
På mountain-
bike i skoven
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Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljø- og Energiministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både frilufts-
formål, produktionshensyn og beskyttelse af natur- og kultur-
værdier.

Denne folder:
• Omtaler hvad en MTB-cyklist i skoven bør være

opmærksom på.
• Viser et kort med en særlig MTB-rute som går

gennem Jonstrup Vang, Lille og Store Hareskov,
Bøndernes Hegn, Frederiksdal Storskov samt
Nørreskoven.

MTB-ruten er i skoven afmærket med røde pletter på træ-
erne og piktogrammer på røde pæle hvor ruten krydser grus-
vejene.  På kortet kan du se det omtrentlige forløb, og hvor
du kan komme af og på fra offentlig vej.

Når du bruger ruten skal du huske:
• Der kan være fodgængere, hunde mm. på MTB-ruten

(og de må gerne være der).
• Frederiksdal Storskov er i privat eje. Det betyder, at eje-

ren umiddelbart kan nedlægge ruten gennem skoven,
hvis kørslen giver problemer. Skoven er kun åben for
publikum fra solopgang, dog tidligst kl. 7, til solnedgang.

• MTB-ruten må kun benyttes til organiserede cykelløb
efter forudgående tilladelse fra Københavns skovdistrikt
(og eventuelt Frederiksdal Gods, hvis løbet også skal
foregå der).

• Cykling på ruten foregår på eget ansvar. Der er ingen
garanti for, at der ikke er pludselige forhindringer på ru-
ten.

Velkommen på mountainbike i skoven
I skoven kan man nyde naturen på cykel - hvadenten man
cykler stille og roligt eller motionerer med større hastighed
på en MTB-cykel. Men der skal også være plads til den
ensomme vandrer, familien på skovtur med barnevogn el-
ler kørestol, kondiløberen og rytteren til hest. Det er oplagt,
at det kræver nogle færdselsregler og ikke mindst gensidigt
hensyn at sikre, at alle kan få en god oplevelse i skoven. Vis
derfor hensyn til skoven og andre skovgæster, når du cyk-
ler.

Mountainbike rute
Skovdistriktet har anlagt en 26 km lang MTB-rute gennem
Jonstrup Vang, Lille og Store Hareskov, Bøndernes Hegn,
Frederiksdal Storskov (som er privat ejet) og Nørreskoven.
MTB-ruten er anlagt så den skulle være en god  udfordring
til ryttere på mountainbike. Benyt den, når du vil køre på
MTB i skoven. Men husk, at det er lovligt at færdes til fods
overalt. Det betyder, at der også kan være et barn på stien,
så du skal tilpasse hastigheden til forholdene (udsyn, un-
derlag osv.).

Denne folder og MTB-rute er udarbejdet i samarbejde med
Distrikt Sjælland, Danmarks Cykle Union, Dansk Idræts
Forbund og Frederiksdal Gods.

Denne folder er udgivet af:

Skov- og Naturstyrelsen Tlf. 44 35 00 35
Københavns Statsskovdistrikt Fax 44 35 00 36
Fægyden 1 E-mail: d18@sns.dk
3500 Værløse www.sns.dk/koebenhavn



Cykling i skoven – hvor og hvordan?
I skovene må der cykles på alle stier og skovveje.

Derimod må der ikke cykles i skovbunden og ned af skræn-
ter eller på stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder
ødelægger nemlig skovbunden, skrænterne og fortids-
minderne.

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttel-
sesloven.

Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter for-
holdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller
særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og under-
laget løst eller glat. Husk at den almindelige højrevigepligt
også gælder ved kørsel i skoven.

Vis hensyn når du cykler i skoven:
• Sæt dig ind i reglerne, så du ikke ødelægger skoven

eller andres skovtur.
• Vis hensyn til andre skovgæster, så de kan nyde deres

skovtur.
• Kør kun på skovveje og brede stier.
• Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og

vær sikker på, at de har opdaget dig.
• Undgå at køre på de markerede vandretursstier (mar-

keret med gule pletter)
• Kør med omtanke og pløj ikke stien op med bremse-

spor.

Husk, det er lovligt at færdes til fods overalt, så pludselig
kan der være et barn på stien foran dig. Du skal tilpasse
hastigheden til forholdene (udsyn, underlag osv.).

Cykelløb
Der kan kun afholdes organiserede cykelløb i skovene efter
forudgående tilladelse fra skovdistriktet.

Når skovdistriktet godkender cykelløb i skoven, sikres det
bl.a., at det kan foregå uden at komme i konflikt med andre
arrangementer (o-løb, militære øvelser, motionsløb, film-
optagelser, skovning mv.). Sikkerheden for andre skov-
gæster skal der også tages højde for.

Godkendelsen af et cykelløb kræver, at der medsendes et
kort som viser ruten samt en beskrivelse af, hvordan andre
skovgæsters sikkerhed varetages; f.eks. ved at vagtposter
placeres ved passage af trafikerede skovveje.

MTB-ruten er etableret til dig, der selv vil køre en tur.


