
Velkommen!



Arbejdsgruppe for naturridning i 
Ringkøbing-Skjern Kommune 

”Klubsamarbejdet”  

”Projekt Ridespor”

Peter Barner-Rasmussen
Formand for den frivillige
arbejdsgruppe
”Projekt Ridespor”
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Projekt Ridespor

• Maj 2015: RKSK inviterer til inspirationstur til 
Riderute Thy
– Kystturismeredegørelse 2014

– Rapport om rideturisme i RKSK 2015

– Fritidslivspolitik

• Sommeren 2015: forberedelse og rekruttering
– Rideklubber, professionelle rideaktører, engagerede 

enkeltpersoner

• August 2015 – marts 2016: Fire møder
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http://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider
http://www.hvidesande.dk/hvide-sande/analyse-af-rideturismen-i-rksk-2015


Visioner
• Fremme mulighederne for at ride i naturen i 

Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn for både 
bosætning og turisme.

– Sammenhængende og markerede rideruter mellem 
områder, hvor ridning er tilladt.

– Anlæg af ride- vandreruter i form af trampespor langs 
eksisterende og nye cykel-, naturstier o.l.

– Ringkøbing-Skjern skal være en hestekommune, som 
tiltrækker ryttere, stutterier, trænere og hesteejere.
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Dagsordener

• Netværksdannelse
• Oversigt over rideområder i RKSK
• Drøftelser med:

– Naturstyrelsen
– RKSK
– Landdistriktsråd

• Ridning og jagt
• Tema artikel i Dansk Islandshesteforenings blad 

Tölt
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Hvor skal vi hen – du?

• Denne netværksdag: 

– Ideer til fremtidig aktivitet

– Organisering?

– Samarbejde?

– ??
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Rideturismen i Ringkøbing-
Skjern området

Hvad ved vi om området og rideturisme?

v/Liv Malskær, projektleder i Værtsskab i Verdensklasse



Hesteudlejere…

•Vinterlejegaard/Bjerregaard
•Søndervig Ranch/Søndervig
•Vedersø Ridecenter/Vedersø
•Nymindegab Ridecenter/Nymindegab
•Havhesten/Blåbjerg Plantage
•Dejbjerg Islænderheste/Dejbjerg
•Lilleby Fjordheste/Videbæk



Høhoteller…

•Havhesten Bed and Horse/Blåbjerg Plantage

•Klithedegaarden/Husby Klitplantage

• Stutteri Virkelyst/Ølgod

• Søndervig Bed and Brakfast og Høhotel/Søndervig

• Stald Tandholm/Tarm

• Flodgaard Mohair B&B og Høhotel/Skjern

•Krywilygaard/Ringkøbing

•Og hvem er der ellers derude?



Rideturister…

• 24.000 turister rider under deres ferie i Ringkøbing-Skjern eller rejser 
til området med dette ene formål

• For 66% af rideturisterne har muligheden for ridning væsentlig 
betydning for deres valg af ferie

• 28% af rideturisterne på destinationen er danskere og 64% er tyskere

• 88% af rideturisterne vil holde rideferie i Ringkøbing-Skjern igen, og 
95% vil anbefale det til andre



Hvad er problemet?



Ridespor i 
kommunen



















Hvis vi hjælper hinanden, kan vi skabe 
sammenhængende rideruter – hvis man vil det?


