
RIDESTI

Ridestien går gennem den skønne Tordals Mose,
der rummer et varieret fugleliv, og hvor der er
registreret 220 forskellige plantearter.

Naturstyrelsens folder om Jægerborg Dyrehave
fås gratis på bibliotekerne.
I folderen er ridestierne i Dyrehaven indtegnet på
et kort.

Husk at du skal have et gyldigt ridekort, hvis du vil
ride i Dyrehaven.
Bestil dit ridekort hér hos Naturstyrelsen på
https://netbutik.nst.dk/ridekort

Stenrødgaard

Ridesti



RIDEREGLER

1. Man skal have et ridekort for at ride i Dyrehaven, og man skal
altid have det med sig. Kortet følger rytteren (tidligere var det
hesten).
Køb ridekortet via vores hjemmeside: "Indhold" - "Ridesti"

2. Når man møder andre mennesker eller ryttere - som passeres
venstre mod venstre - tager man op i skridt, og man sætter ikke
afsted, før de igen er på passende afstand.

3. Når man vil overhale andre ryttere, skal man tydeligt spørge om
lov, inden man må passere.

4. Det er høfligt at hilse og ønske ”god tur”, når man træffer på
andre ryttere. Før klokken 12 hedder det ifølge traditionen blot
“godmorgen”.
Det er også god stil at vige for og hilse på andre mennesker, man
møder i skoven.

5. For at beskytte nyfødte hjorte-, då- og sikakalve, der kan ligge
gemt i græsset, er det ikke tilladt at ride i terrænet uden for de
afmærkede ridestier i perioden 15. maj – 1. august.

6. Det er ikke velset at tale i mobiltelefon, når man rider.

7. Man må gerne bade med sin hest i Hjortekæret eller Magasin-
dammen, dog ikke i perioden 15. maj – 1. august.

8. Det er tilladt at ride på alle stier og veje i Skoven, med mindre der
er skiltet med andet. Der må kun galopperes på ridestierne og i
terreæn, dog ikke ved krydsning af vej eller sti, hvor der skal
skridtes.

9. Skulle du ved et uheld miste din hest i Dyrehaven, skal du ringe til
Fortunens Ponycenter, så porten ved Fortunen kan blive lukket.
Tlf: 45 87 60 58 eller 20 63 86 39.

10. Det er en god idé at skrive dit og hestens navn på tavlen i
staldgangen, inden I rider i skoven (samt hvornår I rider afsted, og
hvornår I forventer at være hjemme igen).
Husk at slette det igen, når I er kommet hjem.

Skovrider i Dyrehaven er Hans Henrik Christensen.

Ridning er forbudt:

I terræn i perioden fra 15. maj til 1.august af hensyn til hjortenes kalve.

På gang- og cykelstier hvor stibredden er under 2 m.

I Ulvedalene hvor bunden er meget løs (se Skovdistriktets kort).

På golfbanearealer og boldbaner.

Tidspunkter, hvor det kan være mindre sjovt at være til
hest i Dyrehaven:

Når Bakken åbner, og når Bakken lukker, på Store Dragedag, til

Eremitageløbet og til Hubertusjagten (første søndag i november).


