
Hästförening får EU-bidrag 
 

Europeiska Socialfonden (ESF) Växtkraft Mål 3 har beslutat om bidrag för att undersöka 

förutsättningarna för en rid- och körled på Gotland. Det är Gotlands Brukshästförening JUF som vill 

öka engagemanget kring brukshästar och deras användning, både i gamla traditionella sysslor och 

med anpassning till människors önskemål om en aktiv fritid.  

Tanken är att lantbrukare och hästföretagare ska kunna erbjuda service i form av övernattning, 

uthyrning av hästar, hästskjuts mm längs med leden och att sockenföreningarna kan ge besökande 

ryttare och körekipage tips om sevärdheter. Föreningen vill också genom olika utbildningsinsatser, 

stimulera hästföretagare att komplettera och stärka sin försörjning genom att ta hästen i praktiskt 

bruk vid evenemang i den egna bygden.  

Projektledare är Maria Pettersson från Grötlingbo: ”Till att börja med ska vi lyssna med markägare, 

lantbrukare, hästfolk m fl om det finns intresse för en rid- och körled och sen ska vi försöka kartlägga 

var man kan komma fram utan att behöva trängas med bilar. Däremot kanske vi kan samsas vissa 

sträckor med cykelleden på Gotland. Nästa steg blir att fundera över hur man kommer överens med 

berörda markägare om att nyttja gamla vägar och stigar och vem som ska se till att de hålls 

framkomliga. Vi måste också undersöka hur man gör för att få projektet självgående i framtiden och 

kanske bara har marknadsföring och kartor som en gemensam uppgift.” 

Det finns ett antal ridleder på fastlandet, t ex Hallandsleden och Sörmlandsleden där den här idéen 

blivit verklighet. I budgeten som föreningen har för projektet ryms också studiebesök på fastlandet 

för att hämta erfarenheter av hur man gått till väga där.  

Om förstudien visar sig lyckad, vilket nästan redan verkar bli fallet med tanke på all positiv respons 

föreningen fått de senaste veckorna, siktar man på att någon del av en rid- och körled kan tas i bruk 

under 2005 eller kanske t o m tidigare. ”Jag tar gärna emot tips och idéer om var det är lämpligt att 

rida och köra och om man kan erbjuda logi för hästar och människor” säger Maria Pettersson. 

I regelverket för EU-bidrag för den idéella sektorn står att läsa: ”Målet är att uppmuntra föreningar, 

kooperativ och andra aktörer inom den sociala ekonomin att engagera sig i aktiviteter som skapar 

ökad tillväxt och sysselsättning.”  ESF-kontoret och Växtkraft Mål 3 har absolut satsat på rätt häst! 

 


