Reglement for Ridning i Stiftelsens Skove.
Generelt:
Det er tilladt at:
Ridning er tilladt på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m.
På andre veje og stier kun hvor det ved afmærkning er angivet, at ridning er tilladt.
På veje og stier med kørespor skal der rides i midterrabatten eller ude i græsrabatten.
Hvor ryttere møder anden færdsel, skal rytterne udvise størst muligt hensyn og vige til højre.
Det er forbudt at:
at ride i kulturer og unge bevoksninger samt på gravhøje og andre fortidsminder,
at ride i nærheden af jægernes forderpladser for vildtet,
der må ikke springes over træstabler, tømmer og kævler, diger, grøfter, led og bomme,
Områder
Stiftelsens skove er med hensyn til ridning opdelt i to områder:
A - Nordskoven og B – Færgelunden.
Af hensyn til skovens øvrige publikum og den historiske Mindelund er det i Slotshegnet kun
tilladt at ride i rabatten langs Dyrnæsvej og de på kortet angivne adgangsveje.
Områder og adgangsveje er angivet på vedhæftede kort.
Perioder og Tidsrum:
I perioden 16. juli – 15. maj er ridning tilladt fra kl. 6.00 – solnedgang.
I perioden 16. maj – 15. juli er ridning tilladt fra kl. 9.00 – 18.00
og kun på asfalterede veje, stenlagte veje og på grusveje over 2,5 m..
På dage hvor det med skiltning er angivet, at der afholdes jagt, er det ikke tilladt at ride i
denne del af skoven. Hvis der afholdes jagt, uden det er angivet ved skiltning, skal rytteren
til enhver tid efterfølge henstillinger fra jægerne om at undgå ruter, som er til gene for jagten.
Intensivt skovarbejde kan medføre, at dele af skoven midlertidigt er lukket for ridning.
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Galop.
Der må kun galopperes på stier, der er markeret med G på kortet.
Det er ikke tilladt, at ride i galop på andre veje og stier.
Ridetegn.
Ridetegn udstedes af Kong Frederik VII’s Stiftelse, Slotsgården 20, 3630 Jægerspris, email:
kf@kongfrederik, www.kongfrederik.dk. Vellignede pasfoto skal fremsendes. Ridetegnet er
personligt og skal sammen med gyldig kvittering for indbetaling af afgift medbringes ved
ridning i skoven.
Afgift.
Pr. d. 1. januar 2018 er afgiften:
Område
A – Nordskoven

Årsafgift Voksne.
Kr.
1.250

Aårsafgift Børn
Kr.
625

Dagskort
Kr.
200

B – Færgelunden

800

400

150

1.650

825

300

A&B

Børn er personer under 18 år. Hvis man fylder 18 år i kortets gyldighedsperiode betales
afgift tilsvarende voksen. Ridekort udstedes for to årsperioder 1.1. – 31.12 og 1.7. – 30.6.
Afgiften reguleres årligt.
Risiko og Ansvar.
Stiftelsen har ikke ansvar for skader, som måtte blive påført rytteren og dennes hest i skoven. Ridningen sker således på rytterens eget ansvar. Stiftelsen forbeholder sig ret til erstatning for skader, som rytteren og dennes hest måtte påføre Stiftelsens ejendom, samt omkostninger og skader, som er en følge af at rytteren ikke har overholdt reglementet for ridning.
Kontrol.
Henstillinger fra Stiftelsens personale skal til enhver tid efterfølges. Således skal en rytter
gøre holdt og stige ned af hesten, hvis Stiftelsens personale anmoder om, at et gyldigt ridetegn skal fremvises. Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridetegnet og
bortvisning samt politianmeldelse.
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