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Vision för
Hästarnas Värmdö år 2035
Välkommen att ta del av hästarnas Värmdö som det kommer att gestalta
sig år 2035. Att hästen har fått så stor del i
samhället har också medfört att
Värmdöborna mår bättre, det är lugnare
och vi har förmåga att ta väl hand om det
uppväxande släktet. Vidare är landskapet
öppet och inbjudande för alla att röra sig i
och det omfattande hästvägsnätet lämpar
sig väl för långa vandringar.
För att ta fram en här visionen har vi tagit hjälp av
hela nätverket Vision Häst Värmdö, omfattande
2000 personer. Den här bilden tonar fram

Värmdö kommuns karta över aktuella hästhållningar år 2020. År 2035 är de ännu fler.
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En tränings-/tävlingsanläggning för alla discipliner
Värmdö är välkänt i hästkretsar för den fina tävlingsanläggningen, dit alla vill komma och
träna och tävla. Den är Stockholmsregionens i särklass bästa anläggning och är lätt att
komma till, vilket gör att Värmdö blir ett namn på mångas läppar.
I den vackra naturen vid xxx (se sid 5-6) ligger en härlig mötesplats för alla hästintresserade.
Här finns ridbanor (för tölt, pass, western, körning, dressyr, working equitation, hoppning
m fl grenar), ridhus, terrängbana, TREC- resp maratonbana, restaurang och gäststallar.

Den här anläggningen har gett flera nya arbetstillfällen, både permanenta och korta
anställningar vid evenemang. Anläggningen hyrs ut till träningar och stora tävlingar i alla
discipliner, samt till premieringar, rasuppvisningar och andra event. Från lokala tävlingar till
elitklasser. Även flera event med hundar, katter, kor och får äger rum varje år.

Ridhus öppna för alla
På ett par platser i kommunen finns
kommunala ridhus som är till för alla
som inte har tillgång till det på platsen
där hästen bor. Dessa ridhus är
fristående från inackorderingsstall eller
ridskola. De bokas och betalas via
kommunens lokalbokningssystem.
De är belägna med bra tillfartsvägar
och generösa parkeringar.
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Ridning och körning utomhus
Nu finns det ett stort nät av hästvägar och en ridled som
sträcker sig över stor del av kommunen. Nu kan alla rida ut
på säkra vägar utan att störa eller förstöra.
Vi har ett fint samarbete med skidåkare, orienterare,
vandrare m fl, så at alla kan njuta av att skogar öppnats
upp. Markägare har förstått fördelarna med att upplåta
särskilda stigar för ryttare och kuskar och njuter av den
vackra synen när hästar passerar. Kommunen kontrollerar
att allemansrätten inte stängslas bort.
Många näringsidkare som finns utmed ridleden samarbetar
och erbjuder kost, logi, spa och massage till ekipagen som
passerar. Besöksnäringen har fått ett starkt uppsving sedan
ridleden kom till.
I anslutning till ett av ridhusen ovan finns en drygt kilometerlång galopp- och körslinga för
konditionsträning. Den har underlag som fungerar att rida/köra på året om. Den är anlagd i
kanten av ett stort bete med bra parkeringsmöjligheter intill.
Det finns även klippta gräsmarker för ridning och några är även försedda med hinder. Även
dessa ligger i anslutning till ridhusen nämnda ovan. Här är det många som tränar kondition
och styrka.

Rid- och hästutbildning
Ridskolorna har, tack vare kommunens
satsningar, kunnat utveckla sina anläggningar,
både fysiskt och innehållsmässigt. De har både
rid- och hästutbildning väl anpassad till olika
målgrupper och önskemål.

Hästunderstödda insatser
Rehabilitering, vård, social omsorg,
arbetsträning med hästar i stallmiljö är väl
utvecklat och kommunen, äldreboenden,
förskolor, särskolor, försäkringskassan mfl är
trogna kunder.
Det sociala, umgänget med sin favorithäst, är
fortsatt enormt uppskattat av alla, både
kvinnor och män och anses vara oersättligt.
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Numera uppskattas det sociala värdet för vårt välmående/mentala hälsa även av samhällets
olika instanser och många arbetsgivare erbjuder sina anställda hästumgänge på arbetstid.

Arbetshästar
Arbetshästen är tillbaka. Det finns flera
entreprenörer som tillhandhåller
tjänster för skogsarbete, park/grönyteskötsel och renhållning i
tättbebyggda områden med häst.
Kommunen är en av de stora kunderna.
De används gärna också av turister eller
i vård och omsorg som på fotot till
vänster.

Många rider eller kör sin häst för att handla mat
eller stannar till för en hamburgare eller glass.

Att lunka fram på hästryggen i sakta mak
tillsammans med goda vänner är obetalbart!

Grönskötsel även kallat bete
Kommunen och andra
markägare anlitar gärna
hästar för att få sina marker
betade.
Tänk att ha betandes hästar
längs vägarna i stället för att
klippa med gräsklippare. Det
gör att fler hagmarker har
återskapats på platser där det
förr igenvuxet, vilket gynnar
den biologiska mångfalden.
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Könsneutralt
I stallen är alla kön lika välkomna och som tidigare görs ingen
skillnad vare sig i undervisning eller tävling. Det har gjort att
det numera är nästan lika många killar som tjejer i stallen.

Veterinärklinik
En veterinärklinik för häst finns nu i kommunen. Den är bl a
försedd med rehabiliteringsbassäng

Lokalisering av tävlingsanläggning resp öppna ridhus
Tänkbara platser för tränings-/tävlingsanläggning för hästsport och event
Det är viktigt att en sådan anläggning är lättillgängligt utan långa krångliga grusade vägar att
fara på och helst så centralt som möjligt utan att bli störda av bebyggelse.
Bra platser skulle vara
• Ekobacken - tomt 1:7 där de redan tagit ner skogen men ev inte får bygga
• Kilen - Insjön där en ny ÅVC ska anläggas. Nära stora vägen. Tillsammans med Nacka
kommun?
• Älvsby industriområde. Några av de nya industritomterna tillsammans med det sparade
grönområdet.
• Hemmesta Torp (kommunen äger) - tillgängligt från alla väderstreck
• Storskogen - med infart från väster, norr eller söder)
• Lemshaga, lättillgängligt
• Säby, Ingarö
• Ormingelandet
• Sandö - Norrnäs - Siggesta
• Mölnvik, söder om brukshundsklubben
• Södra Evlinge Ingarö – om åkrarna blir oanvändbara pga gc-vägdragning

Tänkbara platser för öppna ridhus
Det bör vara bra vägar som går att köra säkert med hästsläp även vintertid.
• Mitt emot Saltarö/Fagerdalakorset. Centralt på Värmdö och ridavstånd från många stall.
• Vid Ploglandet (kommunens mark)
• Ingarö Fågelsångens Gård, Säby Gård, Södra Evlinge

6
2020-02-25

Häst på kommunkontoret

”Arbetet Hästvägsföreningen gör
är jätteviktigt för att hästarna ska
prioriteras när samhället växer!”
tjänsteperson i Värmdö kommun

Vi har tänkt utanför boxen!

Mer information
www.visionhastvarmdo.se
info@visionhastvarmdo.se
Visionen antagen av Värmdö Hästvägsförenings årsmöte 2020-03-14

