Naturen på ruten

Cykling i skoven – hvor og hvordan

For den opmærksomme mountainbike-kører er der mulighed for store naturoplevelser på ruten. Det kuperede
terræn byder hele tiden på nye landskabelige indtryk. Du
kommer tæt på kanten af klinten og kan stille cyklen og
nyde udsigten.
Du kører mest i løvskov med bøg, ahorn og ask. Og så
kommer du forbi nogle smukke skovmoser med elletræer
og fugleliv.
Skovens flora veksler mellem almindelige skovbundsplanter
og sjældne urter. Selv om mountainbikeruten er ført uden
om de mest sårbare områder, så kan du være heldig at se
flere af områdets vilde orkidéer.
Naturstyrelsen håber du vil nyde turen i skoven og passe
godt på de andre gæster, naturen, gravhøjene og dig selv.

Reglerne for cykling i skovene er bestemt i Naturbeskyttelsesloven.
I skoven må du cykle på alle veje og stier. Derimod må du
ikke cykle i skovbunden, nedad skrænter eller på stendiger
eller gravhøje. Cykling disse steder kan ødelægge skoven og
dens fortidsminder. Så hold dig til de markerede ruter.
Al færdsel og cykling er på eget ansvar. 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 eller glat.
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Cykelløb
Hvis du ønsker at afholde et større mountainbikeløb skal
du først søge om tilladelse på www.naturstyrelsen.dk/
Naturoplevelser/Adgang

Luftfoto med højdeangivelser af den svære rute
På fotoet kan du se forløbet af den svære rute i Klinteskoven.
Tallene angiver rutens beliggenhed i antal meter over
havoverfladen. Ruten skal cykles mod urets retning. Som du
kan se, er der stejle stigninger og nedkørsler flere steder, så
her er udfordringer for den øvede MTB-rytter!

Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf. 7254 3237
www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Storstroem
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Vis hensyn til andre skovgæster. Sæt farten ned når
du nærmer dig, og vær opmærksom på om de har 		
opdaget dig.
Kør kun på skovveje og stier eller på ruter udlagt til
MTB-kørsel.
Undgå, så vidt muligt, at køre på ridestier og de
markerede vandrestier (markeret med gule pletter).
Kør med omtanke. Det er tilladt at færdes til fods
overalt, så du kan møde nogen, hvor du mindst 		
venter det. Tilpas hastigheden til forholdene. Specielt 		
på den del af MTB-ruterne, som er sammenfaldende 		
med andre stier, bør udvises særlig agtpågivenhed.
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Vis hensyn når du cykler i skoven

På mountainbike
i Klinteskoven
Læs om:
Mountainbikeruterne i Klinteskoven
MTB-rytterens hensyn
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Klinteskoven ligger i et meget bakket terræn og er derfor et ideelt sted at
køre på MTB.
På mountainbike i Klinteskoven har du mulighed for at kombinere fysisk
udfordring med smukke naturoplevelser.
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En let og en svær rute
Der findes to gode MTB-ruter i Klinteskoven – en let og en svær.
Geocenter Møns Klint eller p-pladsen ved Havrelukke er gode
udgangspunkter for en tur på ruterne. Der står informationsskilte med
foldere og kort begge steder.
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Den lette rute
Ruten er ca. 5,4 km lang. Den følger hovedsageligt eksisterende skovveje
og kan benyttes af begyndere og lidt øvede. Denne rute har en afstikker
op til udsigtspunktet ”Aborrebjerg”, herfra kører man samme vej tilbage til
hovedruten.
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Du må cykle i Klinteskoven på skovveje og stier.
Undgå dog cykling på ridestierne. Cykling er forbudt i skovbunden, på skrænter og på stendiger samt gravhøje.
Mountainbikeryttere opfordres til at benytte en af de to MTB-ruter.
Den svære MTB-rute er afmærket med blå pletter på træerne
samt pæle med små skilte og blå pile. Den er ensrettet,
på nær den sydlige strækning fra og til Geocenteret.
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Den lette MTB-rute er afmærket med små skilte:
”Let rute” samt pæle med blå pletter.
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Svær mountainbike rute, ensrettet
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Afmærket vandresti

Ruten er ca. 5,75 km lang og egner sig bedst for øvede MTB-kørere. Det
stærkt bakkede terræn og rutens placering direkte i skovbunden gør flere
steder ruten meget krævende. Ruten krydser flere steder andre veje og
stier og her skal du være ekstra forsigtig. Tilkørsel og afkørsel på ruten må
kun ske, hvor ruten krydser veje og større stier.
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Kridtstien er meget brugt af gående og alm. cyklister.
Vær derfor særlig forsigtig hér!

