Forslag til emner der kan anvendes som indspil til kommunerne.

Nytteværdi af at skabe bedre muligheder for ridning i det åbne land.

•

Hesten binder by og land sammen. Mange byfolk drømmer om at flytte på
landet og få et mindre hestehold og kunne ride i naturen.

•

Det er paradoksalt, at kommuner tættest på de større byer (f.eks.
Nordsjælland og Århus) har bedre ridemuligheder i det åbne land end
landkommuner med god plads.

•

Der er et stort uudnyttet potentiale i at skabe bedre ridemuligheder i
landdistrikterne. Bedre ridemuligheder kan være med til at sætte en positiv
spiral vedrørende tilflytning i gang: Tilflytning af flere yngre kvinder - flere
børnefamilier på landet - flere børn i skolerne på landet.

•

Det er billigt at skabe bedre ridemuligheder. Ryttere har ofte blot brug for
adgang. Hestene kan i mange tilfælde selv træde sporene.
Kommunen skal blot være behjælpelig med at sætte det på den politiske
dagsorden og indtænke adgang for heste i den administrative praksis. Vi
har nogle udfordringer i forhold til Naturbeskyttelsesloven sammenlignet
med andre brugere af det åbne land, men kommunen kan gå foran og sikre,
at vi ikke bliver diskrimineret på kommunalt ejet jord. Ligeledes kan
kommunen lave vision omkring ridestier, således at lodsejere er bevidste
om de politiske ønsker og understøtte naturryttere i deres arbejde med at få
adgang til natur.

•

Siden 2. verdenskrig er ca. 60 % af de markveje og stier der tidligere var på
landet forsvundet. De eksisterende markveje og stier er dårligt beskyttet. Det
er for let at få tilladelse til at sløjfe de veje og stier. For os der bor i
landdistrikterne er markveje vigtige, selvom de ikke fører nogen steder hen.
Det er vores mulighed for at få adgang til bolignær natur og for at komme
væk fra de trafikerede veje. Det er derfor vigtigt, at kommunen stopper
nedlæggelsen af markveje i landdistrikterne, ikke kun af hensyn til ryttere.
Der er ingen værdi i at bo på landet, hvis man ikke kan komme ud i den
omkringliggende natur.

•

Heste skaber liv på landet. En stor del af landbrugets produktionsdyr holdes
inden døre året rundt. Heste kan stort set gå ude året rundt.

•

Heste på landet skaber arbejdspladser!! Foder, smed, dyrlæge,
undervisning, turisme, håndværkere osv. En rapport fra SEGES konkluderer
at ti heste skaber én stilling.

