
 

 
 

Dansk Vandrelaugs stipolitik 
 
Dansk Vandrelaugs (DVL) mål er at øge mulighederne for at færdes i naturen ved at 
hjælpe til med at oprette, føre tilsyn med og markedsføre nye vandreruter, korte som 
lange. 
Vedligeholdelse af nye stier forudsættes gennemført af andre, f.eks. kommuner. 
 
DVL langsigtede mål er, at landet efterhånden dækkes af et sammenhængende net af 
vandreruter, idet der fortrinsvis arbejdes hen imod en sammenbinding af lokale og 
regionale vandreruter.  
 
DVL interesserer sig mest for stier til rekreativ færdsel. Ofte kombineres cykel- og 
vandreruter, men vandrerne foretrækker blød vejbelægning frem for hård stibelægning. 
 
Nye stier bør anlægges, hvis det er hensigtsmæssigt for at kæde stiforløb sammen, eller 
man vil åbne for adgangen til et nyt område. Stierne bør følge naturlige ledelinjer i 
landskabet, f.eks. ved hegn eller diger, så de ikke i sig selv bliver et fremtrædende 
element. De bør ikke asfalteres. 
 
Eksisterende stier bør vedligeholdes og bevares, forsvundne skal evt. genskabes.  
DVL vil arbejde for, at eksisterende stier ikke sløjfes uden god grund. 
 
Længere vandreruter bør passere overnatningsmuligheder samt have information om 
indkøbsmuligheder, vand mm.  
 
Afmærkning af vandreruter skal kunne ske overalt, hvor der er adgang ifølge 
naturbeskyttelsesloven.  
 
DVL opfattelser af en sti er: 
En sti er en fællesbetegnelse for færdselsarealer, der fortrinsvis er forbeholdt gående, 
cyklister, ryttere og andre "bløde" trafikanter.  
 
En god vandresti:  

 er en afmærket rute eller sti, der så vidt muligt, fjernt fra den motoriserede trafik, leder 
gennem landskabet ad småveje og trampestier, 

 er varieret og fører gennem forskellige landskabstyper, evt. i nærheden af 
udsigtspunkter, 

 giver mulighed for både naturiagttagelser og oplevelser af det danske kulturlandskab, 

 bør være tilgængelig fra offentlige p-pladser og helst også via offentlige trafikmidler, 

 har en komplet, fejlfri og entydig afmærkning, der som minimum følger de danske 
Vejregler, gerne også de europæiske regler fra ERA, 

 er beskrevet i en lettilgængelig folder, gerne gennem information på Internettet.  
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