I offentlige skove
Klosterheden er en offentlig skov, der hører under
Skov- og Naturstyrelsen. Her gælder følgende
regler:
Du må ride :
• På de markerede rideruter.
• På asfalterede veje og grusveje.
• Ridning slider meget på vejene, og de er dyre at
vedligeholde. Rid i midterrabat eller siderabat.
Rid aldrig i galop og aldrig i hjulsporene.
• På vildtagre/brandbælter. Rid altid her fremfor på
en vej der følger vildtageren/brandbæltet.
• På udslæbningsspor i bevoksningerne.
• I skovbunden udenfor veje og stier. Her må du
ride frit i terrænet, hvor det ikke skader bevoksningen.
Du må ikke ride i nyanlagte og helt unge bevoksninger samt på gravhøje og andre fortidsminder.
Vis hensyn
• Når du møder andre skovgæster skal passage
ske i skridt.
• Når du passerer boliger eller krydser andre veje
og stier, skal det ske i skridt.
• Kævler, brændestabler, grøfter, diger og lignende
må ikke bruges som forhindringer, med mindre
de er opstillet som spring på de markerede rideruter.
• Rid aldrig på vandreruter (markeret med farvede
pletter) eller på mountainbikeruten (markeret
med violette prikker), med mindre disse følger en
egentlig vej eller samtidig er markeret som riderute.

Ridning
i Klosterheden

Rideruterne i Klosterheden
• Rideruterne er anlagt så du får en spændende og
smuk tur, og de er markerede med gule og
retningsvisende hestesko langs ruten.
• Ved rideruterne er der flere steder anlagt rastepladser med en lille fold eller bindebom, vandingsmulighed for hesten og bord/bænk. Tag hensyn,
når du benytter rastepladserne og efterlad dem i
mindst samme stand, som du fandt dem. Efterlad
ikke affald.
• Rideruterne har flere steder kontakt til parkeringspladser, hvor det er muligt at parkere en hestetrailer.
• Markeringen af rideruterne er ingen garanti for, at
forholdene er uproblematiske for ridning. Vær derfor altid opmærksom og husk, at al færdsel sker på
eget ansvar.
I private skove
Rideruterne bringer dig ikke ind på privatejede
arealer. Hvis du andetsteds ønsker at ride på privatejede arealer skal du have tilladelse fra ejeren.
Med venlig hilsen
Skov- og Naturstyrelsen    Tlf: 97 81 00 33
Vestjylland
   Fax: 97 82 02 40
Gl. Landevej 35, Fabjerg   Mail: vestjylland@sns.dk
7620 Lemvig
   
www.skovognatur.dk/vestjylland

Skov- og Naturstyrelsen

hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk
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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 regler for, hvad
du som rytter må og skal:

Læs om:
•
•

Rideruterne i området
Hvad en rytter skal være opmærksom på  
i skovene
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