Hvor der er vilje, er der vej

Inspiration til dialog om bedre ridemuligheder i kommunen
Dansk Islandshesteforening sætter fokus på, hvordan du
som rytter, ridelaug eller rideklub kan komme i dialog med
kommunen om, hvordan vilkår for hestehold og især rytternes
adgang til naturen kan forbedres.
Lovgivningen er svær at få overblik over, og kommunernes
muligheder inden for den eksisterende lovgivning er
begrænsede.
Men ... Hvor der er vilje er der vej!

Vælg de punkter, der er relevante for dig i din kommune, og
bed om et møde med politikere og/eller embedsfolk.
1 Hvordan ser det ud med ridespor/stier/veje i kommunen?
Har kommunen udarbejdet en stiplan og et kort med
ridemuligheder?
2 Inddrager kommunen folk med viden om heste og
naturridning i planer og beslutninger?
Er der fx dialog med ridelaug, rideklubber og rideskoler?
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3 Indgår adgang til og ridning i naturen i kommunens
planlægning?
Er der dialog om græsning på naturarealer og friluftsliv?
Er der mulighed for at hestebadning i sommermånederne?

4 Har kommunen fokus på, at heste og gode ridemuligheder
i naturen skaber gode muligheder for bosætning og vækst
i den lokale økonomi?
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5 Bidrager kommunen til at skabe lokale løsninger, baseret
på dialog og frivillige? Bliver rytternes adgangsproblemer
drøftet i kommunens Grønne Råd?
Kommuner giver tilskud til sportshaller og andre
idrætsanlæg. Kunne man forestille sig, at kommunen kunne
være med til at drifte ridespor sammen med frivilligt arbejde
fra rytterne?
6 Er der adgang for ridning i kommunens egne skove?
7 Har kommunen indgået aftaler med private skovejere om
forbedret adgang for borgerne ... også for ridning?
8 Har kommunen planer eller ønsker om skovrejsning,
udtagning af lavbundsjord og ny natur – og bliver adgang for
ryttere indtænkt?

9 Har kommunen udnyttet muligheder indenfor den
eksisterende lovgivning i forbindelse med at forbedre
adgang til ridning i naturen?
a Vej/sti loven § 26.stk 3
Kommunalbestyrelsen kan på gennemgående veje i
det åbne land helt eller delvis tilsidesætte et forbud
fra ejeren mod gående og cyklende. NBL § 26, stk. 3.
Kommunalbestyrelsen kan således ud fra en samlet
vurdering tilsidesætte et i øvrigt lovligt forbud mod færdsel
for gennemgående veje og stiers vedkommende. Heri ligger
et ønske om at kunne give offentligheden mulighed for at
komme fra et punkt til et andet i det åbne land, fx hvor dette
er forudsat i den kommunale stiplanlægning.
Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde tilsidesætte et
forbud mod ridning på gennemgående private fællesveje.
NBL § 26, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan således
tilsidesætte ejerens indskrænkning af adgangen til
ridning. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt, hvor
en gennemgående vej har væsentlig betydning for ride
mulighederne i et område, og det ikke er lykkedes at opnå
en rimelig aftale om ride adgangen, herunder at der er
tilbudt en rimelig betaling for de ekstraomkostninger, der
måtte følge af ridningen.

b Vejmyndigheden (kommunen) kan bestemme, at en privat
fællesvej får status som offentlig sti, hvorefter ridning som
udgangspunkt er tilladt.
c Beskyttelse af markveje fx gennem registrering og
vurdering af deres kulturhistoriske og rekreative potentiale.
(Planloven - kulturmiljøer)

ADGANG, ADGANG,
ADGANG!

d Trafiksikker vej fra stalde og rideskoler til naturområder eller
mellem naturområder kan opnås ved fx at tillade ridning på/
langs gang- og cykelstier, ved at etablere ridespor i rabatten
eller et formelt ridespor langs vejen?
e Bevaring og revitalisering af gamle lokale skole-, kirkeog poststier, gamle jernbanespor m.m. samt længere
gennemgående kulturhistoriske veje som fx Hærvejen til
offentlige rekreative stier/ruter, hvor ridning tillades ?

SUNDE heste- og

f I forbindelse med miljøprojekter som fx vindmølleparker,
solceller, regnvandsanlæg kan indtænkes ridestier sammen
med adgang for andre friluftsgrupper?

rideaktiviteter

for ALLE

ALDRE

g Understøtter kommunen børns/unges/handicappedes
muligheder for at ride og komme tæt på naturen til hest?

HANDICAPridning
- ingen kørestol
er lige så terrængående
som en hest

10 Danmarks naturstier – en omvej værd
Regeringen præsenterede 30. september 2021 ønsket om
at skabe et sammenhængende netværk af stier og ruter i
Danmark. Regeringen vil over de næste fire år sætte fem
millioner kroner af årligt til at etablere et nationalt sti- og
rutenetværk, som binder Danmarks naturområder sammen
og skaber et net af ruter og stier for vandrere, cyklister,
ridende og mange andre over hele landet.
Hvordan vil kommunen bidrage?

Lad hestene TRAMPE
trampesporene - så er der fine
naturstier til alles glæde

