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Trygga ridslingor till Varbergs ryttare 
 

Ridsport är en stor idrott i Halland, därför vill Varbergs kommun nu undersöka 
möjligheten att utveckla fler säkra ridvägar nära befintliga stall. Första steget 
är att ta reda på vad Varbergs ryttare vill ha, genom dialog i olika form. 
 
Vid onsdagens nämndsammanträde beslutade kultur- och fritidsnämnden att 
avveckla den del av Hallands ridled som går genom Varbergs kommun, och 
samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att starta ett dialogarbete. 
 
Hallands ridled var ett stort och ambitiöst initiativ, men har flera brister som 
gjort att den inte använts. Bland annat var ansvaret för underhåll otydligt och 
vissa delar av leden var dragna på stora vägar med lastbilstrafik. Ridleden genom 
Halland lades officiellt ned i maj 2017 av Hushållningssällskapet i Halland och 
kommunerna har därefter successivt plockat ner leden. 
 

- Att avveckla det gamla ger oss möjlighet att satsa på det som ryttare 
verkligen vill ha, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och 
fritidsnämnden. 

 
När Varbergs kommun nu inventerar behovet av nya vägar för ryttare är trygghet 
och säkerhet en viktig parameter. I juni genomförs fem dialoger på olika orter 
samt online för att träffa ryttare och lyssna in deras behov och önskemål kring 
trygga ridslingor.  

 
- Friluftsprojektet Outwest som redan är igång ger oss en gyllene möjlighet 

att lyssna av Varbergsbor som vill komma ut i naturen med häst. Vi vill ge 
dem bättre tillgång till de fantastiska naturområden som finns i Varbergs 
kommun, det ska vara enkelt att rida ut, säger Hanna Erixon, 
föreningscoach och projektledare för Outwest. 

 
Dialogerna kommer att fungera som en inventering av var man rider idag och var 
man vill rida i framtiden. Den insamlade informationen blir en del i det 
behovsunderlag som tas fram för framtida investeringar i ridslingor.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Hanna Erixon, föreningscoach: 073-400 34 61 
E-post: hanna.erixon@varberg.se 
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