
Aftale on1 drift af Rideskov i I-lodsager Plantage 

Aftalen om drift af rideskov il lodsager Plantage indgås mellem Hodsagcr Rideklub (HR), Dansk Islænder
forening (Dl), Aulmn-Iladcrup-Grove Jagtforening (AHGJ) og Herning Kommune, (HK) Nalur og Grn11ne 
Områder. 

Repræsentanter 

Hodsager Rideklub, v. Egon Hansen 
Dansk Islænderhesteforening v. Mette Hclbcrg 
Aulum-Jiaderup-Grove Jagtforening, v, Svend Erik Jacobsen 
Her!li11g Kommune, v. Mathias Utoft Jørgensen 

Vadghcd og opsigelse, 

Aftnlcn gælder fra ! . juni 2015 og udløber I .juni 2020. Pli det tidspunkt tages det op til drofielse, om aftalen 
om drift afridcskovcn bn fmtsættc og på hvilke vilkår. 

Aft;1len kan i perioden opsiges med et½ års varsel nf de involverede parter i næ1værende allnle. 

Ansvarlige for gennemførsel af folgcndc dclopgawr er: 

Et11bJeringsfascn: 
Opsætning nf spring og banket - f IR 
Afmærkning af ridestier- I rR, Dl, Al IGJ 

Driftsfasen: 
• Tiliiyn og vedligehold af spring, b,mkd og hestefolde - HR
• Tilsyn og rengøring af skilte - I-IR, AHGJ, Dl
• Slåning af vildtagre og omkrlng spring� AHGJ, HR
• Opsætni11g og nedtagning nf skiltning ved jngt - A.l!GJ
• Tilsyn og oprydning ved parkerings- og shcltcrsområdet, samt pii ridestierne - I IR, DI
• Rengøting af muldtoilet og opfyldning af toiletpapir - HR, Dl
• Tomning af skraldespande og multtoilet - HK
• Levering nfshe!tcrsbrændc - I (K
• Såning/etablering af vildtagre - HK

Herning Kommune, Natur og Grønne Områder koordinerer driften og holder tilsyn med, al foci/ifetcrne lever 
op til de aftalte krav. Alle rcpamtioncr aftales med HK. Udgiften til reparation uf spring, banket og heste
folde af110ldcs af I IR og DL HK levi;rt! Ira: til rcp.irati011er. Øvrige udgifter afl10ldes nf I IK. 

Arbejdsopgaver. 



Faciliteter 

Der må ikke elnhlcrcs faciliteter på arealet uden forudgående aftale med HK. Faciliteterne og brng afarealet 
i øvrigt nui under iugcn omstændigheder forvolde skndc på de plantede træer og buske på arealet. 

Færdsel og, drift: 

For arealet gælder fortsat de almindelige adgangsregler fol' offentlige arealer, og alle har adgang til arealet. 
Besøgende skal overholde reglerne for rideskoven. Reglerne vil fremgå nf skiltene på indgangspartierne til 
skoven. 
Arenlet skal til en hver tid fremstil pænt og rydeligt uden spor efter henkastet nffoldjf. opgllveansvarsforde~ 
Jingen 
Eflcrladcnslmbcr fm hestene skal fjernes fra vejene. 
HK kan til enhver tid foretage pleje af træer, buskc,jordhunden og lign, i llodsager Plrmtagc. 
Der rides i!~ke i skoven på de 10 cJlcr:irsjugtdugc. Ved bt1kke:jagtc;1 fm 16. maj til 15. juli rides kun fra 9.00 
til 19.00. AHGJ opsættcr og ncdtagcr skilte ved indgangen til skoven og orienterer HR. 
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