
Skov- og Naturstyrelsen 
TREKANTSOMRÅDET

På mountainbike 
i Bjerge Skov
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Skov- og Naturstyrelsen
hører under Miljøministeriet og forvalter naturarealer 
over hele landet. Driften af arealerne tilgodeser både 
friluftsformål, produktionshensyn og beskyttelse af 
natur og kulturværdier.
Besøg os på www.skovognatur.dk

Cykling i skoven – hvor og hvordan
I skovene må du cykle på alle stier og skovveje. Der-
imod må du ikke cykle på dyreveksler, i skovbunden, 
over diger eller på gravhøje. Cykling på disse steder 
ødelægger nemlig skoven og dens fortidsminder. Så 
hold dig til den markerede rute.

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i naturbe-
skyttelsesloven.

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter 
forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. 
Det stiller særlige krav i skoven, hvor udsynet ofte er 
ringe og underlaget løst og glat. Den almindelige højre-
vigepligt gælder også ved kørsel i skoven.

Cykelløb
Hvis du ønsker at afholde et stævne eller mountainbike-
løb, skal du først søge om tilladelse hos skovdistriktet.

Skov- og Naturstyrelsen forsøger blandt andet at koor-
dinere de forskellige typer arrangementer, så der ikke 
opstår konflikter, og så der tages hensyn til natur- og kul-
turværdierne i Bjerge Skov.

Vis hensyn når du cykler i skoven
•	 Undgå	at	køre	på	de	markerede	vandrestier.
•	 Kør	kun	på	skovveje,	brede	stier	og	MTB-ruten.
•	 Sæt	farten	ned,	når	du	passerer	andre	skovgæster	og		
 vær sikker på, at de har opdaget dig.
•	 Kør	med	omtanke.

Det er tilladt at færdes til fods overalt, så du kan pludselig 
møde nogen, hvor du mindst venter det.

God tur!

Med venlig hilsen

Skov- og Naturstyrelsen, Trekantsområdet  
Gøddinggård
Førstballevej 2
7183 Randbøl  

Tlf. 75 88 31 99
E-mail: trekantsomraadet@sns.dk
www.skovognatur.dk/lokalt/trekantsomraadet

Mountainbikeruten er anlagt med frivillig arbejdskraft fra 
lokale mountainbikere, Bjerre Lokalråd og BGI Akademiet.   
Projektet er støttet økonomisk af Energi Horsens og Skov- 
og Naturstyrelsens pulje til Bedre Friluftsliv.

Læs om:
•	 Mountainbike-ruten	i	Bjerge	Skov
•	 Hvad	en	MTB-cyklist	skal	være	opmærksom		
 på i skoven.



Velkommen til mountainbikeruten i Bjerge Skov
Syd for Horsens, midt i Bjerre Herred, ligger Bjerge Skov 
højt hævet over det omkringliggende landskab. Skovens 
kuperede terræn er et ideelt sted at køre på MTB. På 
mountainbikeruterne har du mulighed for at kombinere 
fysisk udfordring med naturoplevelser i den smukke 
Bjerge Skov. 

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med lokale 
mountainbikere, Bjerre Lokalråd og BGI Akademiet  
anlagt en MTB-rute med forskellige ruteforløb og svær-
hedsgrad. 
Ruterne er markeret med blå og sorte piktogrammer og 
pletter på træerne.

Ruterne har varierede sværhedsgrader, så der vil være 
udfordringer til alle MTB-ryttere. Dog kan det stærkt ku-
perede terræn flere steder gøre ruten ekstra krævende.

Færdsel foregår på eget ansvar og ruterne kan rumme 
uforudsete forhindringer. Start og mål sker ved den 
nordligste parkeringsplads på Bjerre Skovvej.  
Ruterne skal køres med urets retning for alles sikkerheds 
skyld.

Mountainbike-ruten i skoven
Blå rute:
Blå rute på 7,3 km kan benyttes af de fleste uden særlige 
forudsætninger og udstyr. Ruten byder på enkelte stræk-
ninger på udfordringer og leder MTB-rytteren gennem 
193 højdemeter. 

Sort rute:
Tre steder er den blå rute forlænget med sorte sløjfer. 
Tilsvarende på vinterferien er de sorte sløjfer kun for 
øvede brugere, der ønske at prøve kræfter med udfor-
dringer af særlig vanskelig karakter. 
De sorte sløjfer forlænger den blå rute med 2 km og 
resulterer i 252 højdemeter i alt. Vær opmærksom på, at 
de sorte ruteforløb har enkelte farlige nedkørsler.

Køres de to ruter i sammenhæng, vil det kunne tilfreds-
stille den øvede MTB-rytter hvad angår afveksling og 
krav til tekniske færdigheder.

Vi håber du vil nyde turen i skoven og passe godt på de 
andre gæster, naturen og på dig selv.

Bjerge Skov

Bjerge 
Naturskole

Signaturforklaring
Løvskov

Nåleskov

Sø

Offentlig vej

Skovvej

Mose og eng

Start MTB-rute

MTB-rute (middel svær)

MTB-rute (krævende)

Fredet gravhøj Fugletårn

Holmsbakkevej
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