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Hvert år besøger 7-8 millioner mennesker Dyrehaven, hvilket er rekorden for et naturområde i 

Danmark. På baggrund af dette, opfordrede Skovrideren til, at alle brugere af Dyrehaven tager 

hensyn til hinanden.  Som ryttere skal vi huske, at mange mennesker er bange for vores heste og 

at vi fylder meget.  Derfor er det vigtigt at tage op i skridt og ride i enkelt kolonne, når andre 

besøgende passeres. Det hjælper at hilse på de mennesker, man møder i skoven, og det er høfligt 

at ønske andre ryttere en god tur.  Ved ridning i flok, er det ligeledes en god ide at skridte ud og 

hjem i enkelt kolonne, så gruppen ikke fylder så meget.  

I princippet må man ride på alle stier, hvor der ikke er skiltet med ”ridning forbudt”. I visse 

områder f.eks. i Ulvedalene er underlaget for porøst til ridning. Ridning på grusstier skal ske i skridt 

eller trav og under hensyn til andre besøgende.  Skovrideren henstillede til, at vi fortrinsvis rider 

på ridestierne, især når vi rider i den sydlige del af Dyrehaven. Skovrideren pointerede, at mens 

det altid er fint at ride på ridestier og de brede veje/stier, bør der være en god grund til at ride på 

en gangsti, f.eks. hvis der er is.  Galop foregår altid på ridestier eller i terrænet. Det vigtigste er, at 

ryttere tager hensyn og passerer både mennesker og dyr i skridt. 

For at beskytte nyfødte kalve, der kan ligge gemt i græsset, er det ikke tilladt at ride i terrænet i 

dyrehaven i perioden 15. maj - 1. august.  I denne periode må vi ikke ride på de slåede græsstier 

eller i Hjortekærsøen. For Jægersborg Hegn gælder de generelle regler for ridning i de danske 

statsskove – nemlig at det som hovedregel er tilladt at ride overalt med mindre det er gjort særligt 

forbudt ved skiltning. 

I perioden, hvor vi må ride i terrænet, skal vi stadig vise hensyn til hjortene - så lad være med at 

ride gennem flokke af dyr, der spiser eller hviler sig.  Skovrideren advarede mod at ride i områder, 

hvor du ikke kender terrænet eller ikke kan læse det.  Der er farlige moser og hængesække flere 

steder i Dyrehaven, og nogle er dem er bundløse.  Tag en erfaren skovtursrytter med på tur.   

Husk i øvrigt at alle ryttere skal have deres personlige ridekort på sig, når de rider i Dyrehaven og 

Jægersborg Hegn.  

Skovrideren fortalte endvidere om planerne for at udbedre skader på visse af ridestierne med 

stenmel.  Efter lapning af Taarbækstien sættes der et ridesti-skilt op ved Klampenborg Port, så 

andre besøgende er advaret.  Skovrideren opfordrede også MAK ryttere til at hjælpe med at passe 

på skovfoldene, så de ikke bliver græsset helt i bund og dermed ødelagt.  Han fortalte derudover 

om planerne mht at etablere stalde til kaperhestene og en ny fold.  En ide om at arrangere en 

frivillig dag/aften, hvor der samles sten på nogle af ridestierne blev diskuteret. 


