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Arbetsgrupp: Utveckling av Hästnäring i Lärjedalen och Vättlefjäll 
 
Syfte: Utveckla Hästnäringen i Lärjedalen och Vättlefjäll och därför få till stånd säkra ridvägar 
samt ett ridhus i Lärjedalen- Olofstorp.  
 
Ett andra syfte är att öka tillgängligheten till detta landskap också för hundpromenader och 
joggare samtidigt som det gynnar friskvården  
 

Bakgrund 
Vi är många som har hästar och rider i nordöstra Göteborg.  I Angered – Olofstorpsområdet 
finns ingen påbjuden ridväg med undantag för en mycket kort (15 minuters) ridslinga vid 
Storås ridklubb. Med tanke på att hästnäringen är jordbrukets vanligaste inriktning i 
Göteborg är detta ett stort problem. I den tematiska översiktsplanen för jordbruk i Göteborg 
slås fast att de flesta jordbruk i kommunen är hästanknuten och Bergum med 
Lärjeånsdalgång lyfts fram som ett av de viktigaste jordbruksområden i kommunen. Att ha 
säkra ridvägar och körvägar för häst är en förutsättning för långsiktig hästhållning med olika 
inriktningar. 
Avsaknaden av bra ridvägar i området är i sig farligt då vi tvingas rida allt längre sträckor på 
bilvägar och i villa områden. Hästar med ryttare får samsas med långtradare, bilar, mopeder, 
promenerande med barnvagn och hundar för att så småningom nå lugnare skogsområden 
(också de utan iordningställda ridvägar).  
För att få ett rikt och långsiktigt hållbart jordbruk med en varierad inriktning är det 
nödvändigt att bygga ridvägar också i nordöstra Göteborg. Detta skulle gynna många inte 
minst barn och unga i nordost. Hästgårdarna ligger i många fall relativt nära kollektivtrafik 
och det är lätt att ta sig hit från mer tätbebyggda områden också med cykel. Ridvägar skulle 
också minska den eventuella störning som kringboende kan uppleva från ridning i området 
och öka säkerheten i trafiken. Ridvägar skulle också gynna motionärer och hundägare. 
 
 
Kortsiktiga mål: (mätbara)  

1. Få bilister och andra att ta större hänsyn till ryttare.  
Få upp varningssyltar för ryttare på bilväg. 

2.  Få skyltar för påbjudna övergångar för häst och ryttare över Gråbovägen. 
  

3. Ridslingor nära hästgårdarna 
 



 
Långsiktiga mål: (mätbara)  

4. Kopplingar mellan slingorna det vill säga att göra den gamla banvallen från 
Västgötabanan ridbar och laglig för ridning.  
 

5. Ridleder som sträcker sig genom Vättlefjällsområdet in i Ale kommun. 
 

6. Manege i full storlek (Storås ridklubbs manege är liten och fullbokad). 

 
Medlemmar: Selina Johansson selina.johansson@hotmail.com tel 0708344570 , Ulrika 
Sjögren ulrika.sjogren@solberg.se tel 0730287600,  
Karin Nordström karinn_ordstrom@hotmail.com tel 0739512747 
 
Ansvarig: Selina Johansson selina.johansson@hotmail.com  tel 0708344570 
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