
 

 

 
 

 

 

 
 

Færdsel på isen 

 

Notat om fortolkningen af ordensbekendtgørelsens § 15 

På baggrund  af en konkret henvendelse fra en borger, har jeg 
telefonisk forespurgt Justitsministeriet om fortolkningen  af 
"offentlige søer,  vandløb  og  andre  vandsteder",  jf. 

ordensbekendtgørelsens § 15, stk. I (og politibekendtgørelsens § 1). 

Justitsministeriet v.Thomas KlUver har den 14. Januar 2010 
oplyst, at der er tale om en "offentlig" sø mv. når offentligheden 
har fri adgang til denne. Ejerforholdene er således ikke afgørende - 
hvis f.eks. en privat grundejerforening ejer en sø, hvortil 
offentligheden har fri adgang, er den også omfattet. 

Med hensyn til "undergrænsen" for "vandsteder" anlagde 
ministeriet en formålsfortolkning, sådan at det afgørende er, om man 
løber en risiko for at drukne, hvis man begiver sig ud på isen før den er 
sikker. 

Udover tilfrosne vandpytter vil en række mindre vandsteder (med 
fast bund) herefter ikke være omfattet af det generelle forbud. 
Dvs. hvis det værste folk risikerer ved at begive sig ud på den 
usikre is, er at stå i (iskoldt) vand til knæene, er det ikke 
strafbart. 

Den 14. Januar 2010, Rikke Hald 
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