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Skrivelse från Vision Häst Värmdö angående skyltar
“Ridning förbjuden”
Förslag till beslut
1. Ungdoms-, kultur och fritidsnämnden beslutar att brett informera allmänhet,
ryttare, hästägare och markägare om vilka regler som gäller för skyltning i
Värmdö kommun.
2. Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden uppmanar de samfäfligheter/markägare
som har satt upp skyltar “Ridning förbjuden” att montera ner dessa skyltar,
eftersom det inte finns några tillstånd utfärdade för detta vare sig av Värmdö
kommun eller av länsstyrelsen.
3. Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden tillstyrker utbildnings-, kultur- och
äldrekontorets förslag att i samverkan med samhälisbyggnadskontoret inrätta en
samrådsgrupp för utveckling av motionsspår, vandringsleder, ridstigar och
cykelslingor.
4. Denna samrådsgrupp bör också hitta goda samverkansformer med bland annat
Vision Häst Värmdö, RLF Värmdö, hästföretagare, markägare m.fl. intressenter
när det gäller att utveckling av påbjudna ridstigar och ridslingor i Va••rmdö.

Beslutsnivå
Beslut i detta ärende fattas av ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden

Ärendebeskrivning
Vision Häst i Värmdö har inkommit med en skrivelse angående att ett relativt sort antal
skyltar “Ridning förbjuden” finns uppsatta runt om i kommunen. Det är ofta vägverkets
officiella skyltar som används. För att dessa skyltar ska vara giltiga gäller att kommunen
eller länsstyrelsen har beviljat tillstånd. Några sådana tillstånd finns inte utfärdade vare
sig av Värmdö kommun eller länsstyrelsen. Enligt trafikförordningen kapitel 10, har
enskilda väg- och markägare rätt att utan tillstånd förbjuda motordrivna fordon medan
förbud mot cyklar eller hästar kräver tillstånd av kommunen eller länsstyrelsen.
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Förvaltningens synpunkter
Utbildnings-, kultur- och äldrekontoret föreslår ungdoms-, kultur- och fritidsnämnden
besluta att brett informera allmänhet, ryttare, hästägare och markägare om vilka regler
som gäller för skyltning i Värmdö kommun. Samtidigt bör de samfälligheter/markägare
som har satt upp skyltar “Ridning förbjuden” uppmanas att montera ner dessa skyltar,
eftersom det inte finns några tillstånd utfärdade för detta vare sig av Värmdö kommun
eller av länsstyrelsen.
Utbildnings-, kultur- och äldrekontoret föreslår vidare att i samverkan med
samhällsbyggnadskontoret inrätta en samrådsgrupp för utveckling av motionsspår,
vandringsleder, ridstigar och cykelslingor. Detta för att få en klar överblick över hela
kommunen när det gäller utvecklingen av fömtsättningarna för att utöva
motionsaktiviteter, friluftsliv och ridning i Värmdö kommun. Denna grupp bör också
hitta goda samverkansformer med bland annat Vision Häst Värmdö, RLF Värmdö,
hästföretagare, markägare m.fl. intressenter.
När det gäller former för samverkan att utveckla påbjudna ridstigar och ridslingor har en
förstudie redan genomförts genom projektet “Rida säkert i Värmdö” inom ramen för
Vision Häst Värmdö, Värmdö föreningsråd i samverkan med bl.a. JM och Värmdö
kommun. 1 förstudien rekommenderas att gå vidare med två konkreta projekt; den
dagliga ridslinganlridstigen runt Gustavsberg, Tjustvik, Hålludden och en mer
turistinriktad ridled vid Myttinge.
För att dessa två projekt ska kunna genomföras finns behov av en särskild
“ridvägsorganisation” som kan vara avtalspart till markägaren och som organiserar
ryttarna som nyttjar slingan!leden. Fo•~rstudien rekommenderar att det bildas en sådan
“ridvägsorganisation” och att denna tillsammans med markägare, i detta fall JM,
Fortifikationsverket och Värmdö kommun jobbar vidare för att förverkliga dessa två
projekt.
Om dessa projekt blir lyckade, (det finns goda förutsättningar för detta), bo~~r detta
arbetssätt kunna ligga till grund för en fortsatt utbyggnad av ridslingor och ridvägar i
Värmdö kommun och kanske också inspirera andra kommuner till något liknande.
Finansieringen bör komma från alla tre parter men projektmedel kan också sökas från
t.ex LeaderUross, Landsbygdsprogrammet och liknade källor.
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Ang. Skyltar “Ridning förbjuden”
Runt om i kommunen sitter ett stort antal skyltar “Ridning förbjuden” uppsatta och det är
Vägverkets officiella trafikskylt som används. Dock har vi erfarit att för att en sådan skylt
ska vara giltig måste kommunen godkänt och registrerat skylten. Men vad vi också har in
formerats om är att kommunen inte har beviljat några sådana tillstånd. Det innebär alltså att
alla de skyltar om “Ridning förbjuden” som är uppsatta i kommunen är ogiltiga.
Detta är ej känt av allmänheten och kanske inte ens av dem som satt upp skyltarna, utan alla
tror att det som visas på skylten gäller. Det leder till att våra möjligheter att rida ut ytterligare
begränsas, för även om ryttaren känner till att skylten inte gäller gör inte andra det, vilka kan
leda till konfrontationer samt att vi ryttare känner oss utestängda och oönskade.
Således anser vi att kommunstyrelsen ska uppdra åt förvaltningen att omedelbart gå ut med
tydlig information till samtliga invånare om att dessa skyltar inte gäller och att de samfällig
heter/markägare som har sådana skyltar åläggs att ta ner dem.
Vi emotser bekräftelse på att ärendet mottagits, diarienummer, och fortlöpande information
hur ärendet hanteras.
Med vänliga hälsningar,
Vision Häst Värmdö
För styrgruppen.

Eva Bergström
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