
ANSVARLIG ADFÆRD PÅ
RIDEBANER

MED GUMMIGRANULAT 



GENAN
• er en dansk virksomhed, der er verdensførende inden for recycling af udtjente bildæk

• er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med bæredygtighed, genanvendelse af dyrebare ressourcer 

og ansvarlig brug af gummigranulat

• har fokus på høj kvalitet og fremstilling af produkter af høj renhedsgrad

Baseret på viden og erfaringer fra kunstgræs-fodboldbaner med løst gummigranulat har Genan udarbejdet tre 

vejledninger om hhv. anlæg og vedligehold af samt adfærd omkring ridebaner med gummigranulat som toplag.



TIL DIG, DER BRUGER VORES RIDEBANER 

På vores ridebaner bruger vi GENAN ULTRA COARSE gummigranulat som toplag. 

Gummigranulatet giver et affjedrende og stødabsorberende underlag, som er skånsomt for 

hestens led, sener, knogler og hove, ligesom det skåner dig – både til hest og hvis du skulle falde 

af hesten. 

GODE VANER, NÅR DU RIDER PÅ BANER MED GUMMIGRANULAT

Gummigranulatet skal blive på ridebanen, så det ikke spredes i naturen; og derfor er der nogle få 

vaner, som er gode at følge, når du bruger ridebanerne. 

1. Når du forlader ridebanen, skal du – på den faste belægning ved udgangen fra ridebanen  

– børste hestens gamacher og bandager fri for gummigranulat. Fej efterfølgende eventuelt 

gummigranulat tilbage på banen. 

2. Er der klatter efter hesten på ridebanen, skal du samle dem op med en greb og  

sænke undersiden af greben ned i den balje med vand, som står på ridebanen. Så løsner 

gummigranulatet sig og bliver i baljen. Når baljen er fuld, kan den tømmes på banen. 

Gummigranulat må ikke smides på møddingen.

3. Når du og hesten er tilbage på staldgangen, skal du fjerne eventuelt overskydende granulat 

fra hestens udstyr, feje det sammen og smide gummigranulatet i affaldsspanden.  

Tak, fordi du hjælper os med at passe på ridebanerne – og miljøet!
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GENAN INSIDE – ANSVARLIG ADFÆRD 
SKÅNER MILJØET
At passe godt på miljøet er vores fælles ansvar. Det gælder alle steder og i alle

sammenhænge – også på og omkring ridebaner med gummigranulat.

Ved anlæg af en ridebane med gummigranulat er det vigtigt at etablere de rette 

foranstaltninger og udføre det løbende vedligehold på korrekt og ansvarlig vis for at sikre, 

at granulatet bliver på banen. Derudover har brugernes adfærd betydning for, hvor meget 

gummigranulat der forlader ridebanen.

Hvis vi hjælper hinanden med at skabe en kultur, hvor man som den naturligste ting i verden 

rydder op efter sig, kan vi sikre, at gummigranulatet bliver på ridebanerne og ikke spredes til 

naturen.

FÅ MERE AT VIDE
Du kan læse mere om ridebaner med gummigranulat på www.genan.dk


