Ridstigar i Tahult
I detta område finns 4 kilometer ridstigar. Ridstigar kan användas oavsett om man
rider, joggar eller promenerar med hunden, men tänk på att hästar och ryttare kan
dyka upp med fart! Tillsammans ansvarar vi för att umgänget med naturen och
medmänniskor sker smidigt och med hänsyn.

Ridstigen i Tahult

Allemansrätten – utan att störa
eller förstöra

En 3 kilometer svagt kuperad ridstig går
genom gran- och barrblandskog och öppna
mossar och våtmarker. I mossarna finns
bomullsliknande bollar av grässorten tuvull. I
juli blommar den gula myrliljan och i augusti
den rosa klockljungen. Platsen Knektetorpet
(S på kartan) var på 1800-talet avsett för ett
soldattorp men det blev aldrig byggt. Intill
tomten finns en varggrop (V på kartan).
Det är förbjudet att rida på travbanan.

Njut av naturen även om marken ägs av någon
annan, exempelvis en privatperson eller ett
företag. Tänk på att du får rida och cykla endast
på så sätt att det inte skadar marken. När det är
blött måste du vara försiktig så det inte blir djupa
spår av hovar och däck på marken. Observera att
det är förbjudet att rida eller cykla på enskild
tomtmark, i skogsplanteringar, på åkrar och
gräsmattor. Läs mer om allemansrätten på
www.naturvardsverket.se

Ridstigen i Gallhålan
Den kuperade ridstigen slingrar sig fram cirka
1 kilometer genom ekskog på Åsen i
Gallhålans naturreservat. På några ställen finns
rastplatser med bänkar. Fram till år 1850
bodde människor på Gallhålans gårdstomt (G
på kartan). De gamla husgrunderna finns kvar.
I naturreservatet får du inte rida i skogen utan
hästen ska hållas på ridstigen.

4 km of bridleways
Bridleways can be used if you’re on
horseback or, for example, walking your dog, but
remember that riders can appear suddenly at
speed! Together we’ll make sure that any such
meetings happen safely. Tahult bridleway – 3 km,
gently undulating through mixed coniferous
forest and open marshland. Gallhålan bridleway
– 1 km, hilly through an oak forest. There are
picnic areas with benches.

Ridstigarna är ett samarbete med Naturvårdsverket genom LONA och Göteborgs insjörike, en del av
EU:s landsbygdsprogram. Mer information: Härryda kommun tel. 031-724 61 00, www.harryda.se
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The Right of Public Access –
don’t disturb, don’t destroy
You can enjoy the countryside even if the land
is owned by someone else, but only ride or
cycle in ways that don’t damage the ground.
You’re not allowed to ride or cycle on private
land, in forestry plantations, cultivated land,
or on lawns.
Read more on www.naturvardsverket.se

