Ridning I naturen
Som rytter eller kusk kan det være vanskeligt at være opdateret om, hvor man må køre eller ride.
Der gælder forskellige regler for ridning og kørsel i hhv. private og offentligt ejede skove. Hvornår
er det gratis, og hvornår er der brugerbetaling? Hvornår må du ride på stranden og i det åbne
land? Og hvor må du ride i skoven?
I offentligt ejede skove er ridning som udgangspunkt tilladt. Men generelt er det sådan, at ridning
i et skov- eller naturområde kræver ejerens tilladelse, og ejeren kan kræve betaling for, at man
må ride. Nogle steder er der lokale indskrænkninger for, hvor og hvordan man må ride. Man skal
derfor altid holde øje med skilte med ridning forbudt og rette sig efter dem. Reglerne for ridning i
offentlige skove står i §§ 11-14 i Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og
opholde sig i naturen. Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt
hensyn og vige til højre. Hvor boliger, veje og stier passeres, skal det ske i skridt. Ridning på
asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje må ikke ske i galop og skal fortrinsvis ske i
rabatterne. Der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og
bomme.
Du kan også læse mere om ridning i naturen i folderen ”Idrættens adgang til naturen-. Ridning”
http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Natur%20og%20Miljoe/~/media/rideforbund
/Klub%20og%20bredde/Breddeaktiviteter/Forslag%20til%20andre%20aktiviteter/Idrtte
ns_adgang_til_naturen_-_ridning.ashx
Er ridning i naturen gratis?
I de skove, som Skov- og Naturstyrelsen forvalter, er ridning som hovedregel gratis - bortset fra
erhvervsmæssig lystkørsel, arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. samt
forretningsmæssig brug. Kun i Jægersborgskovene, i Jægersborg Dyrehave og på Vestamager
kræves der ride tegn, fordi der er mange ryttere som bruger områderne, og der derfor gøres en
særlig indsats for at udvikle og vedligeholde ridestierne. Kontakt Jægersborg Statsskovdistrikt,
hvis du har brug for et ride tegn.
Ridning i offentlige skove
I offentlige skove må man normalt ride i skridt, trav og tølt på asfalterede veje, stenlagte veje og
grusveje, der er bredere end 2 ½ meter, samt på andre veje, hvor det ifølge skilte er tilladt. Der
må også rides i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer. Og selvfølgelig
heller ikke på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegninger mv. Ejeren har
mulighed for - ved f.eks. at sætte skilte op - at lukke udvalgte skovområder for ridning. For
Jægersborg Dyrehave gælder særlige regler for ridning uden for ridestierne. Her må man i
perioden 15. maj til 1. august, hvor hjortene får kalve, ikke ride i terrænet.
Ridning i private skove
I private skove er der ikke almindelig adgang til ridning. Ejeren bestemmer, om og hvor ridning er
tilladt. Hvis der ikke er sat skilte op, må man dog ride på private fællesveje, som fører gennem
skove.

Ridning på stranden
I Naturbeskyttelsesloven § 22 anføres, at i perioden 1. september til 31. maj er ridning tilladt på
den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden. På
klitfredede arealer er ridning kun tilladt på lovligt anlagte veje og den ubevoksede strandbred, og
kun hvis der ikke er skiltet mod ridning. Nogle statsskovdistrikter har givet udvidet adgang til
ridning på stranden året rundt. Er du i tvivl om ridning er tilladt eller om et område er klitfredet,
kan du ringe og spørge det lokale statsskovdistrikt.
Ridning i det åbne land
Her er ridning tilladt på veje og stier, med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning.
Bemærk at det normalt ikke er tilladt at ride på udyrkede arealer, på brakmarker, stubmarker
m.v., medmindre man har ejerens tilladelse.
Badning med heste
Badning i søer kræver ejerens tilladelse. Badning på havet er tilladt så længe man holder sig
indenfor de rammer, som er beskrevet under afsnittet om ridning på stranden.
Når I er mange, der rider
Ridning fra rideskoler, rideklubber m.v. kræver - ligesom jagtridning eller anden form for
ridekonkurrence - altid ejerens tilladelse.
Er det tilladt at ride i randzonerne?
Ændringen af Randzoneloven giver ikke automatisk adgang for ryttere til disse områder.
Naturbeskyttelsesloven er gældende for randzoner, og giver adgang for færdsel til fods og ophold,
hvis der er lovlig adgang dertil. Men ejeren kan vælge at give tilladelse til ridning på sine arealer. Dette
kan enten ske generelt ved skiltning, til enkeltpersoner eller til en gruppe af personer f. eks. en
Rideklub.

