I skoven må du cykle på alle veje og stier. Derimod må
du ikke cykle i skovbunden, nedad skrænter eller på
stendiger eller gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder.
Al færdsel og cykling er på eget ansvar.
Ifølge Færdselsloven skal hastigheden afpasses efter
forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det
stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er ringe og
underlaget løst eller glat.

På
mountainbike i
Bidstrup Skovene

Vis hensyn når du cykler i skoven
• Kør kun på skovveje og brede stier eller på ruter udlagt
til MTB-kørsel.
• Vis hensyn til andre skovgæster. Sæt farten ned når du
nærmer dig, og vær opmærksom på om de har opdaget
dig.
• Undgå, så vidt muligt, at køre på ridestier og de markerede vandrestier (markeret med gule eller blå pletter).
• Kør med omtanke og pløj ikke stien op med bremsespor.
Husk, det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan
pludselig møde nogen, hvor du mindst venter det.

Cykelløb
Hvis du ønsker at lave et cykelløb skal du først søge om
tilladelse.
Skovdistriktet forsøger blandt andet at koordinere de
forskellige arrangementer, så der ikke opstår konflikter, og
at sikre at der tages hensyn til naturværdierne.

Med venlig hilsen
Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt
Mantzhøj
Ulkerupej 1
4500 Nykøbing Sj.

Tlf. 59 32 80 16
Fax: 59 32 90 71
Mail: d20@sns.dk
www.sns.dk/odsherred

Skov- og Naturstyrelsen
der hører under Miljøministeriet, forvalter arealer
over hele landet, og driften heraf tilgodeser både
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk
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Cykling i skoven – hvor og hvordan
Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven.

Læs om:
• Den nye MTB-rute i Bidstrup Skovene
• Hvad en MTB-cyklist skal være opmærksom
på i skoven.

Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt
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Strækningen nord for Savværksvej er meget krævende.
Du kan undgå dette ved at køre 100 m til venstre ad
Savværksvej.

Vestr
e
v ej
lte

vn
sh
o

Ra

Hjortesø

vej

Kildevej

n
rte
up
str

ve

j

P

ns

t r upvej

Ny
Tolstrup

Cykling

Avnstrup
Skov

Mo

vej

Avnstrup

j

Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de
andre gæster, naturen, fortidsminderne og dig selv.
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Tilkørsel til og afkørsel fra ruten må kun ske hvor ruten
krydser veje og større stier. Selvom det er fristende må du
jo ikke køre i skovbunden, men kun på den markerede
rute samt på veje og større stier.
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Hjulbæksvej

Vælger du disse strækninger fra, har du en tur på 5½ km,
som stadig byder på mange udfordringer.
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Overdrevsvej

Ligeledes er strækningen syd for Vestre Sanatorievej
meget krævende. Denne del undgår du ved at køre 500 m
til venstre ad Vestre Sanatorievej til du møder ruten igen
lige uden for skovkanten ved Avnstrup.
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Se ruten på kortet.
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MTB-ruten
Ruten er 9½ km lang og markeret med hvide pletter på
træerne samt piktogrammer på røde pæle. Der køres i
skovbunden, så der kan være sten, grene, mm. I perioder
med meget regn kan ruten være blød.
Ruten krydser andre veje og stier flere steder, og her skal
du være ekstra forsigtig.
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I Heide Overdrev har vi anlagt en rute der giver MTBryttere flere udfordringer og andre oplevelser end ved at
køre på skovveje og stier. Ruten har en meget varieret
sværhedsgrad, så der skulle være udfordringer til alle.
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Velkommen til MTB-ruten i Bidstrup Skovene
Bidstrup Skovene ligger i et meget kuperet terræn og er
derfor et ideelt sted at køre på MTB.
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I Bidstrup Skovene er cykling forbudt i skovbunden,
nedad skrænter, eller på
stendiger eller gravhøje.
Undgå også cykling på
ridestier og de markerede
vandrestier.
I resten af skoven er cykling tilladt på skovveje og
brede stier, og på mountainbikeruten afmærket med
hvide pletter på træerne.
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