
Välkommen till ridstigen i Tahult Regler
• Visa hänsyn för andra som vistas vid stigen.
• Rid endast på den grusade stigen.
• Det är förbjudet att rida på travbanan.
• Var  vänlig håll hunden kopplad.
• Nedskräpning är förbjuden.
• Endast markägarna äger rätt att framföra motorfordon på stigen.
• Tänk på att älgjakten börjar i mitten av oktober. Använd gärna 

reflexväst för ökad säkerhet. 
• Undvik att rida på stigen under tjällossning för att minska skador på

underlaget.

Ridstigen i Tahult är resultatet av ett lokalt naturvårdsprojekt där Naturvårdsverket är medfinansiär genom 
satsning på lokal och kommunal naturvård. Härryda kommun har drivit projektet och tack vare avtal med 
privata markägare har stigen kommit till! Stigens längd är cirka tre kilometer och anlagd som ridväg – självklart 
kan du på hundpromenad eller löparrunda använda stigen, men tänk på att hästar kan dyka upp med fart!

031 - 724 61 00                                
harryda.se
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Naturen kring stigen
Stigen slingrar sig fram genom gran- och tallskog med inslag av björk och 
enbuskar. Flera mossar passeras och vid dessa finns det möjlighet att få se 
de bomullsliknande bollarna av gräset tuvull som blommar i maj och myrlilja
som blommar i gult under juli och augusti tillsammans med den rosa 
klockljungen. Samtidigt som du lyssnar till fågelsången kanske du träffar på
rådjur eller älg i naturen!

Har du tur kanske du får se den sällsynta klockgentianan som blommar med 
stora blå klockor på sensommaren. Fjärilen alkonblåvinge har klockgentianan 
som värdväxt och lägger sina vita ägg på dess stam. 

Hästen, ryttaren och allemansrätten
Ridning och körning med häst ingår i allemansrätten och därför är ”vett och 
etikett” från hästryggen jätteviktigt. Hästen kan orsaka större skada än en 
människa till fots vilket gör att ryttaren måste vara uppmärksam så att marken 
inte skadas. Undvik att rida i skogen och annan blöt samt känslig mark under 
våren och hösten när den mjuka marken lätt skadas. I naturreservat gäller 
särskilda regler som finns att läsa i informationen för området. Mer information 
om ryttaren och allemansrätten finns på naturvardsverket.se och lrf.se

Det är aldrig tillåtet att rida på:
* tomtmark * åkrar, vallar eller annan odlad mark
* skogsplantering * parker, gräsmattor och planteringar

Fråga markägaren först och rid sedan - är en bra regel!

Ridstigens sträckning

Blommande klockljung (rosa) och 
myrlilja (gula). 

Varggrop, soldattorp och torvbrytning
Du som promenerar har möjlighet att göra några avstickare från ridstigen till de markerade platserna på kartan. 
Några av gårdarna i Tahult och Gökskulla är sedan 1800-talet delägare i en tomt (T) där ett soldattorp kunde 
upplåtas åt en knekt. Något torp har dock troligen aldrig byggts. Intill ”Knektetorpet” som platsen kallas, finns 
en varggrop (V). Det är en grop med spetsiga pålar i botten som täcktes med grenar och sedan kläddes med 
löv, gräs och grangrenar. En pinne stack upp med ett byte eller matbit som lockbete. Vargen trillade sedan ner 
i gropen och spetsades av pålarna. Geografin kan vara en förklaring till varför varggropen anlades här. Det var 
ett naturligt led in till byn om man ville äta lite tamdjur och höns!  

Om du följer bäcken mot Haketjärn finns resterna av en kvarn (K), där du kan hitta flera kvarnstenar om du tar 
dig fram längs med bäcken. Mossen dämdes upp och vattnet från ”kvarndammen” drev kvarnen på sin väg till 
Haketjärn. Under andra världskriget bröts torv i Groparemossen kring Grönsångarvägen. Även norrut i 
Högaråsmossen har planer funnits på torvtäkt.


