Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune i åbent brev til
byrådskandidater: Giv os bedre ridemuligheder i Naturens Rige
Foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune appellerer til, at politikerne
hjælper med at skabe bedre og mere sikre ridemuligheder i kommunen.
Der er ikke kun kommet mere trafik på vejene.
Biler, lastbiler, traktorer og andre landbrugsredskaber er også blevet både væsentligt større og meget
hurtigere. Og det presser de ryttere, der ifølge færdselsloven også hører til på vejen.
Samtidig sløjfes mange markveje og i private skove opsættes ”Ridning forbudt” skilte.
- Vi føler os pressede i trafikken, og det er efterhånden blevet sådan, at man skal læsse sin hest i en
hestetrailer og køre ud for at finde egnede steder, hvor man kan ride en tur, siger formand for
Ridespor i RKSK, Kim Clausen.
Foreningen blev oprettet på foranledning af Ringkøbing-Skjern Kommune og arbejder for at fremme
mulighederne for at ride i kommunen – til gavn for bl.a. bosætning, turisme og erhverv.
Men det er ind imellem lidt op ad bakke, og formandens påstand er ikke grebet helt ud af den blå luft.
Ridespor i RKSK lavede i forsommeren en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne for at høre,
hvordan de opfatter ridemulighederne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- Svarene bekræfter os i, at ridemulighederne i Naturens Rige er presset af voksende trafik på vejene,
nedlagte markveje samt ”Ridning forbudt”-skilte på f.eks. Drivvejen og i forbindelse med private skove,
siger Kim Clausen.
Han tilføjer, at mange af Ridespor i RKSK’s medlemmer ifølge undersøgelsen er nervøse for at ride ud,
fordi de selv på offentlige naturarealer er usikre på, hvor de må være, fordi de frygter ubehagelige
møder med lodsejere, jægere og mountainbikere – og fordi de frygter at møde tung og hurtig trafik
langs veje, hvor det f.eks. pga. dybe grøfter er svært at komme væk fra vejen.
- Godt 90 procent af de medlemmer, der har svaret på undersøgelsen, oplever udfordringer med trafik,
manglende adgang, ridning-forbudt skilte, hegning og andre ting, når de rider ud, siger Kim Clausen.
Derfor har Ridespor i RKSK nu valgt at udsende et åbent brev til samtlige 94 kandidater til byrådet i
Ringkøbing-Skjern Kommune forud for kommunalvalget den 16. november.
I brevet appellerer Ridespor til, at byrådskandidaterne hjælper med at skabe bedre og mere sikre
ridemuligheder i kommunen.

Helt konkret beder foreningen kandidaterne tage stilling til fem forslag til bedre ridemuligheder i
Ringkøbing-Skjern Kommune:






At der udarbejdes et kort over ridemulighederne i Naturens Rige
At rytternes sikkerhed i trafikken forbedres
At kommunens egne skove gøres mere venlige over for ryttere
At ridning indgår i kommunens friluftsplanlægning
At der etableres en ”Riderute Naturens Rige”

- Vi har i samarbejde med kommunen fået etableret en ridesti og en rigtig fin TREC-bane i den
kommunale plantage i Sandbæk, men vi mangler andre steder, hvor vi må ride. Kommunen giver
tilskud til sportshaller og andre idrætsanlæg, så man kunne vel også godt forestille sig, at kommunen
kunne være med til at drifte en riderute, der bandt de smukkeste steder i Naturens Rige sammen,
foreslår Kim Clausen.
Herudover foreslår Ridespor, at kommunen f.eks. kan opsætte informationstavler med ’ridning tilladt’
i kommunale skove, at kommunen som vejmyndighed kan bestemme, at flere private fællesveje får
status af offentlige stier, hvor ridning som udgangspunkt er tilladt, at der opsættes skilte langs
cykelstier, der tillader ridning i den ene side af cykelstien, ligesom kommunen kan øge fokus på at
beskytte markveje som en del af grønne korridorer.
- Vi håber meget, at politikerne lytter og reflekterer, så vi i samarbejde kan få markeret RingkøbingSkjern Kommune på landkortet som Naturens Rige – også for heste og ryttere.

FAKTA:
Foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at fremme mulighederne for at ride i
naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn for både bosætning, turisme og erhverv inden for
hestesektoren.
Kort fortalt arbejder vi for:
● at Ringkøbing-Skjern Kommune udnytter sit potentiale til at blive og en heste-og
naturrytter venlig kommune, til glæde for nuværende beboere, turister og tilflyttere med
interesse for ridning i naturen.
● sammenhængende og markerede rideruter mellem områder, hvor ridning er tilladt
(statsejede og kommunale plantager og naturområder).
● etablering af rideruter i form af trampespor langs eksisterende og nye cykel- og naturstier
o.l.
● forbedret adgang til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ryttere.
● at fremme kendskabet til god ridekultur bl.a. gennem dialog med lodsejere, jægere,
mountainbikere og andre naturbrugere.
Vedhæftet:
Det åbne brev til byrådskandidaterne i Ringkøbing-Skjern Kommune
Medlemsundersøgelsen

Kontakt: Kim Clausen, formand Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune, telefon: 22 88 38 02

