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Formål 
Formålet med denne guide er at vejlede aktive medlemmer i Dansker Naturister i at planlægge 
og afholde nøgenaktiviteter i det offentlige rum - og dermed fremme udbredelsen af denne type  
aktiviteter. 
 

Baggrund 
I 2012 – 2014 har der indenfor Danske Naturister været afholdt en række nøgen-picnics og 
nøgenvandreture. Denne vejledning baserer sig på erfaringerne fra planlægningen og 
afholdelsen af disse.  
 

Ultra kort guide 
Helt ultra kort kan fremgangsmåden ved nøgenaktiviteter i det offentlige rum koges ned til: 
 

1. Find et egnet område: Ikke for befærdet, men heller ikke gemt af vejen.  
Sørg for balance mellem at signalere åbenhed, men undgå en placering der kan virke 
provokerende. 
 

2. Undersøg hvem der ejer/administerer arealet, er der lovlig adgang, er det offentligt areal 
eller privat. Søg tilladelse til at bruge arealet til aktiviteten, hvis det er nødvendigt. 
 

3. Giv det lokale politi skriftlig besked i god tid. Oplys om, at arrangementet er aftalt med 
ejeren af arealet. Giv telefonisk besked til vagthavende på dagen umiddelbart før  
arrangementet begynder. Oplys en ansvarshavende kontaktperson for arrangementet, 
og opfordre politiet til at kontakte denne, hvis de får nogle henvendelser.  
 

4. Sørg for at arrangementet fremstår seriøst og troværdigt. Hvis der er tilmelding for at 
deltage, så hav kontakt til de tilmeldte via en begivenhed på Facebook eller via mail eller 
SMS. Gør opmærksom på, hvis arrangementet kan aflyses og hvor det kommunikeres 
ud. 

 
På de efterfølgende sider i denne vejledning finder du gode råd til planlægningen og alle de ting 
du bør medtage i dine overvejelser og udførsel af aktiviteten.  
 

Definitioner 

Nøgenaktiviteter 

Danske Naturister arbejder med en nøgenkultur hvor nøgenhed opfattes som almindelig, 
neutral, fri, enkel, naturlig, behagelig, udramatisk, uproblematisk og ufarlig. Udtrykket 
”nøgenaktiviteter” omfatter derfor i denne sammenhæng hel eller delvis nøgenhed i 
sammenhæng med sociale og rekreative aktiviteter, hvorimod aktiviteter hvor nøgenheden er 
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det primære fokus, aktiviteter der har til formål at udstille den nøgne krop, provokere, vække 
forargelse eller har et direkte seksuelt motiv er udelukket af denne definition.  
Ud over nøgenvandreture og picnics, kunne også tænkes løbeture, kano- og kajakture, 
strandture, beachvolley, udendørs svømning, aerobic, petanque, yoga, besøg i vinterbadeklub 
og lignende – men definitionen udelukker ikke andre muligheder. 
 

Det offentlige rum  

Med ”det offentlige rum” menes her steder med fri og direkte adgang for offentligheden, uden en 
særlig afgrænsning i definition, tid eller rum - fx en skov, strand, sø, park, plads eller vej – 
uanset om denne er privat eller offentligt ejet. Modsætning til det offentlige rum er 
nøgenaktiviteter i ”reservater”, dvs. klart afgrænsede steder (fx en svømmehal eller en 
campingplads) hvor en privat person, eller instans har ejerskabet af stedet eventuelt i et 
begrænset tidsrum. Der er i den forstand ikke tale om det offentlig rum hvis en kommunal 
svømmehal har et særligt tidsrum med nøgensvømning eller en offentlig park ved indgangene 
er skiltet med ”Nøgenfestival”. I begge tilfælde vil der i tid og rum være tale om særlige 
definitioner af ”reservater”.  

Konceptet 
En nøgenaktivitet er ganske enkelt en aktivitet planlagt med henblik på at man kan deltage uden 
tøj. Da stedet har offentlig adgang giver det ikke mening af sætte regler for 
påklædning/nøgenhed - alle og enhver vil kunne befinde sig samme sted uden arrangørens 
tilladelse. Konceptet er derfor at graden af påklædning er valgfri og nøgenhed ikke er et krav for 
deltagelse. 
 
Dette koncept giver nogle nye muligheder: 
 

1. Traditionelt foregår nøgenkultur i særligt afgrænsede områder, som fx svømmehaller og 
campingpladser. I det offentlige rum vil det være mere frit og uforpligtende at deltage. 
Det er lettere at gå igen og det er muligt at være nysgerrig og se aktiviteten an på 
afstand, får man beslutter sig for at deltage.  
 

2. Ved at gøre nøgenhed valgfri kan man tage udfordringen med nøgenhed i sit eget 
tempo. Man kan begynde med at vende sig til andres nøgenhed og føle sig tryg i de 
sociale rammer, før man selv er nøgen – og man kan vælge at beholde noget af tøjet på, 
hvis man foretrækker det, eller hvis vejret ikke er egnet til nøgenhed. Det kan betyde at 
en større kreds af personer har mod på at udfordre deres nøgenkultur, hvilket de måske 
ikke ville have haft, hvis det det alt eller intet.  

 

Profilering af nøgenkultur 
Nøgenaktiviteter i det offentlige rum giver nogle nye muligheder hvad angår profilering af 
nøgenkultur: 
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1. Da aktiviteten foregår på et offentlig sted, betyder det at personer vil blive bekendt med 
nøgenkulturen uden at have opsøgt den bevidst og aktivt. Nøgenkultur ikke er massivt 
og konstant tilstede i medier og reklamer på samme måde som fx politik, elektronik, 
forbrugsgoder og kendisser. Det betyder at nøgenaktiviteter typisk bruges af personer, 
der på forhånd har en målrettet interesse og er opsøgende. Danske Naturisters tilbud er 
ganske vist lette at finde på hjemmeside og Facebook – men de findes kun af dem der 
leder. Nøgenaktiviteter i det offentlige rum er derfor en ny mulighed for at gøre 
opmærksom på nøgenkulturen overfor den store gruppe, som ikke er bevidst 
opsøgende. 
 

2. Det ligger i konceptet for nøgenaktiviteter i det offentlige rum at aktiviteten ikke er 
udstillende eller stødende, men at nøgenheden virker naturlig og udramatisk i den givne 
sammenhæng. Dermed bliver aktiviteten et eksempel på et brud med den gængse 
opfattelse af nøgenhed, som anstødelig og i sig selv seksuel. Personer, der støder på 
aktiviteten, vil derfor blive udfordrede til at udvide deres horisont og forståelse for denne 
nøgenkultur.  

 

Lovgivning 
Der findes ingen lov i Danmark der direkte fastsætter, hvor og hvornår man må være nøgen. 
Den offentlige orden reguleres efter Politiets Ordensbekendtgørelse: 
 
Ordensbekendtgørelsen, Kapitel 2. Sikring af den offentlige orden mv.§ 3. Stk. 2.: 
Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre 
eller vække offentlig forargelse. 
 
Ordensbekendtgørelsen gælder for alle politikredse og er gældende "på veje eller på andre 
steder, hvortil der er almindelig adgang” og vil derfor være gældende for aktiviteter omtalt i 
denne vejledning.  
 
I praksis skal to forhold være opfyldt for at Ordensbekendtgørelsen ovenfor kommer i 
anvendelse: 
 

1. Nogen skal konkret føle sig stødt. Hvis ingen ingen føler sig stødt er det ikke ulovligt. I 
praksis vil det sige, at hvis ingen gør indvendigner eller henvender sig til Politiet, så er 
aktiviteten ikke en overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen.  
Et eksempel på dette var en demonstration som Ungdomshuset og Christiania holdt på 
strøget i København, hvor de under sloganet ”Retten til at være den du er” opholdt sig 
og fx jonglerede nøgne. Politiet var mødt op for at sikre ro og orden. Men da ingen 
forbipasserende henvendte sig til Politiet og fortalte at de følte sig stødt af nøgenheden, 
så greb Politiet ikke ind. I virkeligheden antog mange nok at Politiet havde godkendt 
nøgenheden, da de var tilstede, og ikke greb ind – og at nøgenheden dermed var lovlig.  
 

2. Politiet skal vurdere at der er tale om ”opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller 
vække offentlig forargelse”. Hvis en person føler sig stødt over en person, der bader 
nøgen på en strand, og henvender sig til Poliet, vil han få at vide at nøgenbadning og –
sobadning på en strand ikke anses som ”egnet til at forulempe andre eller vække 
offentlig forargelse”. Det samme vil gøre sig gældende, hvis en person føler sig stødt 
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over en person i meget kort nederdel. Et andet eksempel er en nøgenpicnic i Østre 
Anlæg i Aalborg, hvor en person havde henvendt sig til Politiet, der efterfølgende mødte 
op i parken. Da Politiet kunne konstatere at ro og orden ikke var forstyrret og de nøgne 
personer opholdt sig fredeligt i betydelig afstand fra parkens stier, valgte Politiet ikke at 
foretage sig noget. Opførselen blev altså ikke vurderet til at være ”egnet til at forulempe 
andre eller vække offentlig forargelse” på trods af at en person havde følt sig stødt.  
I disse tilfælde kan man sige at personerne af Politiet vurderes at være urimeligt 
følsomme overfor at føle sig stødt. Politiets vurdering er derfor meget vigtig.  

 
Politimesterforeningen stadfæstede i 2006 at det generelt er tilladt at bade nøgen på stranden, 
og at der ikke kan stilles krav om, at nøgenbadning kun må finde sted indenfor bestemte 
områder. Denne fortolkning er en videreførelse af Justitsministeriets beslutning fra 1976 om at 
nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig selv kan anses for at være 
uanstændig opførsel. Denne fortolkning lå desuden til grund for en dom i byretten i Lyngby, hvor 
en privat grundejer blev dømt til at nedtage et skilt med ”Nøgenbadning forbudt” på stranden ud 
for hans grund. Alle strande i Danmark kan således opfattes som nøgenbadestrande i juridisk 
forstand. Derimod fortolkes Ordensbekendtgørelsen som udgangspunkt sådan at nøgenhed vil 
være ulovlig andre steder end på stranden, hvis nogen føler sig stødt og opførslen vurdere at 
være egnet til at vække forargelse. Bemærk at denne skelnen mellem strand og andre steder 
ikke er indskrevet i lovteksten, men udelukkende beror på hvilken fortolkning der hidtil har været 
praksis. 
 
Da Politiets opgave er at opretholde ro og orden kan man regne med en vis konservatisme i 
Politiets fortolkning. Hvis noget hidtil ikke har været almindelig praksis, vil Politiet som 
udgangspunkt holde fast i hvad der er normalt. Politiets dagsorden er at sikre tryghed, ikke at 
fremme en progressiv nøgenkultur eller udvide folks horisont for nye ting. På den anden side 
kan man nok forvente at Politiet forholder sig moralsk neutrale og ikke selv tager stilling til 
moralske eller kulturelle spørgsmål – men forsøger at holde sig op ad folkestemningen. Det 
spiller en afgørende rolle i Politiets vurdering om nøgenaktiviteten er godkendt af 
ejeren/forvalteren af det område hvor aktiviteten foregår. Se mere om dette nedenfor i afsnittet 
”Tilladelser”. 
 
I juridisk forstand er der kun tale om blufærdighedskrænkelse hvis man direkte har til hensigt at 
krænke og der er tale om en seksuel aktivitet af nogen grovhed. Det kan fx være en blotter der 
viser sin erigerede penis frem for forbipassende eller et par der har sex på et offentligt 
tilgængeligt sted. Nøgenhed i sig selv kan således ikke være blufærdighedskrænkelse. 
Blufærdighedskrænkelse er strafbart med op til 2 års fængsel (4 år, hvis begået overfor 
mindreårige) i henhold til Straffeloven, Kapitel 24, §232.  
I folkemunde bruges ordet ”blufærdighedskrænkelse” dog om langt mildere normbrud.  
 

Planlægning 
Det er afgørende for en vellykket aktivitet at den bliver planlagt i god tid, så alle deltaljer kan 
være gennemtænkte og aktiviteten kan annonceres i god tid. Det kan anbefales at have afsluttet 
planlægningen og annoncere aktiviteten 2-3 måneder i forvejen, så folk kan planlægge at 
deltage. Ved særlige arrangementer kan 6 måneder eller mere være nødvendigt.  
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Valg af sted 

Ved valg af sted til aktiviteten er det selvfølgelig en forudsætning at stedet er egnet til den 
pågældende aktivitet. Valg af sted har dog også en helt afgørende betydning for hvordan 
nøgenkulturen opfattes af både deltagerne og forbipasserende. Der bør vælges et sted, hvor 
man finder en balance mellem de to aspekter beskrevet herunder: 
 

1. Hvor attraktivt er stedet? 
Man bør vælge et sted, der er attraktivt til den pågældende aktivitet. Til en vandretur bør 
man fx vælge et sted som er let at finde og lave kørselsvejledning til, hvor der er gode 
parkeringsmuligheder, gode stier og attraktiv natur at være i. Typisk vil det være et sted, 
der er beregnet til at gå vandretur og hvor andre også gør det. Dette vil sikre at flere vil 
være interesserede i turen, føle sig trygge ved at finde stedet og få en god oplevelse ud 
af turen. Det vil sende et signal om at nøgenaktiviteter ikke går på kompromis med 
kvaliteten af oplevelsen bare fordi det er en nøgenaktivitet. Det vil understrege at 
kvaliteten af vandreturen i sig selv også er helt i orden, og at nøgenheden ikke er den 
bærende attraktion. Det vil tiltrække en bredere og mere kvalitetsbevidst gruppe af 
deltagere, hvilket i sig selv også er attraktivt fordi det giver en anden sammensætning af 
deltagerne. 
Hvis man til en nøgenvandretur derimod vælger et sted, der er svært at finde, hvor der 
er meget dårlige stier og hvor ingen andre går tur, så vil man sende et signal om at 
nøgenheden er eneste attraktion og at kvaliteten af oplevelsen i øvrigt ikke er væsentlig. 
Dette vil generelt tiltrække en gruppe, der ikke er kvalitetsbevidst og for hvem 
nøgenheden er eneste væsentlige paramenter, hvilket er uheldigt.  
 

2. Hvor befærdet eller diskret beliggende er stedet? 
Nøgenaktiviteter i det offentlige rum er stadig kontroversielt, da nøgenhed af mange i en 
eller anden grad opfattes som privat, anstødeligt eller ligefrem seksuelt. Ved valg af 
sted, bør man derfor foretage en nøje afvejning af hvordan nøgenheden vil opfattes det 
pågældende sted. Vælges et meget befærdet sted vil mange opfatte nøgenheden som 
påtrængende og provokerende. Vælges et helt afsides sted, hvor almindelig færsel er 
ualmindeligt, vil man bekræfte den gængse holdning til nøgenhed: At nøgenhed er 
anstødeligt og derfor bør forvises til øde ubefærdede steder. Ved valg af sted til en 
nøgenpicnic i en park, bør man derfor ikke vælge et område lige op ad indgangen til 
parken eller lige udenfor et trafikknudepunkt, hvor besøgende i parken ikke kan undgå at 
blive konfronteret med nøgenpicnicken. I stedet bør man vælge et areal med passende 
afstand til nærmeste sti, så nøgenheden ikke virker påtrængende. På den anden side 
bør man ikke vælge en helt ukendt park eller et helt afsides hjørne, da det også vil sende 
et forkert signal. Kort sagt skal valg af sted være udtryk for at man ønsker at tage 
hensyn til personer, der er udfordrede på deres forhold til nøgenhed, men også at man 
ikke selv anser nøgenhed for farlig og stødende. Man bør også tage med i vurderingen, 
hvordan brugen af stedet ellers er. Rummeligheden for nøgenhed vil være langt større i 
en park, hvor topløs solbadning er almindelig, end en park ved siden af en travl gågade, 
hvor fuld påklædning er normen.  
 

Da ovenstående vurdering er vanskelig bør man være flere personer til at foretage den - 
fortrinsvis personer med lokalkendskab til stedets brug og normer, og personer med erfaring 
i at planlægge den pågældende type aktivitet.  
 
Det er også en mulighed at afholde nøgenaktiviteten i forbindelse med andre arrangementer 
f.eks. naturiststævner, lejre, møder og seminarer - i stedet for som en som et selvstændigt 
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arrangement. Det vil have den fordel, at der må forventes flere interesserede deltagere eller 
målgrupper til stede i forvejen.  
 

 

Tilladelser 

Som det fremgår ovenfor er nøgenaktiviter i det offentlige rum strengt taget ikke ulovlige – men 
kan være det afhængig af hvordan loven fortolkes. Strengt taget kan man derfor hævde at det 
ikke er nødvendigt at søge tilladelse til en nøgenaktivtet. Men da nøgenaktiviteter i det offentlige 
rum ikke er almindelige og lovgivningen er et fortolkningsspørgsmål må det som udgangspunkt 
anbefales at indhente tilladelse eller i det mindste orientere både ejer/forvalter af området og 
den lokale Politikreds. Det har vist sig at være lettere end forventet at få tilladelse fra såvel 
private ejere, offentlige forvaltere som Politiet. Ofte vil det være fordelagtigt at orientere både 
ejer og Politi om at den anden part også er inddraget. Både Politiet og ejer vil helst ikke stå 
alene med ansvaret for at have godkendt nøgenaktiviteter af frygt for hvis der kommer kritik af 
deres beslutning.  
Altså vil Politiet være positivt stemt, hvis de ved at ejeren af området har godkendt 
nøgenaktiviteten, og ejeren af området vil være positivt stemt hvis de ved at Politiet bliver 
orienteret. På den måde føler begge at de har deres ryg fri, hvis der skulle komme kritik eller 
dårlig omtale af nøgenaktiviteten. 
Bemærk der kan være lokale regler eller begivenheder der begrænser færdsel f.eks. lukning 
ved fuglereservater i perioder eller ved jagt eller skydning ved skydebaner. Der er også nogle 
private, der opkræver gebyr, hvis der er over et vist antal deltagere i et arrangement. 
 

Politiet 

Da nøgenhed ikke i sig selv er ulovligt, men kun hvis forholdene beskrevet ovenfor gør sig 
gældende, kan Politiet ikke på forhånd forbyde nøgenaktiviteten.  
På den anden side kan Politiet heller ikke på forhånd give en tilladelse til nøgenaktiviteten, da 
den kan være en overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen, hvis nogen føler sig stødt. 
Det vil altid virke fremmende for Politiets velvilje, hvis de på forhånd er orienteret om 
nøgenaktiviteten og har en kontaktperson. Hvis nogen skulle kontakte Politiet angående 
nøgenaktiviteten ved de således at det er planlagt og hvem der står bag. Det vil øge Politiets 
tryghed ved situationen og de vil være mindre tilbøjelige til at gribe ind. Hvis Politiet derimod får 
en henvendelse om en nøgenaktivitet de ikke er bekendt med, vil de med stor sandsynlighed 
rykke ud for at besigtige situationen. Det giver unægteligt et meget negativt indtryk af 
nøgenaktiviteten, hvis Politiet tropper op – ikke lige de signaler vi ønsker at sende.  
Det er derfor god praksis at skrive en email til den relevante Politikreds med informationer om 
tid, sted, kontaktoplysninger og beskrivelse af nøgenaktiviteten allerede i planlægningsfasen, 
når disse informationer er fastlagt. Politiet vil så typisk notere dette i deres kalender så 
vagthavende på dagen har informationerne. Henvendelsen til Politiet kan med fordel referere til 
andre lignende nøgenaktiviteter evt. afholdt i en anden politikreds.  
Det kan også anbefales, når nøgenaktiviteten begynder, at ringe til vagthavende hos Politiet og 
oplyse om aktiviteten samt navn, cpr. nr. og telefonnummer på en kontaktperson. Dette øger 
Politiets tryghed for at have kontrol over situationen. Email og telefonnummer på de enkelte 
politikredse fremgår af www.politi.dk.  
Eksempel på email-korrespondance med Nordjyllands Politi forud for nøgenpicnic i Aalborg 
findes i Apendix A1. 
Eksempel på email-korrespondance med Nordjyllands Politi forud for nøgenvandretur i Ålbæk 
Klitplantage findes i Apendix A2. 
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Kommunalt eller statsligt ejede områder 

Arealer der ejes af en kommune eller statslige myndigheder (normalt Naturstyrelsen) er 
principielt befolkningens ejendom og bør derfor forvaltes som sådan. Det betyder at kommunen 
er forpligtiget til at forvalte området i befolkningens interesse, hvilket betyder at nøgenaktiviteter 
kun kan afvises ud fra hensynet til andre borgere og ikke ud fra det administrative personales 
personlige holdninger. Hvis man får afslag på sin ansøgning må det derfor være rimeligt at få en 
seriøs begrundelse og eventuelt blive henvist til et andet sted, hvor nøgenaktiviteten kan ske 
med kommunens tilladelse.  
Ved offentlige forsamlinger på kommunale arealer vil kommunen typisk kræve en tilladelse. Det 
anses for at være en offentlig forsamling, hvis arrangementet offentliggøres på åbne 
kommunikationskanaler som fx www.naturister.dk, Facebook, aviser, www.kultunaut.dk og 
lignende – i modsætning til private sammenkomster, der kun bekendtgøres overfor en sluttet 
kreds som fx medlemmer i Danske Naturister via email. 
Ved ansøgning til en kommune om at bruge et areal til en nøgenaktivitet kan man med fordel 
henvise til andre nøgenaktiviteter evt. i en anden kommune, som er blevet godkendt og afholdt 
med succes. 
Eksempel på email-korrespondance med Aalborg Kommune forud for nøgenpicnic i Aalborg kan 
findes i Apendix A3. 
Eksempel på email-korresponce med Naturstyrelsen Vendsyssel forud for nøgenvandretur i 
Ålbæk Klitplantage kan findes i Appendix A4. 
   
 

Privat ejede områder 

Ved privat ejede områder kan man skelne imellem områder med offentlig adgang, som fx privat 
ejede skove og veje, og områder uden offentlig adgang som fx en campingplads, eller ferie-
resort. Ved områder uden offentlig adgang giver de sig selv at man ikke kan arrangere en 
nøgenaktivitet uden ejerens tilladelse og at ejeren har ubetinget ret til at forbyde at man bruger 
arealet og til hvad.  
Ved privat ejede område med almindelig offentlig adgang er det jævnfør den gældende 
lovgivning et fortolkningsspørgsmål om nøgenaktiviteter er ulovlige eller kræver tilladelse. 
Mange private ejere vil dog se det som deres ret at forholde sig til nøgenaktiviteter på deres 
areal, og det må derfor anbefales at søge om tilladelse og redegøre for aktiviteten. Der kan med 
fordel henvises til tidligere nøgenaktiviteter på privat ejede arealer.  
Eksempel på email-korrespondance med ejer af Ryegaard og Trudsholm Godser, Johan 
Scheel, forud for nøgenvandretur i Ryegaard Dyrehave kan findes i Apendix A5. 
 
 

Annoncering – kommunikation 
Det er afgørende for en aktivitets succes at den annonceres effektivt. Det ligger også i 
konceptet med nøgenaktiviteter i det offentlige rum at de er åbne og let tilgængelige. Dette er 
ektra relevant, da det er muligt for alle at deltage og påklædning er valgfri. En åben 
kommunikation understreger troværdigheden i at aktiviteten er for alle og ikke kun for en lille 
inviet kreds.  
 

Relevant information 
For at gøre aktiviteten så attraktiv som muligt for nye bør al information tage udgangspunkt i at 
modtageren ikke kender aktiviteten, konceptet eller stedet i forvejen. Det gælder om at øge 
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trygheden for nye deltagere, så det ikke bliver så stor en overvindelse at beslutte sig for at 
deltage.  
 
Herunder er angivet en række emner, som det kan være relevant at medtage i sin annoncering.  
 
Sted 
Angiv en adresse eller sted for aktiviteten. Angiv også nærmere kendetegn for stedet, hvis det 
ikke er en adresse, eller adressen er svær at finde. Gør beskrivelsen så nøjagtig og 
fyldestgørende at det er let at finde uden at have været der før. 
Angiv desuden GPS-koordinater for stedet, så folk med GPS-navigation kan bruge dette. 
Overvej at lave en kørselsbeskrivelse for personer der kommer i bil og angiv 
parkeringsmuligheder. 
Overvej at beskrive hvordan man kommer til stedet med offentlig transport, fx hvilken buslinie, 
der kører stopper nærmest ved, hvad stoppestedet hedder og hvilken afgang der passer med 
tidspunktet for aktiviteten. 
Hvis der er et særligt mødested, som er forskellig fra der hvor aktiviteten foregår, skal 
mødestedet også beskrives efter ovenstående anbefalinger.  
 

Tid 

Angiv dag, dato og tidspunkt for aktiviteten. Angiv også forventet sluttidspunkt.  
 

Konceptet 
Beskriv aktiviteten så godt at man kan få svar på alle sine spørgsmål, selvom man ikke har 
deltaget før. Hvad består aktiviteten i? Hvor krævende er den? Hvor lang dtstance er der tale 
om? Hvor lang tid forventes det at tage? Hvem kan deltage, børn, voksne... ? Er aktiviteten 
egnet for gangbesværede? Kan man have barnevogn med? Kræves der særligt udstyr, fx 
vandrefodtøj, løbesko, drikkedunk, rygsæk?  
 

Kontaktperson 

Angiv som minimum en kontaktperson med telefonnummer og emailadresse, som man kan 
kontakte, hvis man har spørgsmål. Det øger trygheden og troværdigheden for aktiviteten, hvis 
en kontaktperson står nævnt ved navns nævnelse.  
 

Aflysning 

Hvis der er mulighed for at aktiviteten aflyses, fx pga. vejret, er det vigtigt at oplyse, hvordan 
aflysningen vil blive annonceret og hvornår det senest vil ske.  
 

Branding – Danske Naturister 

Danske Naturister er efterhånden så kendt for kvalitetstilbud til naturister at vi er et ganske 
stærkt brand. Folk der er interesserede i nøgenkultur kender Danske Naturister. Det giver stor 
troværdighed til en aktivitet at den er arrangeret af Danske Naturister. Derfor kan det på det 
kraftigste anbefales at planlægge og udføre aktiviteten i regi af Danske Naturister og bruge 
Danske Naturisters navn i annonceringen. Det desuden være en afgørende fordel overfor 
myndigheder man søger om tilladelse fra. Det forpligter selvfølglig også at bruge Danske 
Naturisters navn, så forarbejdet og kvaliteten af aktiviteten skal være i orden.  
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Brug af Danske Naturisters navn til aktiviteten kræver at den/de ansvarlige har en bemyndigelse 
af Danske Naturisters landsforening eller lokalforening. Hvis du endnu ikke formelt er aktiv eller 
har kontakt til en af disse er det bare at henvende sig – de vil helt sikkert sætte pris på et aktivt 
medlem med en ny aktivitet.  
 

Informationskanaler 

Det er vigtigt at bruge de rigtige kanaler til at annocere sin aktivitet. Det gælder om at nå ud til 
mange potentielle deltagere gennem de relevante steder for annoncering. Relevant og effektiv 
annoncering behøver ikke at koste noget Man skal tænke på at at nå både: 
 

1. Nye deltagere, som endnu ikke kender Danske Naturister, ved at annoncere bredt 
gennem almene kanaler. 

2. Allerede intereserede deltagere, som kender Danske Naturister og søger aktiviteter, 
gennem Danske Naturisters kanaler.    

 
Det kan anbefales at annoncere gennem disse kanaler: 
 

1. www.naturister.dk 
Hjemmesiden er det mest søgte medie for personer med interesse i nøgenkultur. 
Aktiviteter kan både oprettes i kalenderen og annonceres på forsiden. Kontakt en 
lokalforening eller landsforeningen for at få en kontakperson til at oprette indhold på 
hjemmesiden. 
 

2. Facebook 
Landsforeningen og flere lokalforeninger har deres egen side på Facebook, hvor 
begivenheder kan oprettes, og der kan postes påmindelser forud for aktiviteten. 
Facebook giver både en ret direkte kontakt til folk der allerede har vist interesse for 
nøgenkultur, dels når man ud til Facebook-venner af denne gruppe og de kan inviteres til 
aktiviteter oprettet på Facebook.  
Kontakt en lokalforening eller landsforeningen for at få en kontakperson til at oprette 
indhold på deres Facebook side. 
 

3. Kultunaut 
www.kultunaut.dk er en gratis portal for kulturbegivenheder. Mange aviser, turist-
hjemmesider og journalister bruger siden til at trække begivenheder fra deres medier. 
Her får man en gratis og nem informationskanal til et bredt publikum. Det er nemt at 
oprette begivenheder på www.kultunaut.dk  
 

4. Nudebook 
Mange med interesse for nøgenkultur bruger www.nudebook.dk. Hjemmesiden har 
ligende funktionalitet til oprettelse af begivenheder som Facebook. 
 

5. Lokalavis og lokalradio 
Mange lokalaviser bringer en notits ned aktuelle begivenheder, hvor aktuelle 
begivenheder er anført. Ligeledes er der lokalradioer der nævner altuelle begivenheder. 
Ofte er disse medier meget taknemmelige for nyheder, da de er sparsomt bemandede, 
og en velskrevet pressemeddelelse vil derfor tit blive bragt direkte i sin originale ordlyd. 
Udnyt det til at få en god omtale af din nøgenaktitet.  
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Plakater kan overvejes, især hvis de kan opsættes steder målrettet en relevant deltagergruppe.  
 
Samarbejde med andre foreninger kan være en ide til at nå ud til nye målgrupper, der er 
relevante for aktiviteten. Det kunne fx være vinterbadere, vandrelaug, løbeklubber, 
kulturforeninger, saunafællesskaber, friluftsforeninger eller lignende.  
 

Pressekontakt 
For at skabe interesse for den pågældende nøgenaktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at 
kontakte de lokale aviser, netaviser eller lokalradioer og få dem til at bringe en artikel om 
arrangementet eller et interview med arrangøren. Det er derfor vigtigt, at der altid er aftalt, hvem 
der er presseansvarlig. 
 
__________________________________________ 
 
Eksempel på annoncering af nøgenpicnic kan ses i Appendix B1. 
 
Eksempel på annoncering af nøgenvandretur kan ses i Appendix B2. 
 
 

Ressourcer 
 

Sådan kommer du igang 

Hvis du har læst denne guide er du godt rustet til at komme igang med at arrangere en 
nøgenaktivitet.  
Ved henvendelse til myndigheder for indhentning af tilladelse kan du lade dig inspirere af email-
korrespondancerne vist i Appendix A1 – A5. 
Når du skal til at skrive en annoncering af aktiviteten kan du lade dig inspirere af teksterne vist i 
Appendix B1 – B2 
 

Billeder 

Billeder fra nogle tidligere afholdte nøgenaktiviteter kan downloades og bruges frit indenfor regi 
af Danske Naturister, med kildeangivelse: "Foto: Danske Naturister". 

 

Nøgenvandretur Læsø Klitplantage 2012 

https://plus.google.com/photos/116600009518544639083/albums/5884947078024846817?ban
ner=pwa 

Nøgenvandretur Eriksholm Skov 2013 

https://plus.google.com/photos/106675274333713234399/albums/5903158280681647873?ban
ner=pwa 

Nøgenvandretur Ryegård Dyrehave 2014 

https://plus.google.com/photos/106675274333713234399/albums/6041562453647437329?ban
ner=pwa 
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Nøgenpicnic Østre Anlæg, Aalborg, 2012-2014 

https://plus.google.com/photos/116600009518544639083/albums/5885700778648610081?ban
ner=pwa 

 

Kontaktpersoner 

Kontakt en af personerne herunder for at få et ophæng i landsforeningen eller en lokalforening 
og få sparring på planlægningen af din aktivitet. 
 

Kontaktpersoner til Landsforeningen: 

 
Mette Duekilde 
Formand, Danske Naturister 
Tlf.: 32 50 78 50 / 20 88 36 92 
email: mette@naturister.dk  
 
Kim Bindesbøll Andersen 
Forfatter til ”Nøgenaktivieter i det offentlige rum” 
Tlf.: 98 19 28 63 / 26 27 28 63 
email: kim@naturister.dk 
 
 

Kontakt til lokalforeninger: 

 
Danske Naturister Esberg 
Formand: Gunner Lauridsen 
Telf: 21 68 35 71 
email: gunner.lauridsen@gmail.com 
 
Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal 
Kommunikations- og presseansvarlig: Søren Kristensen 
Tlf: 23 42 73 20 
email: frederiksberg@naturister.dk 
 
Danske Naturister København 
Formand: Mogens Heimann 
email: mogens@naturister.dk  
 
Danske Naturister Midt/Vest 
Formand: Henning Møller 
email: henning_m@naturist.dk 
Tlf.: 21 78 97 53 
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Danske Naturister Nord 
Formand: Kim Bindesbøll Andersen 
Tlf.: 98 19 28 63 / 26 27 28 63 
email: kim@naturister.dk 
 
Danske Naturister Sjælland 
Bestyrelsesmedlem: Finn Thomsen 
email: finnthomsen3250@gmail.com 
 
Danske Naturister Trekantsområdet 
Formand: Gert Mikkelsen 
email: trekant@naturister.dk  
 
Danske Naturister Århus 
Formand: Thomas Asferg 
email: thomas@naturister.dk 
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Appendix A1 

Emailkorrespondance med Nordjyllands Politi forud for nøgenpicnic 
 

Sendt: 5. maj 2014 17:22 
Til: Nordjyllands Politi 
Emne: Nøgenpicnic Østre Anlæg 
  
Til Tilladelseskontoret 
  
Danske Naturister Nord har ansøgt Aalborg Kommune og fået tilladelse til at afholde 
nøgenpicnic i Østre Anlæg i sommeren 2014. Ansøgning og tilladelse er vedhæftet denne email.  
  
Nøgenpicnic er en stilfærdig sammenkomst hvor folk soler sig, spiser, spiller og opholder sig i 
parken som alle andre besøgende, med den ene forskel at en del af deltagerne er nøgne. 
  
Vi har to gange tidligere har haft besøg af jeres betjente i parken, der har bedt os tage tøj på, på 
baggrund for henvendelser til vagthavende - på trods af at vi ikke selv oplevet negative 
reaktioner fra folk i parken. Vi er ikke ude på at krænke nogen og synes heller ikke vores 
opførsel og placering i parken lægger op til dette.  
Vi har mistanke om at folk der har ringet til jer tidligere, måske har gjort det i den tro at de gjorde 
Politiet en tjeneste ved at gøre opmærksom på et objektivt ulovligt forhold, og ikke har vidst at 
det ikke i sig selv er ulovligt at være nøgen i en park.  
  
Aalborg Kommune har bedt os tage hensyn til parkens øvrige gæster, og placere os på steder 
hvor der er mindst mulighed for at nogen føler sig provokeret eller forulempet af vores 
tilstedeværelse. Vi har valgt det mest egnede sted, som vi mener er den store plæne i det syd-
vestlige hjørne af parken. Området hvor vi vil befinde os er markeret med rødt på vedhæftede 
luftfoto. Dette område ligger diskret bag nogle træer, der er kun udsyn til det fra én side, og der 
vil ikke være nøgne personer tættere end 20 meter fra nærmeste sti.  
  
Vi skriver til jer for at få bekræftet at der ikke er behov for yderligere tilladelser, så det ikke vil 
være relevant for jeres betjente at besøge parken igen. 
  
Vi har planlagt nøgenpicnic i Østre Anlæg nedenstående tidsrum som også er aftalt med 
Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen, Park og Natur: 
  
Søndag 15. juni, 13:30 - 16:30 
Lørdag 5. juli, 13:30 - 16:30 
Lørdag 26. juli, 13:30 - 16:30 
Lørdag 16. august, 13:30 - 16:30 
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Forud for hvert arrangement vil en kontaktperson ringe til vagtcentralen og oplyse et 
telefonnummer, hvor I vil kunne ringe for oplysninger om situationen i parken. 
  
Med venlig hilsen 
Kim Bindesbøll Andersen 
Formand, Danske Naturister Nord 
 
 

 
Fra: <FBJ005@politi.dk> 
Dato: 6. maj 2014 kl. 12.42 
Emne: SV: Nøgenpicnic Østre Anlæg 
Til: bindesboll@gmail.com  
 
Hej Kim 
  
En ”nøgenpicnic” ligger udenfor hvad politiet kan og skal give tilladelse til. Og så længe i har 
lodsejerens tilladelse til arealanvendelsen, skal I alene overholde almindelig dansk lovgivning. 
Det kan selvklart være en udefinerbar størrelse. 
  
Her tænker jeg især på bekendtgørelsen om politiet sikring af den offentlige orden m.v., bkg. nr. 
511 af 20/06/2005, hvor der i bekendtgørelsens § 3, stk. 1 anføres: ”Slagsmål, skrigen, råben 
eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til forstyrrelse 
af den offentlige orden, må ikke finde sted.” 
Og i stk. 2 anføres: ”Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er eget til 
at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.” 
  
Politiet kan evt. påbyde den adfærd bringes til ophør. 
  
Og jfr. Borgerlig straffelov § 232. ”Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 
15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.” 
  
Justitsministeriet udtalte i 1976, at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig 
selv kan betegnes som uanstændig opførsel, men at ”provokerende eller demonstrerende” 
optræden over for andre badegæster kan være det. Denne udtalelse er formentlig stadig udtryk 
for retstilstanden, jf. herved UfR 2009.504 Ø, hvor byretten udtalte, at samfundsudviklingen 
siden 1976 ikke havde udviklet sig således, at nøgenbadning nu var i strid med 
ordensbekendtgørelsen, mens landsretten fandt, at ”badning” i naturbeskyttelseslovens forstand 
efter en almindelig sproglig forståelse og på baggrund af den samfundsmæssige udvikling måtte 
forstås som omfattende nøgenbadning. 
Hertil skal jeg, for egen regning, bemærke, at der formentlig er forskel på en strand, hvor man 
normalt må forvente helt eller afklædte personer der (sol)bader o.l. og som  i jeres tilfælde, hvor 
man i en mindre bypark måske ikke forventer at møde afklædte personer. 
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Med venlig hilsen 
  
Flemming Jacobsen 
Politiassistent 
 
 

 
Hej Flemming 
 
Tak for hurtigt svar! 
 
Vi er bekendt med de relevante lovtekster.  
 
Angående Ordensbekendtgørelsens ordlyd: "opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller 
vække offentlig forargelse": 
Ved vores nøgenpicnic er der tale om at vi udviser opførsel helt tilsvarende til øvrige gæster i 
parken. Eneste forskel er vores påklædning.  
Derudover mener vi ikke der kan være tale om opførsel der er "egnet" til at forulempe andre 
eller vække offentlig forargelse, når vi befinder os 20-40 m væk fra nærmeste sti og ikke udviser 
opførsel der tiltrækker sig opmærksomhed. Man skal kigge godt efter for at se at der mangler 
lidt tøj.  
Vi vil også anføre at ejeren, Aalborg Kommune, har taget stilling til at nøgenpicnic kan foregå i 
parken. Hvis andre gæster i parken har en anden opfattelse, er det altså dem der er i modstrid 
med ejerens beslutning om hvad arealet anvendes til. 
Vi kan forsikre at nøgenpicnic i Østre Anlæg ikke kommer til at forstyrre den offentlige ro og 
orden - som er formålet med Ordensbekendtgørelsen. Hvis personer i parken henvender sig til 
os og føler sig generet vil vi selvfølgelig indgå i en dialog om en løsning så vi alle kan være i 
parken uden at genere hinanden. Vi vil også gøre opmærksom på at der på intet tidspunkt 
tidligere har været negative henvendelser til os i parken eller optræk til anden påstyr eller 
lignende. Der har kort sagt hersket ro og orden. 
Angående hvad der med rimelighed kan vække forargelse vil vi anføre at bus-store reklamer 
med bare bryster, og fuld nøgenhed er tilladt i aviser og andre medier. Ud fra dette mener vi ikke 
at diskret nøgenhed i et stille hjørne af en park kan opfattes som "egnet" til forargelse. Nogle 
mennesker kan bliver forargede over meget lidt eller direkte opsøge indtryk de bliver forargede 
over. Men som vi forstår Ordensbekendtgørelsens ordlyd er det ikke tilstrækkeligt at en person 
bliver forarget, men den opførsel der er tale om skal derudover vurderes som "egnet" til at 
forarge. Der er altså tale om en vurdering af om personens forargelse er rimelig ud fra den 
opførsel der er tale om. Man kan jo blive forarget over en person der har hagekors på sin jakke. 
Men det vil Nordjyllands Politi formentlig ikke gribe ind overfor.  
 
Angående Straffelovens §232 har vi for nogle år siden modtaget dette svar fra Justitsministeriets 
Politikontor: 
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"Anvendelse af denne paragraf kræver, at der skal være tale om “et uterligt forhold”, hvilket 

forudsætter, at handlingen er seksuelt præget og er af nogen grovhed. Paragraffen kan fx 

anvendes på en ekshibitionist, som fremviser sin erektion eller personer der har seksuelle 

aktiviteter på et sted med almindelig adgang. Straffeloven kan derimod ikke anvendes på en 

person der blot er nøgen." 

Vi forventer således ikke at Straffeloven kan være relevant. 
 
Danske Naturister Nord vil gerne kende Nordjyllands Politis fortolkning af "opførsel, der er egnet 
til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse" i relation til nøgenpicnic, jævnfør vores 
synspunkter ovenfor - så vi har mulighed for ikke at komme på kant med Nordjyllands Politis 
fortolkning og administration af Ordensbekendtgørelsen. 
 
Mvh 
Kim Bindesbøll Andersen 
formand, Danske Naturister Nord 
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Appendix A2 

Emailkorrespondance med Nordjyllands Politi forud for nøgenvandretur 
 

Til Tilladelseskontoret 
 
Danske Naturister Nord har ansøgt Naturstyrelsen Vendsyssel om tilladelse til at afholde 
nøgenvandretur i Ålbæk Klitplantage. Naturstyrelsen har svaret os at vores planer om 
nøgenvandretur ikke kræver tilladelse fra Naturstyrelsen.  
Vores henvendelse og svar fra Naturstyrelsen Vendsyssel - herunder beskrivelse af 
arrangementet - er vedhæftet denne email.  
 
Vi er bekendt med at et andet medlem af Danske Naturister, Carsten Pedersen, i 2013 stod for 
en nøgenvandretur i Kasmose Skov på Fyn, efter aftale med Naturstyrelsen Fyn og Fyns Politi. 
Carsten Pedersen fik svar fra Bjarne Rasmussen, politiassistent ved Fyns Politi, som oplyste at 
Fyns Politis holdning var at nøgenvandring ikke kræver politiets tilladelse. Det blev aftalt at man 
forud for arrangementet skulle kontakte vagtcentralen hos Fyns Politi og orientere om tid og 
sted for vandreturen. Vi vil derfor gerne høre om Nordjyllands Politi kan tilslutte sig samme 
holdning og procedure for nøgenvandring som Fyns Politi. 
 
Danske Naturister Nord har hos Naturstyrelsen booket følgende tidspunkter for nøgenvandring i 
Ålbæk Klitplantage: 
Søndag 22. juni kl. 13-15 
Søndag 24. august kl. 13-15 
 
Vi ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Bindesbøll Andersen 
formand, Danske Naturister Nord 
Tlf 98 19 28 63 / 26 27 28 63 
 
 

 
Hej Kim. 

  
En ”nøgenvandretur” ligger udenfor hvad politiet kan og skal give tilladelse til. Og så længe i har 
lodsejerens tilladelse til arealanvendelsen, skal I alene overholde almindelig dansk lovgivning. 
Det kan selvklart være en udefinerbar størrelse. 
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Her tænker jeg især på bekendtgørelsen om politiet sikring af den offentlige orden m.v., bkg. nr. 
511 af 20/06/2005, hvor der i bekendtgørelsens § 3, stk. 1 anføres: ”Slagsmål, skrigen, råben 
eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til forstyrrelse 
af den offentlige orden, må ikke finde sted.” 
Og i stk. 2 anføres: ”Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er eget til 
at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.” 
  
Politiet kan evt. påbyde den adfærd bringes til ophør. 
  
Og jfr. Borgerlig straffelov § 232. ”Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 
15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.” 
  
Justitsministeriet udtalte i 1976, at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig 
selv kan betegnes som uanstændig opførsel, men at ”provokerende eller demonstrerende” 
optræden over for andre badegæster kan være det. Denne udtalelse er formentlig stadig udtryk 
for retstilstanden, jf. herved UfR 2009.504 Ø, hvor byretten udtalte, at samfundsudviklingen 
siden 1976 ikke havde udviklet sig således, at nøgenbadning nu var i strid med 
ordensbekendtgørelsen, mens landsretten fandt, at ”badning” i naturbeskyttelseslovens forstand 
efter en almindelig sproglig forståelse og på baggrund af den samfundsmæssige udvikling måtte 
forstås som omfattende nøgenbadning. 

Hertil skal jeg, for egen regning, bemærke, at der formentlig er forskel på en strand, hvor man 
normalt må forvente helt eller afklædte personer der (sol)bader o.l. og som  i jeres tilfælde, hvor 
vandrere måske ikke ligefrem forvente at møde afklædte personer. 
 

Med venlig hilsen 

Flemming Jacobsen 
Politiassistent 
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Appendix A3 

Emailkorrespondance med Aalborg Kommune forud for nøgenpicnic 
 
Date: 2014-02-26 16:52 GMT+01:00 
Subject: angående tilladelse til at benytte en af Aalborgs parker til Nøgenpicnic 
To: skole-kultur@aalborg.dk 
 
Jeg håber dette bliver sendt videre til rette vedkommende:  
 

Til park og natur og kulturforvaltningen 

Ang. nøgenpicnics på kommunens område. 
 
Jeg er en af arrangørerne bag ”Nøgenpicnic i Østre Anlæg” som Danske Naturister Nord har 
afholdt i sommeren 2012 og 2013. 
 
Jeg skriver til Aalborg kommune fordi vi ,af politiet er blevet gjort opmærksomme på, at vi skal 
søge tilladelse hos kommunen til vores sammenkomster, hvis vi vil holde dem på offentlige 
områder. 
 
Vi startede med denne aktivitet tilbage i august 2012 og det var en succes i vores øjne. Vi var 
omkring 12 personer der sad stille og roligt i Østre Anlæg og nød solen – både børn, unge, 
voksne og ældre. 
Derfor besluttede vi at gøre det igen i sommeren 2013 hvor vi i alt mødtes 13 gange, med 
svingende deltagerantal. 
Ikke alle deltagere har været naturister eller nøgne for dens sags skyld. 
Vi sidder, som andre parkgæster, og nyder solen med sodavand og madpakker. 
 
To af gangene har vi dog været i kontakt med politiet som har været fordi vores 
sammenkomster. De kan på stående fod ikke se at vi krænker nogen, i særdeleshed ikke da 
plænen vi har befundet os på også har været besat af andre parkgæster – i varierende 
påklædning. 
 
Vi er ikke ude på at krænke nogen og vi synes heller ikke det er rart at få besøg af 
ordensmagten og derfor beder vi nu Aalborg Kommune om tilladelse til at holde vores 
arrangement i sommeren 2014 – i en park vi får anvist af jer. 
 
Vi håber at I er villige til at overveje dette og indgå i dialog omkring det og vi uddyber gerne 
forløbet omkring vores sidste sammenkomster hvis dette ønskes. 
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Jeg kan kontaktes på mail eller telefon og jeg kommer også gerne til et møde sammen med 
lokalforeningsformanden, hvis dette ønskes. 
 
Med venlig hilsen 
Maria Kvist 
Danske Naturister Nord 
 
 

 
Hej Maria Kvist 
  
Vi giver hermed tilladelse til, at I benytter Østre Anlæg, sommeren 2014 i forbindelse med 
nøgenpicnic. 
  
For at undgå blufærdighedskrænkelse, så vil vi bede Jer om, at tage hensyn til parkens øvrige 
gæster, og placere Jer på steder hvor der er mindst mulighed for at nogen føler sig provokeret 
eller forulempet at Jeres tilstedeværelse. 
  
I skal aflevere arealet i samme stand, som I modtager det. Eventuelle skader og oprydning 
udbedres af Park & Natur på ansøgers regning. 
  
Tilladelsen gælder arealanvendelse, andre nødvendige tilladelser, skal i selv indhente. 
  
God fornøjelse med arrangementet. 
  
Med venlig hilsen 
Steen B. Andersen 
 
 

 
Hej Steen Andersen 
 
Tak for tilladelsen til nøgenpicnic i Østre Anlæg den kommende sommer. 
Vi vil vende tilbage til jer, når vi har ønsker til datoer for at sikre os at det ikke kolliderer med 
større arrangementer i Østre Anlæg.  
 
Du nævner i dit svar at jeres tilladelse gælder arealanvendelsen og at vi selv skal indhente 
andre nødvendige tilladelser. Hvilke andre nødvendige tilladelser drejer det sig om? 
 
Mvh 
Kim Bindesbøll 
- formand, Danske Naturister Nord 
www.naturister.dk/nord 
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Hej Kim 
  
Jeg tror ikke, at I har behov for yderligere tilladelser. 
  
Det er lidt en standardreplik jeg bruger, når jeg booker de grønne arealer ud og ikke helt kender 
omfanget af de forskellige arrangementer. 
  
Jeg kan kun give tilladelse til benyttelse af arealet. 
  
Skal der spilles musik så skal Morten Holch fra Sundhed og Kultur høres, skal der serveres 
alkohol, så skal politiet på banen, skal arealet hegnes ind så skal Beredskabscentret høres og 
skal der inddrages noget vejareal, så er det Trafik og Veje der skal involveres, bare lige for at 
nævne eksempler på andre myndigheder. 
  
Med venlig hilsen 
Steen B. Andersen 
 
 

 
Hej Steen 
 
Jeg kan forstå på din kollega at der er motionsløb i Østre Anlæg den 23. august. Vi har derfor 
revideret vores plan for nøgenpicnic til følgende datoer: 
 
Lørdag 14. juni, 13:30 - 16:30 
Lørdag 5. juli, 13:30 - 16:30 
Lørdag 26. juli, 13:30 - 16:30 
Lørdag 16. august, 13:30 - 16:30 
 
Vil du venligst bekræfte at der ikke er andre arrangementer i Østre Anlæg i disse tidsrum? 
 
Vi er helt enige i jeres betragtning om at tage hensyn til parkens øvrige gæster, og placere os på 
steder hvor der er mindst mulighed for at nogen føler sig provokeret eller forulempet af vores 
tilstedeværelse. Vi har valgt det mest egnede sted, som vi mener er den store plæne i det syd-
vestlige hjørne af parken. Området hvor vi vil befinde os er markeret med rødt på vedhæftede 
luftfoto. Dette område ligger diskret bag nogle træer, der er kun udsyn til det fra én side, og der 
vil ikke være nøgne personer tættere end 20 meter fra nærmeste sti.  
 
Med venlig hilsen 
Kim Bindesbøll 
Formand, Danske Naturister Nord 
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Appendix A4 

Emailkorrespondance med Naturstyrelsen Vendsyssel forud for 

nøgenvandretur 
 

Hej Jesper 
 
Jeg skriver til dig fordi vi fra Danske Naturister Nord gerne vil arrangere to nøgenvandreture i 
Ålbæk Klitplantage hen over sommeren.  
 
Nøgenvandreture handler om at opleve naturen på en ny og intens måde, når man er i direkte 
kontakt med sol, vind og natur - og også i højere grad opleve sig selv som en del af naturen. 
Interessen for nøgenvandring i Europa er stigende, især i Tyskland hvor der ligefrem er særlige 
nøgenvandreruter.  
 
Lovgivningen i Danmark indeholder ingen direkte hindringer for at være nøgen på offentligt 
tilgængelige steder, blot der ikke udvises uanstændig eller anstødelig opførsel.  
 
Gennem de sidste 1½ år har Danske Naturister haft en dialog med Friluftsrådet om muligheden 
for nøgenvandreture i Danmark. Friluftsrådets omtale kan læses her: 
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2013/juni/noegenvandretur.aspx 
 
Sidste sommer arrangerede Danske Naturister nøgenvandreture i Læsø Klitplantage, Eriksholm 
Skov, Tivilde Hegn og Kasmose Skov. Jeg har indsat link til billeder eller omtale af nogle af 
disse arrangementer herunder: 
 
Læsø Klitplantage: 
https://picasaweb.google.com/116600009518544639083/NGenvandreturLSKlitplantage#slidesh
ow/5884947124032746146 
 
Tisvilde Hegn: 
http://www.naturister.dk/fileadmin/Andre_dokunmenter/Naturister_fejrede_Naturens_Dag.pdf 
 
Eriksholm Skov: 
https://plus.google.com/photos/106675274333713234399/albums/5903158280681647873/5903
158300582773986?banner=pwa&pid=5903158300582773986&oid=106675274333713234399 
 
Vi henvender os til jer for at være på forkant med planlægningen. Jeg ved fra vores medlem på 
Fyn, Carsten Pedersen, som stod for to vandreture i Kasmose Skov, at han sammen med 
skovrider Søren Kirk Strandgaard kom frem til at Naturstyrelsen Fyn ikke kræver en tilladelse for 
at arrangere en nøgenvandretur. Så vi vil høre om det også er en holdning Naturstyrelsen 
Vendsyssel kan tilslutte sig. 
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Vandreturene kommer til at foregå som enhver anden vandretur, blot med den forskel at 
deltagerne selv bestemmer hvor meget påklædning de foretrækker. Når vi har tænkt på Ålbæk 
Klitplantage er det dels fordi der er noget pragtfuld natur, dels fordi det ikke er et overrendt sted, 
da vores formål ikke er at støde andre skovgæster. Vi forestiller os at vandreturene skal foregå 
en søndag eftermiddag i hhv. juni og august. Vi forventer 10-20 deltagere af blandet 
sammensætning.Turen kunne fx følge gul rute. 
 
Hvis det er en mulighed vil vi meget gerne arrangere nøgenvandreturene i fællesskab med 
Naturstyrelsen og det vil også løfte tilbudet, hvis der var mulighed for at få en naturvejleder som 
guide på turen.  
 
Vi kan lige ringe sammen, når du har haft mulighed for at læse min email. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kim Bindesbøll Andersen 
tlf / mobil: 98 19 28 63 / 26 27 28 63 
Danske Naturister Nord 
www.naturister.dk 
 
 

 
Hej Kim 

Det I søger om, kræver ikke en tilladelse fra Naturstyrelsen, blot I overholder almindelige regler 
for færdsel og ophold i naturen. 
Reglerne kan I finde på vores hjemmeside, hvor I også kan finde oplysninger og kort over alle 
vores arealer. 
  
I kan overveje, om I vil  orientere det lokale politi om turen. 
  
Med venlig hilsen  
 
Jesper A. Blom-Hansen  
Skovrider 
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Appendix A5 

Emailkorrespondance med ejer af Ryegaard og Trudsholm Godser, Johan 

Scheel, forud for nøgenvandretur 
 
Kære Johan Scheel 
 
Jeg skriver til dig fordi vi fra Danske Naturister gerne vil arrangere en nøgenvandretur i 
Ryegaard Dyrehave om eftermiddagen søndag den 20. juli.  
 
Gennem de sidste 1½ år har Danske Naturister haft en dialog med Friluftsrådet om muligheden 
for nøgenvandreture i Danmark. Friluftsrådets omtale kan læses her: 
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2013/juni/noegenvandretur.aspx 
 
Sidste sommer arrangerede Danske Naturister nøgenvandreture i Læsø Klitplantage, Tivilde 
Hegn og Kasmose Skov. Jeg har indsat link til billeder eller omtale af nogle af disse 
arrangementer herunder: 
 
Læsø Klitplantage: 
https://picasaweb.google.com/116600009518544639083/NGenvandreturLSKlitplantage#slidesh
ow/5884947124032746146 
 
Tisvilde Hegn: 
http://www.naturister.dk/fileadmin/Andre_dokunmenter/Naturister_fejrede_Naturens_Dag.pdf 
 
Nøgenvandreture handler om at opleve naturen på en ny og lidt mere intens måde, når man er i 
direkte kontakt med sol, vind og natur - og også i højere grad opleve sig selv som en del af 
naturen. Interessen for nøgenvandring i Europa er stigende, især i Tyskland hvor der ligefrem er 
særlige nøgenvandreruter.  
 
Lovgivningen i Danmark indeholder ingen direkte hindringer for at være nøgen på offentligt 
tilgængelige steder, blot der ikke udvises uanstændig eller anstødelig opførsel.  
 
Vi henvender os for at sikre os at I ikke har spørgsmål eller indvendinger i forhold til vores 
planer om denne nøgenvandretur. Fra vores planlægning af andre nøgenvandreture erfarer vi at 
Naturstyrelsen Fyn (skovrider Søren Kirk Strandgaard) og Naturstyrelsen Vendsyssel (skovrider 
Jesper A. Blom-Hansen) ikke kræver særlig tilladelse for nøgenvandreture, men blot forventer at 
man overholder de almindelige retningslinier for adgang til naturen. Vi håber selvfølgelig at I har 
samme holdning som Naturstyrelsen til dette.  
 
Vandreturen kommer til at foregå som enhver anden vandretur, blot med den forskel at det er frit 
for deltagerne hvor meget påklædning de foretrækker. Vi påtænker at vandreturen begynder fra 
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Ejby Skole og går gennem dyrehaven til Kalvehave og retur til Ejby Skole via Julianehøj og 
Dyrehave Bakke. 
 
Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis du har nogle spørgsmål til afklaring. 
  
Med venlig hilsen 
 
Kim Bindesbøll Andersen 
tlf / mobil: 98 19 28 63 / 26 27 28 63 
Danske Naturister 
www.naturister.dk 
 

 

Kære Kim 

Det kan godt lade sig gøre.  

Et arrangement som dette tager vi kr. 300+moms for en tilladelse (og ikke fordi i er naturister, 
men det gør vi for alle lignende arrangementer). 

Jeg vil gerne lige konferer ruten med dig, da indgangen ved Bramsnæsvigskolen ikke er en 
lovlig adgang til skoven og at Kalvehaven er lukket for alm.færdsel. 

 Med venlig hilsen 
Johan Scheel 
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Appendix B1 

Eksempel på tekst til annoncering af nøgenpicnic 
 

Nøgenpicnic i Østre Anlæg 

Sommeren er over os og indbyder til at smide tøjet og nyde solen: Kom til nøgenpicnic i Østre 
Anlæg i Aalborg! 

Tid: Lørdag 22. juni kl. 13.30 - 16.30 
Sted: Østre Anlæg, Aalborg. 
GPS koordinater: 57.043207, 9.938606 
(den store plæne i hjørnet ved Fyensgade/Bonnesensgade). 

Vi synes det er ligeså naturligt at være nøgen i en park, som det er på en strand. Derfor har vi 
fundet et stille hjørne i Østre Anlæg hvor vi kan nyde sommeren et par timer uden tøj. 
Kom og vær med og smid så meget af dit tøj som du har lyst til og tør – du skal bare være åben 
for at nogen smider det hele, mens andre beholder noget på. Der er plads til alle og det er okay 
at blive mere modig i løbet af dagen. 

Der kommer folk i alle aldre, former og størrelse - og du er også velkommen! Man kan nyde en 
øl, en sodavand eller en kop kaffe, spille et spil, nyde solen eller bare hygge og snakke på livet 
løs. Så tag madpakken, kaffen eller et spil med. 
Vi håber at du har lyst til at deltage i vores hyggelige nøgen picnic - og tag gerne din mor, din 
bror, din kæreste, dine børn eller din ven med – Vi glæder os til at se jer alle... 

Hvis arrangementet bliver aflyst pga. dårligt vejr vil det blive annonceret her på siden senest 
dagen før. Vil du have besked direkte kan du tilmelde dig på nord@naturister.dk. 
Hvis du har brug for yderligere information eller ikke kan finde os i parken kan du ringe til Kim 
på 26 27 28 63.  

Arrangementet sker med tilladelse fra Aalborg Kommune. 

Billeder fra tidligere nøgenpicnic: 
https://picasaweb.google.com/116600009518544639083/NGenpicnicStreAnlG#slideshow/58857
01583773707378 

Video fra tidligere nøgenpicnic:  
https://vimeo.com/47070750 
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Appendix B2 

Eksempel på tekst til annoncering af nøgenvandretur 
 

Nøgenvandretur i Ålbæk Klitplantage 

Kom med på vandretur så nøgen som du tør! 
 
Tid: Søndag den 18. august kl. 13.30 - 15.00 
Mødested: P-plads på Gårdbovej i Ålbæk Klitplantage (se vejledning nedenfor). 
GPS koordinater: 57.593284,10.364042 
Vandrerute: 3,7 km gennem klitplantagen og langs Knasborg Å. 
 
Alle kan være med - med eller uden tøj. Bare du er åben for at nogen smider det 
hele, mens andre beholder noget på. Man bestemmer selv! 
Hele familien kan være med: Vi går i samlet trop og i et roligt tempo. 
 
Ålbæk Klitplantage byder på rå og idyllisk nordjysk natur, men er en af de mindre 
besøgte plantager i Nordjylland. Turen følger gul rute på kortet over Ålbæk 
Klitplantage: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67267/98_aalbaek_A4.pdf 
 

Vi kommer gennem både granskov, egekrat og hedelandskab. Turen går ad små 
hyggelige skovstier det meste af vejen.  
 
Kørselsvejledning til P-pladsen på Gårdbovej (mødested): 
Ålbæk ligger 1 times kørsel fra Aalborg, 19 km nord for Frederikshavn. Der kører 
desuden lokaltog til Ålbæk fra Frederikshavn.  
 
Fra Frederikshavn kør mod Skagen på hovedvej A40. Efter 19 km i Ålbæk tag 
sidste vej i rundkørslen (venstre), det er Centralvej. Efter 2,9 km drejer vejen lidt 
til venstre, og her går en vej ind til venstre til en lille P-plads.  
Hvis du kan tilbyde eller er interesseret i samkørsel, så giv besked om det og vi 
vil koordinere. 
Vi sørger gerne for at hente dig, hvis du kommer med bus eller tog til Ålbæk 
Station. 
 
Hvis der er stemning for det kan vi køre til stranden og tage en dukkert efter 
vandreturen. 
 
Det er ikke et krav at du tilmelder dig, men en fordel så vi kan give besked ved 
aflysning pga. vejret, og så vi har en ide om hvor mange der kommer. Tilmeld 
dig her på Facebook eller mail til Kim Bindesbøll: kim@naturister.dk med navn 
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og telefonnummer.  
Hvis turen aflyses pga. dårligt vejr vil det fremgå her på siden senest dagen før. 
 
Du kan altid få fat i os på 26 27 28 63. 
Skriv eller ring hvis du har spørgsmål. 

Vandreturen sker med tilladelse fra Naturstyrelsen Vendsyssel.  
 
Billeder fra nøgenvandretur i Læsø Klitplantage: 
https://picasaweb.google.com/116600009518544639083/NGenvandreturLSKlitplantage#slidesh
ow/5884947131989549762 
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Appendix C1 

Oversigt over afholdte nøgenaktiviteter i det offentlige rum 2012 - 2014 

Nøgenvandreture 

2012, juni Læsø Klitplantage Danske Naturister Nord 
2012, sommer Kasmose Skov Danske Naturister 
2013, juli Vejrhøj, Odsherred Danske Naturister Sjælland 
2013, juli Eriksholm skov ved Holbæk Danske Naturister Sjælland 
2013, sommer Kasmose Skov Danske Naturister 
2013, september Tisvilde Hegn Danske Naturister 
2014, juli Ryegård Dyrehave ved Kirke Hyllinge Danske Naturister Sjælland 
2014, august Ålbæk Klitplantage, Nordjylland Danske Naturister Nord 
 

Nøgenpicnic 

2012, juli Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2013, juni Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2013, juli Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2013, august Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2014, juni Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2014, juli Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
2014, august Østre Anlæg, Aalborg Danske Naturister Nord 
 
 


