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SVENSERÖD. Tänk dig 
en turridning genom 
Västsveriges sista 
stora vildmark.

NordRitt gör den upp-
levelsen möjlig.

– Det är många 
sinnen som tillfreds-
ställs, försäkrar Pia 
Nilsson som startade 
verksamheten för åtta 
år sedan.

Känslan av landsbygdens 
stillhet och lugn är påtaglig 
i Svenseröd. Det är här som 
Pia Nilsson bor och bedri-
ver sin rörelse. NordRitt er-
bjuder skogs- och vildmarks-
ritter på Nordsvenska bruks-
hästar i Svartedalens natur-
reservat.

– Jag har åtta hästar. Det är 
ett lagom antal och det inne-
bär att jag kan ta sju ryttare 
med mig ut i skogen, förkla-
rar Pia.

Hon är utbildad biolog, 
har bott utomlands och be-
skriver sig själv som en all-
sysslare.

– Jag har jobbat på olika 
ställen, alltifrån Stora Tea-
tern till Skogsvårdsstyrel-
sen. Att jag kom tillbaka hit 
till Svenseröd beror på att jag 
såg möjligheten att kombine-
ra natur- och hästliv. Närhe-
ten till Svartedalen lockade 
mig, säger Pia och fortsätter:

– Även om jag har haft 
kontakt med hästar under pe-
rioder av mitt liv är jag inte 
extrem i den bemärkelsen. 
Hästarna tog jag hit för än-
damålet, att företaget skulle 
startas. Nordsvenskar är en 
speciell ras som lämpar sig för 

att vara ute i skog och mark. 
De trivs i den miljön.

Hästarna vistas utomhus 
året runt och således behövs 
ingen stallplats för kusarna.

– Jag har en enkel, natur-
lig och funktionell hästhåll-
ning. I stallet är hästarna bara 
när de ska borstas och sadlas, 
säger Pia.

Verksamheten är igång 
året om förutom tre veckor i 
oktober, under älgjaktstiden, 

då hästarna tar semester.
– Vi vänder oss till både 

privatpersoner och företag. 
I början på året brukar det 
vara lite mindre att göra, men 
sedan är det full fart mest hela 
tiden. Helgerna är av förkla-
riga skäl mest attraktiva för de 
kompisgäng som vill komma 
hit, säger Pia Nilsson.

Dagsritter om två eller 
fem timmar finns på menyn, 
liksom flerdagsritter med 

övernattning.
– Övernattning sker på 

stalloftet som är inrett med 
ett antal bäddar. För dem som 
önskar finns också möjlighet 
att koppla av i vår vedeldade 
bastu. Det brukar vara popu-
lärt bland våra gäster.

Vilken ridvana krävs hos 
deltagarna?

– Ingen, faktiskt! Vuxna 
nybörjare fungerar och själv-
klart har vi utrustning att låna 
ut till alla som besöker oss.

Vad skulle du säga är 
charmen mer turridning i 
Svartedalen?

– Det är en helhetsupple-
velse. Fokus ligger inte bara 
på själva ridningen, det är lika 

mycket en härlig naturupple-
velse och ett äventyr. Att sitta 
vid någon av alla underbara 
lägerplatser och äta den med-
havda matsäcken är en njut-
bar känsla. Omgivningen är 
storslagen oavsett årstid, av-
slutar Pia Nilsson.

LILLA EDET. Nu är det åter-
igen dags att utse Sveriges 
godaste kranvatten i 2010 års 
upplaga av tävlingen ”Sveri-
ges godaste kranvatten”. Del-
tävlingar hålls just nu runt om 
i landet för att senare avslutas 
med en riksfinal i Stockholm 
den 17 november.

I förra veckans delfinal i 
Göteborg deltog 17 västsven-
ska kommuner; Alingsås, Fal-
kenberg, Göteborg, Kungs-
backa, Lerum, Lilla Edet, 
Mark, Munkedal, Mölndal, 
Partille, Sotenäs, Ström-
stad, Tranemo, Trollhättan, 
Uddevalla, Varberg och Vä-
nersborg. Av dessa 17 ham-
nade Lilla Edets kommun på 
första plats.

Kranvattentävlingen som 
startade 1997 har avgjorts 
två gånger tidigare. Senaste 
tävlingen hölls år 2005 blev 
Lilla Edet etta i deltävlingen i 
Linköping för att senare även 
vinna i Riksfinalen i Stock-
holm.

Motiveringen från juryn 
den gången var; ”Ett vatten i 
världsklass med elegant, frisk 
fjällbäckskänsla. Kort sagt: 
Livets vatten”.

JONAS ANDERSSON

Sveriges godaste kranvatten 2010:

Lilla Edet vann delfinalen i Göteborg

2005 utnämndes kranvatt-
net i Lilla Edet till landets 
godaste. I förra veckan vann 
Lilla Edet den första delfina-
len i Göteborg i konkurrens 
med 17 västsvenska kom-
muner.

En upplevelse för många sinnen
– NordRitt erbjuder turridning i storslagen natur

I SVENSERÖD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Nilsson driver NordRitt i Svenseröd i utkanten av Västerlanda.

På stalloftet finns möjlighet till övernattning.

Efter hel dags turridning kan det vara skönt med ett bastu-
bad.

En av de åtta Nordsvenska brukshästar som Pia Nilsson förfogar över.

JUST NU FÅR DU KÖPA EN VALFRI ARC VICTORIA-DUSCHVÄGG ELLER BADKARSSKÄRM MED HELA 30% RABATT. VICTORIA STÅR FÖR 

STILRENA DUSCHLÖSNINGAR I 8 MM TJOCKT GLAS OCH BESLAG I BLANK KROM. 15 ÅRS GARANTI. FÖR SAMTLIGA MODELLER GÄLLER 

KOSTNADSFRI MÅTTANPASSNING. ERBJUDANDET GÄLLER T O M 31/1-2011.

inr.se
Vår butik är en

INR Partner-butik!
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