Generelle regler for ryttere i Gauerslund
og Gårslev skov
Der må rides

- på markerede ruter.
- på asfalterede veje og grusveje.
Rid så vidt muligt i midterrabat eller siderabat. Undgå så vidt muligt at ride
i hjulsporene.

Kontaktpersoner
Kontakt til Hjerteforeningen:
Søren Skou, tlf. 3030 2890.
husene@ymail.com
Kontakt til rytterne:
Kirsten Lynge, tlf. 2288 9805
kirsten@ad-it.net

Der må ikke rides

- hvor lodsejerne ved skiltning eller på anden måde har lukket for ridning.
- i skoven udenfor markeret sti eller skovvej, nyplantninger, tilsåede
marker, gårdspladser/græsarealer ved privatboliger.

Etiske regler

De generelle regler giver ridende gode muligheder for at dyrke deres
interesse i skovene og for at bevare disse muligheder er det nødvendigt, at
man færdes hensynsfuldt og med omtanke.
  

Tag hensyn til skoven

Rid ikke i hjulsporene på grusveje, men i enkeltkolonne på midterrabatten.
Rid ikke på stier, der er markeret som vandretursruter. Hvis det ikke kan
undgås, rid i skridt og i kanten af stien.
Respekter de generelle regler om steder, hvor det ikke er tilladt at ride.

Mørkholt
Strand Camping

- Ægte glæde i naturlige omgivelser

Tag hensyn til skovens dyr

Unge, tætte bevoksninger er dyrenes fristeder, hvor de føler sig trygge. Tag
hensyn til dyrenes privatliv, ikke mindst i forår og forsommer, hvor dyrene
har nyfødte eller små unger.
Når man som rytter er så heldig at se skovens dyr, fortsæt uanfægtet. Dyret
vil da tro, at det ikke er opdaget og vil som regel blive stående.
Hvis man opdager et rålam eller et andet ”dyrebarn”, rid uden om og
videre, også selv om situationen virker unormal. Ved tilskadekomne dyr
oplys omstændigheder, tid og sted til nærmeste politistation.

Tag hensyn til andre skovgæster

Ved møde med andre mennesker, tag op i skridt i god tid, skridt forbi og
hils på dem. Mange mennesker er bange for heste og føler sig utrygge, hvis
en rytter suser forbi.
Ved aktiviteter i skovene, søg at undgå at forstyrre arrangementet og søg
om muligt andre veje.
Rid kun forbi privatboliger i skridt. Både af hensyn til din egen sikkerhed,
men også for at vise hensyn og omtanke overfor børn og voksne og evt.
husdyr på ejendommen.

• Hytter
• Købmand
• Swimmingpool
• Trådløst internet
• Minigolf
• Café
Åbent hele året

NR. 105 B

Tag hensyn til andre ryttere

Møde med andre ryttere foregår i skridt. Hils og spørg eventuelt om det er i
orden at passere/overhale.
Tag ekstra hensyn, hvis du fornemmer, at det er en urutineret rytter eller en
nervøs hest, der vil kunne komme i alvorlige vanskeligheder, hvis en anden
rytter passerer i et for raskt tempo.

www.morkholt.dk

Hjerte-, motions- og
ridestier i Gauerslund
og Gårslev Skove

Udsigten
Ved udsigten er der lavet en
lille bænk, hvor man kan sidde
og nyde den smukke udsigt til
den anden side af Vejle Fjord.
Bænken er lavet af træ, som er
skænket af en af lodsejerne. Fra
udsigten kan man, hvis man ser
lidt til højre på den anden side
af fjorden, se Træskohage fyr.
Træskohage Fyr blev oprettet i
1904 og nedlagt i 1982 og ligger 13 km ud langs nordsiden af fjorden. Det
16 meter høje fyrtårn blev etableret i 1902. Indtil 1929 blev der fyret med
petroleum.

Hjertestier / motionsstier ved
Vognkær Enge
Gauerslund / Gårslev

Udarbejdet i juli 2008 i samarbejde ml.
Hjerteforeningen og Vejle Kommmune

P-plads

Lille Afrika
Stien går forbi Lille Afrika.
Navnet Lille Afrika skulle efter
sigende stamme fra gamle
dage, hvor børnene skulle ud
og flytte kreaturerne i engene
og de syntes at der var lige
som langt derud som helt til
Afrika.

Mørkholt
Strand
Camping

Æ tyvhul
Selve udgangen af Gauerslund Skov ved stranden kaldes ”æ tyvhul”. Vi har ikke kunnet finde ud af,
hvorfra navnet stammer.
Videre til Brejning og
Brejning Strand
Ved udgangen af den grønne rute
(ved Smedager) er det muligt at komme videre af stier til Brejning Strand.
Når man kommer ud af skoven køres
til højre første gang det er muligt og
herefter fører vejen vejen til Brejning
Strand. Første gang man er i tvivl
om hvad vej man skal, skal man til
venstre. Herefter kommer man forbi
Trinhøj, hvorfra der er en skøn udsigt
over vild natur og golfbane.
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Hele projektet omkring den nye sti startede helt tilbage i 2005,
hvor Børkop Kommune bevilligede penge til at få etableret den nye
sti. Pengene blev søgt af en lille gruppe mennesker, som stiftede en
forening til etablering og bevarelse af stier omkring Børkop og Brejning.
Herefter indgik denne forening et samarbejde med Hjerteforeningen,
som i forvejen har stier i Gårslev Skov og som har gjort et stort stykke
arbejde for både at forbedre og vedligeholde disse stier. Hele projektet
var afhængigt af at lodsejerne ville tillade etableringen, hvilket heldigvis
var tilfældet. Der skal lyde en stor
tak til lodsejerne og vi vil på det
kraftigste understrege, at skoven kun
er til låns, og at der skal tages hensyn.
Det betyder ingen løse hunde, ingen
motorkøretøjer og respekt for skilte i
jagtsæsonen, samt at man holder sig
til de etablerede stier hvad enten man
er gående, cyklende eller ridende.

”Vælg din ferie med hjertet”
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