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ABSTRACT 

Sonesson, M. 2019. Konflikten ”Hästen och allemansrätten” – En studie av markförändringar i 

samband med ridning. Kulturgeografiska institutionen, C-uppsats, Uppsala Universitet. 
 

The purpose of this study is to identify, document and map any changes in soil due to horse-riding in relation to 

the nationally prevailing conflict between horse and land owners whether the horse should furthermore be included 

in the Swedish Right of Public Access. The study includes a field work done in Vagnhärad, Sweden where changes 

in soil was documented accordingly to the trail-problem assessment method developed by Marion and Leung in 

1999. The conflict has been summarized by previous research and supplemented with a framing analysis that 

shows how it is portrayed in national media. The result of the fieldwork has been visualized with GIS, and then 

analysed to provide a solution for how and when to use the area for riding to prevent conflict. The analysis was 

made in relation to the result from the field work and previous research that was presented but most importantly 

in relation to the notions of the Recreational Opportunity Spectrum and Recreation Carrying Capacity. The result 

of the study was that the area of interest was indeed affected by horse-riding, mostly through the exposure of tree 

roots. It also showed that by adhering to the principles of the Swedish Right of Public Access and the previously 

mentioned models of analysis you can prevent a rising conflict and limit the effects on soil and nature done by 

horse-riding. 
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1. INLEDNING 

Hästilsken markägare vapenhotade flicka (Skyllborg, 2018). Detta är ett extremt fall, men 

faktum kvarstår: allt fler markägare yrkar för rätten att förbjuda häst- och ryttarekipage på sin 

mark, och lika många ryttare argumenterar för tillträde med bakgrund i allemansrätten. Den 

svenska hästnäringen är en expansiv bransch som kommer närmare och närmare stadskärnan i 

och med ökningen av andel hästar i närhet av större tätorter. År 2004 uppskattades antalet hästar 

i Sverige till 283 100 varav 75% fanns inom större tätorter (Jordbruksverket & Statistiska 

centralbyrån, 2005). 2016 uppskattades antal hästar till 355 500, vilket är en ökning med 72 

400 stycken. Den procentuella andelen hästar i tätortsområden är dock oförändrad 

(Jordbruksverket, 2017). Med en dryg kvarts miljon hästar i svenska tätorters närhet är det inte 

otänkbart att konflikten mellan hästen och allemansrätten varit på tapeten länge.  

I studieområdet som ligger i  Vagnhärad, strax nordväst om Trosa i Södermanlands län (Fig 

1), är konflikten högaktuell. Sedan många år tillbaka har ridning genomförts i området, men på 

senare tid har detta inte varit lika självklart. Olovliga förbudsskyltar har satts upp (Trosa 

Kommun, 2018-12-05) vilket begränsar häst- och ryttarekipagens ridmöjligheter, och i en 

kortare intervju med en av områdets hästägare framkommer det att denne tror markägaren anser 

att hästarna förändrar marken på ett negativt sätt (2018-12-04). Kärnan i den här uppsatsen är 

en utredning omkring hur ridning kan genomföras för att orsaka så lite fysiska förändringar av 

framförallt marken som möjligt i den omkringliggande naturen. Genom denna kommer 

uppsatsen tillhandahålla ett förslag på hur ridning ska genomföras i området för att minimera 

möjligheten för att konflikten ska pågå. 

Det som orsakar störst förändring är ridning på stigar och leder som inte är anpassade för 

just ridning (Newsome et al., 2004) Utöver att studien visar att det är en källa till en konflikt 

mellan markägare och allmänhet så visar den även att det leder till diverse mark- och 

jordmånskador såsom fördjupning av leder, erosion, utveckling av informella stigsystem, 

störning av vilt samt spridning av diverse svampar och fröer som kan skada växtriket. Genom 

att anlägga formella ridleder och att inte låta ryttare röra sig fritt i naturen, kommer inte längre 

ridningen i lika hög utsträckning störa vilt samt att det enligt häst- och markägare inte längre 

har någon källa till konflikt (Newsome et al., 2004).  
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Figur 1. Områdets placering i Södermanland. 

Källa: Klassisk Europakarta av ©National Geographic via ©ESRI Open Atlas, ortofoto över 

fältstudieområdet via ©SLU Geographic Extration Tool bearbetad i ArcMap 10.4.1. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera, inventera och kartera eventuella markförändringar i skog 

till följd utav häst- och ryttarekipage i Vagnhärad mer specifikt Lövsta, med bakgrund av den i 

Sverige enligt Elgåker et al (2012) generellt rådande, konflikt mellan mark- och hästägare om 

huruvida hästen ska vara fortsatt inkluderad, eller exkluderas ifrån, allemansrätten. Den 

övergripande frågeställningen för studien är: Hur kan den rådande konflikten mellan häst- och 

markägare i Sverige förstås i relation till de markförändringar som observeras i direkt 

anknytning till de ridleder som nyttjas i Lövsta? Studien redogör även för följande frågor:  

• Vad har de av häst- och ryttarekipage gjorda markförändringarna för natur, och hur kan 

man förstå dess effekter på skog och mark? Hur kan man tolka de förändringar som 

inventerats i det aktuella studieområdet i positiv kontra negativ bemärkelse? 

• Hur kan man förstå allmänhetens och markägares upplevelser av de av hästar orsakade 

markförändringar, och hur skulle man kunna anpassa den rekreationella ridningen för 

att minimera de eventuella negativa upplevelser dessa har? Hur påverkar detta en 

eventuell konflikt? 

1.2 Metod  

För att kunna förstå den rådande konflikten mellan häst- och markägare samt få en överblick 

av den diskussion som förs angående allemansrätten och dess funktion i förhållande till häst- 

och ryttarekipage har en framinganalys genomförts. Framinganalysen visar hur relevanta 

medier framställer problematiken till allmänheten. Genom mediala kanaler skapas så kallade 

ramar som gestaltar olika händelser vinklade ur särskilda perspektiv beroende på vilka 

ställningstaganden som de vill belysa (de Vreese, 2005). En systematisk beskrivning av dessa 

ramar ger en bredare förståelse för, och en djupare inblick i, den relevanta händelsen vilket 

tillgodoser allmänheten med fler infallsvinklar och angreppssätt att kritiskt granska 

problematiken (Gorp, 2010). Framinganalysen genomfördes med artikelsökningsverktyget 

Retriever Research. Framinganalysen avgränsades till år 2018 vilket gav 184 träffar på 

sökorden allemansrätt* samt häst*, och av dessa bedömdes 32 artiklar vara nyhetsinslag av 

olika karaktär. För att konkretisera analysen formulerades ett antal indikatorer, dessa syftade 

till att avgöra vilken betoning artiklarna hade i förhållande till den rådande konflikten samt av 

vilken anledning artikeln skrevs. Indikatorerna var om hästar eller ridning beskrevs eller 

diskuterades i samband med negativa aspekter såsom skadegörelse, skyldigheter eller intrång 

eller positiva aspekter såsom rättigheter och inkluderande. Vidare så inkluderades även vilken 

mediekanal som gett upphov till artikeln, så att en analys på konfliktens spridning 

möjliggjordes.  

Ett fältarbete genomfördes på plats i studieområdet (Fig. 1) Lövsta. Fältarbetet syftade till 

att inventera de markförändringar som observerats i anknytning till ridlederna, samt att jämföra 

dessa med omkringliggande leder som endast nyttjats för vandring. Detta gav mig möjligheten 

att göra en för- och efterstudie, där de av fotgängarna använda stigarna representerar lederna 

innan häst- och ryttarekipage förändrade deras karaktär. Inventeringen genomfördes med hjälp 

av the trail problem-assessment method (fortsättningsvis TPAM) vilken utformades av Yu-Fai 

Leung och Jeffrey L. Marion (1999) för att studera skador på leder.  
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Inventeringen genomfördes systematiskt enligt en modifierad TPAM i studieområdet i tre 

steg (se fig. 2). Förändringar har gjorts för att anpassa metoden till min studie, och metodiken i 

dess helhet presenteras i figur 2. Först karaktäriserades leden utifrån användning och storlek. 

Möjliga användningsområden var rid- eller vandringsled, och de identifierades utifrån 

förekomsten eller avsaknaden av spår från häst. Storleken avgjorde genom att mäta ledens 

bredd. Storlek indikerar huruvida det är en stig eller en väg, där stig är inom spektret 61–183 

cm och väg är >183 cm. I originalversionen framkommer också faktorn stig på väg, men detta 

är irrelevant i för det valda studieområdet (Leung & Marion, 1999). Sedan inventerades 

förändringarna i marken, vilka identifieras som markerosion, exponering av trädrötter, 

markbreddning och markväta. Markerosionen definieras utifrån hur djupt materialet eroderats 

i jämförelse med vad som antas vara originalytan, vilket mättes från den antagna originalytan 

till den nyeroderade ytan. Problematik uppstod dock i samband med inventeringen då det 

framkom att erosionen i området var betydligt lägre än det spann som TPAM tillhandagav, 

därför har metoden definierats om så att den anpassats till den här studien. I enlighet med 

metoden är det lägsta värdet på fördjupning som räknas som erosion 30 cm, vilket är maxvärdet 

som uppmättes i området. Med bakgrund i att metodiken omformuleras för att bättre vara 

anpassad för den här studien har det aktuella spannet för fördjupning vidgats. Det inkluderar nu 

all typ av fördjupning som inte anses bero på att marken är försvagad till följd av nederbörd.  

Exponering av trädrötter innebär att rötterna befinner sig ovan mark, och att dess sidor är 

synliga. Slitskador på rötterna definieras som att dessa helt eller delvis saknar bark. 

Markbreddning är, enligt Leung och Marion (1999), att leden i förhållande till intilliggande 

delar har breddats av djur och/eller människa. Markant breddning av leden innebär att den >183 

cm bredare än andra delar av samma led, och om den är 91–183 cm bredare definieras den som 

breddad. Leden anses vara blöt om det är lerigt på mer än 50% av den, inkluderat vattenpölar 

samt eventuell pågående ytavrinning eller spår av det. Till sist identifieras eventuella försök till 

underhåll av leden, närmare bestämt grusning, ditplacerade övergångar över särskilt leriga 

sektioner, antropogent konstruerade dränage samt uppenbara dammar med syfte att blockera 

eller avleda vatten. De två sistnämnda kategoriseras även utifrån dess effektivitet. Varför de här 

indikatorerna är centrala för inventeringen är inte bara att de var en del utav den metod som 

Leung och Marion presenterade, utan också för att de har betydande effekter på skogen och 

markens karaktär.  

 
Indikator Beskrivning av indikator 

Inventeringsindikatorer 
 

Startpunkt Dokumentering av var inventeringen av leden började. 

Slutpunkt Dokumentering av var inventeringen av leden slutade. 

Användningsområde  Vandring (segment används endast av fotgängare)  
Ridning/vandring (segment visar på att ridning genomförs 

genom hovspår och/eller hästspillning) 

Ledens bredd Led (segmentet är inom 61-183 cm)  
Väg (segmentet är >183 cm) 

Tillståndsindikatorer 
 

Markerosion Segmentet har eroderats under den antagna originalytan, 

presenteras i centimeter. 

Exponering av trädrötter Något (segmentet har exponering av trädrötter, sidor och 
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 topp av roten är tydliga).   
Betydande (ovan samt skador i form av avskavd bark). 

Markbreddning 91-183 cm (segmentet har breddats 91-183 cm i förhållande 

till andra, mer typiska, segment av leden).  
>183 cm (som ovan, men breddningen anses vara markant). 

Markväta Segmentet har blöt lerig jord över mer än halva leden, 

inkluderat moras och stående vatten* 

Ytavrinning Segmentet har pågående eller spår av ytavrinning. 

Indikatorer på antropogen förvaltning 
 

Grusning Segmentet har grusats. 

Damm En uppenbar mänsklig konstruktion innefattande en struktur 

av trä eller sten med syfte att avleda vatten. Uppskattas i termer 

om dess effektivitet.  
Väldigt effektiv  
Delvis effektiv  
Ineffektiv 

*Det krävs av forskaren att avgöra om markvätan är ’normal’ för området. Har det regnat mycket måste vätan 

underskattas och är det pågående torka ska vätan överskattas. 
Figur 2. Studien metod presenterat schematiskt. 

Källa: Trail problem-assessment method modifierad av Leung & Marion. 1999. 

 

Resultatet från inventeringen har illustrerats med hjälp av GIS. Genom att ta GPS-punkter vid 

noterade markförändringar har dessa kunnat placeras ut dessa i en terrängkarta gjord i ArcMap. 

På detta kan sätt kan rid- och vandringsleder jämföras samt en uppfattning om omfattningen av 

markförändringarna kan bildas. Samtidigt kunde samband mellan olika markförändringar och 

deras geografiska position studeras. Således har en topografisk analys och en 

överlagringsanalys av området implementerats. Den topografiska analysen genomfördes med 

syfte att beräkna åt vilket håll det lutar i området och på sätt öka min förståelse av 

erosionsförloppet och ytavrinningen. Överlagringsanalyser är en av de vanligaste verktygen för 

rumslig analys, och utgår ifrån principen att man överlappar flera lager och på så sätt kan studera 

samvariation (Hall et al., 2003).  

I kompletterande syfte genomfördes en kortare intervju i samtalsformat med en av 

hästägarna i området. För denna intervju fanns ingen intervjuguide då den var spontan, och 

tyvärr har varken andra hästägare eller områdets markägare kunnat höras. Vidare har en 

mailkonversation hållits med Trosa Kommun för att reda ut huruvida uppförandet av 

förbudsskyltar i området var godkänt av kommunen.  

1.3 Avgränsningar 

Studien genomfördes på nationell likväl som lokal nivå. Den nationella nivån tillgodoser 

studien med den rådande diskussionen kring allemansrätten och häst- och ryttarekipage, och 

ämnar spegla konflikten som gav upphov till valt fältstudieområde. Studien gjord av Elgåker et 

al är ifrån 2011, och på så sätt motiveras att framinganalysen genomfördes på nyhetsmaterial 

från 2018. Detta gör att tidsspektrat, och studien ges en inblick i den aktuella debatten. Vidare 

så är den undersökning som genomförts av Elgåker et al (2011) gjord i Gävleborgs, Västra 

Götalands och Skånelän. Det är den lokala nivån som besitter fältstudieområdet, där själva 

markförändringsinventeringen har genomförts (se fig. 1) 
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Området för fältstudierna och dess lokalisering i Sverige presenteras ytterligare i figur 1. 

Valet av fältområde motiveras utifrån fyra anledningar: (1) Den nationellt rådande diskussionen 

angående en eventuell exkludering av hästarna från allemansrätten är högst aktuell sinsemellan 

häst- och markägare i området, vilket har framgått i en kortare intervju med en av hästägarna i 

området (2018-12-04). (2) jag har stor kännedom om området, och har haft lätt att få tillgång 

till att göra inventeringen. (3) Området har tydliga distinktioner mellan rid- och vandringsleder, 

vilket möjliggör en jämförelse mellan dessa båda vilket legitimerar resultaten. (4) Både rid- och 

vandringsleder finns i flera olika former; traktorväg, grusväg och stig förekommer alla i både 

öppna områden och i områden med tät vegetation, vilket breddar analysmöjligheten för olika 

underlag. 

2. BAKGRUND 

2.1 Den mediala debatten och tidigare forskning 

I kommande avsnitt ämnar jag presentera resultatet från framinganalysen som syftar till att 

belysa den mediala debatten som förs angående hästen och allemansrätten, i relation till 

resultatet av Elgåker et als tidigare forskning. Framinganalysen i sin helhet återfinns som bilaga 

1, i vilken framgår att hästen som en del av allemansrätten framställts i mediala kanaler som 

mestadels positiv. Detta stämde i 20 av 32 nyhetsinslag som inkluderades i analysen. I 7 av 32 

fall framställdes hästen som en del av allemansrätten som något negativt, och i resterande 5 fall 

så förhåll sig nyhetsinslaget neutralt. I de flesta fall där hästens del i allemansrätten framställts 

som positiv så framgick det antingen att det inte var hästägare som i störst utsträckning agerade 

felaktigt utan markägaren eller att häst- och ryttarekipage är en självklar del av allemansrätten 

men att de, precis som alla andra, också har skyldigheter. De argument som åberopas är ofta i 

linje med att markägaren inskränker på allemansrätten för att skydda marken, vilket stänger ute 

likväl ryttare som flanörer och svampplockare. I Kristianstadsbladet skriver Nilsson: De gamla 

grindarna har ersatts med nya av kravallstaketstyp[…]. Vid sidan av grindarna har man 

spärrat av med armeringsmattor och fårstängsel en bit ut. Allt i syfte att försvåra allmänhetens 

tillträde (2018, s. 2). I samma artikel presenterades svaret från paret Treschow som äger den 

aktuella marken, och de åberopar sin lagstadgade rätt att skydda sin mark från de brott och den 

skadegörelse som den utsatts för. De menar heller inte att det är deras avsikt att stänga ute 

allmänheten (Treschow, 2018). Detta ligger väl i linje med det som framgår av den studie som 

genomförts av Elgåker et al, där majoriteten av de tillfrågade ryttarna anser sig vara väl 

medvetna om vilka krav som ställs på dem när de nyttjar privat mark och att de också uppfyller 

de kraven. Samtidigt uppfattar 40% av markägarna att det inte är fallet, och att de flesta ryttare 

inte har förståelse för hur markägaren önskar se sin mark nyttjas (Elgåker et al., 2012).  

Skyldigheter är ett ofta förekommande ord i debatten om hästarnas plats i allemansrätten. I 

många fall där det yrkas för att hästen ska vara fortsatt inkluderad väger begreppet skyldigheter 

tungt, och de anses vara en förutsättning för ryttarens fortsatta nyttjande. Det är vanligt 

förekommande med informationsblad där det tydligt framkommer att hästar och ridning är 

välkomma i enlighet med allemansrätten men att det framförallt finns normer som bör 

efterlevas, inkluderat att föra en diskussion med markägare och att plocka upp hästspillning 

(Berg Eidebo, 2018). Markägare anser dock i relativt stor utsträckning att kommunikationen 

mellan ryttare och markägare brister, och då i synnerhet gällande att ryttare frågar om lov för 
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ridning på privat mark (Elgåker et al., 2012). Bristande kommunikation och snedvriden 

uppfattning av den motsvarande partens agerande och skyldigheter menar Elgåker et al (2012) 

är tecken på brist på ömsesidig respekt och tillit, vilket kan vara en möjlig förklaringsfaktor till 

den rådande konflikten. Detta påstående stärks ytterligare i och med att både häst- och 

markägare anser att den andre inte har god insikt i sina rätt- och skyldigheter i enlighet med 

allemansrätten, samtidigt som att majoriteten av de både själva anser att de har det (Elgåker et 

al., 2012). 

I de fall där det fortsatta inkluderandet av häst i allemansrätten sågs som något negativt var 

det i samtliga fall avhängt hästens förstörelse av mark. Mestadels framfördes det som en del av 

andra markförstörande förfarande, såsom MTB-cykling, men i det gällde också enbart ridning. 

I Jönköpings-Posten skriver insändaren ”Anna” (2018) att hästarnas hovar slår upp stora gropar 

i motionsspåren, som hon anser gör det obehagligt och riskfyllt att promenera där. Det får en 

intressant vändning om man jämför det med resultatet av Elgåker et als (2012) 

enkätundersökning, då mer än hälften av ryttarna ansåg sig bidra positivt till markförändringar. 

Hur som helst så uppfattar inte markägarna att problematiken utgår ifrån att det är en eller ett 

fåtal individer som agerar oriktigt. De verkliga problemen orsakas av stora kommersiella 

ridverksamheter, som även de i mångt och mycket agerar så rätt de kan. Det blir ett vad Elgåker 

et al (2012) kallar wear and tear-problem som en tredje part (markägaren) måste förvalta. Detta 

blir i sin tur i synnerhet ett problem i områden med liten disponibel area för rekreation men där 

efterfrågan på det är stor, vilket framförallt gäller områden kring tätorter (Elgåker et al., 2012), 

och som redan konstaterat i inledningen så finns 75% av Sveriges hästar i tätorter med omnejd.  

Sammantaget kan jag konstatera att den genomförda framinganalysen förstärkte resultatet 

från Elgåker et als studie. Konflikten verkar ha sin grund i diskrepansen mellan parternas 

uppfattningar om sitt eget och andras agerande, samt avsaknaden av respekt och lyhördhet i 

relationen. Vidare finns det ett stort missnöje från båda parter gentemot varandra, angående 

deras uppfattning av, och förhållningssätt mot, allemansrätten. I vilken utsträckning kan man 

åberopa allemansrätten för att legitimisera sitt eget förfarande?  

2.2 Markförändringar till följd av häst- och ryttarekipage 

De i enlighet med TPAM centrala markförändringarna som sker till följd av ridning är erosion, 

markbreddning, exponering av trädrötter samt markväta med eller utan pågående ytavrinning. 

Följande kapitel ämnar förklara vad dessa innebär och vilka effekter de kan få på marken. På 

så sätt kan man sedan avgöra om de av häst- och ryttarekipage orsakade markförändringar är 

av positiv eller negativ natur.  

 

2.2.1 Markförändringar 

Den mest allmänt erkända effekten av ridning är upptrampning och erosion av leder, vilka i hög 

grad överstiger de liknande skador som är relaterade till vandring. Det stora problemet är att 

hästarna är tunga djur och att det i ridprocessen fördelas en väldig kraft på marken (Newsome 

et al., 2000) Det har även visats i flera studier genomförda av amerikanska forskare att även 

ridning i liten utsträckning ökar markerosionen betydligt (Pickering et al., 2010). Vad gäller 

den markerosion som hästarna orsakar så är det framförallt rubbning av sediment och det 

organiska ytskiktet som sker, vilket framförallt yttrar sig som rubbning av siltiga friktionsjordar 
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(låg kohesion) men också som kompaktering av leriga jordar (Newsome et al., 2004). Dock 

menar Cole och Spildies (1998) att detta beror på vilken typ av vegetation som är prominent i 

området, eftersom slitstarka och väl täckande vegetationslager kan skydda den underliggande 

jordmånen. Hur mycket eller hur lite som vegetationen skyddar jorden beror på intensiteten i 

hästens rörelsemönster, där intensiteten från 25 hästar blottställde mineraljorden i 25% av fallen 

(Cole & Spildie, 1998). För att nå 100% exponerad mineraljord krävs det rörelse från 150 

hästar, och då tog mer än ett år för marken att återhämta sig (Cole & Spildie, 1998). Detta 

innebär att skillnaden mellan intensiteten, och därmed grad av förändring, skiljer sig mycket åt 

mellan laman, fotgängaren och hästen. Det var endast hästen som under författarnas 

experimentella studie som orsakade exponering av mineraljord (Cole & Spildie, 1998). 

När rubbning av friktionsjordar sker, i enlighet med Newsomes et als (2004) studie, ökar i 

många fall ansamlingen av vatten vilket också leder till att finare sediment suspenderas i 

rinnande vatten och ökar erosionen på platsen. Detta sker när hästens hov slår upp organiskt 

material från jordmånens ytskikt vilket bryter jordmånens struktur, och skapar små sänkor. 

Detta illusteraras i figur 3, som är ett fotomontage över funktionen i hästens hovavtryck. I 

finkorniga material kan sänkorna resultera i att moras bildas, det vill säga dyig mark. I ett försök 

att undvika de sumpigaste delarna av leden rider man i dess kant, som tillsammans med fluviala 

processer breddar leden. Sådana extensiva erosionsskador kan ha effekter både på naturen och 

på människans naturupplevelse. Fördjupningen och breddningen av leden kanh underminera 

vegetationens rotning i jorden, vilket leder till att florabeståndet i området minskar. I 

kombination med effekterna av exponeringen av trädrötter kan detta innebära allvarliga 

konsekvenser för vegetationen i området. Vidare så menar Newsome et al. (2004) att människan 

tenderar att anse att gravt eroderade leder inte uppfyller deras förväntningar på hur ett 

naturområde ska upplevas. För att undvika skador relaterade till markerosion så bör ridning ske 

i områden med beståndskraftiga jordmåner och på planmark, eftersom lutning driver på den 

erosion som sker på grund utav fluviala processer. (Newsome et al., 2004). 
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Figur 3. Hovavtryck på ridled till följd av en hästs rörelse.  

Källa: Översatt från Newsome et al.. 2004. 
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2.2.3 Exponering av trädrötter 

En av de ekonomiskt allvarligaste effekterna av ridning i skogsmark är den ridning som görs 

på stigar med tydligt exponerade trädrötter eftersom hästens hovar skadar rötterna vilket kan 

orsaka rotröta (Lantbrukarnas Riksförbund, u.å). Rotröta orsakas av patogena svampar 

(svampar som framkallar sjukdomar) och vanligast är rottickan, vars skador på svensk skog 

orsakar miljonförluster varje år (Witzell et al., 2017). Rottickan finns i hela landet, förutom 

fjälltrakterna, och svarar för 75% av alla svenska rötangrepp. Den angriper blottlagd ved, vilket 

inbegriper de typ av skador som görs av häst på rötter. Dock är den vanligaste utgångspunkten 

för svampen en stubbyta (Witzell et al., 2017). Svampen livnär sig på näringen från trädens 

cellulosa och lignin, vilket resulterar i missfärgning av trädet och med tid även 

strukturförändringar. Vid långt gången rotröta bildas ett hål i trädet till följd av nedbrytningen 

av lignin och cellulosa. Det finns även olika typer av röta som drabbar olika trädslag. Brunrötan 

är typisk för barrträd, och bryter inte ner lignin, vilket färgar veden brun (därav namnet). Den 

resulterar i att trädet bryts upp i stycken, alternativt får en skör, pulveriserad struktur. Mjukrötan 

kan även angripa impregnerat virke, exempelvis stolp, och bryter ned både cellulosa och lignin. 

Precis som namnet antyder så gör det trädet mycket mjukt, men det blir även mörkt till färgen. 

Vitröta är vanligast hos lövträd, men förekommer även hos barrträd och orsakar trådig struktur 

i trädet (Witzell et al., 2017).  

Rotröta till följd av enbart rottickan innebär stora ekonomiska problem inom 

skogsindustrin, och orsakar en årlig förlust på cirka 0,5–1 miljard svenska kronor per år (Thor 

et al., 2004). Förlusterna härrörs från framförallt kvalitetsnedsättningar på det virket som 

produceras, vilket innebär att det säljs för ett lägre pris. Vidare förloras värde i och med att 

angripandet av rotticka stör trädets växtfas, vilket gör att mindre massa produceras. Detta ligger 

i linje med den sista direkta värdeförlusten, det vill säga en ökade dödlighet hos 

trädpopulationen. Riskerna ökar även när träden fälls av naturliga fenomen, exempelvis 

stormar, givet trädets skadade vedstruktur (Witzell et al., 2017).  

För att förebygga förekomsten av rotticka har man i Skogskötselserien formulerat fem olika 

ståndortsfaktorer som gynnar dess förekomst (Witzell et al., 2017). Dessa är altitud, lokal 

topografi, jordart och jordmån, pH-värde och fuktighet. Rotticka trivs inte på för höga altituder, 

vilket förklarar varför den inte är särskilt utbredd i fjällområden. Den trivs även i svackor, 

snarare än på relativa höjder och risken för infestering ökar exponentiellt med bördigheten i 

marken. Den viktigaste ståndortsfaktorn, enligt författarna, är pH-värdet. Desto mer basisk 

mark desto mer rotticka, vilket innebär att rottickan trivs på kalkrik berggrund. Är marken 

dessutom torr, då trivs den som allra bäst (Witzell et al., 2017). 

 

2.3 Jordarter och berggrund i fältstudieområdet 

I figur 4 presenteras en jordartskarta över fältstudieområdet inkluderat punktmarkeringar för 

kornstorleksanalyser, indelat i friktions- eller kohesionsjord. Majoriteten av arealen täcks av 

isälvssediment och urberg, men glacial lera och postglacial sand av varierande kornstorlek är 

också vanligt förekommande. Av sju, av Sveriges Gelogiska Undersökning (SGU), tagna 

stickprover uppvisar fem friktionsjord, vilket enligt föregående avsnitt är särskilt känsligt för 

hästarnas rörelse.  
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Figur 4. Jordartskarta över fältstudieområdet. Kartering av författaren. 

Källa: jordarter 1:25 000-1:100 000 i vektorformat och jordlager i vektorformat via ©Sveriges 

Geologiska Undersökning; fastighetskartan hydrografi i vektorformat, fastighetskartan bebyggelse i 

vektorformat och vägkartan i vektorformat via ©Lantmäteriet. All data extraherad via SLU 

©Geographic Extraction Tool. 
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Isälvsediment, dominerar fältstudieområdet (Figur 4). Det består av det material som 

transporterades i isälvarna och sedan avsattes i och med älvens avtagande hastighet. Tillskillnad 

från morän, vilket behandlas senare i det här avsnittet, så är isälvsediment välsorterat givet att 

samma kornstorlekar avsattes samtidigt (Sveriges Geologiska Undersökning, 2018). Morän 

bildas också i samband med inlandsisens avsmältning, men är sådant material som 

transporterats i isen snarare än i isälvarna, och sedan avsatts på grund utav dess smältning. 

Morän är som tidigare antytt ett osorterat material, vilket beror på att materialet oberoende sin 

kornstorlek har möjlighet att frysa fast isen samt att dess avsättning inte beror på tyngd utan 

enbart på isens avsmältning. Oftast påträffas dock morän i form av diamiktont sediment, vilket 

innebär att det till största del består av sten och block i ett matrix av finare kornstorlekar. I 

fältstudieområdet påträffas sandig morän, vilket innebär att dess matrix består av kornstorleken 

sand (Lundqvist, 2006). 

När inlandsisen smälte avsattes som bekant sediment, vilket kallas glaciala sediment, de 

som avsattes efter isens avsmältning kallas postglaciala. Som man kan avläsa i figur 4 så finns 

det relativt stora områden med glacial lera och silt, vilka härstammar från det på sjöbotten 

avsatta sedimentet. Dessa material har låg hydraulisk permeabilitet, vilket innebär att de släpper 

igenom relativt lite vatten vilket också gör de kohesiva. Vanligt längs Sveriges östra kust, där 

fältstudieområdet är lokaliserat, är den varviga leran. Varvig lera uppkommer på grund av 

inlandsisens avsmältningscykler, där ljusa sikt bildas av det under sommaren avsatta siltet och 

mörka sikt bildas utav den under vintern avsatta leran (Sveriges Geologiska Undersökning, 

n.d.). Postglaciala sediment, som förekommer som finlera, grovlera, finsand och sand i området, 

avsattes därmed efter isens avsmältning på botten av vattendrag. Efter att inlandsisens tyngd 

mot landet försvunnit, påbörjades landhöjningen vilket resulterade i att ett flertal av de 

vattendrag där dessa sediment avlagrats torrlades. I Mälardalen tar sig detta generellt i uttryck 

som slättområden innefattande postglaciala sediment (Sveriges Geologiska Undersökning, 

n.d.). Huruvida sedimentet betecknas som silt, lera, grovlera eller liknande är framförallt 

avhängt dess kornstorlek. Leror är enkelt formulerat den jordarten med minst kornstorlek. Den 

utgörs av 40 viktprocent finjord, vilket har en kornstorlek på max 0,06 mm. Vidare så ska 40% 

av finjorden bestå av lerpartiklar (0,002 mm i diameter). Silt kommer därnäst vars dominerande 

partikelstorlek är 0,002 till 0,06 mm i diameter. Sandjordar domineras i sin tur av partiklar med 

kornstorlek 0,06 till 2 mm och grusjordar 2 till 60 mm. Sand- och grusjordar tillhör kategorin 

friktionsjordar, vilka är högst relevanta för den här uppsatsen1 (Statens Geotekniska Institut, 

2018). 

2.4 Vad säger allemansrätten? 

Allemansrätten är grundlagsstadgad sedan 1994, men grundas till störst del på sedvanerätt som 

kompletteras med separata lagar för bland annat skadegörelse (Ahlström, 2008). 

Allemansrätten gäller för den som vandrar, åker skidor, cyklar eller rider och tillkommer 

individen och ger en rätt att färdas över och nyttja annans fastighet, mark eller vatten. Rätten 

gäller oberoende markägarens explicita medgivande, men utövaren får inte orsaka skada eller 

problem (Johansson, 2001). Som föreskrivit i Miljöbalken inbegriper åberopandet av 

allemansrätten inte enbart rättigheter utan även skyldigheter: var och en som utnyttjar 

                                                      
1 Se avsnitt 2.2.1 
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allemansrätten eller annars vistas i naturen skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge 

med den” (7 kap. 1§). Särskilt ansvariga är de som genomför organiserade ridverksamheter, 

och kan i enlighet med föregående lag bli skadeståndsskyldiga om marken förstörs genom 

oaktsam ridning (Johansson, 2001). I vissa kommuner regleras ridning i enlighet med lokala 

föreskrifter, vilket måste tas i beaktande. I Trosa kommun, där fältstudien genomförts, finns 

inga särskilda föreskrifter för ridning i förhållande till allemansrätten utan endast en guide över 

kommunens naturreservat och andra skyddade områden (Trosa Kommun, n.d.).  

Johansson (2001) har tillsammans med Svenska Ridsportförbundet tagit fram en lista 

angående hur man som ryttare bör vistas i naturen, givet att man ska få fortsätta göra det (2001). 

För det första måste det alltid ske en dialog mellan ryttare och markägare, om marken man 

nyttjar är privat ägd. Detta gäller framförallt om det är ridning man vill genomföra på vardaglig 

basis, eller åtminstone mer regelbundet. Kravet på detta ökas i takt med intensiteten i hur man 

utnyttjar marken, är man flera som rider tillsammans måste man visa ytterligare hänsyn och 

försiktighet. För det andra så ställer det högre krav på planering av ridleder så att det sker på 

mark som är beståndig. Bedriver man organiserad verksamhet kan man inte åberopa 

allemansrätten då den utgår ifrån att man som utövare tillfälligt uppehåller sig på privat mark. 

Den övergripande punkten som gäller oavsett om du åberopar allemansrätten eller ej är att man 

inte får orsaka skada. Johansson (2001) skriver att det är förbjudet att rida på känslig mark 

såsom planteringar, åkrar, vall och tomtmark. Vidare så betonar han att det även är förbjudet 

att rida på så kallad ömtålig mark, vilket innefattar stigar med exponerade rotsystem. Vid 

årstider då marken är blöt är den extra känslig, och ryttare måste då iaktta ytterligare 

försiktighet. Skadar man privat mark har markägaren rätt att begära ersättning. Vid ridning är 

det även viktigt att notera vilken vägtyp man nyttjar, även om det inte går att förbjuda ridning 

då häst- och ryttarekipage inte är ett motordrivet fordon. Däremot så kan enskild väghållare 

kräva skadestånd enligt skadeståndslagen (1972:207) om man skadar vägen genom vårdslös 

ridning. Förbjudning av ridning på enskild väg kan inte göras av enskild väghållare, utan 

regleras enligt lokala föreskrifter. Statliga och kommunala vägar är öppna för allmänheten, 

likaså häst- och ryttarekipage, men man får inte rida på gång- och cykelvägar (Johansson, 

2001).  

Många är ovana vid hästar, vilket kan leda till att ridning uppfattas som skrämmande eller 

störande. Därför är det viktigt att som ryttare visa hänsyn, inte minst om man rider i tätorter. 

Det är förbjudet att störa någons hemfrid, och därav måste man iaktta stor försiktighet när man 

rider i bostadsområden. Vidare är det viktigt att visa hänsyn gentemot de ekipaget möter, oavsett 

dess rätt att rida i området. I naturområden och naturreservat gäller inte allemansrätten såsom 

presenterat hittills, utan där är ryttare skyldiga att följa de för området rådande reglerna. Dessa 

är ofta påbjudna ridvägar vilka märks ut enlighet med skylten presenterad som bilaga 2, vilket 

innebär att man inte får rida någon annanstans än på den markerade leden (Johansson, 2001). 

 

2.5 Konflikthantering genom tillämpning av rekreativ bärförmåga och ROS-

modellen 

Skogsstyrelsen medger att det sällan leder till konflikter när den enskilde promenerar på privat 

mark, utan diskussionerna framkommer först vid stora arrangemang eller aktiviteter som lätt 
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genererar slitage – såsom ridning. Ett av de bästa verktygen, enligt Skogsstyrelsen, för att lösa 

konflikter är att förebygga dess uppkomst, och då med dialogen som främsta verktyg. Ett av de 

i rapporten publicerade angreppssätten är att erbjuda public participation vilket innebär att 

lokala aktivitetsutövare bjuds in till planeringsprocessen som gäller för det aktuella området. 

Genom att alla utövare aktivt får delta i beslutandeprocessen ökar upplevelsen av kontroll och 

inflytande, vilket i sin tur minimerar risken för att konflikter ska uppstå (Witzell et al., 2017).  

Ett sätt att analysera och beräkna ett områdes potential för att konflikter ska uppstå är 

genom att applicera begreppet Recreation Carrying Capacity (rekreativ bärförmåga) på den 

individuelles upplevelse av ett rekreationsområde. Rekreativ bärförmåga, vilket härstammar 

från ekologin, är ett begrepp som formulerades för att illustrera hur mycket uppehållande 

aktörer ett naturområde kan hantera utan upplevelsen av naturen uppfattas som negativ 

(Fredman et al., 2005). Begreppet görs aktuellt i förhållande till min studie i och med att den 

tidigare forskningen antyder att ridning av häst i allmän natur till viss del förändrar andra 

individers upplevelse av densamma till det negativa2. Den rekreativa bärförmågan beror mycket 

på de som nyttjar naturens attityder, men också på hur miljön förvaltas, vilken årstid det är och 

hur landskapet ser ut. I det här fallet kommer den individuelles upplevelse representeras av de  

som presenteras i föregående bakgrundsavsnitt  2.1 eftersom det inom ramen för den här studien 

inte nåtts någon annan. I figur 5 presenteras en modellering av påverkansfaktorernas 

samverkan. Ett områdes rekreativa bärförmåga, beräknas för att kunna förstå och hantera 

förändringar i naturmiljön gällande bland annat konflikter mellan olika typer av 

markanvändning (Fredman et al., 2005).  

 

 
Figur 5. Modellering över de faktorer som avgör ett områdes rekreativa bärförmåga. 

Källa: Witzell et al., 2017, s 141. 

 

ROS-modellen, eller Recreation Opportunity Spectrum, är en modell för tillhandahållandet av 

flera olika typer av sysselsättning inom samma område. I och med tillämpning av denna modell 

genomför man en zonering av området, som har för avsikt att presentera lämpliga aktiviteter i 

olika delar av samma område för att separera konkurrerande aktiviteter och på så sätt minimera 

konflikter sinsemellan utövarna (Fredman et al., 2005). I denna studie kommer inte ROS-

                                                      
2 Se bland annat resultatet av framinganalysen. 
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modellen fungera som ett verktyg för att separera konkurrerande aktiviteter, utan den kommer 

i stället resultera i en separering av ridleder efter säsong. Detta syftar till att ge förslag till var 

ridningen ska ske beroende på markens aktuella tålighet.  

3. RESULTAT 

I följande avsnitt ämnar jag presentera resultatet av inventeringen av markförändringarna. Detta 

föregås dock utav en förklaring om inventeringsprocessen samt diverse utomstående faktorer 

som kan ha påverkat området, exempelvis vädret.  

Fältarbetet genomfördes i Vagnhärad den 3 och 4 december. Under dessa dagar 

inventerades leder, använda primärt för ridning, med olika karaktär samt en led som endast 

nyttjades som vandringsled. Vandringsleden antas vara utgångspunkten för lederna i området 

innan de började nyttjas av häst- och ryttarekipage. Inventeringen genomfördes genom att 

ledens koordinater regelbundet antecknades för att möjliggöra karterering i ArcMap, vilket även 

gjordes vid relevanta förändringar och provtagningsplatser. Det som i figur 6 refereras till som 

led är segment av lederna som är obetydligt påverkade av ridning eller annan aktivitet. 

Vanligaste markförändringen generellt i området var exponering av trädrötter i skogsområden 

och exponering av mineraljord på öppna marker samt fördjupning av lederna. Väl värt att notera 

var det faktum att det i området under den senaste veckan kommit mycket nederbörd i form av 

regn. Trots detta var inte markväta ett återkommande problem. I figur 6 finner ni den 

inventeringskarta som är gjord med resultatet från fältarbetet, vilken kommer refereras till 

återkommande i resultatpresentationen.  
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Figur 6. Inventeringskarta som visar de olika markförändringarna i området samt provtagningsplatser 

(illustrerade som P1, P2, P3 och P4). Kartering av författaren. 

Källa: ortofoto och höjddata 2m i rasterformat via ©Lantmäteriet. All data extraherad via SLU 

©Geographic Extraction Tool. 

 

Samtliga sträckor inventerades i enlighet med TPAM. Den första delsträckan börjar strax söder 

om Hannelund och slutar strax efter dess exponerade trädrötter. Sträckan var cirka 400 meter 

lång, och bestod av en sandig jordmån. Enligt jordartskartan (fig. 4) så var jordarten 

isälvssediment. Dess genomsnittliga bredd var 156 cm, vilket beräknades genom att addera 

ledens uppmätta bredd på tio olika platser och sedan dividera den summan med tio. Det fanns 

segment av exponerade och lätt skadade trädrötter både i början och slutet av sträckan. 

Skadorna på rötterna i början av sträckan visas i figur 7. Strax efter att det första segmentet av 

exponerade trädrötter noterats återfanns ett segment med en fördjupning på cirka 20 cm (figur 

8). Ledens primära förändring i det här segmentet är dess breddning. Under den del som 

illustreras i figur 6 så breddas delen 103 cm på vänster sida och 93 cm på höger sida, vilket 
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totalt blir 198 cm. I mitten av det breddade segmentet noterades blottställd mineraljord (figur 

9). 

 

 

 
 

 

 

Inventeringen av den andra delsträckan tog vid vid observationen om markväta strax innan prov 

1. Leden uppmättes till 113 cm. Där observerades en rad djupa hovavtryck. Som figur 10 visar 

så uppmättes dessas djup till 6 cm, vilket är över normalt även för lösare jordar (se fig. 3). Trots 

dessa djupa hovspår, och en följande breddning och lättare fördjupning av leden så kunde ingen 

exponerad mineraljord noteras. Därav togs ett prov (P1) för att se på vilken djup den befann 

sig, och även för att det skulle skapa en uppfattning om jordartens kohesivitet. Mineraljorden 

befann sig på 16 cm djup (se bilaga 3), vilket verkar vara djupare än det för området normala. 

Cirka 50 meter efter det tagna provet noteras breddning och fördjupning (fig. 11). Breddningen 

dubblade ledens bredd, (vilket är inom spannet givet av TPAM, således kan den anses vara 

någorlunda breddad). De gråa linjerna representerar breddningen på båda sidor om 

originalstigen, som markerats i svart. Fördjupningen markeras i rött, men man kan också förstå 

den genom att se till lutningen från vänster till höger sida i figuren. Det som noterades är att 

erosionen främst skett på höger sida av leden (sett från perspektivet i fig. 11). 

I slutet av segmentet av fördjupning av leden observeras omfattande markväta, med stående 

vatten och dyig jord (fig. 12 och 13). Inventeringen visade att det här specifika segmentet bestod 

Figur 7 och 8. Exponerad trädrot med lätt skada och fördjupning med ca 20 cm.  

 

Figur 9. Exponerad mineraljord. 
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av 80% mark drabbad av markväta, och att delsträckan som helhet bestod av 20% våt mark. 

Ytterligare markväta noterades längre fram på sträckan, i samband med att marken lutade, där 

också tecken på ytavrinning fanns. Dessförinnan noterades dock en kompaktering av marken.  

 

 

 

 
 

 

 

Sträcka 3 startar i skogsbrynet strax söder om prov nummer två. Till skillnad från de två tidigare 

lederna så sträcker sig denna genom skogen vilket framförallt innebär att den har mer skydd 

ifrån vind samt består av morän (fig. 4). Stigen var omkring 60 cm bred, vilket efter mätning 

av ett flertal andra anslutande stigar anses vara medelmåttet för skogsstigar i området. 

Provtagning vid stigen visar att mineraljordsdjupet är 6 cm, vilket är drastiskt mindre än de 16 

cm som uppmättes vid provtagningstillfälle 1. Den dominerande markförändringen för den här 

delsträckan är exponerade trädrötter, vilket återfanns så gott som längs hela sträckan. Dock var 

de som mest prominenta i samband med sluttningar. Ett parti med exponerade rotsystem visas 

Figur 10. Hovavtryck i segment av markväta 

uppmätt till 6 cm djup. 

Figur 11. Illustration av ledens breddning 

(grå) och fördjupning (röd), samt 

originalstig (svart). 

Figur 12 och 13. Markväta i form av lerig jord och stående vatten. 
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i figur 14. Detta exempel är inte ett för området extremt fall, utan inventeringen visar att denna 

typ av exponering tillhör standarden. 

Inventeringen fortsatte härifrån norröver mot Transättra längs Hagstugugärdet. Sträckan, 

som går ifrån den nordligaste delen av kartan till bortom prov nummer 3 vid Galghornsberget, 

är vad som benämns som en sämre bilväg eller grusväg – och är också områdets mest 

konfliktskänsliga sträcka. I ett kortare samtal med en av hästägarna (2018-12-04) så 

framkommer det att det framförallt är den här leden, grusvägen, som markägaren helst inte ser 

att det förekommer ridning. Intrycket av detta förstärks i och med diverse förbudsskyltar som 

är uppsatta i området. Eftersom att det krävs tillstånd av kommun för att få sätta upp 

förbudsskyltar – även på privat mark – så ställdes den frågan till Trosa kommun, det vill säga 

huruvida markägarens skyltning var lovlig. Efter förd mailkonversation med kommunen 

framkommer det att skyltningen ej var lovlig, och en av dessa skyltar återfinns som figur 15 

(2018-12-05). Norröver, mot Transättra, består stigens material av en marktyp som uppfattas 

som mindre kohesiv i relation till resterande av leden och är fördjupad. Enligt jordartkartan (fig. 

4) så är jordarten här isälvssediment. Fördjupningen är av obetydlig omfattning, men den har 

på flera ställen exponerat mineraljord (fig. 16).  

 

   

 

När leden övergår från friktionsjorden till grusväg är den obetydligt påverkad av ridningen i 

området. Efter cirka 300 meter kommer ett lika långt segment av kompakterad mark. Det följs 

av en koncentration av markväta. Sista segmentet av leden är grusad. Grusningen syns tydligt 

om man jämför med en senare del av samma väg (jämför fig. 17 och 18). Figur 17 visar 

grusningen och figur 18 visar spår av fluviala processer på en senare del av vägen. 

Inventeringen av den här sträckan fortsätter i korsningen där fördjupningen övergår till 

breddning och mot Galghornsberget. Grusvägen är 210 cm bred, således kategoriseras den som 

väg och inte led. Vägen sluttar västerut. Breddningen ger sig i uttryck som nedtrampad 

vegetation som mot vägens kant trampats ner så mycket att den knappt är urskiljbar. 

Breddningen, eller snarare den pågående breddningen, är för tillfället 42 cm på höger sida och 

35 cm på vänster sida – sammanlagt 91 cm. I samma segment finns tydliga tecken på 

ytavrinning, vilka syns i figur 18. Vägen planar ut och i stället tar en uppförsbacke vid. Precis 

Figur 14. Exponerade trädrötter.  Figur 15. Förbudsskylt.            Figur 16. Exponerad mineraljord. 
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som vid den tidigare backen finns likadana tecken på ytavrinning, och likväl är kompaktering 

av marken ett genomgående inslag. På vägens, men inte områdets, högsta punkt observeras ett 

område med omfattande markväta. Markvätan som observeras här är den enda i området där 

tydliga vattenpölar finns. Jordprov P3  visar att marken är genomgående mättad med vatten 

(Bilaga 4). I slutet av sträckan återfinns en liknande typ av grusning som vid motsatta håll, även 

fast den inte är lika tydlig. Vägen avslutas med en vägbom. 

 

 

Det segment vid vilken inventeringen fortsatte var i västra del av skogen, vid tecken på 

ytavrinning. Västerut lutar leden som leder upp till en ansamling av större block, som har som 

funktion att avvärja vattenflöden. Dess effektivitet anses vara delvis, då det på omkringliggande 

stigar finns tecken på fluviala processer men också leder som anses vara obetydligt påverkade 

av aktiviteten i området. Segmentet av stigen som följer efter den antropogena förvaltningen är 

den delsträckan som är kategoriserat som vandringled, till följd av dess avsaknad av 

hovavtryck. I kartan (fig. 6) är det de två leder som går strax norr om grustäkten och som är 

utsatta av exponerade trädrötter. Båda stigarnas bredd var inom 50–55 cm. Exponerade 

trädrötter är ett genomgående element längs båda stigarna likt dessa illustrerade i figur 19. Till 

skillnad från tidigare exponerade trädrötter så är dessa anmärkningsvärt mindre skadade. Där 

båda stigarna möts observeras områdets enda noterade rotticka (fig. 20). Längs med dessa 

stigar, i kanten av grustäkten, går två mindre leder med en genomsnittsbredd på 73 cm. Ledernas 

mest prominenta markförändring är fördjupning, och är de enda segmenten i området där 

erosion i enlighet med TPAM uppmätts. Fördjupningen är alltså genomsnittligt 30 cm 

genomgående. Ett exempel på detta visas i figur 21. Jordarten i den här delen av området är 

isälvssediment, men kornstorleken verkar variera vilket gör den mindre kohesiv i delsträckorna 

som ligger närmast grustäkten.  

 

      Figur 17. Grusning.                                      Figur 18. Tecken på ytavrinning. 
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Sista delsträckan tar vid efter segmentet med led som är obetydligt påverkad av aktivitet i 

området, vilken går förbi Nystugan. Denna led befinner sig i skogsmark, men jordmånen är 

betydligt mindre kohesiv här än i anda skogsområden i området. Stigen är 106 cm. Det första 

som observeras är exponerad mineraljord följt av en mindre fördjupning på 6 cm. Detta följs av 

en breddning som totalt gör stigen 206 cm, vilket gör den markant breddad. En genomgående 

markförändring är exponerade trädrötter med, i relation till resterande område, omfattande 

skador (fig. 22). I slutet av delsträckan observeras mycket exponerad mineraljord, tillsammans 

med en grövre fördjupning på 24 cm. Prov 4 (fig. 23) visar att det ytliga jordskiktet är mycket 

tunt. 

Figur 19 och 20. Exponerade trädrötter och rotticka på stubbe. 

Figur 21. Fördjupning 30 cm. 
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Det råder inga tvivel om att området har påverkats av den ridning som sker där. På samtliga 

sträckor identifieras någon typ av förändring i marken. Förändringarna som sker kan ses som 

en process vars utgångspunkt är antingen rubbning av friktionsjordar eller kompaktering. Den 

förstnämnda tar sig i området i uttryck som exponerad mineraljord. Exponeringen sker när 

hästens hovar bryter jordens ytskikt vilket skapar små sänkor där vatten ansamlas. 

Vattenansamlingen resulterar i ytavrinning, som ökar erosionen längs leden och orsakar 

fördjupning. Den ökade markvätan gör att ryttare och andra som rör sig i området försöker 

undvika den dyiga marken – vilket orsakar breddning. Samma process utgår ifrån 

kompaktering. Kompaktering av marken minskar dess porositet vilket försämrar markens 

permeabilitet, vilken orsakar stående vatten och således ytavrinning.  

 

4. DISKUSSION 

I följande avsnitt ämnar jag för det första att diskutera de olika ledernas påverkansgrad till följd 

av den aktivitet som genomförs i området. Detta följs av ett avsnitt som sätter de slutsatser som 

nås i föregående avsnitt angående hur påverkat området är till följd av ridning i relation till de 

attityder som speglas gentemot ridning i enlighet med den tidigare forskning som presenterades 

tidigare i uppsatsen. På sätt ämnar jag kunna beräkna områdets rekreativa bärförmåga. 

Ytterligare en aspekt på konflikthantering i området är ROS-modellen, presenterad i samband 

med rekreativ bärförmåga tidigare i uppsatsen. Således följer ett avsnitt där en zonering av 

området presenteras i relation till var, enligt de slutsatser studien hittills pekar på, ridning kan 

genomföras med så lite negativ påverkan på natur och fritid som möjligt.  

Figur 22 och 23. Skadad trädrot och prov 4. 
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4.1 Hur påverkat är området av ridning? 

Nedan i figur 24 presenteras en visualisering av den grad de olika sträckorna har påverkats av 

aktivitet i området. Förändringarna är markerade utifrån hur långt förändringarna fortgått och i 

vilken grad de har observerats tillsammans, samt beroende på vilken typ av förändring som 

skett och hur allvarlig den anses vara. Som beskrivet i slutet av resultatavsnittet så är 

markförändringarna en dynamisk process som nästan alltid utgår ifrån att en av två saker 

händer: jorden rubbas eller kompakteras. Därav har leder där bara den ena eller andra 

förändringen observerats märkt med påverkansgraden ringa, eftersom det är första steget i den 

nämnda processen. Kartan visar leder som något påverkade om flera av markförändringarna 

observeras samtidigt eller i samband med varandra. Lederna kategoriseras som att vara betydligt 

påverkade om de nått slutstadiet av nämnda process, det vill säga breddats, eller om 

markförändringarna har lett till att människan har upplevt att dessa behöver motverkas, genom 

antropogen förvaltning. Alla leder med exponerade trädrötter karteras som lägst vara ringa 

påverkade, och då om det inte kunnat observerats någon skada på rötterna. Dessa karteras som 

att vara något påverkade om skador observerats, och betydligt påverkade om rotröta eller tecken 

på rotröta funnits i ledens direkta närhet. 
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Figur 24. Karta som visualiserar ledernas olika påverkansgrad. Karterad av författaren. 

Källa: ortofoto via ©Lantmäteriet, all data extraherad via SLU © Geographic Extraction Tool 

 

Som nämnt i stycket innan så beror markeringen i båda sluten av sträckan Transättra – 

Hagstugugärdet – Galghornsberget och den lilla markeringen i skogen centralt i kartan (fig. 24) 

på antropogen förvaltning. I första fallet var det grusning och i andra fallet en typ av 

avgränsning som har syftet att avvärja vattenflöden men vars effektivitet konstaterades i 

resultatet vara relativt låg. Om man sedan ser till inventeringskartan i figur 6, ser man att båda 

fallen av grusning sker i samband med markväta. Förvisso observeras tecken på ytavrinning i 

samband med avgränsningen i skogen, men ingen markväta noterades. Grusningen, givet vad 

denna studie pekar på, har skett som ett försök att bromsa den process som beskrivits tidigare i 

uppsatsen. Markväta är ett steg mot fördjupning och till slut breddning, vilket avsevärt skulle 

påverka grusvägens funktion i avseendet att den förmodligen skulle vara gropig och på andra 

sätt få förändrad struktur. Vad gäller avgränsningen är det svårare att tolka behovet av denna. 
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Det finns förvisso tecken på att markväta varit någon typ av problem, i och med tecken på 

ytavrinning, men det är enligt min uppfattning i mycket liten skala. Beror detta på att den 

faktiskt fyller sin funktion, och avvärjer vattenflöden? Vad som kan observeras under 

inventeringen är att dess konstruktion till synes inte är särskilt vattentät, så det finns skäl att tro 

att så inte är fallet. Studien visar att det snarare är beroende av områdets majoritet av 

friktionsjordar, med hög permeabilitet. I jordartskartan (fig. 4) ser man att gällande 

avgränsningen med omnejd så är den underliggande jordarten isälvssediment, vilket är en 

friktionsjord med hög permeabilitet. Dock påvisar tidigare forskning och bakgrund att 

friktionsjordar är benägna att påverkas av hästarnas rörelse i form av rubbning, vilket skulle 

skapa små sänkor där vatten kan ackumuleras. Väl värt att notera i det här avseendet är dock att 

inventeringen genomfördes efter en period av mycket nederbörd i området, och mark som är 

känslig för väta skulle definitivt varit synbart påverkade. Därmed avfärdar denna studie teorin, 

om att friktionsjordarna har stor betydelse för området genom att generar sänkor genom 

hästarnas rörelse där vatten ackumuleras. Studien visar istället att friktionsjordar främsta 

funktion är att de har hög permeabilitet, vilket minskar mängden markväta i området. 

Av resterande leder med betydande påverkansgrad har alla, utom en vilken jag återkommer 

till i slutet av det här avsnittet, fått stämpeln då de nått det slutgiltiga steget i den process som 

nu nämnts ett flertal gånger – nämligen breddning. Breddningen i området är inte så omfattande, 

men det noteras på nästan samtliga sträckor under inventeringen. Den breddning som har skett 

kan, vill jag notera innan jag för vidare mitt resonemang, ha skett på grund utav ett antal andra 

faktorer än vad som kommer nämnas. Det kan bero på isbildning under perioder med 

minusgrader, som gör att ryttare förhåller sig till kanten av leden för att undvika halka. Det kan 

också bero på återkommande möten i just det området, där ryttarna rider i vägkanten för att visa 

respekt gentemot den mötande. Det finns väldigt många sätt att förklara detta men, den teori 

som resultatet av studien föreslår ligger framförallt i linje med det föregående resonemanget, 

att jordarternas permeabilitet är för hög för att generera den typ av extensiv markväta som krävs 

för att förbipasserande aktivt ska undvika denna. Som bekant så föregås markvätan av antingen 

rubbning (illustrerat i inventeringskartan fig. 6 som exponerad mineraljord) eller kompaktering, 

men jag tror att åtminstone det förstnämnda är ovidkommande i den här situationen. Detta 

resonemang stöds av inventeringskartan (fig. 6). Där kan man observera att det endast i ett fall 

då exponerad mineraljord följs utav markväta och inget där detsamma följs utav tecken på 

ytavrinning. Att kompaktering följs utav både markväta och tecken på ytavrinning är avsevärt 

vanligare. Av detta följer att permeabiliteten i områdets jordarter är för hög för att ackumulera 

vatten oberoende om ridning skapar förutsättningarna för det, men att kompakteringen fungerar 

som den enligt nämnda process ska göra. Således följs kompaktering av försämrad 

genomsläpplighet vilket antingen genererar ytavrinning vars spår har noterats genomgående i 

området, eller så resulterar det i stående vatten och således markväta.   

Återigen uppstår problematik i och med den process som tidigare forskning menar att 

markförändringarna följer. Enligt denna studie följer fördjupning den erosion som orsakas av 

fluviala processer som följer av extensiv markväta eller mark med låg genomsläpplighet. Dock 

kan man påvisa att det på flertal platser i området observerats fördjupning utan några tecken på 

markväta eller ytavrinning. Detta stämmer bland annat på sträckan mellan Transättra – 

Hagstugugärdet – Galghornsberget, men den sträckan som kommer diskuteras här är den som 
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sträcker sig längs med grustäktens norra sida (se fig. 24). Fördjupningen som har skett här är 

den djupaste noterade under inventeringen, 30 cm. Man skulle kunna mena att detta inte var en 

fördjupning, utan ett exempel på grov rubbning av friktionsjord, och att man därför inte kunnat 

observera någon väta i dess omnejd. En sådan pass grov rubbning borde exponerat mineraljord, 

vilket den inte har. Således pekar studien åt att följande gäller: friktionsjorden har så pass låg 

kohesivitet att den helt enkelt eroderas ner av aktiviteten som sker i spåret, snarare än genom 

en långtgående process. Antagandet illustreras nedan genom en jämförelse av rubbning och 

fördjupning vilket kan ses nedan i figur 25. Hade förändringen längs leden varit resultatet av en 

rubbning och inte fördjupning, borde det finnas bevis för nyligen blottlagd jord – som i fallet 

med rubbningen i figur 25. 

 

 

 

Det finns några sträckor som enligt figur 24 inte är påverkade av aktiviteten i området. Dessa 

är generellt kortare segment, men längs grustäktens norra sida sträcker sig en led som vid 

inventeringen inte uppvisade några som helst förändringar, trots att spillning och spår visade 

att det ridits där. Vad detta beror på är mycket svårt att säga. Sträckan befinner sig i direkt 

närhet till den som nämndes i föregående stycke, med samma jordart, och den borde vara 

mycket mer benägen för förändring än vad den uppskattades till under inventeringen. Kan det 

vara så att jordarten är så pass porös att den stannar i ett, enligt denna studie, opåverkat stadie 

genom att jorden lätt förflyttas? Den som är belägen centralt i skogen är en designerad 

vandringsled utan några spår av ridning, och är därför inte påverkad. Till skillnad från det stora 

segmentet av samma led, som är markerat som betydligt påverkat (vilket jag som tidigare nämnt 

återkommer till) så finns inga tecken på exponerade trädrötter eller rotröta på det inledande 

segmentet. Den andra leden är belägen i skogen i sydöstra delen av området, och anledningen 

till att det inte kunnat observeras några förändringar längs denna delen av ridleden är på grund 

utav hur tätt träden står. När träden står tätt kan man endast rida långsamt mellan de, vilken 

genererar en mycket lägre intensitet än högre gångarter och således mindre förändring i marken.  

Rotröta observerades på endast en punkt i hela området, på en stubbe längs med den enda 

inventerade vandringsleden. Detta tillsammans med den extensiva exponeringen av trädrötter 

gjorde att leden karaktäriserades som betydligt påverkad. Men varför observerades rottickan i 

samband med en led vars exponerade rötter inte hade någon märkbar skada, samtidigt som att 

det inventerades leder med omfattande skador på exponerade rötter? En förklaring skulle kunna 

Figur 25. Rubbning av friktionsjord vilket exponerat mineraljord samt fördjupning. 
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vara så enkel att stubbens rot blivit skadad längre ifrån den punkt där den inventerades, vilket 

kan placera den längs en ridled. Träd har stora rotsystem, så det är inte omöjligt att det skulle 

kunna vara fallet. Hur Rottickan sprider sig är dock utanför fokus för denna uppsats. Vidare så 

påvisade bakgrundsavsnittet hur rottickan trivs i torra landskap, vilket stämmer bättre in på 

vandringsleden än de omkringliggande ridlederna, även fast området generellt är relativt torrt.  

För man upp diskussionen på en mer generell nivå så framstår rotticka som ett resultat av 

ridning som komplicerat. Bakgrundsavsnittet ger oss som bekant ett par faktorer som gör att 

rottickan trivs, vilket innefattar torka och lågt pH. Ridning generar ofta markväta och en 

förhöjning i pH genom hästens spillning. Således borde inte rottickan trivas i områden där 

ridning genomförs på regelbunden basis. Problemet kvarstår dock att det är hästarnas hovar 

som skapar sår på framförallt rötter vilket ger rottickan en inkörsport. Frågan blir följaktligen; 

gynnar ridning spridning av rotticka genom skador på rötter i större utsträckning än den 

motverkar genom att skapa ett, för rottickan, icke gynnsamt klimat? 

4.2 Rekreativ bärförmåga 

Framinganalysen som genomfördes med syftet att illustrera hur media framställer allmänhetens 

konflikt med häst- och ryttarekipage nådde slutsatsen att ridning i de flesta avseenden inte anses 

vara något problematiskt. Den tidigare forskning som gjorts av Elgåker et al. återger en liknande 

bild, dock då strikt gällande relationen mellan häst- och markägare. Vad gäller besökarnas 

tolerans vilket är en delfaktor i uträkningen av ett områdes rekreativa bärförmåga (se fig. 5), så 

påvisar den tidigare forskningen och framinganalysen denna som likvärdig för både 

allmänheten och markägare. Den verkar i båda fallen vara avhängd kommunikationen som sker 

mellan båda parter, och ta avstamp ifrån att häst- och ryttarekipage inte förstör de leder som de 

själva nyttjar för rekreation eller i finansiellt syfte (gäller markägare). Detta, enligt min egna 

tolkning utifrån tidigare forskning, borde vara applicerbart även på häst- och ryttarekipage. 

Breddning sker som bekant ofta till följd av ryttares försök att undvika moras, således är både 

parter måna om att lederna ska behålla sin ”ursprungliga” form med så lite väta som möjligt.  

Områdets ekologiska tolerans är en betydligt mer dynamisk delfaktor än besökarnas. Med 

detta menas att besökarnas tolerans är konstant avhängd att marken inte förändras på ett sådant 

sätt att det uppstår problem hos någon part, samt att man för en dialog mellan samtliga 

användare. Detta är oberoende säsong. Den ekologiska toleransen har genom inventeringen 

visats vara mer beroende av fysiska processer och då framförallt väder. Området har som högst 

ekologisk tolerans under vintern, eller mer bestämt den period då det finns tjäle och snö. Både 

tjälen och snön verkar beskyddande, vilket avsevärt förminskar hästarnas påverkansgrad. Det 

motsatta gäller höst, eller perioder med mycket väta och degenerad vegetation. Då finns det 

ingenting som skyddar toppjorden, vilket gör att hästarna lätt påverkar den på ett sådant sätt att 

moras bildas. Detsamma gäller trädrötterna. Under perioder med sommarväder, det vill säga 

relativ torka och frodig vegetation, kan man åtminstone tänka sig att trädrötterna på många 

ställen skyddas av ett överliggande vegetationslager. Dock måste man ta i hänseende att den 

tidigare forskningen pekar på att rottickan, som observerats i området, trivs i torra miljöer. Detta 

är en faktor jag anser måste tas med i beräkningen av områdets rekreativa bärförmåga under 

olika säsongen, även fast det inte finns någon skogsindustri i närområdet som finansiellt förlorar 
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på förlorad ved. Rottickan är trots allt en sjukdom, vilket kan i negativ bemärkelse påverka 

områdets florbestånd.  

Sammantaget pekar studien på att området generellt har en ganska hög grad av acceptabel 

förändring, och således också generellt en bra rekreativ bärförmåga. Det är endast en förändring 

i mark som verkar vara betydande för besökarnas upplevelse, vilket är relativt lätt åtgärdat 

genom att genomföra ridning på lämpliga leder. Vidare så är den fysiska miljön relativt lite 

påverkad av ridning, eftersom områdets mark har hög dränering och relativt lite rotticka har 

observerats. Dock menar jag att studien har bevisat att det är av betydelse att betona hur 

dynamiskt begreppet rekreativ bärförmåga är, och hur det i mer absoluta termer har olika 

betydelse under olika perioder. Föregående argumentation visar att där det området som har 

studerats är den rekreativa bärförmågan som högst under vinterhalvåret och som lägst på hösten. 

På sommaren och våren är området känsligt, men ridning kan ske där utan att överskrida 

besökarnas eller naturens tolerans. 

4.3 ROS-modellen 

I detta avsnitt följer en zonering av området i enlighet med ROS-modellen, recreational 

opportunity spectrum, med bakgrund av de slutsatser som nåddes i föregående avsnitt (2.4). 

Zoneringen avser att tillhandahålla en ram för vart i området ridning kan genomföras under 

vilka perioder. Perioderna i den här uppsatsen benämns efter årstiderna; sommar, vinter, vår 

och höst, men kräver lite närmare definition för att förstås korrekt. Vår- och sommarperioden 

avser ett relativt torrt väder men som tack vare nederbörd har en frodig vegetation, samt att det 

växtsäsong för områdets generella vegetation. Vinter avser en period med tjäle i marken och ett 

täckande snölager. Höst avser en period med omfattande nederbörd samt degeneration av 

lövverk. Zoneringen tar även allemansrätten i beaktning, och således har det genomförts 

zoneringen i hela området och inte bara längs de inventerade lederna. Nedan presenteras 

zoneringen i området under dessa fyra olika perioder, vilka följs av en närmare presentation 

och diskussion. 
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4.3.1 Sommar och vår 

Figur 26. Zoneringskarta för vår- och sommarsäsong enligt ROS-modellen. Karterad av författaren. 

Källa: ortofoto via ©Lantmäteriet, all data extraherad via SLU © Geographic Extraction Tool. 

 

Ovan i figur 26 illustreras var i området man kan genomföra ridning under sommaren och våren 

(såsom beskriven i föregående stycke). Jag ämnar nu förklara vilka faktorer som bidragit till att 

zoneringen ser ut som den gör. Som man kan se i figuren så finns det två mindre områden där 

ridning kan ske utan att man behöver vidta några särskilda försiktighetsåtgärder. Det större 

området i väster är särskilt intressant, eftersom det ligger i ett annars relativt känsligt område. 

Dock påvisade som bekant inventeringen inga markförändringar i den delen av området, och 

således tillhandahåller studien inga argument för att ridning inte ska kunna genomföras där. 

Vad gäller de små delarna centralt i området så är den norra en anlagd ridbana, vilket gör att 

den uppenbart går att nyttja för ridning oberoende säsong.  

En tidig slutsats som kan nås är att området inte är särskilt lämpat för ridning under 

sommaren. Det som i figur 26 markeras med gula polygoner är framförallt skogsområden, där 

ridning kan genomföras om ryttaren är medveten om att trädrötter är särskilt exponerade och 

därmed känsligare. Rottickan, som enligt inventeringen finns i området, trivs i det för sommaren 
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karaktäriserande torrare vädret vilket gör att man bör undvika rötter för att inte ge svampen en 

inkörsport.  Vidare måste ryttarna särskilt beakta annan vegetation som inte växer under vintern 

eller hösten, vilket innebär att man även ska iaktta försiktighet i bland annat dikes- och 

vägkanter. Grustäkten är framförallt inte lämpat för ridning under torrare säsonger. Jorden har 

enligt inventeringen låg kohesivitet trots en period med rigorös nederbörd, vilket borde innebära 

att den är ännu känsligare för rubbning under perioder med torrt väder. Friktionsjordens låga 

kohesivitet ökar inte bara risken för att exponera omkringliggande rotsystem utan också risken 

för ras. Rasrisk är en direkt fara för häst- och ryttarekipage, men också för flanörer vilket kan 

påverka deras tolerans enligt analysmodellen för rekreativ bärförmåga och således sänks denna. 

Andra rödmarkerade delområden är tomtmarkers direkta omnejd och odlingsmark. Vad 

gäller tomtmarker så är det tillåtet enligt allemansrätten att rida på privat mark, men ej på tomter 

då det både kan förstöra och störa hemfriden. Således är all mark i direkt koppling till 

bostadshus markerad som ej ridning. Detta illustreras i kartan med hjälp utav en 30 meter buffer 

kring områdets alla byggnader. Odlingsmark är också, likt tomtmark, en sådan marktyp som 

går under paraplybegreppet känslig mark. Har man markägaren tillstånd kan ridning 

genomföras i åkrarnas yttersta kant, men eftersom markägaren inte har nåtts inom ramen för 

den här uppsatsen har all åkermark inklusive dess kanter markerats som ej ridning. Säsongen, 

och då framförallt våren, kännetecknas av nysådd odlingsmark och ung vegetation vilket 

ytterligare betonar att den typen av mark inte ska nyttjas för ridning under den perioden. 
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4.3.2 Vinter 

 
Figur 27. Zoneringskarta för vintersäsongen enligt ROS-modellen. Karterad av författaren. 

Källa: ortofoto via ©Lantmäteriet, all data extraherad via SLU © Geographic Extraction Tool. 

 

Vintern, såsom beskriven i inledningen till det här kapitlet, är den säsong som lämpar sig bäst 

för ridning i området. Tjäle i marken begränsar den förändring som hästarna annars kunnat 

bidra till, och ett snölager skyddar de annars exponerade trädrötterna. Dock finns det fortfarande 

ställen där ridning inte ska genomföras trots vinterns annars gynnande karaktär. Detta är, i 

enlighet med vad som redan har skrivits, tomtmark (visualiserade i fig. 27 med en 30 meter 

buffer). Allemansrätten gäller givetvis på vintern, även fast de förändringarna som ridningen 

kan orsaka begränsas, och rätten till hemfrid är fortfarande högaktuell. Därav är ridning på 

tomtmark förbjuden även fast den inte ger upphov till förändringar eller skador i marken.  

Delar av området där ridning kan genomföras om man iakttar extra försiktighetsåtgärder är 

odlingsmark. Detta må verka kontroversiellt givet vad som redan skrivits om den typen av mark 

i relation till ridning, men tjäle och snö är ett tillräckligt skydd för att ridning inte ska orsaka 

några signifikanta förändringar. Det bör dock betonas att det för relationen mellan häst- och 

markägare är viktig att vara lyhörd gentemot markägarens önskemål. Vill denna att ridning inte 

genomförs på odlingsmark så måste det respekteras även fast den här studien påpekar att det är 
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okej utifrån risken att odlingen förstörs. Vidare måste ryttarna säkerhetsställa att snölagret är 

tillräckligt för att marken under inte exponeras vid ridning, för då visar min studie att det inte 

legitimerar ridning. Sammanfattningsvis kräver ridning på odlingsmark både tjäle och ett 

ordentligt och skyddande lager av snö. 

Tjälen gör att ridning på öppen mark i området kan genomföras utan särskilda 

försiktighetsåtgärder, såvida tjälen är tillräcklig för att hästarna inte lämnar hovavtryck. Studien 

visar då att risken för rubbning är minimal och således också risken för breddning och 

fördjupning. Detta gäller självklart också för skogsmark, men jag anser att ett snölager krävs 

för att området inte ska markeras som ”rid med försiktighet”. Detta beror på att det är snön som 

skyddar de redan exponerade trädrötterna, även fast det är tjälen som skyddar för ytterligare 

exponering. 

 

4.3.3 Höst 

 
Figur 28. Zoneringskarta för höstsäsongen enligt ROS-modellen. Karterad av författaren. 

Källa: ortofoto via ©Lantmäteriet, all data extraherad via SLU © Geographic Extraction Tool. 

 

Områdets känsligaste period är höstsäsongen, såsom beskriven i kapitlets inledning. Men innan 

jag fortsätter analysen kring varför så är fallet, så bör det noteras att GIS-analysen som 
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genomfördes för denna säsongen grundar sig på andra kriterier än de som gjordes för vinter- 

och vår/sommarsäsongerna. De tidigare gjorda GIS-analyserna gjordes i första hand utifrån 

markanvändning i relation till tidigare forskning och resultat, och således var ridning inte skulle 

genomföras med det i beaktning. Denna GIS-analys genomfördes med områdets jordart som 

primär faktor. Följaktligen markerades tomt- och odlingsmark, vilket redan har noterats som 

”förbjuden” mark såvida inte odlingsmarken skyddas av snö och tjäle, och sedan separerades 

kohesiv jord och friktionsjord. Den kohesiva jorden anses som mer lämpad för ridning under 

höstsäsongen givet att den är stadigare och mindre känslig för rubbning än friktionsjorden och 

har därmed markerad som ”rid med försiktighet” i figur 28. Detta är dock inte en självklar 

uppdelning, eftersom man också kan mena att den kohesiva jorden har lägre permeabilitet och 

således ökar risken för morasbildning och ytavrinning. Tidigare forskning har dock påvisat att 

det är rubbning av friktionsjord som orsakar detta i högst grad eftersom rubbning skapar små 

sänkor där vatten kan ackumuleras. Det är på dessa grunder som studien visar att det förgående 

nämnda beslutet att friktionsjord är den typen av jordart som ska undvikas vid ridning. 

Bildandet av moras är centralt för analysen eftersom det är kulminationen i den process som 

önskas undvikas av likväl mark- och hästägare. Vidare så är moras och gyttjebildning även 

centralt för besökarnas tolerans och kan i enlighet med föregående kapitel sänka områdets 

rekreativa bärförmåga. Undviker man morasbildning, och stående vatten över lag, minskar 

risken betydligt att förändringar ska ske som påverkar området negativt.  

5. SLUTSATSER 

I den här uppsatsen har en studie på förhållandet mellan ridning, allmänheten och naturen 

genomförts med utgångspunkt ur den diskussion som förts nationellt gällande huruvida hästen 

ska vara fortsatt inkluderad i allemansrätten. Detta har kompletterats och jämförts med en 

tidigare studie angående förhållandet mellan häst- och markägare. Inom ramen för denna studie 

har ett fältarbete genomförts där förändringar i mark till följd av ridning inventerats, och sedan 

diskuterat mina fynd i förhållande till bakgrundsbeskrivningen för att kunna erbjuda ett 

tillfredställande sätt för hur ridning ska genomföras i området i respekt för naturen, dess 

besökare och markägare.  

Den diskussion som förts i media uppvisar en hästpositiv tendens och majoriteten av de 

nyhetsinslag som studerats anser att hästen har en naturlig plats i allemansrätten. Däremot 

genomsyras debatten av ett fokus på de rättigheter och skyldigheter som både mark- och 

hästägare har, och hur dessa ger sig i uttryck i olika scenarier. Vidare så betonar tidigare 

forskning att det råder en brist på ömsesidig respekt och förståelse för varandra sinsemellan 

häst- och markägare, och att detta kan vara en grund till den rådande konflikten. Den tidigare 

forskningen visar också på att det råder relativt dålig självinsikt hos ryttare, i förhållande till 

hur de faktiskt påverkar sin omgivning genom ridningen samt hur väl de förhåller sig till 

allemansrätten. 

De markförändringar som studerats kan delas in i två kategorier: de effekter som påverkar 

besökare och de som påverkar naturen. Vad gäller besökarna så är det framförallt påverkan på 

leder i form av upptrampning och omstrukturering som står i fokus, då de i enlighet med studien 

leder till en försämrad naturupplevelse. I naturens fall så är förändringarna mer 

vegetationsfokuserade, med skador på trädrötter centralt. Dessa orsakar inte bara förändringar 
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i områdets florabestånd utan också finansiella förluster hos skogsindustrin. Markförändringarna 

som diskuterats är i de flesta fall inte positiv utan leder i många fall till negativa effekter såsom 

precis förklarat. De positiva effekter som kan härröras från ridningen är att det i många fall 

ackumulerar väta, vilket försämrar möjligheterna för att rottickan ska trivas. Den fråga som 

reser sig är dock om försämringen av en gynnsam levnadsmiljö för svampen är större än den 

skada den gör genom exponeringen av trädrötter.  

Hur markägarna kontra allmänheten upplever markförändringar skiljer sig åt. Markägarna 

upplever att dessa sker för att ryttare är oförsiktiga och oförstående gentemot sina skyldigheter 

i enlighet med allemansrätten medan allmänheten snarare ser förändringarna som oundvikliga, 

och inte beroende på ryttarnas agerande. Markägare ser framförallt en värdeförlust i de negativa 

förändringarna som följer ridning, medan allmänheten ser en försämrad naturupplevelse och 

ibland känsla av otrygghet. För att minska denna negativa upplevelse bör man anpassa 

ridningen i enlighet med den diskussionen som följde zoneringen enligt ROS-modellen. I det 

för studien aktuella området genomförs ridning i princip utan konsekvenser på naturen under 

perioder med snö och tjäle, men däremot med betydande konsekvenser under perioder med 

mycket väta och liten skyddande vegetation. Det är viktigt att alla ryttare beaktar allemansrätten 

och för en diskussion med markägaren var någonstans man får rida, speciellt om området är 

extra känsligt. Viktigare är dock att respektera rätten till hemfrid enligt allemansrätten och 

därmed inte rida på tomtmark. Utöver de allemansrättsstadgade marktyperna tomt- och 

odlingsmark är det viktigt att som ryttare undvika att rida i områden med friktionsjord det vill 

säga sand- och grusjordar. Dessa bör undvikas eftersom de rubbas lättast av hästen och bildar 

moras. Moras innebär oftast att vatten blir stående vilket i sin tur leder till ytavrinning vilket 

tillsammans med den förslitning som hästarna åsamkar leder till fördjupning. I ett försök att 

undvika gyttjebildningen kliver både fotgängare och häst- och ryttarekipage vid sidan om den 

blöta marken vilket bidrar till markbreddningen. Vidare bör områden med mycket exponerade 

trädrötter undvikas, framförallt under perioder med torka eftersom rottickan trivs allra bäst då. 

Slutligen bör ryttare generellt öka sin förståelse för hur de påverkar sin omgivning, och alltid 

respektera mötande eftersom vissa upplever rädsla i möte med häst.  

Konflikter mellan markägare, hästägare och allmänheten hanteras, och undviks, framförallt 

genom att man inte överstiger naturområdets rekreativa bärförmåga, förhåller sig till eventuellt 

genomförda zoneringar av området samt för en öppen diskussion om alla parters rätt- och 

skyldigheter. Markägare ska vara medvetna om att man i enlighet med allemansrätten får vistas 

på hens mark, och allmänheten och hästägare ska vara medvetna om deras skyldigheter. Vidare 

ska hästägare förstå vilken typ av förändring ridning kan generera i ett område, och hur man 

mest fördelaktigt rider för att orsaka så lite förändring som möjligt. Detta görs mest effektivt 

om ryttare förhåller sig till den typ av zonering som jag genomfört i föregående kapitel, och 

anpassar den till det område de rider i. Respekt gentemot varandra och naturen blir ett vinnande 

koncept. 

Sammanfattningsvis kan man förstå den nationellt rådande konflikten som ett resultat av 

bristande förståelse, insikt och kommunikation där alla parter kan anses skyldiga. Enligt den 

inventering som genomfördes i Vagnhärad kan man förstå konflikten som avhängt 

naturupplevelsen, och hur den i sin tur påverkas av framförallt gyttjebildning. Ridning resulterar 

i markförändringar, och de är i många fall inte positiva. Således avslutas denna uppsats med att 
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påstå att det främsta ansvaret ligger hos ryttaren och dennes kunskap om hästens påverkan på 

den natur de rider i. 
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BILAGA 1 RESULTAT AV FRAMINGANALYS 
Tabellen visar i vilken mediekanal inslaget publicerats, vilken nyhetstyp det var och hur det 

förhöll sig till studiens indikatorer. Indikatorerna hade som syfte att avgöra huruvida inslaget 

ställde sig positiv, negativ eller neutralt till hästen som en del av allemansrätten samt avgöra 

inslagets övergripande tema. 
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BILAGA 2 PÅBJUDEN RIDVÄG 

 
  

Källa: vägmärken.se/pabjuden-ridvag, hämtad: 2018-11-27. 
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BILAGA 3 PROV FÖR MINERALJORDSDJUP 

 
Foto av författaren. 
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BILAGA 4 VATTENPÖLSBILDNING OCH JORDPROV AV 

VATTENMÄTTAD JORD 
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Foto av författaren. 


