Anteckningar från den 16 november Ridleder, ett seminarium om
långritter i annan miljö än den vanliga!
Syftet med dagen var inspiration och erfarenhetsutbyte.
Karina Veinhede, verksamhetsledare inom Leader våg 21, började dagen med att förklara hur
Leadermetoden kan användas vid finansiering av ridleder. Karina tog upp exempel hur Leader
har finansierat hästverksamhet i Södermanland. Leadermetoden bygger på trepartssamverkan
där aktörerna ska vara ideell organisation, företagare och offentlig aktör. Leaderområden
upprättas nu runt om i landet och genom att kontakta Länsstyrelsen får man veta vilka
områden som är klara och om man kan vara med och påverka.
Markägarfrågan var den första diskussionspunkten, grupperna var överrens om att det var
viktigt att få markägarna med sig och visa på fördelarna med ridleder vidare såg man en lokal
förankring som viktig när det gällde den första markägarkontakten. Genom att bjuda in
markägarna till möten och låta dem komma till tals kan goda kontakter skapas. Ryttarna kan
också visa på att de kan vara till nytta för markägarna genom att rapportera om händelser i
skogen.
Besöksantalet har stigit på lederna från en blygsam nivå till något fler besökare under 2007.
Dock finns svårigheten att nå ut till marknaden men turistbyråerna är en viktig kanal. En
gemensam hemsida för alla ridleder diskuterades.
Trender som deltagarna upplevder är att efterfrågan på leder ökar och att ryttarna vill
övernatta nära hästarna. Besökarna vill ha upplevelser som ett mervärde i form av
sevärdheter, guidning, lokalproducerad mat och numera är vildmark lyx.
Dagen avslutades med att Filip Herlitz från LRF Konsults juridiska byrå pratade om vikten att
teckna avtal. Han betonade att den som skriver på avtalet ska vara behöriga att skriva på och
att avtalet ska vara så detaljerat som möjligt. Avtalet ska upprättas skriftligt och eventuella
ändringar som parterna kommer överrens om under avtalsperioden ska föras in i avtalet. Vid
upprättande av nyttjandeavtal för ridleder ska det också följa en detaljerad karta över
området. Ett bra sätt är att dokumentera är med hjälp av kamera. Då ser man hur området har
sett ut när avtalet undertecknades.
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