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Her må du køre

På de officielle MTB-spor

Vi anbefaler at man kører på de officielle 

mountainbikespor - se oversigt over de born-

holmske spor på folderens bagside.

Uden for de officielle spor er det Naturbeskyt-

telseslovens adgangsbestemmelser for cykler, 

som gælder. Det vil sige, at du må cykle på men-

neskeskabte veje og stier, som er egnede til en 

almindelig cykel - ikke en mountainbike.

Her må du ikke køre

På stier, som ikke er egnede til en almindelig 

cykel. Du må heller ikke køre i skovbunden, på 

dyreveksler, i klitter, på fortidsminder eller på 

stendiger og lignende. Du må ikke lave dine egne 

MTB-spor i skoven.

Hammerknuden og Slotslyngen

I Slotslyngen og på Hammerknuden er terræ-

net så svært fremkommeligt, at Naturstyrelsen 

vurderer, at det kun er ganske få stier, som er eg-

nede til en almindelig cykel, og som man derfor 

må cykle på. Cykling på stierne omkring Ham-

mershus er ikke tilladt af hensyn til det fredede 

fortidsminde.

Miljø- og Fødevareministeriet
Naturstyrelsen Bornholm 
Rømersdal, Ekkodalsvejen 2
3720 Aakirkeby 

BON@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

Mountainbike-
kørsel i statens 
naturområder
på Bornholm

I Slotslyngen kan der søges om tilladelse til enkeltståen-

de cykelarrangementer og cykelløb. På Hammerknuden 

vil der kun undtagelsesvist blive tilladt sådanne arrange-

menter af hensyn til de mange gående gæster.

Ekkodalens skrænter 

I Almindingen har Naturstyrelsen forbudt cykling på 

stierne mellem Krakvejen og Ekkodalens skrænter. 

Formålet er at beskytte skovbund og fortidsminder samt 

for at forebygge konflikter med andre brugere. Stierne 

vurderes desuden ikke egnede til en almindelig cykel. Se  

sporkortet ved Rytterknægten, hvis du er i tvivl.



Ringebakkebruddet

Skovlysporet

Blykobbe Trailcenter Bornholm - 
Almindingen

MTB-spor på Naturstyrelsens områder

Trailcenter Bornholm - Almindingen

Et netværk af MTB-spor som udgår fra Born-

holms højeste punkt: Rytterknægten. Her er 

både nemme spor til begyndere og meget 

udfordrende spor til de øvede.

Find vej: Parkeringsplads på Kongemindevejen, 

3720 Aakirkeby.

Blykobbe Plantage

I Blykobbe Plantage er der ikke officielle MTB-

spor, men Naturstyrelsen tillader cykling på alle 

menneskeskabte stier i skoven.

Find vej: Parkeringsplads på Antoinettevej, 3700 

Rønne.

Andre MTB-spor

Skovlysporet

Umiddelbart nord for Blykobbe Plantage finder 

du Hasle Lystskov, hvor der er anlagt et officielt 

mountainbikespor på 7 km som egner sig godt 

til nybegyndere og let øvede.

Find vej: Parkeringsplads ved Hotel Skovly: Ny-

ker Strandvej 30, 3700 Rønne

Ringebakkebruddet

I stenbruddet ved Vang er der anlagt et 

mountainbikespor på 4,5 km som byder på 

mange højdemeter.

Find vej: Parkeringsplads ved havnen i Vang, 

Vang Havn 101, 3790 Hasle

Den Grønne Ring

Rundt om Rønne er der anlagt et stisystem - Den 

Grønne Ring - som må benyttes af gående, ryttere 

og cyklister. Flere steder er der anlagt udfordringer 

til mountainbikeryttere, som er skiltet med MTB-

piktogrammer.

Find vej: Man kan starte mange steder. Ca. midt på 

ruten kan der parkeres på P-pladsen ved Snorre-

bakken 6B, 3700 Rønne.

Den Grønne Ring

Kør hvor du må

Kør ansvarligt

Vis hensyn

• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandre-

ruter o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og 

trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6. 

• Tilpas din fart og hold afstand - færdselsloven 
gælder også i naturen.

• Cykel sammen - husk hjelm, telefon, 112-app og 
sundhedskort.

• Skån sporene i meget våde perioder, brug kun de 
robuste spor og skovvejene.

• Kør i roligt tempo, når du møder andre 
skovgæster. 
Brug evt. ringeklokken i god tid - eller et verbalt 
“ding-ding”

• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder hvor der er mange skovgæster og 

værn om dyr og planter

M o u n t a i n b i ke ko d e k s


