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Skov- og Naturstyrelsen beslutte-
de sig i 1994 for et nyt skiltede-
sign, som er obligatorisk at bruge
på alle statsskovdistrikter. 

Det mest markante element i
det nye skiltedesign er en solid og
karakterfuld rød stolpe, som bru-
ges alene som piktogramstander
eller som den bærende del af for-
skellige skilte. 

Programmet omfatter ud over
piktogramstanderen skilte i A4, 
A3 og A2 format, et højskilt, vej-
viserskilt og ruteafmærkning. End-
videre indgår en bom og kædeaf-
spærring. Alle trædele er malet i 
en svenskrød farve, »Dyrehaverød«. 

Denne håndbog er udarbejdet
til brug på statsskovdistrikterne
ved planlægning og udarbejdelse
af skilte. Formålet er dels at sikre,
at skiltestativerne bliver ens på
alle distrikter, dels at skilteflader-
ne bliver så gode som muligt. 

I henhold til styrelsens frilufts-
politik er det hensigten, at pro-
grammet skal være gennemført
inden år 2000. 

Dette er anden udgave af styrel-
sens skiltemanual. Kommentarer,
forslag til forbedringer mv. mod-
tages med tak i Friluftskontoret.

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. 39 47 20 00
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Skov- og Naturstyrelsens skilteprogram

Piktogram-
standeren sæt-
tes op ved alle
indgange til 
skove og andre
naturområder.
Bruges også inde
på arealerne,
f.eks. til marke-
ring af bålplads
og primitiv over-
natningsplads.

Arbejdstegning s. 34
Piktogrammer s. 10

Skiltestanderen
bruges til skilte 
i A4- og A3 for-
mat. Det kan væ-
re velkomstskilte
ved indgangen
eller information
inde på arealerne.

Arbejdstegning s. 36
Skilteflade s. 18
Skiltekasser s. 38

Skiltebordet
bruges, hvor der
er behov for en
skilteflade i A2-
format. Det er
lavt og egner sig
til opstilling på 
P-pladser ved
åbne naturtyper,
hvor højskiltet er
for dominerende.
Der kan sættes en
skiltekasse på
begge sider af
stativet.

Arbejdstegning s. 37
Skilteflade s. 18
Skiltekasser s. 38

Højskiltet med
den store skilte-
flade egner sig 
til opstilling på 
P-pladser ved
større indgange.
Skiltet sættes et
centralt sted på
pladsen.

Arbejdstegning s. 40
Skilteflade s. 18

Vejviserskiltet
bruges til at an-
give vejnavne 
og til vejvisning.
Længde 90, 100
eller 110 cm, af-
hængig af, hvad
der skal stå på
skiltet. 

Arbejdstegning s. 44
Skilteflade s. 16

Dobbelt 
vejviserskilt
med to adskilte
skilteflader bru-
ges, hvor der er
brug for vejvis-
ning til to steder. 

Arbejdstegning s. 45
Skilteflade s. 16

Dobbelt 
vejviserskilt
med én stor skil-
teflade bruges
ved skovens huse
og steder, hvor
der er brug for
en lang tekst.

Arbejdstegning s. 45
Skilteflade s. 16

En bom bruges,
hvor der skal sik-
res mod indkør-
sel. Den kan dog
også bruges som
et signal for
»statsskov« og
opsættes, selv om
den står åben det
meste af tiden.

Arbejdstegning s. 42

Folderkassen
sættes på skilte-
stander, skilte-
bord eller højskilt.
Hvis der ikke er et
skilt, sættes fol-
derkassen på en
stander under et
piktogram med
logo og distrikts-
navn.

Arbejdstegning s. 46
Placering s. 47

Stolpen til rute-
afmærkning kan
bruges, hvor der
er behov for at
afmærke vandre-
tursruter, ride-
stier mv. Vandre-
tursruter kan dog
som hidtil afmær-
kes med pletter
på træerne.

Arbejdstegning s. 35
Piktogrammer s. 10

Til skilteprogram-
mets metaldele
hører skiltekasser
i A4, A3 og A2
format, folder-
kasse og beslag
til bom og kæde-
afspærring. Dele-
ne er fremstillet i
galvaniseret jern.

Skiltekasse s. 38
Folderkasse s. 46
Beslag til bom s. 42
Beslag til kæde-
afspærring s. 43

Skov Strand

Linievej
Skov Strand

 

Fyns Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen

Hund i snor

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Folder

Kædeafspærring
kan opsættes i 
stedet for en 
bom. Det er no-
get billigere. 

Arbejdstegning s. 43
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Opstilling
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3-4 m

3-
4 

m

1 
m

Afstanden mel-
lem en pikto-
gramstander og
et skilt, en bom
eller en kædeaf-
spærring skal
være stor nok til,
at barnevogne
og kørestole kan
komme igennem,
dvs. mellem 100
og 120 cm. 

Piktogram-
standeren pla-
ceres i den side,
hvor stolpen med
bommens hvile-
beslag er. 

Piktogramstan-
deren står ved
alle indgange.
Hvor der er skilte,
eller som her en
stander med fol-
derkasse, sættes
piktogramstande-
ren på den anden
side af stien.

Folderkassen
sættes på en stan-
der, hvis der er
brug for den et
sted, hvor der ik-
ke er et skiltesta-
tiv. Der sættes et
piktogram med
logo og distrikts-
navn øverst.

Skiltet placeres
inden for bom-
men på linie med
stolpen, som
bommen hviler på
i åben tilstand. 

Flere vejviser-
skilte placeres 
så langt fra hin-
anden, at de ik-
ke umiddelbart
ses sammen. I
vejkryds stilles 
de op 3-4 meter
nede ad vejen.

Er der behov for
mere end et vej-
viserskilt, opstil-
les de med ca. 1
meters afstand.

Afspærringer
som bomme og
kæder skal god-
kendes af politiet
(Færdselslovens 
§ 97 stk. 3). Der
skal tydelig refleks
på både bomme
og kæder.

Den bedste opstilling af skilte-
programmets dele fås ved at
tage udgangspunkt i de konkre-
te steder, hvor delene skal stå.
Her er vist en række eksempler
og retningslinier at gå ud fra.
Opstillingen kan dog tilpasses de
lokale forhold.

Ved indgangs-
stier sættes skil-
tet overfor pikto-
gramstanderen,
så stien går mel-
lem dem. Der
sættes ikke pikto-
grammer på skil-
testativer, der står
overfor en pikto-
gramstander. 

Skilte kan sæt-
tes op ude i na-
turen på steder,
hvor der er behov
for formidling,
f.eks. ved et for-
tidsminde. Skiltet
forsynes med et
piktogram med
styrelsens logo.
Begræns antallet
og vær varsom
med placeringen
af skilte ude i na-
turen.

Stolpen til rute-
afmærkning
sættes, hvor ru-
ten drejer, eller
hvor andre stier
giver tvivl om ru-
tens retning. 
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Materialer til skiltestandere

Det er styrelsens mål at bruge
materialer, som ved fremstilling,
brug og bortskaffelse ikke for-
urener miljøet. Der bruges der-
for ikke træimprægnering eller
overfladebehandling med miljø-
gifte.

Træ
Det tilstræbes at bruge materia-
ler, der sikrer en lang holdbar-
hed for skiltestativerne, dvs. om-
kring 15 år, og en minimal ved-
ligeholdelse. Inden brug skal
træet tørre (eg: 3-5 år). Vælg
trækvaliteter uden store knaster
for at hindre deformering under
tørringen.

Kerneved af eg, lærk eller evt.
douglas, thuja og cypres bruges
til stolper, der skal graves ned i

jorden, fordi de er relativt hold-
bare uden brug af imprægne-
ringsmidler. Brugen af dette træ
i de kraftige dimensioner sikrer
en høj levealder for stolpen og
ingen problemer ved bortskaffel-
se. Levealderen kan øges ved
påføring af linolie (evt. koldpres-
set) på stolpestykket lige under
og over jordoverfladen, hvor
stolperne er særligt udsat for
nedbrydning.

Der kan bruges andre træar-
ter, f.eks. gran, til de overjordi-
ske dele som tapstykker og vej-
bomme. 

Fremstil selv eller køb
Distriktet kan selv fremstille skil-
testativer i henhold til vejlednin-
gen sidst i håndbogen. Alterna-
tivt kan distriktet købe skiltesta-
tiver mv. både malede og umale-
de samt med eller uden skilte-
kasser. Se adresselisten bagest 
i håndbogen.

Maling
Alle skiltestativer males svensk-
røde, også kaldet »Dyrehaverød«.
Malingen er baseret på linolie og
købes færdigblandet (se adresse-
listen bagest i håndbogen). Af
hensyn til tørretiden kan det
være nødvendigt at tilsætte et
middel, der fremmer tørrings-
processen (et sikkativ). Tal med
leverandøren om det.

Linoliemaling skal påføres 
af to omgange. Første gang når
skiltene monteres. Dernæst 
ét år efter (med sikkativ). Heref-
ter skulle malingen kunne holde
i 20 år. Hvis du hen ad vejen sy-
nes, at skiltet trænger til en op-
friskning, kan du påføre ren
linolie. 

Undtagelser

Selv om styrelsen har besluttet
sig for et fælles skilteprogram,
vil der være tilfælde som ikke
passer ind i »standarden« og
derfor giver anledning til spørgs-
mål. Nogle af disse spørgsmål
søges besvaret her.

Ruteafmærkning
Vandretursruter kan om hidtil af-
mærkes med pletter på træerne.

Sten til vejnavne
I nogle områder er der tradition
for, at vejnavne er skrevet på
sten. Sådanne sten er en del af
områdets historie og bør bibehol-
des som karakteristiske for områ-
det. Hvis der er behov for det,
kan nye sten fortsat sættes op.

Skilte ved fortidsminder
Styrelsens Kulturhistoriske Kon-
tor har i en årrække leveret skil-
te til opsætning ved fortidsmin-
der. Skilte, der skal opsættes på
styrelsens arealer bliver nu leve-
ret i et format, der passer til det
nye skilteprogram.

Andre informationsskilte
Distrikterne kan stadig sætte in-
formationsskilte op, hvor det vil
være oplagt at udnytte pladsen,
f.eks. den udvendige vægflade af
en toiletbygning på en P-plads.

Samarbejde
I nogle tilfælde samarbejder et
distrikt med f.eks. et amt om
skiltning i et område, der delvis
ejes af Miljø- og Energiministeri-
et, delvis af private.

Skov- og Naturstyrelsens skilte-
design skal altid bruges på Miljø-
og Energiministeriets arealer.
Hvis amtet ønsker at benytte sig
af Skov- og Naturstyrelsens skil-
tedesign, skal der benyttes en 
anden farve end den svenskrøde
- f.eks. grå eller brun.

Kerneved af bl.a. eg og
lærk kan bruges til

stolper, der skal gra-
ves ned i jorden, 

fordi de er relativt
holdbare uden

brug af impræg-
neringsmidler.
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Forbud og advarselPiktogrammer

Et piktogram er et billede, et
grafisk symbol, der bruges til vej-
ledning. Det opfattes hurtigere
end en tekst, og det forstås af
mange nationaliteter.

Skov- og Naturstyrelsen bru-
ger piktogrammer til at vejlede
publikum. Piktogrammer trykkes
som hvide figurer på en grøn
baggrund. Forbud er vist med en
rød cirkel med overstregning.
Piktogrammer kan også bruges
som anvisning på vejviserskilte
og på informationsskilte.

De piktogrammer, som styrel-
sen bruger, er i videst muligt om-
fang Dansk Standard. En række af
piktogrammerne er de samme
som dem, der anvendes på de nye
skilte i private skove. Nogle pikto-
grammer findes ikke som Dansk
Standard, men er udviklet af et
designfirma, der arbejder med
piktogrammer for bl.a. Dansk
Standard. Det betyder, at der er
harmoni mellem de forskellige
piktogrammer.

På de følgende sider er der
oversigter over de piktogrammer,
som styrelsen bruger.

Skiltet
Selve skiltet med piktogrammer
er en 2 mm tyk aluminiumsplade
med afrundede hjørner og 4 hul-
ler til skruer. Pladens størrelse er
10 x 10 cm eller 10 x 12 cm, hvis der
er en undertekst. Enkelte er høje-
re, men bredden er altid 10 cm.

Aluminiumspladen er lakeret
grøn med farvekoden RAL 6005.
Den røde farve, der bruges til for-
buds-cirklen svarer til RAL 3020.

Brug af piktogrammer
Skilte med piktogrammer sættes
op på en piktogramstander ved
indgangene til skove og naturom-
råder. Et piktogram med styrel-
sens logo og distriktets navn sæt-
tes øverst på forsiden af 
standeren. Herunder sættes pikto-
grammer med anvisninger til pub-
likum. Der skal være 2 cm afstand
mellem piktogrampladerne, og
der opsættes maksimalt fire pikto-
grammer under hinanden.

Overvej nøje hvilke piktogram-
mer, der er nødvendige. Sæt kun
dem op, som der er et reelt behov
for, og ikke for at kunne straffe
nogle få lovovertrædere. Evt.
overtrædelse af reglerne påtales i
henhold til Naturbeskyttelseslo-
ven. Oftest er det nok med et pik-
togram, der viser Motorkørsel for-
budt samt et med Hund i snor (el-
ler hund Uden snor - med ledsa-
ger).

På siden af piktogramstanderen
- den side man ser, når man går
ind i skoven -  kan sættes pikto-
grammer med rute eller service. 

Der sættes ikke piktogrammer
på skilte, der står ved siden af en
piktogramstander. Der sættes et
piktogram med logo på skilte, der
står alene.

Bestilling af piktogrammer
Styrelsen har en aftale om leve-
ring af piktogrammer med et fir-
ma (se adresselisten bagest i
håndbogen). Distrikterne bestil-
ler piktogrammer og afregner
direkte med firmaet. 

Tag evt. en fotokopi af over-
sigterne på de følgende sider og
markér, hvilke piktogrammer du
ønsker at bestille. 

Et almindeligt piktogramskilt
koster p.t. omkring 20 kr. Alle
piktogramskilte kan fremstilles
med refleks, men de er dyrere.
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Hund i snor

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Har du brug for
et piktogram,
som ikke findes 
i oversigten, så
kontakt Frilufts-
kontoret.

Knallertkørsel
forbudt

Egen tekst
skrives her

Hund må ikke 
medtages

Brandfare!
Fire danger
Feuergefahr

1. marts-31. okt.

Motor/Knallert-
kørsel forbudt

- med plads 
til egen tekst

Motorkørsel
forbudt

Cykling 
forbudt

Knallertkørsel
forbudt

Parkering
forbudt

Indkørsel 
forbudt

Båltænding
forbudt

Rygning
forbudt

Advarsel
Fare for skred

Fiskeri
forbudtHunde må ikke 

medtages

Ridning 
forbudt

Campering
forbudt

Advarsel
Brandfare

Blomster-
plukning
forbudt

Campering og
autocampers
forbudt

Windsurfing
forbudt

Sejlads
forbudt



Drikkevand
RestaurantDrikkevand Cafeteria Handicap-

egnet
Seværdighed

DametoiletHerretoilet Dame- og 
herretoilet

WC Handicap-
toilet

Windsurfing
tilladt

Badestrand Sejlads tilladt/
lystbådehavn

Kanoover-
bæring

Fiskeri 
tilladt

UdsigtspunktUdsigtstårn Trappe Skovlegeplads

LejrpladsBålplads Shelter Primitiv over-
natningsplads

uden snor –
med ledsagerHund i snor

Med ridekort

Hund i snor
Dogs on a lead

Hunde nur
angeleint

Ridesti, 
venstrevendt

Ridesti, 
højrevendt Med ridekort

Cykelsti Gangsti

Gangsti/
cykelsti

Cykelsti/
gangsti

Gang- og 
cykelsti

Gang-, cykel-
og ridesti

Ridesti/gang- 
og cykelsti

Handicap-
egnet sti

Gang- og 
cykelsti/ridesti

Gangsti/
ridesti

Ridesti/
gangsti Hund i snor

Hund i snor,
tre sprog

Uden snor -
med ledsager
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ServiceAnvisning

Ruter

Seværdighed
Turismens Fællesråd fører
efter aftale med Vejdirek-
toratet en liste over bety-
dende danske seværdighe-
der, hvortil der kan skiltes
med Johanneskorset. Listen
revideres én gang om året
pr. 1. juli. Formålet med li-
sten er, at der på vejskilte
kun henvises til sevær-
digheder, der har turist-
mæssig betydning i hen-
hold til kriterier som bl.a.
vedrører åbningstid, almen
interesse, tilgængelighed
og kvalitativ oplevelse.

På styrelsens arealer er
bl.a. følgende med på li-
sten: Jægersborg Dyreha-
ve, Troldeskoven, Tisvilde
Hegn, Asserbo, Gurre og
Søborg Slotsruiner, Møns
Klint, Almindingen, Ham-
mershus, Svanninge Bak-
ker, Blåbjerg, Stråsø Planta-
ge, Husby Klitplantage,
Mols Bjerge, Råbjerg Mile.

En fuldstændig liste 
fås ved henvendelse til 
Turismens Fællesråd, se
adresselisten.

Blå ruteRød rute Gul rute Grøn rute Hvid rute eller
retningsangivelse
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Logo og distriktsnavn

Bilskilte til at 
klæbe på bildøre.
Størrelse: 20 x 20 cm eller 
30 x 30 cm. Logo og bogstaver er
udstandsede, dvs. at kun logo og bog-
staver overføres til bildøren, ikke en
plasthinde. Skiltet findes i 2 farver: 
Hvid til mørke biler - grøn til lyse biler.

Skov- og Naturstyrelsen har i over-
ensstemmelse med skilteprogram-
met fået fremstillet nye skilte til
biler. Fremover skal de her viste
skilte med logo og teksten »Skov-
og Naturstyrelsen« benyttes. 

Herefter må de gamle bilskilte
med f.eks. »Statsskovvæsnet«
ikke længere bruges.  

Bilskilte bestilles i styrelsens 
betjentstue. Distrikterne skal ikke
betale for bilskiltene, idet ud-
gifterne hertil som hidtil
dækkes af styrelsen.

Skov- og Natursty

re
ls

en

Bilskilte

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen

Bilskilt i metal med sugekopper. 
Størrelse: Højde 11 cm, bredde 22 cm.

Knallertskilt i metal. 
Størrelse: Højde 7 cm,
bredde 14 cm.

Bilskilt til at klæbe på vinduer.
Størrelse: Højde 11 cm, bredde 22 cm
Findes i 2 udgaver: - til at klæbe ind-
vendig med lim på forsiden - til at
klæbe udvendig med lim på bagsiden.

Bilskilt til at klæbe på vinduer.
Størrelse: Højde 5 cm, bredde 30 cm
Findes i 2 udgaver: - til at klæbe ind-
vendig med lim på forsiden - til at
klæbe udvendig med lim på bagsiden.

Bornholms
Statsskovdistrikt

Buderupholm
Statsskovdistrikt

Falster
Statsskovdistrikt

Feldborg
Statsskovdistrikt

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Fussingø
Statsskovdistrikt

Fyns
Statsskovdistrikt

Gråsten
Statsskovdistrikt

Haderslev
Statsskovdistrikt

Hanherred
Statsskovdistrikt

Skov- og 
Naturstyrelsen

Statsskovenes
Planteavlsstation

Jægersborg
Statsskovdistrikt

Klosterhedens
Statsskovdistrikt

Kronborg
Statsskovdistrikt

Københavns
Statsskovdistrikt

Lindet
Statsskovdistrikt

Nordjyllands
Statsskovdistrikt

Odsherred
Statsskovdistrikt

Oxbøl
Statsskovdistrikt

Palsgård
Statsskovdistrikt

Randbøl
Statsskovdistrikt

Silkeborg
Statsskovdistrikt

Thy
Statsskovdistrikt

Tisvilde
Statsskovdistrikt

Ulborg
Statsskovdistrikt

Aabenraa
Statsskovdistrikt



Vejviserskilte

Vejviserskilte kan bruges til vej-
navne, henvisning til et sted,
navne på skovens huse o.lign.

Skiltefladen
Skiltet er en 2 mm tyk plade af
aluminium, der er 11 cm høj. Af-
hængig af teksten er skiltets
længde 86, 96 eller 106 cm, sva-
rende til en afstand mellem stol-
perne på 90, 100 eller 110 cm.
Skiltet har otte skruehuller og
afrundede hjørner.

Dobbeltskilt
Hvis du vil henvise til flere steder,
kan du sætte to skilteflader på
et dobbelt vejviserskiltet. 

Har du brug for en lang tekst,
opsætter du én skilteflade i høj-
den 24 cm. Ved brug af vejviser-
skiltet til navne ved skovens huse,
bruges også en skilteflade i høj-
den 24 cm, se de viste eksempler.

Skrift og piktogrammer
Teksten skrives med skriften Op-
tima halvfed i størrelsen 280 pkt.
Teksten placeres 2,4 cm fra skil-
tets underkant og 13,5 cm fra
venstre kant. Det antal bogsta-
ver, der er plads til, fremgår af
de viste eksempler.

Der kan sættes piktogrammer
på skiltet som vist i eksemplerne.
Piktogrammerne produceres på
samme måde som skiltets bog-
staver og placeres, så deres »usyn-
lige ramme« på 10 x 10 cm sættes
0,5 cm fra over- og underkant.
Der skal være mindst 3 cm mel-
lem tekst og piktogram. Vises
der flere piktogrammer ved si-
den af hinanden, sættes de med
0,5 cm mellemrum. 
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StrandStranden

Stranden
Geddemosen

Kiosk Stranden

Nørre Skovvej

Mindelunden

Stranden
Geddemosen

Nørre Skovvej
Geddemosen

Stranden

Parkering kun for 
Restaurant Skovlys gæster

 

Kronborg Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen

 

Fyns Statsskovdistrikt
Skov- og Naturstyrelsen

2,4 cm
0,5 cm

13,5 cm

280 pkt

Bakk
3 cm

0,5 cmmin. 3 cm 0,5 cm

Vejnavne kan 
centreres, hvis 
skiltet står alene -

- men på dobbelte
vejviserskilte skal
skiltene ses i sam-
menhæng.

Skilte til skovens huse sættes
på en dobbelt skilteflade.
Længden (86, 96, eller 106
cm) afhænger af længden
på distriktsnavnet.

Enkelt vejviser-
skilt. Anvisning 
på fremstilling af
skiltestander fin-
der du på side 44.

Dobbelt vejviser-
skilt med to skilte-
flader. Anvisning 
på fremstilling af
skiltestander fin-
der du på side 45.

Dobbelt vejviser-
skilt med dobbelt
skilteflade.En lang tekst sættes på en

dobbelt skilteflade.

Fremstilling
Et skiltefirma laver vejviserskilte
ved at udskære bogstaver mv. i
hvid film og sætte dem på en
grønlakeret aluminiumsplade
(farvekode RAL 6005) eller en
grøn film, som klistres på alumi-
niumspladen. Du kan få lagt en
grafitti-film over. Det er en gen-
nemsigtig hinde, som kan tåle at
blive vasket af med graffiti-fjer-
nings-midler. Filmen gør, at skil-
tet bliver en smule mat.

Når du skal bestille et vejviser-
skilt skal du altid indhente prisen
hos flere firmaer - priserne varie-
rer meget fra firma til firma. Pri-
sen på et vejviserskilt afhænger
desuden af antallet af bogstaver
og piktogrammer mv.

Et vejviserskilt koster omkring
150 kr. og med beskyttelsesfilm
200 kr. I dobbelt størrelse, dvs. 24
cm højt koster det omkring 400 kr.

Skilteflade 86 cm
(skilt 90 cm).

Skilteflade 96 cm
(skilt 100 cm).

Skilteflade 106 cm
(skilt 110 cm).

Skilteflader 
til dobbelt 
vejviserskilt.

Placering af logo og navn til skilte 
ved skovens huse. En dobbelt skilte-
flade er 24 cm høj.  

Venstre skiltedel. Skiltefladen er 11 cm. 

Højre skiltedel. piktogrammer sættes 
en halv centimeter fra skiltets kanter, 
og med en halv centimeters mellemrum.

5,5 cm

4,8 cm

13,5 cm

13,5 cm  

Klos

100 pkt

180 pkt

Skov- o



Informationsskilte

Planlæg skiltningen
I forskellige områder er der for-
skellige behov for skiltning. Der
er almindeligvis brug for et vel-
komstskilt med et kort ved ind-
gangen til et område, f.eks. på
en P-plads. Nogle steder kan der
også være behov for skiltning
inde i et område, f.eks. ved en
seværdighed eller et udsigtstårn.
Al information i et område bør
planlægges samtidig, så der kan
laves en sammenhæng mellem
indholdet på velkomstskiltet og
områdets øvrige skilte. Endvide-
re bør indholdet på skiltene ses i
sammenhæng med og adskille
sig fra en vandretursfolder over
området.

Når du skal lave et skilt

1. Lav en skitse af dit skilt
Det første du skal gøre, er at
overveje, hvad du vil med det og
hvad der skal være på det: Kort,
tekst, piktogrammer, tegninger,
fotos mv. Tegn en skitse af, hvor-
dan du forestiller dig dit skilt.
Skitsen hjælper dig til at finde
ud af, hvor meget plads, der er
til tekst, kort og illustrationer.

2. Bestem hvordan det
endelige skilt skal laves 
Du skal beslutte dig for, hvordan
det endelige skilt skal være. Vil
du lave et »rigtigt« holdbart
skilt, hvor farverne holder i en
årrække? Eller vil du lave skiltet
på et papir, som indstøbes i pla-
stik (lamineres) - og skiftes ud,
når farverne begynder at blegne.

Du bør overveje, hvor længe
de informationer, der skal være
på skiltet er aktuelle (en årrække

eller kun en sæson?) og om du
vil gengive fotos eller tegninger.
En anden væsentlig faktor er,
hvor mange penge, du vil ofre
på dit skilt.

3. Skriv teksten
Skriv skiltets tekst. Lad andre læse
teksten igennem, gerne nogle »al-
mindelige skovgæster«, dvs. ikke
kun kolleger, men også dem, som
du egentlig laver skiltet til. Der
skal normalt ikke være mere tekst
på et skilt, end hvad der svarer til
én A4-side (omkring 450 ord).

Skriv ikke for lange tekster.
Skriv kort og ligetil om det, der
karakteriserer skoven: Dens
træer, historie, dyr, og planter og
muligheder for oplevelser. Vælg
nogle emner ud - du kan ikke
skrive alt på et skilt. 

Afsnit og mellemrubrikker sæt-
tes for at lette læsningen og for
at give læseren et overblik. Mel-
lemrubrikker er som regel et ord
eller en kort sætning, der vækker
nysgerrighed eller rummer poin-
ten i de følgende afsnit.

4. Få tegnet et kort
Kortene i de nyere vandreturs-
foldere er tegnet ved hjælp af
EDB. Ud fra disse kort kan du få
lavet et forenklet kort, der 
egner sig til et skilt. Du kan også
få tegnet et nyt kort. Til et mid-
lertidigt skilt, kan du måske
nøjes med en kortskitse. 

5. Skaf illustrationer
Illustrationer kan bruges i det
omfang, de hjæper med at for-
midle skiltets indhold. 

Det kan være et tværsnit af
skovens gravhøj, angivelse af ka-
rakteristiske dyr og planter eller
gengivelse af et kendt maleri,
malet på stedet. 

Hvis der er flere illustrationer,
så sørg for, at de harmonerer.
Brug f.eks. enten tegninger eller
fotos. 

6. Grafisk opsætning
Til varige skilte bør du få profes-
sionel hjælp til det grafiske ar-
bejde. Tal gerne med grafikeren
først, så han kan rådgive med
hensyn til kort, illustrationer og
tekstmængde mv.

De fleste grafikere arbejder
udelukkende på computer og
lægger både tekst, kort og illu-
strationer ind på EDB. 

Jo bedre dit materiale er, når
du leverer det til grafikeren, jo
færre rettelser kommer der i kor-
rekturen - og jo billigere bliver
det for dig!

Se desuden siderne 20-28, der
omhandler korttegning og gra-
fisk tilrettelægning - og vis dem
til grafikeren.

Grafikeren skal vide, hvordan
du vil have det færdige skilt lavet.
Det har betydning for, hvordan
farverne skal defineres på compu-
teren: Skal det laves som 

4-farvetryk? - eller med rene far-
ver, som ved serigrafi? (se side 28).

Vil du selv være grafiker til et
midlertidigt skilt, ved du bedst,
hvad du kan med en computer el-
ler med »klippe-klistre«-metoden.

8. Korrektur
Før skiltet produceres, får du en
korrektur. Du skal bede om et
farveprint. Det giver et godt ind-
tryk af, hvordan det færdige skilt
vil blive. 

Tænk på, at grafikeren ikke
kender din skov. Kig selv godt ef-
ter. Kontrollér farver og signatu-
rer, vejforløb og vandreruter. Er
stednavne stavet rigtigt? Vær op-
mærksom på orddelinger, stave-
og kommafejl i tekstdelen.

Du skal bede om nye korrektu-
rer, hvis der er mange rettelser. 

9. Fremstilling af skilt
Du får et skiltefirma til at lave
dit skilt. Få tilbud fra to firmaer 
- priserne varierer meget. Meto-
den har du allerede valgt som
punkt 6. Beregn tre ugers leve-
ringstid til de varige skilte. 

10. Opsætning af skilt
Det færdige skilt sættes op på
skiltestativet - og har du valgt 
et »rigtigt« skilt behøver du ikke
tænke mere på det de næste
fem år! 

Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog18 Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog 19

Skov- og Naturstyrelsen

Lindet Statsskovdistrikt
Tlf. 74 82 61 05

7. Husk afsender
Alle velkomstskilte, informati-
onsskilte mv. skal forsynes med
afsender. Der skal stå både sty-
relsens og distriktets navn som
vist i eksemplet. 

Friluftskontoret kan hjælpe
med skiltets indhold, sprog
og grafiske opsætning. Har
du brug for hjælp, så spørg
i god tid. 
Under Udviklingsværkstedet for
Naturformidling gennemføres
et projekt om publikums brug
af skilte og foldere i naturen.
Projektet resulterer i en hånd-
bog, som nærmere beskriver de
pædagogiske overvejelser ved
produktion af skilte og foldere.
Håndbogen fås i Udviklings-
værkstedet, Skov- og Natursty-
relsen fra efteråret 1996. 



��
��
���
���
������
������
������
������

Østerby

Nord
by

Vesterby

P

P

Troldhøjen

Kaserne

Skovhuset
  Ler-
skrænten

L Y N G -
B A K K E N

M I L I T Æ R T
O M R Å D E

F U G L E -
R E S E R V A T

N O R D -
S K O V E N

L A N G Ø E N

Dyre-
mose

Skole

L Y
N

G
B

U
G

T
E

N

P

offentlig vej
skovvej, motorkørsel forbudt
skov
fuglereservat
strand
eng
sø, fjord
grøft
dige
gravhøj
parkering

afmærket
vandretur

Signaturforklaring

Her står du

��

��
��

Korttegning

Et kort skal give et overblik over
skoven. Hvor er jeg? Hvor kan jeg
gå hen? - Og hvor langt er der?

Oversigtskort medtages kun,
hvis skiltet opstilles udenfor det
område, der er med på kortet.
Oversigtskort er normalt ikke
nødvendige på skilte, fordi folk
allerede har fundet stedet.

Kortet kan rentegnes på com-
puter - det vil en grafiker oftest
gøre - det letter produktion og
rettelser. Grafikeren scanner dit
kortgrundlag (f.eks. et skovkort)
og tegner henover det i compute-
ren. Tænk på, at det materiale 
du afleverer er bestemmende for
kortets nøjagtighed. 

Tegn med farveblyant eller
»tusser« på forlægget, hvad det
er, du vil have med  på kortet.
Vedlæg også en »ren« udgave,
som grafikeren kan scanne efter. 

Hvis du vil have et oversigtskort
på skiltet, skal du også vedlægge
en kopi af et kort med markering
af, hvor stort et udsnit, du ønsker.

Farver
Kortet tegnes af rene farveflader
uden konturer. Farvernes blan-
dingsforhold og serienumre er
angivet i skemaet på side 22. Af-
hængig af produktionsmetoden
kan farverne variere en smule.
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Målestok
Målestok tegnes
som en sort
»kam«, 0,8 pkt.
Målestokken bør
knytte sig til signa-
turforklaringen.

Det viste skovkort er et
konstrueret eksempel.

Nordpil
Nordpil tilføjes kun, hvis kor-
tet ikke er orienteret nord-
syd. Er der flere kort på skil-
tet tegnes nordpile på alle
kort, hvis et eller flere kort
ikke er orienteret nord-syd.

Dobbeltsignaturer
Moser, reservater, 
militære områder o.lign.
tegnes som signaturer
henover angivelsen af 
bevoksningens karakter.

Mose
På skilte, hvor antallet 
af farver er væsentligt 
for skiltets pris, kan 
mose angives med sym-
boler trykt i sort.  

Bundfarver
Farverne »hav« og »om-
kringliggende arealer« 
er skiltets bundfarver,
idet områder uden om
skoven indtegnes som
»silhuet« omkring kortet.

Grøfter og diger
Kun markante 
grøfter og diger
medtages på kortet.

Stier
medtages ikke. Und-
tagelsesvis kan enkel-
te stier tegnes som
skovveje, hvis udela-
delsen er meningsfor-
styrrende. Områdets
detaljerede stiforløb
må fremgå af en fol-
der, der kan tages
med ud på turen.

Her står du
Angiv skiltets place-
ring med en rød ring.
Det er oftest billigst
at fremstille flere ens
skilte. »Her står du«-
ringe må derfor klis-
tres på bagefter. I Fri-
luftskontoret kan du
rekvirere røde klister-
mærkeringe, se side
31. Skal du selv tegne
ringen, skal du bruge
samme proportioner
som nævnt i skemaet
på side 22.

Ruter
På strækninger hvor
flere ruter følger sam-
me spor, tegnes én
rute på sporet, de øvri-
ge langs med sporet.

Signaturforklaring
I signaturforklaringen og til målestok-
ken bruges skrifttypen Helvetica Con-
densed Regular (smal variant), skrift-
størrelse: 15,2 pkt, linieafstand: 21,3
pkt. Rubrikken og »Her står du« sættes
med Helvetica Condensed Bold, skrift-
størrelse: 19,6 pkt. Signaturforklarin-
gen tegnes på hvid bund. Bruger du
ikke hvid (f.eks. ved tryk i få farver)
tegnes i stedet en tynd, sort ramme.
Afhængig af skovkortets størrelse og
tekstmængden kan det være hensigts-
mæssigt at ændre kassens mål.

Typografi
På hele kortet bru-
ges Helvetica Con-
densed Regular Ob-
lique (smal variant i
kursiv) i størrelsen
13,4 pkt.
Navne, der skal
dække over store
områder (hav, skov)
sættes med versaler
(store bogstaver) og
spatieres (spredes)
Bynavne og markan-
te steder sættes
med versaler (her
bruges ikke kursiv)

Størrelser
Afhængig af skiltets størrelse og
kortets omfang kan det være
hensigtsmæssigst at ændre de
nævnte mål og punkt-størrelser -
men gør det proportionalt, d.v.s.
øg alle mål med den procent, du
ønsker. Det frarådes at formind-
ske målene. Bruger du det sam-
me kort til skilte i flere størrelser,
bør du tegne kortet til det mind-
ste skilt først og derefter forstørre
kortet proportionalt.

1 km
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4-farve Pantone RAL Mål og størrelser
(farveprint, offset) (rene farver) (emalje) Ændres der i de angivne mål, skal alle mål ændres 

cyan/magenta/yellow/sort i % serienr. serienr. proportionalt. Målene bør ikke formindskes.

Skov 50/-/60/- 359/360
Eng 20/-/20/- 344
Sand, åbne områder, ager 18/18/35/- 4515
Hede 10/25/10/- 692
Hav, sø, større åer og vandløb 35/3/-/- 277
Omkringliggende arealer 5/5/15/- 615
Mose 55/-/-/- 2985 Streg: 0,8 pkt/streg 3,27 pkt, mellemrum 3,27 pkt,

tegnes over signatur for beplantning
Offentlig vej, motorkørsel tilladt 10/40/50/- 4655 Streg: 5,4 pkt
Skovvej, motorkørsel forbudt hvid hvid hvid Streg: 3,7 pkt Kontur: 0,5 pkt sort
Skovvej, motorkørsel tilladt hvid + hvid + Streg: 3,7 pkt Kontur: 0,5 pkt sort/streg 6,5 pkt, 

10/40/50/- 4655 mellemrum 5 pkt tegnes over skovvej
Statsejede bygninger 15/100/100/- 032 3020 (Private huse tegnes sorte)
Grøfter, åer og vandløb 100% cyan Proc. cyan Streg: 1 pkt
Diger 100% sort sort sort Streg: 1 pkt
Ridesti 100% sort sort sort Streg: 3,25 pkt/prik 0 pkt, mellemrum 5,7 pkt
Reservat 100% sort sort Tegnes over signatur for beplantning
Militært øvelsesområde 100% magenta Rubine Red Tegnes over signatur for beplantning

Piktogrammer
Parkering 100/40/-/- 300 Kvadrat: 7x7 mm. P:Helvetica Medium 20 pkt
Øvrige piktogrammer:
WC, parkering, bålplads m.m. 100/70/100/- 349/350 6005 Kvadrat: 7x7 mm. WC: Helvetica Bold 10 pkt

Ruter
Gul rute -/25/100/- 123 1023 Streg: 6,5 pkt/prik 0 pkt, mellemrum 11,4 pkt
Blå 100/40/-/- 300 Streg: 6,5 pkt/prik 0 pkt, mellemrum 11,4 pkt
Rød 15/100/100/- 032 3020 Streg: 6,5 pkt/prik 0 pkt, mellemrum 11,4 pkt
Grøn 100/70/100/- 349/350 6005 Streg: 6,5 pkt/prik 0 pkt, mellemrum 11,4 pkt

Symboler

Forklit

Hvid klitKlitkratGrå klit
Klitsø

Indlandsklit

Illustrationer
Husk, at illustrationer kun bør
bruges i det omfang, de hjælper
med at formidle skiltets indhold. 

Illustrationer bør knytte sig til
tekstdelen, da skiltene i forvejen
indeholder mange forskelligarte-
de elementer som skovkort, sig-
naturforklaring, målestok m.v. 

Hvis der er flere illustrationer, så
sørg for, at de harmonerer. Brug
f.eks. enten tegninger eller fotos.

Du kan bruge illustrationer på
skilte, der fremstilles 
fotografisk i System-
color, som farveprint
eller -kopi (se s. 30). 

Enkle, skematiske illustrationer i
samme farver som kortet er gode
til skilte i serigrafitryk og emalje
(se s. 28-29).

Sørg for at spørge tegneren el-
ler fotografen, om illustrationen
må benyttes.

Herover: Skematisk illustration i tre af
kortets farver, velegnet til serigrafi- og
emaljeskilte. 

De tre anemoner er tegnet til højskiltet
i Boserup Skov, som en lille oversigt
over skovens karakteristiske forårsflora.
Skiltet er fremstillet fotografisk. 

Her står du
Farve som rød rute. ø 11 mm,
stregtykkelse 6,7 pkt.

Ruteafmærkning
til signaturforklaring
(kan udelades)
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Andre farver, signaturer og symboler
Antallet af farver, signaturer og symboler 
udvides løbende, efterhånden som flere 
skilte tegnes. Har du brug for en signatur,
der ikke er angivet i skemaet, kan du kon-
takte Friluftskontoret. 

Udsigtspunkt

Gravhøj

Mose

Grafisk tilrettelægning af skiltefladen

For informationsskilte skelnes der
mellem velkomstskilte (opsat ved
skovens indgange) og seværdig-
hedsskilte (f.eks. en fugleoversigt
eller historisk forklaring på sko-
vens fortidsminder). 

Det er svært at give præcise
retningslinier for tilrettelægnin-
gen af et seværdighedsskilt, da
eventuelle illustrationers omfang
og type har stor betydning for
den grafiske opsætning. 

Håndbogens eksempler er alle
velkomstskilte, men et langt styk-
ke ad vejen er principperne for
den grafiske tilrettelægning de
samme. Brug evt. farven »om-
kringliggende arealer« (angivet i
skemaet på modstående side) som
bundfarve på dit seværdigheds-
skilt.

Alle skilte bør udformes med
særlig hensyntagen til det enkel-
te skilts dele: Skovkortets og
eventuelle illustrationers form
og størrelse og tekstmængden
er alle elementer der varierer, og
som det bør tilstræbes at få til at
harmonere i layoutet. 

En godt tilrettelagt skilteflade
er både smuk og læsevenlig - og
skal få folk til at føle sig velkom-
ne på de områder, Skov- og Na-
turstyrelsen forvalter.

P

Blå anemone

Gul anemone
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Hvid anemone
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Moduler

Skiltet er først og fremmest en
oversigt over skovområdet. Start
med at vurdere hvor på skiltet,
skovkortet vil tage sig pænest ud. 

Hvis skiltet kun omhandler en
del af skoven, vil det være pænt
at placere kortet, så resten af
skoven fortsætter ud over skil-
tets kant. Vurdér, om skovens
omkringliggende arealer er 
væsentlige for at få et godt ind-
tryk af skovens afstande og be-
liggenhed. 

Moduler til skilte i A-format
Når skovkortet er placeret op-
sættes teksten og eventuelle illu-
strationer. Skilte, hvor kortet sid-
der til højre bygges op efter et
»venstrevendt« modul, mens
skilte, hvor kortet sidder til ven-
stre bygges op efter et »højre-
vendt« modul. 
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Ennius et sapines 
Et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagor-
ea. Naevius in manibus non est et
mentibus haeret paene recens. 

Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti fam-
am senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epi-
charmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius arte. 

Hos ediscit et hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens, habet hos
numeratque poetas ad nostrum tem-
pus Livi scriptoris ab aevo. 
Interdum volgus rectum videt, est
ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaed-

am nimis antique, si peraque dure
dicere credit eos, ignave multa fate-
tur, et sapit et mecum facit et Iova
iudicat aequo.

Non equidem insector 
Delendave carmina Livi esse reor,
memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis mini-
mum distantia miror. Inter quae ver-
bum emicuit si forte decorum, et si
versus paulo concinnior unus et
alter, iniuste totum ducit venditque
poema distantia miror.

Ut vina, poemata reddit, scire
velim, chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos vetere-
sque referri debet an inter vilis atque
novos. Excludat iurgia finis, Est vetus
atque probus, centum qui perficit
annos. Veteresne poetas, an quos et
praesens et respuat aetas.

Si meliora dies
Demo etiam unum, dum cadat
elusus ratione ruentis acervi, qui
redit in fastos et virtutem aestimat
annis miraturque nihil nisi quod
Libitina sacravit. 

Ut vina, poemata reddit, scire
velim, chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos vetere-
sque referri debet an inter vilis atque
novos. Excludat iurgia finis.
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Si meliora dies
Ut vina, poemata reddit, scire velim,
chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos vetere-
sque referri debet an inter vilis atque
novos. Excludat iurgia finis, Est vetus
atque probus, centum qui perficit
annos. Veteresne poetas, an quos et
praesens et respuat aetas.

Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulat-
im vello unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi
quod Libitina sacravit. 

b
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Velkommen til Skoven

nihil illis comparet, errat. Si quaed-
am nimis antique, si peraque dure
dicere credit eos, ignave multa fate-
tur, et sapit et mecum facit et Iova
iudicat aequo.

Non equidem insector 
Delendave carmina Livi esse reor,
memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis mini-
mum distantia miror. Inter quae ver-
bum emicuit si forte decorum, et si
versus paulo concinnior unus et
alter, iniuste totum ducit venditque
poema.

Si meliora dies
Ut vina, poemata reddit, sci-
re velim, chartis pretium
quotus arroget annus.
scriptor abhinc annos
centum qui decidit,
inter perfectos vetere-
sque referri debet an
inter vilis atque novos.
Excludat iurgia finis, Est
vetus atque probus, cen-
tum qui perficit annos.
Veteresne poetas, an quos
et praesens et respuat aetas.

anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae
paulatim vello unum.

Demo etiam unum, dum
cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque
nihil nisi quod Libitina sacravit. 

Si meliora dies
Ut vina, poemata reddit, scire velim,
chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos vetere-
sque referri debet an inter vilis atque
novos. Excludat iurgia finis, Est vetus
atque probus, centum qui perficit
annos. Veteresne poetas, an quos et
praesens et respuat aetas.

Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulat-
im vello unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi
quod Libitina sacravit. 

Ennius et sapines 
Et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagor-
ea. Naevius in manibus non est et
mentibus haeret paene recens. 

Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti fam-
am senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epi-
charmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius arte. 

Hos ediscit et hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens, habet hos
numeratque poetas ad nostrum tem-
pus Livi scriptoris ab aevo. 
Interdum volgus rectum videt, est
ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat,
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Figursats
Det kan
være hen-
sigtsmæssigt
at lade tek-
sen vige for
skovkortet
(det kaldes
figursats),
for at undgå
for meget
spildplads
og for at få
kortet så
stort som
muligt.

Margen
Hold 1 cm
hele vejen
rundt om
skiltet fri af
tekst (også
på kortet),
da skiltekas-
sens ramme
vil dække
kanterne.

højde bredde a b c d e

A4 21 cm 30 cm 3,2 cm 1,4 cm 1,6 cm 5,9 cm 0,5 cm
A3 30 cm 42 cm 4,5 cm 2 cm 2,3 cm 8,3 cm 0,7 cm
A2 42 cm 60 cm 7,1 cm 2,8 cm 3,3 cm 11,7 cm 0,9 cm

Non equidem insector 
Delendave carmina Livi esse reor,
memini quae plagosum mihi parvo
Orbilium dictare; sed emendata
videri pulchraque et exactis mini-
mum distantia miror. Inter quae ver-
bum emicuit decorum, et si versus
paulo concinnior unus et alter, ini-
uste totum ducit venditque poema.

Si meliora dies
Ut vina, poemata reddit, scire
velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor
abhinc annos centum qui
decidit, inter perfectos
veteresque referri
debet an inter vilis
atque novos.
Excludat iurgia
finis, Est
vetus atque
probus, cen-
tum qui per-
ficit annos.
Veteresne poe-
tas, an quos et
praesens et res-
puat aetas.

Utor permis-
so, caudaeque
pilos ut equinae
paulatim unum.

4 cm

13 cm

16,6 cm

9 cm

9 cm dækkes af skiltestativ

4 cm

Velkommen til 
Skoven Skov

6 cm

9 cm

1,4 cm

2,5 cm
ø 10 cm

Si meliora dies
Ut vina, poemata reddit, scire velim,
chartis pretium quotus arroget
annus. scriptor abhinc annos centum
qui decidit, inter perfectos vetere-
sque referri debet an inter vilis atque
novos. Excludat iurgia finis, Est vetus
atque probus, centum qui perficit
annos. Veteresne poetas, an quos et
praesens et respuat aetas.

Iste quidem veteres inter ponetur
honeste, qui vel mense brevi vel toto
est iunior anno. Utor permisso,
caudaeque pilos ut equinae paulat-
im vello unum, demo etiam unum,
dum cadat elusus ratione ruentis
acervi, qui redit in fastos et virtutem
aestimat annis miraturque nihil nisi
quod Libitina sacravit. 

Ennius et sapines 
Et fortis et alter Homerus, ut critici
dicunt, leviter curare videtur, quo
promissa cadant et somnia Pythagor-
ea. Naevius in manibus non est et
mentibus haeret paene recens. 

Adeo sanctum est vetus omne
poema. ambigitur quotiens, uter utro
sit prior, aufert Pacuvius docti fam-
am senis Accius alti, dicitur Afrani
toga convenisse Menandro, Plautus
ad exemplar Siculi properare Epi-
charmi, vincere Caecilius gravitate,
Terentius arte. 

Hos ediscit et hos
Hos ediscit et hos arto stipata theatro
spectat Roma potens, habet hos
numeratque poetas ad nostrum tem-
pus Livi scriptoris ab aevo. 

Interdum volgus rectum videt, est
ubi peccat. Si veteres ita miratur
laudatque poetas, ut nihil anteferat,
nihil illis comparet, errat. Si quaed-
am nimis antique, si ppoetas, ut nihil
anteferat, nihil illis comparetque, si
peeraque dure dicere credit eos,
ignave multa fatetur, et sapit et
mecum facit et Iova iudicat aequo.
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4 cm

7 cm

Modul til højskilt
Højskiltet har to synlige skiltefla-
der: Et kvadratisk felt til tekst og
skovkort (70 x 70 cm) og en un-
dertavle til afsender og pikto-
grammer (20 x 70 cm). 

Ligesom med modulerne til
skilte i A-formater, skal du vurde-
re, om skovkortet tager sig bedst
ud i højre eller venstre side af
skiltefladen. Vælger du  - modsat
eksemplet - at tegne kortet i
venstre side, flyttes de tre spal-
ter, så yderste, højre spalte sid-
der 4 cm fra skiltets højre kant.

Husk, at afsenderdistrikt og
logo ikke skal optræde sammen
med teksten, men som én linie
på skiltets nederste del.

Skiltefladerne fremstilles som
én, sammenhængende flade (to-
talareal: 99 x 74 cm). 

Margen
Hold 2 cm hele ve-
jen rundt om skil-
tet fri af tekst
(også på kortet),
da skiltestativet vil
dække kanterne.
Du kan se skilte-
stativet på side 41.

Lad bundfarverne dække 
hele skiltet - også midterstykket. 



Skrifttype Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3
(A4/A3) (A3/A2/højskilt) (A2/højskilt)

Rubrik Optima Bold ca. 62 pkt. ca. 93 pkt. ca. 124 pkt.

Mellemrubrik Optima Bold 16 pkt. 24 pkt. 32 pkt.
luft over: 12  pkt. luft over: 18  pkt. luft over: 24  pkt.

luft under: 3,1  pkt. luft under: 4,6  pkt. luft under: 6,2  pkt.

Brødtekst Optima Regular 14,8 pkt. 22,2 pkt. 29,6 pkt.
linieafstand: 15,1 pkt. linieafstand: 22,7 pkt. linieafstand: 30,2 pkt.

Billedtekst Optima Regular, 11,7 pkt. 17,6 pkt. 23,4 pkt.
kursiv linieafstand: 12 pkt. linieafstand: 18 pkt. linieafstand: 24 pkt.

Fodlinienet linieafstand: 15,1 pkt. linieafstand: 22,7 pkt. linieafstand: 30,2 pkt.

Ønsket størrelse brødtekst
Størrelse 1 brødtekst

Størrelse 1 billedtekst =  Ny størrelse billedtekst

Skov- og Naturstyrelsen pkt. 55%

Skoven Statsskovdistrikt pkt. 100%

Tlf. 00 00 00 00 pkt. 55%

a

Velkommen
Rubrikken, overskriften, sættes
med Optima Bold. Skriftstørrelsen
vurderes for det givne skilt, mulig-
vis skal rubrikken være lidt større
eller lidt mindre afhængig af
tekstlængden - men gå kun et par
punkt op eller ned i størrelse. 

Mellemrubrikker sættes med 
Optima Bold. Bindes ikke til fod-
linienettet. Mellemrubrikkerne
hæves en anelse over fodlinienet-
tet ved at skyde luft ind under og
over bogstaverne.

Brødteksten sættes med Optima
Regular og bindes til et fodlinienet
med samme maskeafstand som li-
nieafstanden. Løs bagkant.

Fodlinienettet er de usynlige li-
nier, som teksten skrives på. (Lige-
som på en linieret blok). Fodlinie-
nettet sikrer, at linierne i de for-
skellige spalter holder register (står
over for hinanden). 

Afsender med styrelsens logo
skal altid afslutte skiltets tekstdel.
Afsendertekst sættes med Optima
Bold. Ændres der i afsenderstørrel-
sen, skal alle mål følge med propor-
tionalt. Bemærk, at logoen går ud
over modulets venstre kant, for op-
tisk at flugte med teksten. Logoen
gives farven grøn (som grøn rute).
Bruges der ikke grøn, trykkes logo-
en i 100% sort. Afsenderen sættes
nederst i sidste spalte.

Fra kysten er der
udsigt til øen,
hvor der yngler
svaner, måger,
terner, ænder og
vadefugle i meget
stort antal. Her er
de i fred for ræve
og andre rovdyr.

Billedtekster sættes
med Optima Regular
kursiv. Bindes ikke til
fodlinienettet. 
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Typografi

Skriftsnit
Skilteprogrammets skrifttype
hedder Optima. På vejviserskilte
og piktogramskilte anvendes
skrifttypens fede bogstaver,
»bold«. På informationsskilte an-
vendes yderligere bogstaver i
medium, »regular«, og i kursiv. 

Laver du selv skilte til arrange-
menter i dit distrikt, bør du bru-
ge denne skrifttype. Har du den
ikke, kan skrifttyperne Helvetica
og Arial benyttes som alternativ.

Størrelser
For at vurdere, hvor stor din
tekst skal være, må du tage
højde for tekstmængen og
skovkortets størrelse. I skemaet
nederst på siden er foreslået 
tre størrelser. 

Ønsker du en anden størrelse
tekst på dit skilt, skal du huske
at øge eller mindske alle de
øvrige mål for linieafstande,
mellemrubrikker, billedtekster
o.s.v. proportionalt. Det er for
at sikre, at skriftbilledet bliver
harmonisk. 

En nem måde at regne nye
størrelser ud på er at bruge lig-
ningen under skemaet.

Udregning 
af nye mål

Vær opmærksom på, at for-
skellige computere har forskelli-
ge mål. Brug de viste skrift-
eksempler på side 26 og mål dig
frem. 

Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog

Optima Bold
Optima Regular
Optima Regular,
kursiv

Ændres der i 
de angivne mål,
skal alle mål
ændres propor-
tionalt. Den
mindste skrift-
størrelse bør
ikke være min-
dre end 9 pkt.

En frodig bøgeskov
Skoven er en frodig løvskov. Om for-
året dækkes skovbunden af et blom-
sterflor. Blandt andet kan du finde
alle de tre danske anemoner: Den 
almindelige hvide anemone, den blå
og den gule anemone.

Først på sommeren kan du opleve
et kor af fuglestemmer fra bogfinker,
nattergale og andre af skovens sang-
fugle. Om vinteren kan du være hel-
dig at opleve flokke med tusindvis af
kvækerfinker.

Her har altid boet mennesker
I skoven er der fundet skaldynger fra
stenalderens bopladser, gravhøje fra
bronzealderen, spor af marker fra
jernalderen og et voldsted fra middel-
alderen.

a
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Offentlig vej
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Skovvej, åben for motorkørsel
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Skov
Wald

Lyng
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Åbne arealer/sand
Unbewachsen/Sand

Sø, hav
Meer, See

Udsigtspunkt
Aussichtspunkt

Parkering
Parkplatz

Toilet
Toilette

Vestkyststien:
Fahrradweg:

Afmærkede ruter:
Markierung der Wanderwege:

Signaturforklaring
Zeichenerklärung

Her står du
Du bist hier

Plantagen stopper sandet
Blåbjerg Klitplantage blev plantet for
at standse sandflugten. Plantningen
startede i 1878, og hele plantagen er
nu 4.600 ha stor.  

Klitplantager dæmper klitternes
vandring, men faren for sandflugt er
stadig til stede. Derfor: værn om plan-
ter, hegn og andet, der binder sandet. 

Havgabets vandring
Gabet mellem Vesterhavet og Ring-
købing Fjord har flyttet sig gennem
årene, fordi havet fjerner og aflejrer
sand. I 1650 lå gabet 10 km nord for
Nymindegab. Omkring 1850 lå det
på sin sydligste position ved Hou-
strup Strand. Siden 1931 har der
været et kunstigt gab mellem hav og
fjord ved Hvide Sande. 

Blåbjerg
Blåbjerg er landets højest beliggende
klit med toppen 64 meter over vandet.
I klart vejr er der en storslået udsigt,
bl.a. kan man se 40 kirketårne herfra. 

En tilsandet egeskov
Egeskoven lå her allerede, dengang
sandet føg ind over området. Træerne
har flere gange været dækket af sand,
men fortsatte med at vokse. Det, du
ser som træer, er i virkeligheden grene
fra begravede træer. 

Sidst i maj springer egen ud. På
den årstid er skoven en mosaik med
grupper af »egetræer« på forskellige
stadier af udspring. Hver gruppe er
grene fra ét træ. 

Wilkommen im
Blåbjerg Klitplantage
Nur wenige Stellen im Land findet
man so große zusammenhängende
Naturgebiete wie hier in Westjütland
zwischen dem Ringkøbing Fjord und
dem Wattenmeer.

Hinter dem breiten Strand erheben
sich durch Einfluß des Windes und
Meeres gebildete Dünen. Der domi-
nante Westwind prägt zusammen mit
dem Salzniederschlag und dem ma-
geren Boden die Natur und die Mög-
lichkeiten für Land- und Forstwirt-
schaft.

Velkommen til Blåbjerg Klitplantage
Sandflugten rasede
I dette område var der bjerge af sand
for et par århundreder siden. Når det
blæste og stormede, blev landskabet
formet om, og sandet føg over marker,
stoppede vandløb til og begravede
huse. 
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Eksempler på priser

A2 format, 9 farver, stykpris ved 
6 stk. af samme skilt: 1600 kr.
A3 format, 4 farver, stykpris ved 
10 stk. af samme skilt: 350 kr.

Et skilt med serigrafitryk direkte på
aluminiumspladen findes ved Mikkel-
borg Strandpark, Kronborg Distrikt 
og på Møns Klint, Falster Distrikt.

Tekniske metoder til fremstilling af skilte

Der findes flere måder at lave
skilteflader på, så du må vælge -
og her følger nogle oplysninger,
som kan gøre det lettere at væl-
ge.

Udendørs skilte skal kunne
holde til sol, regn og blæst. Det
største problem er, at farverne
bleges af solen. Skilteflader med
en garanti for farvernes holdbar-
hed i 5-6 år kan fremstilles på
flere forskellige måder og på
mange forskellige materialer.
Generelt er de varigste skilte
også de dyreste.

Ingen skilte kan fremstilles, så
de kan modstå enhver form for
hærværk. I områder med mange
grafitti-kunstnere, kan du få lagt
en beskyttelsesfilm over skiltet.
Det er en gennemsigtig film,
som kan tåle at blive vasket af
med de midler, man bruger til at
fjerne grafitti. Man lægger ikke
mærke til filmen, men den gør
skiltet en smule mat. 

Serigrafi
Skilte kan fremstilles med en tek-
nik, der hedder serigrafi (silke-
tryk). Farverne påføres én ad
gangen, mens en skabelon dæk-
ker den del, der ikke skal farves. 

Vil du lave et velkomstskilt
uden andre illustrationer end et
kort, trykkes serigrafi med »rene«
farver. Det betyder, at hver farve
trykkes på for sig. På sådanne
skilteflader er der gerne omkring
10 farver: grøn for skov, lilla for
hede, blå for vand, grå for veje,
gul for ruter, sort for tekst, beige
for bundfarve.... osv. Tæl selv ef-
ter på det kort, du vil lave. Skil-
tefladen bliver med meget smuk-
ke klare farver.

Hvis der på dit skilt skal være
farvede tegninger eller fotos kan
serigrafi også benyttes. Tryknin-
gen sker da som et 4-farvetryk.
Det betyder, at de fire grundfar-
ver trykkes på som små prikker
og forholdet mellem dem be-
stemmer farven (ligesom off-set
tryk). Skiltefladen bliver noget
kornet, men ganske pæn. Vælg
et firma med erfaring i at trykke
den slags serigrafi.

Prisen afhænger af det antal
gange der skal trykkes, altså an-
tallet af farver.

Serigrafitryk giver en god
farveholdbarhed, og metoden
egner sig derfor godt til uden-
dørs skilte. Der gives ofte 5-6 års

garanti på farvernes holdbarhed
- sørg derfor for at få det skrevet
på tilbudet.

Serigrafi kan trykkes på næs-
ten alle materialer: Papir, træ,
metal og plastik. Disse materialer
er gode til skilte:

Tryk på en film, som klæbes 
op på en 3 mm aluminiumspla-
de. Herover kan så evt. lægges
en gennemsigtig beskyttelses-
film. Skiltefabrikanten står for
opklæbningen.

Tryk spejlvendt på en film, som
klæbes på bagsiden af en gen-
nemsigtig 3 mm polycarbonat
plade. 

Trykt direkte på en 3 mm alu-
miniumsplade.

Trykt spejlvendt direkte på
bagsiden af en 3 mm polycarbo-
natplade.

Skiltenes stykpris bliver væsent-
lig lavere, jo flere ens skilte, du
skal bruge. Bestil evt. et »reser-
veskilt«. Hvis du laver et vel-
komstskilt med et kort over et
skovområde, har du måske brug
for flere ens skilte til de forskel-
lige indgange. Få fremstillet det
antal skilte du skal bruge. 

I signaturforklaringen til skil-
tets kort trykkes forklaring på
en rød »Her står du« ring. Selve
ringene placeres først bagefter
det rigtige sted på de forskellige

skilte - inden evt. påklæbning af
beskyttelsesfilm. 

Ved tryk på en film, som klæ-
bes bag på en gennemsigtig pla-
de, skal »Her står du« mærket
sættes på, inden filmen klæbes
på pladen. Snak med din skilte-
producent.

Emaljeskilte
En meget holdbar skilteflade er
emalje. Den kan f.eks. tåle, at man
ridser i den med en kniv, og skulle
også være meget holdbar i for-
hold til vejrlig, herunder saltvands-
sprøjt. Også farvernes holdbarhed
er høj. Der gives op til 30 års ga-
ranti for farveægthed og vejrlig -
ikke hærværk. Emajleskiltene
fremstilles i princippet som serigra-
fi, dvs. at farverne påføres én ad
gangen. Prisen er derfor afhængig
af antallet af farver. Der er høje
startomkostninger, og stykprisen
bliver derfor markant  lavere, jo
flere ens skilte, der skal bruges.
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Eksempler på priser

A3 format, 10 farver, stykpris ved 
1 skilt: 7.500 kr.
Stykpris ved 5 stk. af samme 
skilt: 1.800 kr.
Stykpris ved 10 stk. af samme 
skilt: 1.100 kr.

»Her står du«-ringene klæbes
på skiltet. De fås som klistermær-
ker i Friluftskontoret.

Du kan ikke få fotografier og
tegninger på emaljeskilte, kun
enkle, skematiske illustrationer i
samme farver som kortet.

I Blåbjerg Klitplantage,
Oxbøl Distrikt, er opsat

skilte, som er fremstillet
i emalje. Skiltene er me-

get holdbare overfor
områdets sand og salt-

vand og tåler solens lys.
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Velkommen til Boserup Skov
En frodig bøgeskov
Boserup Skov er en frodig løvskov.
Om foråret dækkes skovbunden af et
blomsterflor. Blandt andet kan du fin-
de alle de tre danske anemoner: Den
almindelige hvide anemone, den blå
og den gule anemone.

Først på sommeren kan du opleve
et kor af fuglestemmer fra bogfinker,
nattergale og andre af skovens sang-
fugle. Om vinteren kan du være hel-
dig at opleve flokke med tusindvis af
kvækerfinker.

En gammel stævningsskov
Stævningsskovens aske- og elmetræer
er fra midten af 1800-tallet. Træerne
har mange tynde stammer i stedet for
én tyk. Det skyldes, at flere nye skud
er vokset frem fra stødet, efter træet er
blevet fældet (stævnet). 

Egnens bønder stævnede træerne
og brugte grene og stammer til red-
skaber, brænde, gærder mv. Træerne
blev stævnet med 5-15 års mellem-
rum.

Den forblæste kystskov
Hele vejen rundt om Blæsbakke er
der skov på den stejle skrænt mod
Kattinge Vig. I skoven vokser især
bøg, eg, ask og elm. Træerne er flere
steder stærkt påvirket af vinden og
hælder mod øst. 

Ringøen er fuglenes ø 
Fra kysten er der udsigt til Ringøen,
hvor der yngler svaner, måger, terner,
ænder og vadefugle i meget stort
antal. Her er de i fred for ræve og
andre rovdyr. Øen har en mærkelig
ringform, og ingen ved med sikker-
hed, hvordan den er dannet.

Rørmosen er en skov 
I stenalderen strakte Roskilde Fjord
en arm ind øst for Boserup Skov.
Rørmosen er rester af denne fjordarm.
Her vokser især birk, el, ask og eg,
dvs. træer, som kan vokse på den fug-
tige jord. 

Her har altid boet mennesker
I skoven er der fundet skaldynger fra
stenalderens bopladser, gravhøje fra
bronzealderen, spor af marker fra jern-
alderen og et voldsted, Boseborg, fra
middelalderen.

Kattingesøerne
Kattingesøerne var engang den inder-
ste arm af Kattinge Vig. I 1300-tallet
blev der bygget en dæmning over
fjordarmen, og søerne blev dannet. I
1754 blev anlagt et sluseudløb og en
vandmølle, kaldet Kattingeværk, som
blev brugt indtil 1890.

Mange ænder holder til i søerne,
især er der mange troldænder.

Gaven til København
I 1661 gav Frederik III en gave til
Københavns By som tak for modigt
forsvar af byen under svenskernes
storm i 1659 - og som betaling for en
gæld. Gaven var Boserup Skov og en
række andre skove  mellem Roskilde
og Ringsted. 

Boserup Skov tilhørte Københavns
Kommune indtil 1995, hvor kommu-
nen solgte sine skove og Kattinge-
søerne til Miljø- og Energiministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen

Odsherred Statsskovdistrikt
Tlf. 53 42 80 16

Fotografisk
fremstilling af skilt
Du kan få fremstillet din skilte-
flade ved hjælp af en proces kal-
det Systemcolor (og muligvis
også andre navne). Med denne
metode omsættes dit materiale
via en fotografisk proces 
til en film, som klæbes op på
samme måde, som beskrevet 
under serigrafi. 

Dit udgangsmateriale skal
være ét ark papir. Størrelsen kan
ændres. Har du f.eks. et mate-
riale i A3 format, kan du vælge
at få det lavet i A2 eller A4.
Materialet skal være i én flade
uden opklæbninger. Firmaet vil
evt. kunne scanne billeder ind 
og sætte det sammen for dig. 
Få et tilbud på, hvad det koster.

Du kan også levere dit materi-
ale til producenten på en disket-
te, hvilket en professionel grafi-
ker oftest vil gøre. Det er oftest
billigst, hvis grafikeren lægger
alt - også farvefotos og tegnin-
ger ind. 

Filmen med det fotografiske
tryk klæbes op på forsiden af en
3 mm aluminiumsplade eller på
bagsiden af en gennemsigtig 3
mm plade af polycarbonat som
beskrevet under serigrafitryk. 

Metoden egner sig til skiltefla-
der med fotos eller farvelagte
tegninger. Resultatet bliver en
lidt kornet flade, fordi der er ra-
ster i, ligesom i 4-farvetryk.

Du kan få sat »Her står du«
mærker på, når filmen er klæ-
bet på en aluminiumsplade in-
den evt. beskyttelses-film læg-
ges over. Mærkerne sættes på
pladen før filmen klæbes på,
hvis den skal på bagsiden af en
gennemsigtig plade. 

Aftal med skilteproducenten,
at han gemmer materialet. Hvis
et skilt går i stykker, kan du så
få lavet et nyt skilt uden at
skulle betale startomkostninger
igen. Det er altså ikke nødven-
digt, at købe reserveskilte fra
starten.

Der gives op til 6 års garanti
på farverne.

Fotokopiering
Farvefotokopiering er efter-
hånden blevet almindelig, og
det er muligt at lave kopier med
en god farvegengivelse. 

Farvernes holdbarhed er ikke
så stor. Erfaringer har dog vist,
at en farvefotokopi, lamineret i
plastik med UV-filter har holdt
sig pænt en hel sæson. Skiltet
var placeret skyggefuldt. 

Hvis du ved, at dine oplysnin-
ger skal ændres jævnligt eller
hvis du vil spare pengene til et
rigtigt skilt, kan denne metode
være udmærket. 

Brug til gengæld ressourcer til
at få lavet en flot skilteflade,
gerne hos en professionel grafi-
ker. Du kan så få lavet et farve-
print, som du får lamineret. Du
kan også tage farvefotokopier,
som du laminerer.

Husk at checke dit skilt og
skift skiltefladen ud, når farver-
ne begynder at blegne. 

Brug aldrig
offset-tryk på skilte
Offset-tryk er den trykkemeto-
de, der bruges til tryksager,
f.eks. vandretursfoldere. Tryk-
farven er ikke særlig lysbestan-
dig, og metoden egner sig abso-
lut ikke til udendørs skilte. 

Vil du bruge noget offset-
trykt materiale til et skilt, så tag
en farvefotokopi af det, og 
brug den.

Laminering
Laminering betyder indstøbning
og bruges til at forstærke et
stykke papir, så det bedre tåler
vind og vejr, slitage og hærværk.
Papiret lægges mellem to plast-
film, som smelter sammen under
varme og tryk. 

Papiret indesluttes i plasten og
får en klar kant af plastik hele ve-
jen rundt. Sørg altid for at bruge
plastik med UV-filter, der beskyt-
ter mod solens ultraviolette strå-
ler. Nogle lamineringsmaskiner
kan laminere med selvklæbende
bagside. Har man en laminerings-
maskine, koster det 20-40 kr. i
materialer at laminere et skilt.

Flere distrikter har selv en la-
mineringsmaskine, og styrelsens
trykkeri kan hjælpe med lamine-
ring i A4 og A3 format. Der fin-
des firmaer, som udfører lamine-
ring også i store formater. Spørg
om priser og om, hvilke ting man
skal være opmærksom på ved
deres form for laminering. 
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»Her står du« ringe
Røde klistermærkeringe til mar-
kering af »Her står du«, kan be-
stilles i Friluftskontoret.  Vælg
den størrelse ring, der passer til
kortets proportioner.

ø 14 mm, 
stregtykkelse 8,4 pkt.

ø 9 mm, 
stregtykkelse 5,4 pkt.

ø 7 mm, 
stregtykkelse 4,3 pkt.

ø 11 mm, 
stregtykkelse 6,7 pkt.

Eksempler på priser

Skilt i A2-format 950 kr. pr. stk. Høj-
skilt 1.700 kr. pr. stk. - leveret som skilte
med filmen klæbet på bagsiden af en
3 mm polycarbonatplade. Hertil kom-
mer startomkostninger, der afhænger
af hvilken stand dit materiale er i. Hvis
det leveres færdigt på diskette er der
meget få omkostninger.

Skilte fremstillet med Systemcolor fin-
des også ved Femsølyng, Kronborg Di-
strikt.

I Boserup Skov, Odsherred Distrikt, 
er opsat skilte, som er fremstillet i Sy-
stemcolor. Det viste skilt er i A2 for-
mat. Der er også fremstillet et høj-
skilt, hvor anemonerne på side 23 er
gengivet.



Trædelene til skilte

Det gennemgående element i
skilteprogrammet er en afpudset
fuldkantet stolpe i størrelsen
12,5 x 12,5 cm. Stolper til bomme
og kædeafspærring er dog kraf-
tigere, 15 x 15 cm.

Afrunding af stolpetoppen
For begge størrelser af stolper
gælder det, at toppen skal af-
rundes med en radius, der er en
trediedel af bredden. Dvs. at
stolpen på 12,5 x 12,5 cm skal af-
rundes med en radius på 4 cm.
Stolpen på 15 x 15 cm skal afrun-
des med en radius på 5 cm. 

Stolpekanter
Stolpekanter afrundes med 
radius 0,6-0,8 cm.

Taphuller
Taphuller afrundes med radius
0,6-0,8 cm, men kun på stolper-
nes yderside.

Tapstykker
Alle kanter og ender afrundes
med en radius på 0,6-0,8 cm.
Undtaget herfra er det midterste
tapstykke på højskiltet, der kun
rundes på de to fremadvendte
kanter. 

Afrundingen foretages nem-
mest og mest præcist med en
fræser. Hvis du bruger en statio-
nær fræser, kan du købe eller få
fremstillet fræserjern, der har de
mål du skal bruge. 

Du kan også bruge en over-
fræser, men fræserjern til denne
fås kun med en maksimal dia-
meter på 3,8 cm. Derfor kan den
kun bruges til 12,5 x 12,5 cm
stolperne.

Afpudsning af træet foretages
for at fjerne splinter og ujævn-
heder uden at selve strukturen i
træet ødelægges.

Vælg en kornstørrelse på om-
kring 40 og brug enten en excen-
trisliber eller en rystepudser. En
båndpudser fjerner for meget af
træets struktur.

Maling 
Trædelene males før opstilling.
Der bruges en svenskrød linolie-
maling, som købes færdigblan-
det, se adresselisten bagest i
håndbogen. Efter et år males
træet igen. Herefter holder det i
mange år - og kan evt. opfriskes
med ren linolie.

Det kan være nødvendigt at
tilsætte et sikkativ, der fremmer
tørringen - spørg leverandøren.

Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog32 Skov- og Naturstyrelsens skiltehåndbog 33

Forsænkningshuller
til samlingsboltene
Hullerne bores 1,7 cm dybe med
en diameter på 3,8-4,0 cm. Kan-
ten afrundes med en radius på
0,6-0,8 cm.

Stolpe med 
tapstykke, front

Stolpe med 
tapstykke, 
oppefra
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Piktogramstander

Materialer
1 stk stolpe 12,5 x 12,5 cm 
i længden 225 cm 
(135 cm + 90 cm)
Svenskrød linoliemaling 
Piktogrammer 
Evt. folderkasse

Opsætning
Stolpen graves 90 cm ned i jor-
den, dvs. den skal være 135 cm
høj. Den sættes op ved indgan-
gene til skove og andre natur-
områder.

Piktogrammer 
Det øverste piktogramskilt er 
altid styrelsens logo + distriktets
navn. Det skrues fast med over-
kanten 6 cm fra stolpetoppen.
De øvrige piktogrammer place-
res med 2 cm afstand. Højst 4
piktogrammer under hinanden.

Piktogramskilte skrues fast
med rundhovede skruer eller 
lignende.

Folderkasse
Hvis der ønskes en folderkasse
på et sted, hvor der ikke er et
skiltestativ, opsættes en ekstra
stander til folderkasser. Evt. kan
folderkassen opsættes på pikto-
gramstanderen. Placeringen er
vist i afsnittet om folderkasser.

Køb
Piktogramstanderen kan købes
færdig, se adresselisten bagest 
i håndbogen. I eg koster den
omkring 300 kr.
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Ruteafmærkning

Materialer
1 stk stolpe 12,5 x 12,5 cm, 
længde 150 cm (75 + 75 cm)
Svenskrød linoliemaling 
Piktogrammer

Opsætning
Stolpen graves 75 cm ned i jorden,
dvs. den skal være 75 cm høj.

Piktogrammer
Piktogramskilte skrues på i en af-
stand af 6 cm fra toppen. Det
kan f.eks. være en farvet ring,
der viser vandretursrute eller en
hest, der viser ridesti. 

Piktogramskilte skrues fast
med rundhovede skruer eller lig-
nende.

Køb
Rutestolpen kan købes færdig, se
adresselisten bagest i håndbogen.
Den koster i eg omkring 200 kr.
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Materialer
2 stk stolper 12,5 x 12,5 cm
i længden 225 cm 
(135 + 90 cm) 
1 stk tapstykke 5 x 12,5 cm
i længden 60,4 cm
2 stk bolte i 12/130 mm 
med låsemøtrik og spændskive
1 stk A2 skiltekasse 
med 2 bærebeslag
Svenskrød linoliemaling
Evt. piktogrammer 
Evt. folderkasse 

Montering 
Skiltekassen monteres med bol-
tene forsænket på bagsiden, så af-
standen fra overkanten af skiltekas-
sen til toppen af stolperne er 27 cm.

Evt. kan der monteres 2 skilte-
kasser. I dette tilfælde skal bolte-
ne ikke forsænkes på bagsiden,
men  monteres som vist på teg-
ningen.

Opsætning
Stolperne graves 90 cm ned i 
jorden, dvs. de skal være 135 cm
høje.

Piktogrammer
Der sættes ikke piktogrammer på
skiltestativer, der står overfor en
piktogramstander. Der sættes et
piktogram med styrelsens logo på
skilte, der står alene ude i områ-
det. Piktogramskiltet skrues midt
på tapstykket med rundhovede
skruer eller lignende.

Skiltebord til A2 skilteStander til A4 og A3 skilte

Materialer 
1 stk stolpe 12,5 x 12,5 cm 
i længden 225 cm 
(135 cm + 90 cm)
1 stk skiltekasse A4 eller A3
+ tilsvarende bærebeslag

2 stk 12/130 mm 
maskinbolte med låsemøtrik
og spændeskiver
Svenskrød linoliemaling
Evt. piktogrammer 
Evt. folderkasse

Montering
Skiltekassen monteres på 
stolpen 37 cm fra toppen.

Opsætning
Stolpen graves 90 cm ned i jor-
den, dvs. den skal være 135 cm
høj. Ved indgangsstier sættes
skiltet overfor piktogramstande-
ren, så stien går mellem dem.

Piktogrammer
Der sættes ikke piktogrammer
på skiltestativer, der står over-
for en piktogramstander. Der
sættes et piktogram med styrel-
sens logo på skilte, der står alene
ude i området. 

Piktogramskiltet skrues på
med rundhovede skruer eller 
lignende.

Folderkasse
Folderkassen skrues på skilte-
standeren som vist i afsnittet om
folderkasser.

Køb
Standeren kan købes færdig, se
adresselisten bagest i håndbogen.
Den koster i eg omkring 400 kr.
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Folderkasse
Folderkassen skrues på skilte-
standeren som vist i afsnittet om
folderkasser.

Køb
Skiltestativet kan købes færdig, se
adresselisten bagest i håndbogen.
Det koster i eg omkring 1.200 kr.



Skilteflade
Skiltekasse
Ramme 

Skilteflade
Skiltekasse
Ramme 

Skilteflade
Skiltekasse
Ramme 

Skiltekasser
Informationsskilte i A4, A3 og A2
format lægges i en skiltekasse,
som ved hjælp af beslag monte-
res på skiltestativet. Skiltekasse
og beslag er fremstillet i galvani-
seret jern.

Der er lavet en ny model af skil-
tekasserne, men den gamle udga-
ve kan stadig bruges.

Skiltekasserne kan bruges
uden rammen til »rigtige« skilte.
Så ligner skiltekassen den gamle

udgave. Skiltekassen med ramme
bruges især til skilte, fremstillet
som plastlamineret papir, men
kan bruges til alle skilte. 

Hvis du opsætter et skilt af
plastlamineret papir, skal du
lægge en 2 mm plade under, så
skiltefladen slutter tæt til ram-
men.

Skiltekasser i A4 og A3 format
kan evt. anvendes lodret sammen
med hhv. A3 og A2 beslag - tal
med producenten.

Montering af skiltekassen
på stativet
Skiltekasser og beslag leveres
samlet. De monteres på skiltesta-
tiverne som angivet i afsnittene
om de enkelte skilte.

Montering af skilt i
skiltekassen
Informationsskiltet fastgøres i
skiltekassen ved hjælp af fuge-
masse. Fugemasse smøres på de
indvendige kanter og bunden af
skiltekassen. På bunden udglat-
tes med en tandspartel med 2
mm tænder. Skiltepladen klem-
mes ned i fugemassen, som ef-
terfuges og glattes i kanterne.
Her er det ikke nødvendig at
sætte rammen på.

Skiltet kan også sættes fast i
skiltekassen ved hjælp af dob-
beltklæbende tape. Derefter
sættes rammen på skiltekassen.
Hvis det drejer sig om et skilt af
lamineret papir lægges en 2 mm
vandfast plade under, så rammen
slutter tæt om skiltet.
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A4 format                     b x h
Skilteflade 30 x 21 cm
Skilte med 5 mm kant 31 x 22 cm
Skiltekasse, ydre mål 31 x 22 cm
Synligt felt med ramme ca. 29 x 20 cm

A3 format                     b x h
Skilteflade 42 x 30 cm
Skilte med 5 mm kant 43 x 30 cm
Skiltekasse, ydre mål 43 x 30 cm
Synligt felt med ramme ca. 41 x 29 cm

A2 format                     b x h
Skilteflade 60 x 42 cm
Skilte med 5 mm kant 61 x 43 cm
Skiltekasse, ydre mål 61 x 43 cm
Synligt felt med ramme ca. 59 x 41 cm

Husk at tage højde
for, at rammen vil
dække den yderste
1/2-1 cm kant af
skiltefladen.

Skiltekasser og beslag

Evt. ramme

Ramme

Selvskærende skrue

Lamineret kant

Skilteflade 3-5 mm
Fugemasse
Skiltekasse

Lamineret skilteflade
Dobbeltklæbende tape
2 mm plade
Skiltekasse

17 cm

33 cm

24 cm

Størrelser
Størrelsen af skiltekasserne pas-
ser til skilte i A4, A3 og A2 for-
materne. Skilte, der laves som la-
mineret papir, har imidlertid 1/2
cm plastkant rundt om papiret.
Derfor er kasserne lavet, så også
disse skilte kan være i kasserne.
Det betyder, at der er 1/2 cm
fuge rundt om de rigtige skilte,
som ikke har denne kant.

Skiltekassens ramme dækker
kanten på de plastlaminerede
skilte og om ønsket også fuge-
kanten på de rigtige skilte.

Overfor er angivet mål for skil-
teflader, skiltekasser og synligt
felt. Målene for den galvanisere-
de skiltekasse kan variere en
smule.

Køb
Skiltekasserne med beslag købes
færdige, se adresselisten bag i
håndbogen. Prisen for skiltekas-
se og beslag er omkring: A4-for-
mat 250 kr., A3-format 300 kr. og
A2-format 600 kr.

De selvskærende
skruer løsnes med en
umbraconøgle 3 mm.

Forsænkningshuller
til samlingsboltene
Hullerne bores 1,7 cm
dybe med en diameter
på 3,8-4,0 cm. 
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Taphul for midtertapstykker 
9 x 4 x 2,5 cm
Informationsflade 3-5 mm
Vandfast finér 12 mm

Højskilt

Materialer 
2 stk stolper 12,5 x 12,5 cm 
i længden 280 cm 
(190 cm + 90 cm)
2 stk tapstykker 5,5 x 10 cm
i længden 95 cm
1 stk tapstykke 2,5 x 9 cm 
i længden 80 cm
4 stk maskinbolte 
12/110 mm med låsemøtrik 
og spændskiver
1 stk 12 mm vandfast finér-
plade 99 x 74 cm (bagplade)
Svenskrød linoliemaling
Evt. folderkasse

Informationen laves på en 
3-5 mm plade i størrelsen 
99 x 74 cm, f.eks. aluminium
eller polycarbonat.

Variationsmuligheder
Om ønsket kan man samle infor-
mationspladen og bagpladen i
en aluminiumsprofil, der står
oven på tapstykket og går op
mod øverste tapstykke. For at
undgå fugt, er det nødvendigt 
at bruge fugemasse.

Opsætning
Skiltet samles før opsætning.
Stolperne graves 90 cm ned i jor-
den, dvs. skiltet skal være 190 cm
højt. Det sættes op et centralt
sted på f.eks. en P-plads ved ind-
gangen til en skov eller andre
naturområder.

Udskiftning af
informationsskilt
Informationsskiltet laves i 1 stor
plade på 99 x 74 cm. Når denne
plade skal udskiftes, adskilles
skiltet ved at skyde det øverste
tapstykke ud og løfte informati-
onspladen ud sammen med bag-
pladen af vandfast finér.

Piktogrammer
Der skrues ikke piktogramskilte
på højskiltet. Den nederste skilte-
flade på højskiltet er beregnet til
piktogrammer, som trykkes på 
selve skiltefladen samt til logo,
styrelsens og distriktets navn.
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Folderkasse
Folderkassen skrues på højskiltet
som vist i afsnittet om folderkasser.

Køb
Højskiltet kan købes færdigt, se
adresselisten bagest i håndbogen.
Det koster i eg omkring 1.800 kr.



Bom

Materialer
3 stk stolper 15 x15 cm, længde 
245 cm (135 cm + 110 cm)
1stk 12,5 x12,5 cm, længde 
420 cm (406 cm + 14 cm)
1stk 12,5 x12,5 cm, 
længde 240 cm
1 stk 12,5 x12,5 cm, længde 
112 cm som tilpasses
1 sæt top- og bundhængsel 
1 sæt hvilebeslag
1 stk bræddebolt 12/220 
(rundhoved) til bomstykke
1 stk bræddebolt 12/280 
(rundhoved) til bomstykke
5 stk maskinbolte 12/160 med 
låsemøtrikker og spændskiver 
til hængsler
5 franske skruer
Svenskrød linoliemaling
Piktogram med refleks

Montering
Bomstykket og skråstiver samles
med bolte efter udskæring i bom-
stykket. Begge tappes ind i side-
stykket. Hængslerne fastgøres
med gennemgående bolte, der
forsænkes på bagsiden. Hvilebe-
slag skrues fast. 
NB Friluftskontoret overvejer en
ny udformning af hvilebeslaget.

Opsætning
Stolper graves 110 cm ned i jor-
den, så højden bliver 135 cm. Evt.
støbes bærestolpen fast. Den ek-
stra stolpe til at holde bommen,
når den er åben, placeres i vejsi-
den i en vinkel på 90°.

Piktogrammer
Der sættes et piktogramskilt med
en refleks midt på bommen. Hvis
der står en piktogramstander ved

siden af bommen til markering af
indgangen for gående, sættes pik-
togrammer på denne og ikke på
bommens stolper.

Køb
Bommen kan købes færdig, se
adresselisten bagest i håndbogen.
Den koster i eg omkring 3.100 kr.

Beslag og hængsler købes fær-
dige, se adresselisten bagest i hånd-
bogen. De koster omkring 450 kr. pr.
sæt, og ekstra beslag koster 75 kr.

Kædeafspærring

Materialer
2 stk stolper 15 x 15 cm 
i længden 245 cm 
(135 cm + 110 cm)
1 sæt kædebeslag
Kæde i ønsket længde: 
Halvlangleddet med 
indvendige mål: 37 x 13 mm, 
brudlast 2,25 t.
Krympeflex, ca.1/2 m
og refleksbånd
Svenskrød linoliemaling

Montering
Den ene ende af kæden fast-
gøres til beslaget og den anden
ende af kæden sættes på det
andet beslag, hvor den kan fast-
gøres med en hængelås.

Der skal være refleks på kæ-
den. Brug krympeflex med re-
fleksbånd, flourocerende ma-
ling eller andet, der erfarings-
mæssigt er holdbart. 

Opsætning
Stolper graves 110 cm ned i jor-
den, så højden bliver 135 cm.

Piktogrammer
Hvis der står en piktogramstan-
der ved siden af kædeafspær-
ringen til markering af indgan-
gen for gående, sættes pikto-

grammer på denne og ikke på
kædeafspærringens stolper.

Køb
Træstolper til kædeafspærring
kan købes færdige, se adresseli-
sten bagest i håndbogen. 

Beslag købes færdige, se adres-
selisten bagest i håndbogen. De
koster omkring 250 kr. pr. sæt.
Galvaniseret kæde koster ca. 35
kr. pr. meter.
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»Hvilebeslag«



Vejviserskilt

Materialer
2 stk stolper 12,5 x 12,5 cm, 
længde 150 cm (75 + 75 cm)
1 stk tapstykke 5 x 15 cm, 
længde 115, 125 eller 135 cm
2 stk maskinbolte i 12/110 mm 
med låsemøtrik og spændskiver
Svenskrød linoliemaling

Skiltefladen er en 2 mm 
plade i størrelsen 11 x 86, 
96 eller 106 cm.

Montering
Skiltet samles inden opstilling.
Skiltefladen er en 2 mm alumi-
niumsplade, som skrues fast på
tapstykket, så der er 2 cm til 
alle sider.

Opstilling
Stolper graves 75 cm ned i jor-
den, så højden bliver 75 cm. Er
der behov for mere end ét vej-
viserskilt, opstilles de med ca. 1
meters afstand. I vejkryds stilles
de op, så de ikke ses sammen,
f.eks. 3-4 meter nede ad vejen.

Piktogrammer
Der sættes ikke piktogramskilte
på stolperne af vejviserskiltet.
Hvis der er behov for piktogram-
mer, trykkes de på skiltefladen.

Køb

Dobbelt vejviserskilt  

Materialer
2 stk stolper 12,5 x 12,5 cm, 
længde 150 cm (75 + 75 cm)
2 stk tapstykke 5 x 15 cm, 
længde 115, 125 eller 135 cm
4 stk maskinbolte i 12/110 mm 
med låsemøtrik og spændskiver
Svenskrød linoliemaling

Skiltefladerne er 2 mm alu-
miniumsplader i størrelsen 
11 x 86, 96 eller 106 cm. 
Dobbelte skilteflader: 24 x 86, 
96 eller 106 cm.

Montering
I det øverste tapstykke fræses en
2 cm dyb rille, 1,5 cm bred. På det
nederste tapstykke laves en til-
svarende 2 cm not. Når skiltet er
samlet, ser det ud som om det
øverste tapstykke er 15 cm og
det nederste 13 cm. Skiltet sam-
les inden opstilling.

På dobbeltskiltet kan der sæt-
tes to skilteflader, som er 11 cm
høje og lavet af 2 mm alumini-
umsplader. De skrues fast på
tapstykkerne, så der er 2 cm til
alle sider.

Skiltet kan også have én stor
skilteflade, som er 24 cm høj, se 
s. 17. Den skrues fast på tapstyk-
kerne, så der er 2 cm til alle sider.

Opstilling
Stolper graves 75 cm ned i jor-
den, så højden bliver 75 cm. Er
der behov for mere end ét vej-
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viserskilt, opstilles de med ca. 1
meters afstand. I vejkryds stilles
de op så de ikke ses sammen,
f.eks. 3-4 meter nede ad vejen.

Piktogrammer
Der sættes ikke piktogramskilte
på stolperne af vejviserskiltet.
Hvis der er behov for piktogram-
mer, trykkes de på skiltefladen.

Køb
Vejviserskiltet kan købes færdigt, 
se adresselisten bagest i håndbog-
en. Det koster i eg omkring 900 kr.

Fremstilling af
vejviserskiltefla-
der er beskrevet

på side 16-17.

Vejviserskiltet kan købes færdigt, 
se adresselisten bagest i håndbog-
en. Det koster i eg omkring 800 kr.



Front Snit

Gribefjeder

Folder

Folderkasser

Placering af folderkassen
Folderkassen kan opsættes som
vist på tegningerne.

Hvis der ikke er et skilt kan 
du opsætte en stander med en
folderkasse placeret under et
piktogram med logo og 
distriktsnavn.
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Skilteprogrammets folderkasse er
lavet i galvaniseret jern, der har-
monerer med skiltekasserne. På
fronten er trykt styrelsens logo
og »Folder« i grøn, RAL 6005.

Montering
Ved opsætning svinges kassen
helt ud af kappen, så der kan
mærkes op gennem hullerne i
kappens bagvæg. Øverste bolt
monteres gennem kappen, ne-
derste fra undersiden.

Foldere lægges i
Når kassen skal fyldes op med fol-
dere, kan man løfte gribefjede-
ren, så kassen kan svinges helt ud.

Køb
Folderkassen købes færdig, se
adresselisten bag i håndbogen.
Kassen leveres samlet og med
bolte til montering på stolpen.
Den koster omkring 450 kr.

6 cm

14 cm
6 cm

12 cm

10 cm10 cm
10 cm

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Hund i snor

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

højde
+2 cm
højde
+2 cm
2 cm

Folder

Folder

Folder

Folder

På skiltestandere
med A4 skilt
sættes folderkas-
sen 10 cm under
skiltekassen.

På skiltestandere
med A3 skilt
sættes folderkas-
sen 10 cm under
skiltekassen.

På skiltebordet
med A2 skilte
sættes folderkas-
sen i venstre
side, 10 cm un-
der skiltekassen.

På højskilte sæt-
tes folderkassen
i venstre side.

Ved
montering
og påfyld-
ning af foldere
løftes gribefjede-
ren, så kassen kan
svinges helt ud.

På piktogram-
standeren sæt-
tes folderkassen
2 cm under ne-
derste pikto-
gramskilt. 
(Max. 3 skilte).

På Folderstan-
dere sættes fol-
derkassen 20 cm
fra stolpens
overkant under
et piktogram
med logo.



Adresser

Trædele til skilte
Følgende distrikter fremstiller og 
sælger trædele til skilte mv:

Hanherred Statsskovdistrikt 
Tlf. 98 23 54 22

Thy Statsskovdistrikt
Tlf. 97 97 70 88
Spørgsmål om fremstilling af træ-
dele til skilteprogrammet kan 
rettes til: Henrik Ludvigsen, 
Københavns Statsskovdistrikt, 
tlf. 44 65 54 51 og 40 44 61 46. 

Metaldele til 
skilteprogrammet
Skiltekasser, beslag, hængsler,
kæder og folderkasser.

Horserød Statsfængsel
Smedeværkstedet
Att: Jørgen Mortensen
Tlf. 49 75 20 00

Linoliemaling
Linova Farvefabrik
Gadestævnet 8
2650 Hvidovre
Tlf. 36 75 32 22
Spørgsmål om maling i øvrigt 
kan rettes til: Skovfoged Jens 
Peter Fischer, Jægersborg Stats-
skovdistrikt, tlf. 39 63 66 49.

Piktogrammer
Skiltefimaet 
IC Skilte
Vornæsvej 58
5700 Svendborg
Tlf. 35 108 109

www.icskilte.dk

Korttegning og
grafisk arbejde
Parabole ApS
Skindergade 19 
1159 København K
Att. Ole Falck Hansen
Tlf. 33 11 78 01
Firmaet Parabole har de senere 
år tegnet kort til styrelsens vandre-
tursfoldere, skilte mv. Få tilbud.

Fremstilling af
vejviserskilte og
informationsskilte
Få tilbud fra et par skiltefabrikker -
find dem i telefonbogen. 

Liste over seværdigheder
Turismens Fællesråd
Admiralgade 24
1066 København K
Tlf. 33 93 17 18

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. 39 47 20 00
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