Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Parkering
På kortet er markeret nogle p-pladser, som er velegnede for
biler med trailere og som giver god adgang til ridestinettet.

Er du i tvivl ?
Hvis du har spørgsmål om ridning og ridestier, er du altid
velkommen til at kontakte Naturstyrelsen Nordsjælland på
e-mail: nsj@nst.dk, eller på 72 54 30 00 mellem kl. 9.00 15.00.
God tur og nyd de mange naturoplevelser, der venter dig og

Regler for ridning
Gribskov er en offentlig skov, der hører under Naturstyrelsen. Her gælder følgende regler :

Du må ride:

•

På de afmærkede ridestier
På skovens asfaltveje
På grusveje – dog ikke i galop. Rid i rabatterne, evt.
i midterrabatten. I våde perioder er vejene meget
sårbare for skader – vis specielt hensyn her !
I skovbunden, hvor det ikke skader bevoksningen –
helst ældre bevoksninger

Du må ikke ride:
•
•
•
•

•
•

På vandrestier og spor, der ikke er markeret som
ridesti
I nyanlagte bevoksninger
På fortidsminder
På de regionale cykelruter (32 og 33), som gennemskærer Gribskov. Disse ruter er forbeholdt cyklister,
men der er de fleste steder etableret ridesti langs
med ruterne
På Søvejen langs med Esrum Sø. Der er anlagt en
ridesti langs søvejen på en længere strækning
I ”skiområdet” incl. ridestier fra 15. november til 1. april,
hvis der er sne. Området fremgår af kortet
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•
•
•

Velkommen til
ridestierne
Gribskov - syd

Opdateret ridestinet
Vi har i 2009 og 2010 renoveret og moderniseret ridestierne i Gribskov i samarbejde med lokale ryttere. Det er
blevet til et ca. 40 km sammenhængende net af ridestier,
som sikrer rytternes adgang til de fleste områder i Sjæl-

Derfor skal du bruge ridestierne
Af hensyn til de øvrige skovgæster henstiller vi til at du
benytter ridestierne. Heste i hurtige gangarter løsner underlaget på skovvejene til gene for cyklister – barnevogne
– kørestole og dårligt gående personer.
De steder, hvor du ikke kan ride på ridestien, kan du enten
ride i rabatten eller i midten af vejen, så køresporene ikke
bliver ødelagt.

lands største skov.

Pausefolde
Ridestierne er markeret med en rød piktogrampæl ved
indgangene til skoven og ved krydsning af offentlige veje. I
skoven er stierne markeret med hvide malede hestesko på
træer langs stierne.
Vær opmærksom på, at ridestierne er anlagt på den almindelige skovbund. Det betyder, at stierne i våde perioder kan

I Gribskov er der fire folde, hvor du kan ”parkere” din hest ,
mens du nyder en pause i turen.
Tre af pausefoldene er placeret ved grill- og opholdspladser
i skoven, mens en er placeret ved en primitiv overnatningsplads, så man kan overnatte med sin hest.

Ridestier i den
sydlige del af
Gribskov

