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 regler for, hvad du som rytter må og
skal:

I offentlige skove
Bidstrup Skovene er offentlige skove, som hører under
Skov- og Naturstyrelsen. Her gælder følgende regler:
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.
•
I skovbunden.
Her må du ride frit i terrænnet, hvor det ikke skader
bevoksningen. Du må derfor ikke ride i helt nye eller
unge bevoksninger samt på gravhøje og andre
fortidsminder.

Ridning
i Bidstrup
Skovene

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.

I private skove
Du må ikke ride i private skove medmindre du har en
tilladelse fra ejeren (ridekort).
Bidstrup Skovene er en del af et stort skovområde, hvor
Skjoldenæsholm Skovdistrikt, Ledreborg Gods og Eriksholm Skovdistrikt indgår. Her må du kun ride, hvis du har
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
Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt
Mantzhøj
Ulkerupvej 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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Ridning i skoven – hvor og hvordan

Læs om:
•

Ridestien i Bidstrup Skovene

•

Hvad en rytter skal være opmærksom på
i skovene

Skov- og Naturstyrelsen
Odsherred Statsskovdistrikt

Velkommen til ridestien i Bidstrup Skovene
I Hejede Overdrev og Avnstrup skov har vi markeret en
ridesti, som fører dig langt ind i skoven. Her er der
mulighed for endnu flere naturoplevelser end langs
skovvejene, og du møder færre andre skovgæster.
Ridestien er vist på kortet.
Turen er 8½ km lang, og stien er markeret med hvide
hestesko på træerne. Der rides på skovbunden, så du
kan møde både sten, grene m.m. I perioder med meget
regn kan stien desuden være blød og tung. Ridestien
krydser andre stier og veje flere steder, og her skal du
være ekstra forsigtig. Vi har lagt nogle stammer ud fire
steder langs stien, hvor du kan springe med din hest.

Parkering
De største P-pladser ligger ved Avnstrup Centeret samt
for enden af Vernersmindevej. Disse P-pladser er bedst
egnede til biler med trailere.
Vi håber, du vil nyde din tur i skoven.

