Rideskov i Hodsager Plantage
Projektbeskrivelse

Projektejer

Projektleder: MJ
Senest revideret: 4/2-15
Version: 2

Erik Skibsted
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder
Enghavevej 10
7400 Herning
Tlf: 9628 8140
Email: ngoes@herning.dk

Projektleder

Mathias Utoft Jørgensen
Herning Kommune, Natur og Grønne Områder
Enghavevej 10
7400 Herning
Mob: 2443 3140
Email: ngomj@herning.dk

Revideret

4. september 2014
Mathias Utoft Jørgensen
Version 2

Projektorganisation

Baggrund

Der er nedsat en styregruppe bestående af:


Egon Hansen, Hodsager Rideklub



Mette Helberg, Dansk Islænderhesteforening



Svend Erik Jacobsen, Aulum-Haderup-Grove Jagtforening



Karen-Louise Smith, Herning Kommune



Mathias Utoft Jørgensen, Herning Kommune - Tovholder

Egon Hansen, Hodsager Rideklub, har stillet forslag om etablering af ridefaciliteter i Hodsager Plantage, for at udbygge muligheder for ridesporten i Herning Kommune. Der findes i dag enkelte ridestier i Hodsager Plantage, men ingen publikumsfaciliteter, og ønsket for projektet er
at opgradere og etablere et sammenhængende ridestisforløb med tilhørende spring og faciliteter.
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Projektbeskrivelse
Der er d. 4. marts 2014 afholdt et borgermøde for interesserede parter,
hvor projektet, aftaler og indhold blev drøftet for at sikre lokalt engagement for projektet.
Projektet har været fremlagt på grønt Rådsmøde d. 7. marts 2013, hvor
projekttiden blev positivt modtaget.

Projektindhold

Hodsager Plantage er samlet 189 ha og ligger 1,5 km. øst for Hodsager.
Landevejen mellem Aulum og Karup går gennem den sydlige del af
plantagen, og ridefaciliteterne vil blive etableret i plantagen nord for landevejen, og udgør ca. 150 ha. af Hodsager Plantage.
Der er anlagt skydebane i Hodsager Plantage, og Aulum-Haderup-Grove
Jagtforening har et klubhus i tilknytning til skydebanen. Jagtretten i
Hodsager Plantage er udlejet til nævnte jagtforening. Der er afholdt afklarende møde med jagtforeningen, som er indforstået med at projektet
kan etableres i Hodsager Plantage.
Projektet skal indeholde faciliteter, som har til formål at forbedre mulighederne for ridning. Derfor etableres:


3 afmærkede stiforløb og 7 springserier, en banket og en sandgrav (findes allerede). Springserierne består af 3 spring. Hertil
informationstavler ved indgangene til skoven.
Ridestierne etableres både på de etablerede vildtagre langs skovvejene, via snoede stier gennem dele af bevoksningen samt på
markvejen i den vestlige kant af skoven – se vedlagte kort over
ridestier.

Effekten af dette skal øge muligheden for ridning i skoven.
I forbindelse med de forbedrede ridefaciliteter, skal adgangsforholdene
forbedres, så besøgende har mulighed for at besøge skoven. Ligeledes
skal der skabes gode forhold for ophold i skoven i forbindelse med en ridetur eller ridearrangement. Hertil etableres:


Parkeringsplads med plads til hestetrailere. I tilknytning hertil 2
stk. hestefolde med vandingstrug. Hertil opsættes 3 bordebænkesæt. Der indlægges vand på pladsen.



Etablering af bål- og grillplads. Hertil opsættes tre shelters og et
muldtoilet.

Effekten af dette skal sikre gode adgangsforhold for besøgende og skabe
mulighed for kortere ophold i forbindelse med en ridetur i skoven.
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Projektbeskrivelse
Det forventes at de forbedrede ridefaciliteter vil tiltrække ryttere fra et
stort opland, som vil køre til skoven. Derfor er det centralt at etablere
projektet samlet, for at skabe et helhedsorienteret projekt.
Projektets målsætning

Projektet har til formål at udbygge muligheder for ridesporten i Herning
kommune og herunder, at skabe spændende faciliteter for de forskellige
grupperinger af ryttere.
Der er i Herning Kommune behov for, at udbygge muligheder for den riden færdsel og turisme. Projektet øger bredden af muligheder for friluftsliv i Herning Kommune. I Herning Kommunes Naturpolitik under
pkt. 9, Friluftsliv står: ”Hernings Kommunes arealer, lysåbne som skov,
skal understøtte forskellige former for friluftslivsaktiviteter og oplevelser
i naturen”.
Udvikling af en rideskov vil være den første af sin slags og være med til
at promovere Herning Kommune. Projektet har på nuværende tidspunkt
opnået interesse fra ryttere og foreninger i og uden for Herning Kommune.

Frivilligt bidrag

Der er indgået frivillige aftaler lokale foreninger i både etableringsfasen
og i driftsfasen. En specificering af aftalernes indhold ses nedenfor:
Etableringsfasen


Opsætning af spring og banket.



Hjælp til afmærkning af ridestier

Driftsfasen


Tilsyn og vedligehold af spring og banket



Slåning af ridestier og omkring spring



Tilsyn med parkerings- og sheltersområdet

Herning Kommune, Natur og Grønne Områder er ansvarlige for at koordinere den efterfølgende drift og sikre at faciliteterne lever op til de aftalte krav.
Interessenter og mål- Den primære målgruppe for projektet er den ridende færdsel. Særligt vil
lokale ryttere få gavn er de forbedrede ridefaciliteter, men også ryttere
grupper
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Projektbeskrivelse
fra et større opland vil kunne bruge rideskoven, hvis der etableres en
parkeringsplads og folde til hestene.
Ved etablering af overnatningsmuligheder i skoven vil andre brugergrupper ligeledes få gavn af projektet– eksempelvis kan cyklende bruge
området til overnatning ved længere cykelturer.

Sammenhænge til
øvrigt friluftsliv

Ved etablering af en sheltersplads vil den blive tilmeldt ”overnatning i
det fri”.
Shelterne vil endvidere indgå i vores bookingsystem for shelters, og
fremgår derved af oversigtskortet for vores shelterpladser i Herning
Kommune.

Kommunikation

I skoven opsættes informationstavler ved indgangen til skoven. Her beskrives skoven som rideskov og de faciliteter den indeholder. Samtidig
skal informationstavlerne bruges til at orientere besøgende og jagt aktiviteter i skoven.
På Herning Kommunes hjemmeside formidles ligeledes om rideskoven
og den faciliteter.
Formidlingen bliver lavet af Naturvejleder, Karen Louise Smith, Herning Kommune.

Risikovurdering

Projektet gennemføres med frivillig arbejdskraft på tværs af ryttere og
jæger for at sikre samarbejdet i projektet. Dette skal understøtte, at der
holdes en åben dialog, så konflikter i rideskoven kan undgås eller kommunikeres.
Der er lavet aftaler om at der ikke rides på de dage hvor der afholdes
jagt i efterår- og vinterperioden. Ligeledes er det aftalt, at der kun rides i
skoven fra 9.00 til 19.00 i perioden fra 16. maj til 30 juni, hvor bukkejagten ligger.
Der formidles om ovenstående ved indgangene til skoven ligesom det
vil fremgå på Herning Kommunes hjemmeside. De frivillige foreninger
skal fungere som ambassadører og være med til at formidle ud til rytter
om hvilke regler, der gælder for rideskoven.
Berørte lodsejere til rideskoven orienteres om projektet og dets indhold i
etableringsfasen, for at imødekomme en god kommunikation om projektet fra starten. Dette gøres af Herning Kommune.
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Projektbeskrivelse
Hodsager Plantage er valgt, da skoven i dag kun i meget begrænset omfang bruges til rekreative formål. Herved minimeres muligheden for
konflikter mellem forskellige besøgsgrupper.

Tidsplan

Det påregnes, at der skal bruges et år på et få projektet endeligt færdiggjort fra projektet påbegyndes

Etablerings- og anlægsomkostninger

Friluftsrådet har bevilliget 90.000 til projektet. Det fulde tilskudsbeløb
fra Friluftsrådet udbetales kun hvis hele projektet realiseres, og der er afholdt udgifter for mindst 277.000kr.
Der er opnået tilsagn på 25.000 kr. til projektet fra Herning Kommune,
By, Erhverv og Kultur.
Der er opnået tilskud fra Naturstyrelsen, Lokale Grønne Partnerskaber
på 100.000 kr.

Projektafslutning

Når projektet er færdigt afholdes der en indvielse med deltagelse fra de
lokaleforeninger, Herning Kommune samt øvrige interesserede.
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