge et ansvarsgrundlag – det kan f.eks. være en culpøs handling.
2) Der skal være sammenhæng mellem den skadegørende handling og den opståede skade
(årsagssammenhæng).
3) Denne sammenhæng skal være påregnelig (dvs. til at forudse).
4) Endelig er det en betingelse for at opnå erstatning, at der er lidt et økonomisk tab (fx en
tings- og/eller personskade).
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