Välkommen till
Drottning Kristinas Ridled
Allmänt
Drottning Kristinas ridled är ca 3,5 mil lång och går
igenom ett omväxlande skogslandskap med kulturhistoriska värden från både brons- och järnåldern.
Utmed leden finns intressanta naturtyper med en rik
flora och fauna som presenteras på informationstavlor.
Leden erbjuder sträckor för skritt, trav och galopp.
Det är viktigt att du har kunskap om allemansrätten,
men också att du är medveten om att det finns en
allemansskyldighet. Allemansrätten är en frihet under
ansvar. Rätten innebär i stort att du får ta dig fram i
naturen även över andras marker. Du får rasta, plocka
bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Men du
måste hela tiden se till att naturen och annans egendom inte skadas. Om dessa intentioner följs kommer
du och alla andra ryttare att få många fina upplevelser
på hästryggen.
Information om ridleden
Utgångspunkt för ridleden är Kungsörs Ridklubbs
anläggning i Klämsbo, leden sträcker sig i en slinga åt

Mat och boende
Inom Kungsörs kommun finns möjlighet till övernattning i olika former, t.ex. bed and breakfast och bo på
lantgård. Om du är intresserad av detta ta då kontakt med
turistinformationen eller gå in och titta på vår hemsida
www.kungsor.se. All ridning på ridleden är gratis, men
för boende/service får du självklart betala.
Skyltning
Ridleden är markerad i en riktning med
orangefärgade skyltar samt med blå färgmarkeringar på träden. Ibland kompletteras även
med en pil som visar riktningen. Leden följer till stor del befintliga vägar och stigar,
men sträckningen är speciellt utvald för att
ge bra förutsättningar för ridning.
Att tänka på inför turen
Ta alltid del av informationen innan du påbörjar din
ridning. Tänk på din och
hästens säkerhet under ridturen. Se till att din och
hästens utrustning är i ordning. Använd alltid hjälm
och om du ska rida när det
är mörkt kom ihåg reflexer både till dig själv och till
hästen. Då vissa delar av leden går på trafikerade vägar är
det viktigt att ha en trafiksäker häst.
I ridledens närhet finns Kungsörs Grus, där det ibland
sker sprängning i grustäkten, detta aviseras med varningsskyltar uppsatta vid Kungsörs Ridklubb.

Stengärdets naturreservat.

öster och en åt väster, se karta. Vid
Klämsbo finns det möjlighet att ställa upp bilar, hästtransporter och husvagnar. Där finns även sex stycken
fållor iordninggjorda samt tillgång till vatten.

Jaktsäsong
Hela oktober månad är leden avstängd för organiserad
ridning med hänsyn till älgjakten men även under andra
delar av året kan jakt förekomma på och i närheten av
leden. När jakt pågår kommer respektive jaktlag att informera om detta genom att sätta upp skyltar. Var uppmärksam och respektera skyltar med texten ”Jakt pågår”.

Under turen
All ridning sker under eget ansvar och på egen risk.
Delar av ledens sträckning går på mindre vägar som även
används sparsamt av cyklar, mopeder, motorcyklar och
bilar. Enligt trafiklagstiftningen är ryttare till häst ett
fordon, varför det handlar om att ha kunskap om och
följa gällande trafikregler. Håll till höger och ha minst en
hästlängds avstånd mellan varandra.

Karta och rastplatser
Längs leden finns fyra rastplatser, två på vardera den
östra och västra slingan. För allas trevnad ta med dig

När du rider från Klämsbo och ut på den västra slingan
måste du passera riksväg 56, vid passagen är det god sikt,
men vägen är starkt trafikerad så var uppmärksam, det
samma gäller på tillbakavägen.
Visa hänsyn till markägare och boende samt andra friluftsutövare längs leden. Respektera att det inte är tillåtet
att rida över gräsmattor, tomter, planteringar, åkrar och
vallar samt övrig ömtålig mark.

Lövsalar vid Ekeby, Östra slingan.

skräp och dylikt från rastplatsen. Om du upptäcker
skador på rastplatsen kontakta Kungsörs Ridklubb.
Om du vill veta mer, kontakta gärna:
Kungsörs turistinformation tel. 0227-600 101
Kungsörs Ridklubb tel. 0227-135 00
Kungsörs jaktvårdsförening,
Hans Vestholm tel. 070-377 56 47
Granhammar-Råsta jaktklubb,
Johan Davidsson tel. 070-545 65 68

Naturskog vid Stengärdet, Västra slingan.

Rid med omdöme som om det vore
dina egna marker så gör du förmodligen minst skada, ta det lugnt och
skritta gärna när du passerar bebyggelse med hänsyn till boende. Tänk
på att du som ryttare fungerar som
ambassadör för ridsporten när du
möter andra.

Hästsjukhuset Strömsholm
tel. 0220-452 00
Polisen tel. 114 14
SOS 112

Vi hoppas att du får en trevlig ridtur och
en skön naturupplevelse.
Projektstöd för utveckling av landsbygden har
medfinansierat detta projekt.

