HesteMagasinet RIDERUTER I DANMARK

I takt med, at interessen
for at ride i naturen bliver
større og større, bliver mulighederne også flere og
flere. Sidste år blev 75 km
sammenhængende ridestier
på Sydfyn indviet

RIDNING i NATUREN

Mulighederne
bliver
flere og flere
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malle ridestier i den unge løvskov eller
tætte nåleskov, brede skovveje i lækker gammel og åben bøgeskov. Flade
strækninger, bløde bakker og ekstremt
kuperet terræn.
Den sydfynske natur omkring Fåborg er betagende, og udsigten over det sydfynske ø-hav
viser sig nogle steder fra sin mest fantastiske
side, når havet glimter mellem træernes blade,
og stammerne giver plads til et kig ud over ■
▶

Når den gamle banestrækning fra Ringe til
Korinth åbner for ryttere i efteråret, rider
man denne vej ind i Brahetrolleborg Skovene.
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Riderute Sydfyn
✸✸Riderute Sydfyn er 75 km sammenhængende ridestier ved Fåborg. Man kan købe
ridekort til hele området eller til enkelte
del-områder for en dag, en uge eller et år. Se
mere på www.riderutesydfyn.dk. Ruten på
kortet er den Hestemagasinet var ude at afprøve målt da vi kom ind på selve rideruten.

✸✸Man kan medbringe sin egen hest
eller leje en og få en guidet tur, for
eksempel hos www.hoejrupgaard.dk
✸✸Der er flere overnatningsmuligheder/hø hoteller for ryttere og
heste i området. For eksempel www.
tidselkroggaard.dk
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Links

på Hest-online.dk

Der er rigtig mange links, og især
på de offentlige hjemmesider skal der
klikkes mange gange, før man når frem
til information om ridning, så har du
brug for hjælp, kan du gå ind på hestonline.dk og søge på rideruter, så er der
direkte links til alle hjemmesider nævnt
i disse artikler.
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Margit Brøjtenborg og Kurt Johansen er erfarne
turryttere og rider på riderute Sydfyn flere gange
om ugen. Af og til er de også guider i Islænderforeningens regi. De nyder i den grad naturen og
er utroligt glade for at kunne ride på riderutens
stisystemer. ”Jeg synes ikke, ’der er så mange ’ben’
i at bruge ruten, for der er rigtig god afmærkning
derude. Hvis man er i tvivl, hjælper det at orientere
sig på kortet, man har printet ud hjemmefra. På
hjemmesiden er det nemt at planlægge sin tur,”
fortæller han. ”Det hjælper helt klart også at vide,
hvor verdenshjørnerne er, ” smiler han.
I det meget varierede område er der noget for
enhver smag. ”Det er vigtig at kende de regler, der
gælder for det område, du planlægger din rute i. Vi
må rigtig meget, men nogle steder er der restriktioner om, hvor hurtigt du må ride for eksempel. Jeg
vil sige, at hvis man er i tvivl, om noget er tilladt, så
lad være. Det er vigtigt, at vi overholder reglerne, så
alle er glade og tilfredse,” pointerer Kurt Johansen.

Der arbejdes på at få markeret en masse
’fornødenheder’ og muligheder på ruterne.
Ishuset ved restaurant Skovlyst er ikke markeret, men absolut en fornøjelse efter nogle
timer i sadlen. En dejlig pause for rytter - og
hest!

!

Kend dit kort og
din ’besøgstid’

■
▶ landskabet, der skråner ned mod Fåborg og den sydfynske kystlinie.
Det var en naturoplevelse af de helt
særlige, da HesteMagasinet tog på ridetur
ad riderute Sydfyn. Den slags naturoplevelser man kun får på hesteryg – og kun
i Danmark, For det danske landskab byder på masser af oplevelser sammen med
hesten, og de 75 km sammenhængende
sydfynske ridestier og skovveje er kun et
lille udsnit af de samlede ridemuligheder
i det ganske land.
PROFESSIONEL ORGANISATION. På
Sydfyn er rideruten etableret i et samarbejde mellem fire store lodsejere, FåborgMidtfyn kommune og Naturturisme I/S.
For rytterne betyder det, at man kan følge
stierne gennem skovene, der tilhører
Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard samt det fondsejede Svanninge
Bjerge.
I efteråret bliver ridemulighederne udvidet med 19 km ridesti ad det gamle jernbanespor mellem Ringe og Korinth, hvor
man i Korinth kan komme ind på Riderute Sydfyn.

Margit
Brøjtenborg
(det store
billede) og
Kurt
Johansen

Lodsejerne skal i fremtiden selv stå
for vedligeholdelsen af ruten, som finansieres gennem salg af ridekort via riderutesydfyn.dk, og det kommunalt ejede
Naturturisme I/S sørger for markedsføringen, som en del af de naturoplevelser
som Sydfyn kan byde på og bruge til at
tiltrække turister til området.
Det betyder for eksempel også, at mulighederne for overnatning med heste
hele tiden søges forbedret, og der er mulighed for at leje sig til en tur i området,
hvis man ikke har mulighed for at tage
egen hest med. Parkeringspladser til trailer-aflæsning etc. er også tydeligt afmærket på kortene.
SAMARBEJDE. På vores 27 km lange
trail fra Højrupgård Islænder Turridning
red vi langs den nedlagte Ringe-Korinth
bane, ind gennem Brahetrolleborg skovene, over Holstenshuus og Svanninge
Bjerge gennem lidt statsejet skov og ind
på Steensgaards jorde - alle de store lodsejere. Frokosten blev indtaget ved Holstenshuus’ Slotspark, hvor Catharina Reventlow-Mourier fra Brahetrolleborg ■
▶

5gode råd
FRA KURT OG MARGIT
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3.
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5.

Planlæg din rute hjemmefra og print den ud
Medbring dit kort
Kend verdenshjørnerne så du kender din
retning
Husk at kende og følge reglerne på ruten –
hvis du er i tvivl, om noget er tilladt, så lad være

Ruten går lige
forbi det smukke
Brahetrolleborg

Medbring lidt at drikke og eventuelt penge
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STATSSKOVE
og Naturstyrelsen
Naturstyrelsen administrerer statsskovene med mere. På deres hjemmeside findes der i forbindelse med ridning i
naturen en guldgrube af informationer
og kort.
Via natururstyrelsens hjemmeside
kan du også finde de 14 foldere, der er
udgivet om rideruter i offentlige skove.
Der er 14 skovdistrikter, hvor der tilsammen er flere hundrede kilometer ridestier. Selv om det er offentlige skove, er
der ikke bare ’fri leg’. Læs reglerne, der
kan variere fra skov til skov.
www.naturstyrelsen.dk/
Naturoplevelser/Aktiv/Ridning

I

Rideruter i Danmark

Rideruten i Nordvendsyssel

Der findes en række rideruter i Danmark, og vi har samlet
nogle af dem her.
Rideruten i Vendsyssel: www.riderute.dk
Ridespor Himmerland: www.ridesporhimmerland.dk
Riderute Lolland-Falster: www.riderutelolland-falster.dk
Riderute Sydfyn: www.riderutesydfyn.dk
Danmarks Nationalparker; Mols, Thy og Vadehavet: www.
danmarksnationalparker.dk
Hærvejen – rid langs hærvejen fra Viborg til Bække:
www.haervej.dk
Tisvilde Hegn: www.naturstyrelsen.dk
Dansk Islandshesteforening registrerer rideruter og -spor
i Danmark. Om det er Thy, Blokhus, himmerland eller Randbøl Hede, Gribskov, Bornholm eller Møns Klint så er det bare
nogle klik væk - i hvert fald i første omgang - og også selv
om din hest ikke er en islænder. Listen er meget detaljeret og
findes på: www.islandshest.dk

I

Private skove - åbne for ridning
I følgende private skove er det ifølge Skovforeningen muligt
at købe ridekort. Det er primært årskort, men dagkort og
gæstekort kan købes til en lang række af skovene. For at ride
i skove mærket med * skal man være medlem af et lokalt
ridelaug.
Postnr.
4100
4140
4160
4171
4174
4180
4200
4243
4250
4250
4320
4350
4370
4440
4440
4600
4640
4660
4700
4720
4736
4800

Skov
Giesegaard Skovdistrikt
Svenstrup Skovdistrikt
Broksø Skove
Næsbyholm Skovdistrikt
Skjolenæsholm Skov
Stiftelsen Sorø Akademi
Valdemarskilde Skovdistrikt
Holsteinborg Skovdistrikt
Gunderslevholm Skovdistrikt
Gyldenholm Skovdistrikt
Ledreborg Skovdistrikt
Løvenborg Skovdistrikt
Den Suhrske Stiftelses Skove
Lindholt Skov*
Torbenfeldt Skovdistrikt
Vallø Stifts Skovbrug*
Vemmetofte Kloster Skovdistrikt
Gjorslev Skovdistrikt
Herlufsholm Skovdistrikt
Stampenborg Skovdistrikt
Karrebækstorp Skov
Fuglsang Skovdistrikt

www
www.giesegaard.dk
www.svenstrup.dk
www.broksoe.com
www.skjskov.dk
www.stiftsor.dk
www.holsteinborg.dk

www.ledreborgslot.dk
www.loevenborg.dk
www.lindholtgaard.dk
www.naturskolen-tømmerhuset.dk
www.valloe-stift.dk
www.vemmetofte.dk

www.corselitze.dk

Postnr.
4800
4800
4930
5300
5400
5462
5560
5592
5600
5600
5642
5750
5771
5800
5853
7140
8300
8400
8450
8450
8543
8550
8660
8680
8680
8870
8963
9460

Skov
Gl. Kirstineberg Skovdistrikt
Pandebjerg Skovdistrikt
Engestofte / Søholt
Lundsgaard Skovdistrikt
Gyldensteen Skovdistrikt*
Langesø Skovbrug
Erholm Skov
Wedellsborg Skovdistrikt
Holstenshuus Gods
Steensgaard Skovdistrikt
Damsbo Skovdistrikt
Fjellebro Skovdistrikt
Skjoldemose Skovbrug
Juelsbergskoven
Glorop og Rygaard Godser
Rohden Gods Skovdistrikt
Rathlousdal*
Søholt Skovdistrikt
Wefri A/S
Frijsenborg Skovdistrikt
Skrald Skov
Rosenborg Skov
Store Restrup
Rye Nørskov
Salten Langsø Skovdistrikt
Bidstrup Gods
Løvenholm Skovdistrikt
Oxholm

Kilde: www.skovforeningen.dk
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www
www.kirstineberg.dk
www.engestofte.dk
www.lundsgaardgods.dk
www.langesee.dk
www.wefri.dk
www.riderutesydfyn.dk
www.riderutesydfyn.dk

■
▶ og Ditlev Berner fra Holstenshuus fortalte om samarbejdet omkring rideruten.
Brahetrolleborgs Skove har ikke tidligere været åbne for ryttere, men Catharina
er selv rytter og til at begynde med, fik
den lokale rideklub mulighed for at ride i
skoven, og med riderute Sydfyn er der nu
blevet offentlig adgang.
”På Brahetrolleborg har vi med det årlige skue været en del af den fynske hestehistorie i mere end 100 år, og med dette
samarbejde om riderute Sydfyn er der
også blevet mulighed for at ride på de afmærkede ruter i godsets skove,” fortæller
Catharina Reventlow-Mourier.
På Brahetrolleborg rider man typisk på
skovveje, der også bruges til anden færdsel, men det betyder ikke, at der er nogen
restriktioner med hensyn til tempoet.
”Nej, vi er sikre på, at rytterne rider under
behørig hensyntagen til de andre brugere
i skoven,” siger Catharina. ”Vi regner med,
de bruger deres sunde fornuft og så i øvrigt husker enten at ride ude i siden eller
i midterrabatten på skovvejene, så vejene
ikke tager unødig skade.”
På Holstenshuus er der ikke nogen hestetradition, men rytterne har længe haft
adgang til skovene mod at løse ridekort.
Godsejer Ditlev Berner glæder sig først og
fremmest over, at samarbejdet giver rytterne endnu bedre ridemuligheder. ”For os
betyder det også en lettere administration
og dermed en bedre økonomi i vedligeholdelsen af ridestierne.”
På Holstenshuus er der heller ikke no-

gen fartbegrænsninger, og her har rytterne ofte deres helt egne stier, hvilket også
betyder, at underlaget på stierne varierer
en del.
”I forbindelse med jagt og særlige arrangementer i skoven bliver der informeret på
hjemmesiden om eventuel lukning etc.,
men det vil være yderst sjældent, at hele
stisystemet lukkes på grund af et arrangement.” Ordningen med information på
hjemmesiden riderutesydfyn.dk gælder
for alle dele af rideruten.
NATURBEVARING.SvanningeBjergeharen
lidt speciel status i stisystemet. Både fordi
det har været åben for ridning gennem flere år, og derfor er skiltningen anderledes
end på resten af riderutesystemet, men
også fordi det er ejet af Bikuben Fonden,
som aktivt søger at bevare og formidle den
særegne natur i det 500 hektar store område. Ridestien går hele vejen rundt om
området, og rytterne har deres helt egne
stier, hvor tempoet også er frit – men pas
på! Nogle steder er terrænet særdeles kuperet og krævende.
FLERE DAGES TUR. For HesteMagasinets vedkommende sluttede turen på Tidselkroggaard Bed & Breakfast, som blandt
andet tilbyder græsfolde til overnattende
heste, sammen med nogle hø-hoteller i
området giver det mulighed for, at man
kan bruge flere dage i området til hest. For
almindelige ryttere er en dagstur på 27 km
så rigeligt endda. ■

■ Indviede ridestier
■ Planlagte ridestier

På hesteryg

fra Hjørring til Skagen
✸✸Hjørring Kommune er med i Projekt
riderute i Nordvendsyssel sammen med
Frederikshavn Kommune,
✸✸Målet er at skabe en sammenhængende og sikker riderute rundt i den nordlige
del af Vendsyssel.
✸✸Den planlagte 175 km lange riderute
igennem Hjørring og Frederikshavn Kommune
✸✸skal blive en både sikker og sammenhængende riderute.
✸✸Projekt Riderute I Nordvendsyssel har
modtaget tilsagn om 490.000 kr. fra Miljøministeriet til etableringen af den sidste
del af rideruten.
✸✸”Hermed vil det være økonomisk
muligt at gennemføre hele rideruten som
planlagt”, udtaler formanden for riderutens styregruppe, Svenning Christensen
fra Hjørring Byråd. ”Det kræver dog, at
kommunen bidrager med arbejdskraft, så
de sidste strækninger kan blive planlagt,
og der kan blive lavet aftaler med lodsejerne om rutens forløb”.
✸✸Der mangler 50 km af den planlagte
strækning på 175 km, før rideruten er
færdig, og man kan ride en rundtur i hele
Nordvendsyssel fra Hirtshals langs kysten
til Skagen, sydpå til Frederikshavn og
tilbage igen tværs over land forbi Sindal
og Bjergby til Hjørring.

www.glorupgods.dk
www.rohdengods.dk

www.Wefri.dk
www.Wefri.dk

✸✸Den længste delstrækning, der mangler, er netop stykket over land.
✸✸Projektet vil derfor meget gerne høre
fra folk i området mellem Sindal og
Bjergby, som kunne tænke sig at være
med i det lodsejerudvalg, som planlægger riderutens forløb, eller som gerne ville
have, at rideruten går over deres jorder.

www.royalclassic.dk

www.bidstrupgods.dk
Godsejer Catharina Rewentlow-Mouirer fra Brahetrolleborg og Godsejer Ditlev Berner fra Holstenshuus byder indenfor til ridning i deres skove.

✸✸www.hjoerring.dk
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