Velkommen til ridestien i Mosemark Skov
Mosemark Skov er anderledes end de fleste skove. Det er
en ny skov der er anlagt for at producere frø til skovbruget.
Skoven består af specielt udvalgte træer, som vi med
tiden skal høste frø fra. Vi kalder bevoksningerne for
frøplantager. Træerne kan se lidt underlige ud. Der kan
være opsat særligt udstyr i dem, og vi passer dem
anderledes end vi gør i en almindelig skov.
Det er en sart skov, så du skal vise ekstra hensyn, når du
færdes i Mosemark Skov.
Vi har markeret en ridesti så du kommer rundt i det meste
af skoven. På turen oplever du skoven indefra og du
kommer til steder, hvor der er en flot udsigt over Tuse Næs
og Holbæk Fjord.
Turen er på 3½ km og markeret med røde pæle med
skilte. Stien krydser og følger skovens andre stier flere
steder – her skal du være ekstra forsigtig.
Pas især på når du skal passere Kisserupvej. Både heste
og bilister kan blive forskrækkede.
Ridestien er vist på kortet.

I offentlige skove
Mosemark Skov er en offentlig skov som hører under
Skov- og Naturstyrelsen. For ridning i offentlige skove
gælder nedenstående regler. Bemærk de særlige regler
for Mosemark Skov.
Du må ride:
•
På asfalterede veje og grusveje over 2½ m brede.
Ridning slider meget på vejene, og de er dyre at
vedligeholde. Hvis din hest efterlader tydelige spor,
f.eks. når det har regnet meget eller det er tøbrud, så
prøv at finde en ridesti eller en mindre sårbar vej.
•
På afmærkede ridestier.
•
Du må ride frit i terrænet, hvor det ikke skader bevoksningen. Du må derfor ikke ride i helt nye og unge
bevoksninger samt på gravhøje, jorddiger og andre
fortidsminder.

I private skove
Du må ikke ride i private skove medmindre du har en
tilladelse fra ejeren (ridekort).
Ved indgangene til skovene er opsat skilte og kort, hvor du
kan se om det er offentlig eller privat skov. Hvis du har
spørgsmål, er du velkommen til at kontakte statsskovdistriktet.

Med venlig hilsen
Særligt for Mosemark Skov
Mosemark Skov er en ny sart skov af unge frøplantager, så
netop i denne skov må du ikke ride frit i terrænet – brug
ridestien.

Ridning
i Mosemark
Skov

Vis hensyn
•
Når du møder andre skovgæster skal du holde til højre
og passage skal ske i skridt.
•
Når du passerer boliger eller krydser andre veje og
stier skal det ske i skridt.
•
Du må ikke ride i galop på vejene.
•
Når du benytter vejene så rid i rabatten.
•
Trav, tølt og pas slider meget hårdt på vejene. Benyt
ridestien i stedet for.
•
Kævler, stabler, diger, grøfter m.v. må ikke bruges som
forhindringer.
•
Du må ikke ride på cykelstier og vandrestier medmindre de er egentlige veje.
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Ridning i skoven – hvor og hvordan
Vi er mange der nyder at komme i skoven og vi bruger
skoven på forskellige måder. Skoven kan rumme os alle
hvis vi viser hensyn overfor naturen og overfor hinanden.
Derfor er der også lavet regler for hvad du som rytter må
og skal.

Læs om:
•

Ridestien i Mosemark Skov

•

Hvad en rytter skal være opmærksom på
i skoven
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