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Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt 

Forslag: Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø. 

Projektbeskrivelse 
Fysisk lokation  Strækning på 7,3 km på Thurø, gennem Fredskoven, Østerskoven og 

Smørmoseskoven. 

Overordnet 
beskrivelse 

Thurø Ridelaug ansøger om støtte til etablering af en ny ridesti på Thurø 
herunder tilhørende faciliteter.  
 
Der er i dag få stier på Thurø, som er egnet til ridning. De eksisterende 
stier er flere steder meget ujævne, hvilket gør stierne svært tilgængelige 
for ryttere og skovens øvrige brugere. 
 
Thurø Ridelaug ønsker at etablere i alt 7,3 km natur- og ridesti på varieret 
bund i de tre skove, Fredskoven, Østerskoven, Smørmoseskoven samt 
forbindelsesruter. 
 
Der skal etableres samlingspunkter langs stien, med bordbænkesæt og 
bomme, hvortil man kan binde sin hest. Derudover skal der anlægges en 
Trek-ridebane, som er en træningsbane med forhindringer i 
naturmaterialer. 
 
Den nye sti og de tilhørende faciliteter skal frit kunne benyttes af alle 
skoves brugere. 
 
Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med ”Thurø Skove” og 
Naturturisme I/S, som har støttet med råd og vejledning. 
 
Thurø Ridelaug medfinansierer projektet og har modtaget fondsdonationer 
– se under øvrige bemærkninger. 
 
 

Behov/ønsker  

Økonomi Thurø Ridelaug ansøger om 695.000 kr. til etablering af natur- og ridesti 
på Thurø. 
     
  

Specifikke 
kvalitetskrav 

     
     
  

Øvrige bemærkninger  Fondsbevillinger  
 Friluftsrådet har bevilliget            350.000 kr.  
 Lag Søm har indstillet til bevilling 250.000 kr. 
 Nordea har bevilliget                     30.000 kr. 
 SEAF                                            25.000 kr. 

 
Bilagsmateriale, evt. 
link 

 

Projektets samlede 
udgift og periode 

1,350 mio. kr.   
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1.000 kr. Tidl. 2021 2022 2023 2024 Samlet
P o l i t is k  bes lut n ing –  
pro jek t er ing 

Projektering 0

P o l i t is k  bes lut n ing –  
udf ø re ls e

Udførelse 1.350 1.350
Færdiggørelse 0

Sam let  an lægs pro jek t 0 1.350 0 0 0 1.350

Lånefinansiering 0

Øvrig finansiering -655 -655

Afledt drift –  afdrag

Afledt drift 0

Samlede likviditet, netto 0 695 0 0 0 695

Økonomi
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