
Betingelser for Ridning

Betingelser for ridning i Fjeld Skov



For at ride i Fjeld Skov kræves, at man køber et Ridekort

Ridekort Dækker Gyldighed

Årskort 1 ekvipage pr. kort 1 år fra købsdato

Årskort + 1 
gæst

Op til 2 ekvipager, hvor den 
ene er Årskortholderen selv, 

pr. kort
1 år fra købsdato

Årskort + 2 
gæster

Op til 3 ekvipager, hvor den 
ene er Årskortholderen selv, 

pr. kort
1 år fra købsdato

1-dags 
Gæsteridekort

1 ekvipage, der rider 
sammen med en 

Årskortholder, pr. kort
Købsdatoen

1-dags 
Ridekort

1 ekvipage pr. kort Købsdatoen

Grupperidekort
Efter særskilt aftale 4-12 

ekvipager pr. kort
Aftalt dato/periode i 
tilladelsen

Sol, 
op

Sol, 
ned

1 
time

1 
time

Tilladt færdselsperiode

1. februar – 31. august

Hvornår må der rides, når man har gyldigt Ridekort?
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Regler for Ridning i Fjeld Skov

⮚ Gyldigt ridekort (evt. gæstekort) skal altid medbringes ved ridning i skoven. Kortet 
skal på forlangende forevises skovdistriktets personale.

⮚ Ridekortet er personligt og kan kun anvendes af køberen af ridekortet.

⮚ Uanset om man har gyldigt ridekort eller ej, må man maksimalt ride 3 personer 
sammen. Er man 4 personer eller flere, der vil ride sammen, betragtes man som en 
gruppe, og skal have særskilt tilladelse og indløse Grupperidekort.

⮚ Ridning må kun foregå i perioden 1. februar til 31. august (begge dage inklusive).

⮚ Ridning må foregå indenfor tidsrummet 1 time efter solopgang til 1 time før 
solnedgang. Ridning sker på eget ansvar. HUSK HJELMEN.

⮚ Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse om 
offentlighedens adgang til skovene skal overholdes.

⮚ Ridning er kun tilladt på veje og stier over 2 meters bredde. 

⮚ Ridning ad asfalterede veje bør ske i vejrabatten og ad andre veje fortrinsvis i den 
græsklædte midterstribe.   

⮚ Det er ikke tilladt at foretage spring over grøfter, diger, led, træstabler, 
stammer, m.v. 

⮚ Vis hensyn overfor andre skovgæster. Ved møde med gående og cyklende 
publikum skal rytteren vige. Passage skal ske i skridt. 

⮚ Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger af 
færdselsretten i tilfælde af intensivt skovarbejde, tøbrud eller afholdelse af jagt. 

⮚ Skovdistriktet forbeholder sig endvidere ret til erstatning for skade opstået som 
følge af færdsel i strid med ovenstående regler. 

⮚ Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekortet, bortvisning 
og/eller  erstatningskrav.

⮚ Oplever skovdistriktet et stort og vedvarende antal ”gratister”, dvs. folk der 
rider i skoven uden at købe et Ridekort, forbeholder Fjeld Skov sig retten til at 
ophæve alle indløste Ridekort og forbyde ridning i skoven uden mulighed for 
refundering for uforskyldte Ridekortsindehavere.
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Hvordan køber man et Ridekort?

Ridekort Hvordan Dokumentation

Årskort

fjeldskov.dk/oplevelser/
Kvittering/medlemskort 
modtaget pr. mail efter 
webkøb

Årskort + 1 gæst

Årskort + 2 gæster

1-dags Gæsteridekort
MobilePay kvittering

1-dags Ridekort

Grupperidekort**) Tilladelsesmail + 
MobilePay kvittering

”590959”
MRK: ”HEST”

**) Er man 4-12 ekvipager, betragtes man som en gruppe, og skal indløse Grupperidekort. Dette 

gøres ved at henvende sig til info@fjeldskov.dk med henblik på at få en tilladelse til at ride som en 
gruppe på en given dato og formål. Når tilladelse er opnået indbetales aftalt pris via MobilePay.

Ridekort DKK, inkl. moms *)

Årskort 800,00

Årskort + 1 gæst 1.500,00

Årskort + 2 gæster 2.000,00

1-dags Gæsteridekort 100,00

1-dags Ridekort 250,00

Grupperidekort Efter aftale

*) Gældende priser fra 1. februar 2020
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Oversigtskort

Der må rides på vejene inden for arealet:
⮚ Syd og Vest for Gl. Kirkevej
⮚ Øst for Brunmosevej, og 
⮚ Nord for Klemstrupvej

Oversigtskortet kan downloades fra: 
https://fjeldskov.dk/oplevelser-betingelser/

Kontakt: Skovfoged Gustav Bielefeldt, 40307344
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