
 

 

Inkommit via e-post 30 september 2019  
 
I planerna för Torekovs framtid tycker jag att man också bör tänka in ryttare och häst. 
 
Ridsporten har vuxit avsevärt de sista årtiondena och når allt fler. Ridsporten har även blivit en viktig 
näring för småföretagande och avsättning för lantbruket. Ridsemestrar, ”ta med hästen på 
semestern”, Bed & Box är nya former av semestrande som växer. Bjärehalvön har ett flertal duktiga 
och i ridsportsverige kända aktörer, uppfödare, tävlingsryttare, tränare etc.  
 
För varje år som går är det alltfler sommargäster som tar med sig sin häst eller önskar göra så till 
Torekov med omnejd. Tyvärr är ridmöjligheterna begränsade. Ofta tvingas ridande ut i trafiken vilket 
vare sig är ngn trevlig ridmiljö eller riskfri sådan. Att bättre ta med ridmöjligheter i landskapet i 
planarbetet skulle gynna både attraktiviteten för sommarboende, hästföretagare och lantbruket. Det 
skulle vara önskvärt att man kunde knyta ihop olika områden med ridstråk. I Torekov med omnejd 
försvinner många grönområden i och med ökad exploatering vilket gör det svårare att ta sig fram till 
häst utan att tvingas ut i trafiken. Kunde man planera in stigar/stråk genom eller runt dessa bebyggda 
område skulle det vara mkt värt. Kanske kan dessa kombineras med cykel- och vandringsleder på ett 
liknande sätt som man gjort på den gamla järnvägen mellan Båstad och Grevie.  
 
Det vore också önskvärt att det lätt gick att hitta platser och leder där det är säkert, gynnsamt och 
tillåtet att rida. I likhet med cykel- och vandringskartor. Det minskar konflikter med allemansrätt och 
trafik.  
 
Kanske finns det också markägare som är villiga att avsätta en stig i kanten av sin mark om man 
frågar så att man kan skapa ett nät av stigar.  
 
Lösa hundar är ett konfliktområde varje sommar. Antalet hundägande sommargäster ökar. Det 
förekommer lösa hundar på fel plats, naturreservat, badplatser, åkrar, betesmarker etc.  Det är 
rimligt att det på en så populär semester- och rekreationsort som Torekov finns någonstans där det 
är påbjudet att låta hunden vara fri och springa och bada en stund. Det skulle förmodligen minska 
antalet lösa hundar på fel plats.  
 


