Kragerne vender og du
må fortsætte til fods og
på cykel – men ikke til
hest…

Hvad arbejder vi med i Ridespor-Danmark?
	Organisering af natur- og motionsryttere
– oprettelse af ridelaug.
	Uddannelse af ridesporsfrivillige.
	Udarbejdelse af kortværktøj der
viser ridespor over hele landet.
Se www.ridespor-danmark.dk.
	Politisk arbejde der skal forbedre
adgangsmulighederne for ridende.
Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet.
	Sekretariat for offentligt ERFA-netværk

GRAFISK DESIGN: SANDAHLS.NET

Dette gør vi blandt andet i samarbejde med

Vi vil arbejde for bedre
adgangsregler for ridende.

Dansk Islandshesteforening og Dansk Ride Forbund
vil i projektet ”Ridespor-Danmark” forbedre og udvikle
natur- og motionsrytteres adgang til naturen.
Projektet er støttet af Danmarks Idrætsforbund.

VIS HENSYN OG PAS PÅ NATUREN

Se mere på www.ridespor-danmark.dk

RIDESP R-DANMARK

HVOR MÅ DU RIDE?

DYRKEDE AREALER

SKOVE EJET AF FONDE OG STIFTELSER

Reglerne for hvor du må ride i det åbne land er

Ridning på dyrkede arealer, herunder stubmarker,

Her er reglerne mere uklare og indviklede. Der

ikke enkle – og vi kan føle, at vi bliver diskrimine-

brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilla-

skelnes bl.a. mellem private og offentlige fon-

ret i forhold til andre brugere. Men rid kun hvor

delse. De fleste lodsejere er flinke mennesker, som

de og offentlige stiftelser. Skovejeren kan kræve

du må ride, og husk at tage hensyn til andre.

man kan lave personlige aftaler med.

betaling og nogle skove kan lukke for adgang til

Der er plads til os alle! Sæt farten ned i god tid
og passer andre i skridt.

ridning. Er du i tvivl, så spørg den lokale kredsreDYRKNINGSFRI BRÆMMER

præsentant eller skovadministrationen.

Ridning på dyrkningsfrie bræmmer langs åer og
I TRAFIKKEN
Det kan være farligt at ride i trafikken – og derfor
vil vi gerne have flere ridespor. Rider du i trafik-

vandløb kræver ejerens tilladelse.

ØVELSESTERRÆNER
Ifølge loven skal offentlighedens adgang til de

STATSEJEDE SKOVE

militære øvelsesområder tilgodeses, når sikker-

ken så brug din sunde fornuft, og tænk på egen

I statsejede skove er ridning tilladt på asfalterede

hed og andre forhold tillader det. Bestemmelser

og andre trafikanters sikkerhed.

veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5

om adgang til det enkelte øvelsesområde frem-

Ridning er tilladt på alle offentlige veje, undtagen

m i bredden. I mange skove er der særlige ridespor

går af drifts- og plejeplaner, skilte, afspærringer

på motor- og motortrafikveje. Ryttere skal ride i

og ridestier. Ridning er tilladt i skovbunden, dog

og ordensreglementet.

vejens højre side. I lygtetændingstiden skal reg-

ikke i nyplantninger og på fortidsminder.

lementerede lygter og reflekser anvendes.

Det kan ved skiltning fremgå, at visse afsnit af

I færdselslovens forstand betragtes en ekvipage

skoven er lukket for ridning. Du kan finde arealer

Ridning på hele den ubevoksede strandbred er

som et motorkøretøj. Derfor er ridning på cykel-

ejet af Naturstyrelsen på www.ridespor-danmark.

tilladt fra 1. september til 31. maj, såfremt der er

og gangstier som udgangspunkt forbudt.

dk og ved at klikke på sporene kan du nogle steder

lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På stran-

Vejmyndigheden kan dog give tilladelse til rid-

få informationer om shelters, pausefolde, grillplad-

de, hvor bilkørsel er tilladt, må der rides hele

ning på stier eller i rabatten.

ser, parkeringspladser mm. Hjælp gerne med at

året. I badesæsonen skal tages særligt hensyn

Ridning på private veje og private fællesveje kan

gøre kortet bedre!

til badegæster. Ejeren af stranden (ofte staten

være forbudt, såfremt alle ejere er enige i forbuddet og der er skiltet lovligt. Kommunen kan

STRANDE

eller kommunen) kan give tilladelse til ridning i
PRIVATE SKOVE

sommermånederne og flere steder findes heste-

tilsidesætte vejejernes ønske om at begrænse

I private skove er ridning tilladt på gennemgående,

badestrande, hvor det er også er tilladt at ride

adgangen.

private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog

på stranden og bade med hesten i juni, juli og

alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen

august.

MARKVEJE OG STIER

er enige om forbuddet, og skilte er opsat. Kom-

Ridning er som udgangspunkt tilladt på alle veje

munen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet.

og stier i det åbne land med mindre der er skiltet

Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling.

KLITTER
Klitter og strandfredede arealer er meget sårbare

mod ridning. En sti er efter naturbeskyttelses-

naturtyper. Derfor må der kun rides på veje og

loven en ”permanent menneskeskabt færdsels-

stier, hvor ridning er tilladt.

bane”. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbud.

Mere om regler for færdsel i naturen
på Miljøministeriets hjemmeside.
Udarbejdet maj 2019

