
Lovsikret ADGANG til ridning i alle skove
1969 Adgang til fods i private skove

1992 Cyklister og hunde i snor får  adgang til private skove

????  Hvornår bliver det hestenes tur?

Fordele
• Adgang til at ride i skove i hele landet
• Rideruter også gennem private skove
• Sundhed og livskvalitet for alle aldre
• Samfundsøkonomisk gevinst
• 10 heste genererer 1 fuldtidsstilling
• Bosætning og liv på landet
• Ressourcestærke familier
• Hestevelfærd og biodiversitet
• Heste er et link til naturen
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Økonomi
De samfundsøkonomiske fordele forventes at 
opveje eventuelle udgifter. Se: Hestesektorens 
samfundsøkonomiske betydning.
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/sider/hestesektoren.pdf

Heldigvis er 
ridning tilladt i 
statsejede skove.



Det betyder, at det i store dele af Danmark er 
vanskeligt eller umuligt at ride i skoven.

Nogle private skove tillader ridning mod betaling, 
men mange private skove tillader slet ikke ridning. 

Heste har haft en stor plads i det danske landskab, 
kultur og samfund i årtusinder. De fleste synes, at det 
er spændende at møde en hest i naturen. Konflikter 
mellem brugergrupper er sjældne og kan løses. 
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Kort 1b: Privat skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10 (1 er < 2,7% og 10 er > 24,6%.

  KORT 2
Privat skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10  
(1 er < 2,7% og 10 er > 24,6% 
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Kort 1b: Privat skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10 (1 er < 2,7% og 10 er > 24,6%.

Kort 8
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Kort 8: Muligheder for vandidræt i kommunerne baseret på gennemsnitsscoren for vandstrækninger og faciliteter til vandsport.

  KORT 3
Muligheder for vandidræt i kommunerne baseret på gennemsnitsscoren for vandstrækninger og faciliteter til  
vandsport.
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Kort 8: Muligheder for vandidræt i kommunerne baseret på gennemsnitsscoren for vandstrækninger og faciliteter til vandsport.
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  KORT 1
Offentlig skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10 (1 er < 3,7% og 10 er > 33,3%)

Kort 1a

1 10

Kort 1a: Offentlig skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10 (1 er < 3,7% og 10 er > 33,3%).
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Kort 1a: Offentlig skov opgjort som andel af kommunernes areal på en skala fra 1-10 (1 er < 3,7% og 10 er > 33,3%).
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I dette bilag har vi samlet fem ekstra kort, som kan supplere og 

understøtte de forhold, der beskrives i rapporten.

Kort fra Danmarks Idrætsforbunds rapport:
OUTDOORIDRÆT I DANMARK - en analyse af idrætsmulighederne i den danske natur, 2019

Den geografiske fordeling af offentlige og private skove er skæv. 
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Til hest

i det fri

www.islandshest.dkD A N S K I S LA N D S H E ST E FO R E N I N G

Bedervej 101 · 8320 Mårslet

tlf. 87 47 50 75 · sekretariat@islandshest.dk

www.islandshest.dk

PAROLE

Når man rider mange ud 

på tur, bør der vælges en 

turleder, som lader turen 

starte med en parole 

- en ”opskrift” på en god 

og sikker tur. 

En parole kan indeholde 

følgende:

• Præsentation og velkomst

• Information om ruten, 

pauser, antal deltagere, 

særlige forhold, fx uøvede 

ryttere, unge heste, hingste, 

osv.

• Aftale signaler til at give 

beskeder undervejs.  fx stop, 

skridt, tölt/trav, galop, enkelt

kolonne i højre side af vejen, 

pas på! (glasskår eller...)

• Kommandoer og beskeder 

gives videre gennem rækken, 

så alle får beskeden

• Turlederen rider forrest og 

bestemmer tempo, gangart 

og  hvor der skal rides i én 

eller to rækker

• Ingen overhaler turlederen 

• Aftal, hvem der rider bagest 

Bagrytteren holder øje med 

at alle kommer med og at 

tempoet er passende

• Hvis man vil overhale rytteren

foran, spørg altid først om det

er i orden

• På grusveje rides i midter

rabatten eller i vejkanten

• På stier med anden færdsel 

rides altid helt ude i rabatten

• På asfaltveje rides altid i højre 

side af vejen

• Befærdede veje krydses af 

alle ryttere på én gang på 

turlederens kommando

• Vis hensyn til andre trafikan-

ter. Passér altid i skridt.

- hensynsfuld

sjov og sikker ridning 

i naturen
DANSK ISLANDSHESTEFORENING

har repræsentanter i Frilufts -

rådets kredse og mange er valgt

ind i kredsbestyrelserne. 

Kontakt dem, hvis du har ønsker

eller spørgsmål til dit lokale

rideterræn.

facebook.com/danskislandshesteforening

RIDEMÆRKE OM NATUR

Lokalklubberne under Dansk

Islandshesteforening arrangerer

ridemærkeundervisning. 

Der findes også et særligt

Natur-ridemærke. Gennem 

en række lektioner fås kendskab

til naturridning, hestehold og

ridning, både på bane og ikke

mindst i naturen. 

PÅ LANGTUR

Hvis man planlægger man plan-

lægger ture over flere dage, kan

man overnatte på hestehotel. 

Bogen "Overnatning i det fri"

har ca. 400 pladser hvor man

kan medbringe hest, 

Find ridespor, tur- og rutefor-

slag, pausefolde, shelters, og

overnatningspladser og heste-

hoteller på nettet. fx

www.islandshest.dk, 

www.friluftsguiden.dk og

www.udinaturen.dk.

Der udvikles også apps med

rideruter.

DANSK 

ISLANDSHESTEFORENING 

har ca. 8.000 medlemmer

Der findes ca. 18.000 islandske

heste i Danmark. 

Størsteparten af islandsheste -

rytterne er naturryttere, 

men alle, også elite konkurence-

ryttere træner ofte i terrænet 

for at holde hesten glad og 

villig.

Dansk Islandshesteforenings

Naturudvalg samarbejder med

Dansk Rideforbund, Friluftsrådet

og Danmarks Idrætsforbund om

at forbedre mulighederne for at

færdes til hest i den danske

natur.
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Adfærd, uddannelse og oplysning
Ridning fungerer uden store problemer eller konflikter 
i statsejede skove og i de private skove, der tillader ridning. 

Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund 
underviser i og informerer om, hvordan ridning i naturen 
kan foregå på en måde, der er hensynsfuld og sikker 
i forhold til naturen, andre gæster, 
ejerne, heste og ryttere.

Fx 
NATUR-ridemærker
Parole til turledere
Naturridtskonkurrencer/ TREC
Foldere, plakater ...

TREC (Techniques de Randonnee 
Equestre de Competition) en disciplin, 
hvor samarbejdet mellem hest og rytter 
kommer på prøve i naturen. https://www.islandshest.dk/natur/vaerktojskassen/
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• En interessant oplevelse er, at når man rider, så 
opfatter hjortevildtet hest og rytter som én skabning. 
Det betyder, at rå- då- og kronvildt ikke er bange for 
mennesker, når bare de sidder på en hest.

• Store naturoplevelser til hest!

Vildt !!!
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RIDNING er en 
naturnær måde at 
færdes i skoven.

I statsejede skove er 
det tilladt at ride.

INGEN natur- eller 
biodiversitetshensyn 
ligger til grund for at 
udelukke heste fra 
private skove.



Dansk Islandshesteforening samarbejder med 
Dansk Rideforbund i Projekt RIDESPOR DANMARK 
om, at sikre alle ryttere bedst mulig lovlig adgang 
til at ride trafiksikkert og få oplevelser i naturen. 
Det vil sige i det åbne land, skov, strand og øvrige 
områder, der er attraktive for ryttere. Naturligvis 
under hensyntagen til  natur, miljø, lodsejere og 
andre gæster.

Vi står til rådighed for yderligere oplysninger og 
positiv dialog.

Caroline Seehusen
telefon: 20 789 789
cs@islandshest.dk

RIDESP R-DANMARK
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Kontakt

Tove Urup Madsen
telefon: 61 40 72 25
tove@islandshest.dk


