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Der er igennem mange år opkrævet betaling for rideetablissementers brug af statsskovene. 

Efter høring af Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Islandshesteforening, Dansk Ride Forbund 

og Friluftsrådet er der nu udarbejdet nye regler herfor.  

 

Udgangspunktet for de nye regler har været miljøministerens tilkendegivelser overfor de 

nævnte organisationer (i forbindelse med drøftelserne om ridetegn), at rideskoler mv. skal 

betale, når ridning i statsskovene hører med til det produkt, de pågældende tilbyder. 

 

Den formelle baggrund for de nye regler er bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 574 af 25.  juni 

1992 om offentlighedens adgang til naturen, hvor det er fastsat: “Konkurrenceridning og 

ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier eller lign. må kun ske med ejerens 

tilladelse” (§ 11, stk.3), og  “Ejeren kan gøre ridning eller anden færdsel med heste betinget af 

en særlig afgift.....” (§ 14, stk.1). 

 

De nye regler skal ses i forlængelse af kampagnen “Klap Hesten” om bedre takt og tone i 

skoven. Her er der lagt op til et forbedret samarbejde mellem skovdistrikter og ryttere. Der er 

derfor ved udformingen af reglerne lagt vægt på at få et “samtalemiddel” - en dialog, mellem 

etablissementer og distrikter, mens spørgsmålet om betaling rettes mod f.eks. aftalte, konkrete 

modydelser og etablissementernes mere forretningsmæssige del. 

 

Administrationen henlægges til statsskovdistrikterne indenfor følgende rammer: 

 

1. Alle rideetablissementer med 5 eller flere rideheste, der benytter styrelsens arealer, skal 

indgå overenskomst med statsskovdistriktet for at bruge statsskovene. Overenskomsten kan 

indeholde vilkår for brugen af skovområderne, betaling, kontrol af betalingsgrundlag, ansvar, 

arrangementer  mv. Rideetablissementer omfatter  rideskoler, rideklubber, stutterier, 

hestepensioner, opstaldning (på gårde) eller lign. 
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2. Der opkræves ikke afgift for ridning, hvor det godtgøres, at ridningen især foretages af  

medlemmer af en lokal forening med almene formål (uanset om hestene er ejet af 

rideetablissementet, foreningen eller foreningsmedlemmer),  f.eks. foreninger, der er 

medlemmer af Dansk Rideforbund eller Dansk Islandshesteforening, eller hvor ridningen  

foregår på heste i privat opstalding. 

 

Statsskovdistrikterne kan opkræve afgift  for rideetablissementers  (øvrige)  

forretningsmæssige brug af statsskovene i forbindelse med udlejning af heste f.eks. til turister. 

Afgiftsniveauet fastsættes af distrikterne efter regionale drøftelser, men som en foreløbig 

retningslinie inden disse drøftelser kan beregnes en afgift på 500 kr./hest/år (1996-niveau). 

Hvor sådan ridning kun finder sted i mindre omfang, kan distriktet foretage et skønsmæssigt 

nedslag i betalingen. 

 

3. Hvor der efter nærmere aftale mellem et rideetablissement og statsskovdistriktet etableres 

særlige anlæg, som f.eks. ridestier og spring eller såfremt der gennemføres særlige aktiviteter i 

forbindelse med arrangementer, stævner og konkurrencer aftales særskilt betaling for 

udgifterne hertil. 

 

4. Hvor der konstateres omfattende skader på vej eller skovbund, eller der er gentagne 

konflikter med andre brugergrupper forårsaget af  ridningen fra et bestemt rideetablissement, 

og etablissementet efter kontakter mellem distrikt og etablissement ikke vil medvirke til at 

afhjælpe eller forhindre skaderne/generne (fysisk, økonomisk), kan distriktet lukke for 

etablissementets brug af statsskovene. 

 

5. Distriktet er bemyndiget til at lukke for ridning i statsskovene fra et etablissement, jf. bkg. 

547, 25/6-1992, § 11, stk.3,  såfremt det pågældende etablissementet ikke vil indgå 

overenskomst med distriktet eller iøvrigt misligholder overenskomsten. 

 

Der vedlægges et paradigmaeksempel, som nok inddrager de fleste relevante 

problemstillinger. De dele, der ikke er relevante i det konkrete tilfælde, kan selvfølgelig 

udelades. 

 

Distrikterne anmodes om i løbet af 1996 i relevante tilfælde at oprette nye overenskomster. 

Gældende overenskomster genforhandles med  ikrafttræden 1. januar 1997. En distriktsvis 

oversigt over medlemsforeninger af Dansk Rideforbund eftersendes snarest. 

 



 

 

3Reglerne for ridning i Jægersborg Dyrehave,  Jægersborg Hegn,  Kongelunden og Vestamager 

berøres ikke, ligesom der for heste i professionel træning gælder særlige regler, der aftales 

nærmere i det konkrete tilfælde. 

 

Vedr. eventuel anke over distrikternes beslutninger kan oplyses, at Dansk Rideforbund og 

Dansk Islandshesteforening har anmodet deres medlemmer om, at medlemmernes klager 

foregår gennem Dansk Rideforbund.. 

 

Distrikterne anmodes om at holde Friluftskontoret orienteret om eventuelle problemer med 

retningslinierne. 

 

Nærværende retningslinier træder i kraft straks. Samtidig ophæves de hidtil gældende 

retningslinier i meddelelse af 16. august 1972, j.nr. Di.235, om oprettelse af overenskomst 

med rideetablissementer.   

 

De nye regler vil blive omtalt i bl.a. Hest og Rytter. Distrikterne vil få tilsendt dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Bendix Poulsen 

 


