Anlægsudgifterne er betalt af EUprojekt VERDI, der støtter
udviklingen af oplevelser i naturområder.
Der er mulighed for parkering ved Søhusvej og Øervej.
Ruten er markeret med røde afmærkninger. Svære passager
er markeret med sorte afmærkninger, og lette omkørsler er
market med grønne afmærkninger. (Se kortet).
På nogle markeringsstolper vil der være et nummer, der
giver dig mulighed for at se, hvor du er på ruten. (Se kortet).
Banen er ensrettet (se pilene på kortet). Ruten er flere ste
der meget smal, så det er vigtigt at respektere ensretningen.
Nogle steder på ruten er der opsat små piktogrammer med
“Pas på grusvej forude”. De angiver, at ruten snart krydser
en større grusvej. Vær særlig opmærksom her.

Undgå venligst at ændre rutens forløb og udfordringer. Prøv
at køre forhindringerne, som de er tiltænkt. Du vil forbedre
din teknik og blive bedre på de elementer, det etablerede spor
indeholder.
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Syddjurs Kommune har, i samarbejde med lokale MTBklub
ber og Kronborg Tracks, anlagt en 13 km lang MTBrute i Sdr.
Plantage syd for Ebeltoft. Ruten kan forkortes til ca. det
halve via et short cut på ruten mellem stolperne 4 og 5 og
stolpe 14 (kan køres i begge retninger  se kort).

Ifølge færdselsloven skal hastigheden afpasses efter forhol
dene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Det stiller sær
lige krav, hvor udsynet ofte er ringe og underlaget løst og glat.
Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel i sko
ven.

Fæ rgeve

Velkommen på mountainbike i
Sdr. Plantage  Ebeltoft

Når du cykler i skoven
• Vis hensyn til andre skovgæster.
• Vær opmærksom på at der rides på skovvejene.
• Kør kun på skovveje, stier og MTBruten.
• Sæt farten ned, når du passerer andre skovgæster og vær
sikker på, at de har opdaget dig. Det er tilladt at færdes til
fods overalt, så du kan pludselig møde nogen, hvor du
mindst venter det.
• Smid ikke aﬀald i skoven.
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• Mountainbikeruten i Sdr. Plantage5  Ebeltoft
• Hvad skal du være opmærksom på i skoven
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Folderen kan downloades fra:
www.syddjurskommune.dk, www.udinaturen.dk eller ved at
søge på ”MTB Sdr. Plantage Ebeltoft”.
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Go’ tur!

14

rv e
j

Flere steder på ruten er der etableret drops, burns og andre
tekniske udfordringer.
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Al færdsel på MTBruten foregår på eget ansvar, og der kan
være uforudsete forhindringer.
Cykling i skoven – hvor og hvordan
I skoven må du cykle på alle skovveje og stier. Derimod må
du ikke cykle i skovbunden og nedad skrænterne eller på
stendiger og gravhøje. Cykling på disse steder ødelægger
skoven og dens fortidsminder. Reglerne for cykling er be
stemt i naturbeskyttelsesloven.
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MTBruten i Sdr. Plantage er etableret i samarbejde med:
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