Rytterlaug skaffer over
2 mio. kr. til ridestier
Den fynske natur er skøn, og nu er det blevet
endnu nemmere at nyde naturen fra hesteryg.
Det har en række ihærdige ildsjæle sørget for
ved at indgå i to rytterlaug, Elmelundskovens
Hestelaug og Tarup-Davinde Rytterlaug. Laugene
har knoklet for at skaffe penge til etablering af
ridestier i to store offentlige naturområder i
henholdsvis Elmelundskoven og Tarup-Davindenaturområdet ved Odense. Hvert af de to områder er på ca. 350 hektar, og det er lykkedes for
de to laug at indsamle 2,3 mio. kr. til anlæggelse
af ridestier. Stierne er nu etableret og kan benyttes af ivrige naturryttere på Fyn.

muligheder for ridning i naturen til det fynske
hestefolk.

Ridestier med grus

Luftfoto af stierne
Fynsk natur svært tilgængelig fra hesteryg
På Fyn er der relativt få statsskove og kun få store
private skove, hvor det er muligt at færdes til
hest. I de skove, hvor man kan få lov at ride, skal
rytterne ofte betale for adgangen til skoven, og
der eksisterer derfor en meget skæv fordeling af
gratis adgang til naturoplevelser for ryttere set i
forhold til andre brugergrupper. Den problematik
blev der gjort noget ved, da der i 2014 og 2015
blev dannet de to rytterlaug; Elmelundskovens
Hestelaug og Tarup-Davinde Rytterlaug. DRF Naturrepræsentant Peter Worm var primus motor,
og formålet var og er, at få etableret bedre adgang for ryttere i Elmelundskoven og TarupDavinde naturområdet, og dermed give bedre

Elmelundskovens Hestelaug bliver stiftet
I forbindelse med at Odense Kommune og Naturstyrelsen i 2012-14 fik gang i skovrejsningen omkring landsbyen Elmelund vest for Odense, etablerede Peter Worm en arbejdsgruppe af ryttere
fra forskellige dele af ridesporten. Gruppen kom
med oplæg til arealejerne om forhold og faciliteter, som de mente, at arealejerne burde etablere
for at give god adgang for hestefolket i den nye
offentlige skov. Meldingen var dog, at det var der
bestemt ikke penge til, men hvis gruppen ønskede det, kunne den jo indgå i et Offentligt-Privat
Partnerskab om etablering af de ønskede faciliteter.
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”Derefter stiftede vi foreningen Elmelundskovens
Hestelaug i november 2014, og med mig som
formand og projektleder søgte vi de nævnte offentlige fonde og puljer om støtte til projektet.
Derefter blev der så brugt omkring 800 frivillige
arbejdstimer på at få etableret ca. 13 km afmærkede ridestier og springspor i skoven. Heraf er de
6,5 km med grusbelægning,” fortæller Peter
Worm.
De 13 kilometer afmærkede ridestier er altså
skabt i et partnerskab mellem Elmelundskovens
Hestelaug, Naturstyrelsen og Odense Kommune,
der ejer den nye 360 ha store Elmelund Skov.
Udover de mange kilometer ridestier er der også
anlagt naturspring, og der er planer om at anlægge ”magasindam”, rastefolde, bindebomme mm. i
skoven.

”I lyset af succesen med Elmelundskoven indkaldte jeg sammen med lederen af Tarup-Davinde I/S
til et lignende stiftende møde i foråret 2015, og
foreningen Tarup-Davinde Rytterlaug blev stiftet.
Her fik vi også de midler, vi søgte om, og vi har nu
fået etableret 13 km afmærkede ridestier, heraf
4,5 km med grusbelægning. Vi er også her indgået i et OPP partnerskab med Tarup-Davinde I/S,
som ejer de store naturarealer omkring grusgravene i området. Tarup-Davinde I/S er et samarbejde mellem Odense Kommune og FaaborgMidtfyn Kommune, som er de egentlige arealejere,” fortsætter Peter Worm.

Indvielse af de nye ridestier

Ridestier i grusgravområde
Men naturrytterne på Fyn var dog langt fra færdige med at arbejde for gode ridevilkår på Midtfyn, og med erfaringen fra Elmelundskoven i baghånden blev blikket rettet med Tarup-Davinde,
hvor der er et stort grusgravsområde i stil med
Hedeland ved Roskilde. Her ville det også være
særdeles oplagt at få etableret et godt net af
ridestier.

Samarbejde giver gode muligheder for ryttere
De fynske rytterlaug må siges at være en succes.
Gennem det seneste år er det lykkedes for de to
laug at indsamle omkring 2.3 mio. kr. fra offentlige puljer og få anlagt et sammenhængende net af
afmærkede ridestier på ca. 13 km i hvert af de to
projektområder. Ridestierne er anlagt gennem et
partnerskab mellem laugene og de offentlige
arealejere henholdsvis Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Naturstyrelsen. Rent
økonomisk fordeler det sig således, at der er
brugt 1.3 mio. kr. til stierne i Elmelundskoven og
ca. 1 mio. til stierne i Tarup-Davinde. Der ligger
flere rideklubber, bl.a. Odense Rideklub, Sande-
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rum Rideklub og Davinde Rideklub, relativt tæt på
begge de nye ridestiområder, og det giver helt
nye muligheder for at arrangerer fx. TRECstævner på Fyn.
Ridestierne i Elmelundskoven blev indviet ved et
arrangement i skoven den 2. oktober og ridestierne i Tarup-Davinde naturområdet blev indviet
den 23. oktober ved et stort arrangement med
deltagelse af ryttere fra det meste af Fyn. Se video af åbningen på Youtube .

Åbningen den. 23. oktober
Mere information og kort over ridestierne på
Facebook gruppen ”Elmelundskovens Hestelaug”.
Billeder fra Facebooksiden Elmelundskovens Hestelaug.
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