Du hälsas härmed varmt välkommen till ett nationellt
rid‐ och körledseminarium den 23‐24 september
i Värmdö och Stockholm!
Det blir två intressanta heldagar med praktiska förevisningar blandat med föredrag och
diskussioner. På programmet har vi miljöträning av häst med Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist (mest
känd som Utters ryttare). Det blir föredrag och diskussioner om ridning i landskapet, allemansrätt,
finansieringsmöjligheter, organisationsformer, Landsbygdsnätverket, framtidsdiskussion kring
nätverk för ridleder och körvägar, berättarteknik, mm. Se bifogat program.
Syftet med seminariet är att utveckla ett nationellt nätverk för rid- och körvägar genom
kontaktskapande och kompetenshöjning.
Alla med intresse av ridleder och körvägar – privatpersoner, hästföretagare, politiker, tjänstemän,
markägare och föreningar är välkomna att delta på seminariet!
Bakgrund
Under 2009 genomfördes en undersökning som visar på att en övervägande majoritet av de
tillfrågade ställde sig mycket positiva till att bilda ett nationellt rid- och körledsnätverk i Sverige
vars uppgift föreslås vara en samordning av kompetens, utbildning, marknadsföring,
säkerhetsarbete, utvecklandet av vägar och leder samt att stärka samarbetet mellan olika aktörer
som föreningar, företagare, hästägare, kommuner, privatpersoner och markägare.
För att detta ska kunna genomföras krävs en samordning och ett organiserande varför vi nu
anordnar ett rid- och körledseminarium för alla intresserade.
I Sverige finns idag ca 300 000 hästar. Antalet hästar ökar samtidigt som biltrafik och annan
motordriven trafik också ökar. Då det på många ställen saknas ridleder och körvägar avsedda för
just häst är risken för olyckor, skador samt olika typer av konflikter stor.
Om inte åtgärder vidtas kommer problemen att öka. Problemen handlar dels om olyckor pga att
man inte separerat häst och motortrafik, ryttarna är hänvisade att rida längs bilvägarna. En annan
konsekvens som bristen på lämpliga ridvägar har är att många ryttare ger sig ut i skogen för att
undkomma motortrafiken eller för att få tillgång till naturupplevelser vilket i sin tur riskerar leda
till konflikter mellan markägare och ryttare och alla andra som vistas i naturen.
För att förebygga och komma tillrätta med problemet krävs att hästen och olika typer av
hästrelaterad verksamhet ingår i samhällsplaneringen och att det sker en utbyggnad av ridleder.
Kunskapsnivån är i många fall otillräcklig och det finns ett stort behov av utbildning av alla
inblandade, inklusive hästen, hästhållaren, ryttaren, bilföraren, markägaren, motionären m fl. De
mest eftersatta områdena kunskapsmässigt utgörs av allemansrätten och vad den innebär, hästens
naturliga beteende och behov, hästhållning, trafikregler och ansvar, säkerhet, inlärning och
miljöträning av häst, utrusning, mm.
Utöver motorfria rid- och körvägar och utbildning krävs en kontinuerlig kommunikation mellan
olika intressenter för att förebygga och hantera olika typer av konflikter. En inventering kring
behovet av ett nationellt rid- och körledsnätverk pekar entydigt på att ett sådant nätverk vore
önskvärt. Hushållningssällskapet har till en början huvudmannaskapet och ett medlemskap i
Landsbygdsnätverket ses som positivt.
Slutrapporten i sin helhet går att läsa på Jordbruksverkets hemsida, se följande länk:
http://www.jordbruksverket.se/download/18.7caa00cc126738ac4e8800011391/Slutrapport_ridle
der_20100122_slutversion_al_cm.pdf

Rid- och körledseminariet 2010
Under torsdagen den 23:e september håller vi till på Värmdö där vi samarbetar med nätverket
Vision Häst Värmdö och på fredagen den 24:e håller vi till i KSLA:s lokaler i Stockholm.
Seminariedagarna genomförs tack vare medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt
hästföretagande så själva seminariet är kostnadsfritt men varje deltagare betalar själv för resa, mat
och övernattning.
Arrangör: Hushållningssällskapet Väst – projektet Rid- och körvägar i Sverige.
För anmälan och mer information kontakta: Anna Lundberg anna.lundberg@hush.se,
tel 070-6362163.

VÄLKOMMEN!
___________________________________________________________________________
Anna Lundberg
Hushållningssällskapet Väst
Box 17, 462 21 Vänersborg
070-6362163, 070-7928595
anna.lundberg@hush.se
www.hush.se/opn
* Nätverk för ridleder och körvägar i Sverige - ett projekt finansierat med medel från
Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande

