
– Jeg har selv opplevd biler i full 
fart forbi meg med hest ute i tra-
fikken. Denne aksjonen er det 
superviktig å stille opp for, sa 
prinsesse Märtha Louise til Na-
tionen ved oppstart av kampan-
jen «Hest i Trafikken».

Den erfarne rytteren og kus-
ken i Hest360 er en av mange tu-
sen hesteaktører som stiller seg 
bak den landsomfattende kam-
panjen for å skape større trygg-
het for hest i trafikken.

– Jeg mener også det er pro-
blematisk at både trafikkbildet 
og antall hester i tettbygde strøk 

har økt betydelig de siste tiårene, 
samtidig som trafikkreglene for 
hest ikke har blitt oppdatert, sier 
Märtha Louise.

Vil se på lovverket
Stortingsrepresentant Kirsti 
Leirtrø (Ap), som sitter i Stor-
tingets transportkomité, er en 
av flere topp-politikere som vil 
skape tryggere rammer for bruk 
av hest i trafikken.

– Jeg mener kunnskaper om 
ulike utfordringer knyttet til 
bruk av hest i trafikken må inn i 
obligatorisk opplæring for den 

som kjører opp. Så må vi også se 
på lovverket for ridning og kjø-
ring med hest i trafikken, sier 
Leirtrø til Nationen.

Følger opp
Leitrø, som representerer Trøn-
delag på Stortinget, følger der-
med opp utspillet som Märtha 
Louise – sammen med en rekke 

andre fagfolk knyttet til hest og 
hestesport – kom med i Natio-
nen i forbindelse med oppstart av 
«Hest i Trafikken» tidligere i 
høst.

I dag er det seks ganger så man-
ge hester her i landet som det var 
på 50-tallet. Den nye landsom-
fattende aksjonen «Hest i Tra-
fikken» skal gjøre møtet mellom 

dyr, ulike kjøretøy og mennesker 
tryggere.

Til Stortinget
– Jeg vil invitere folka som arbei-
der med Hest i Trafikken, inklu-
dert forskerne ved Nord univer-
sitet, til Stortinget for å orientere 
om sitt prosjekt. Det de nå gjør 
kan utgjøre en forskjell når det 
gjelder større trygghet for dem 
som ferdes med hest i trafikken, 
sier Leirtrø.

Hun viser videre til at fagfol-
kene ved Nord universitet neste 
år vil komme med forslag til 
konkrete tiltak som kan gjøres 
nasjonalt, regionalt og lokalt for 
å skape større trygghet for hester 
i trafikken

– Hestemiljøet må også sørge 
for å snakke med en stemme, og 

Både rikspolitikere og forskere vil  
bidra til større trygghet for hester  
i trafikken.

Føreropplæring

«Kunnskaper om hest  
i trafikken må også bli en 
del av føreropplæringa.»
Heidi Greni (Sp), stortingsrepresentant

Vil leie hest i trafikken inn på Stortinget
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systematisk bli hørt, spesielt i be-
handling av Nasjonal transport-
plan, sier Leirtrø.

– Del av føreropplæringa
Stortingsrepresentant Heidi 
Greni (Sp) fra Trøndelag peker 
også på løsninger med flere til-
rettelagte områder for kjøring 
med hest rundt om i landet. 

 Hun ønsker også mer informa-
sjon ut til alle slags trafikanter 
om ulike utfordringer og faremo-
menter knyttet til bruk av hest på 
trafikkerte veier.

– Kunnskaper om hest i trafik-
ken må også bli en del av fører-
opplæringa. Det er også særlig 
viktig at dette blir tema ved for-
nying av trailer og buss. Vurde-
ring av aldersgrenser og opplys-
ningskampanjer er også viktige 

tiltak, sier Greni til Nationen.
Fylkespolitiker Tormod Over-

land i Trøndelag Frp vil på sin 
side jobbe for å likestille hest og 
sykkel.

Vil sidestille sykkel og hest
– Vi trenger mer søkelys på dette 
med sikker ferdsel med hest i tra-
fikken på trafikalt grunnkurs og 

i trafikkopplæringen i grunnsko-
len, sier Overland.

Han peker også på bedre skil-
ting, gjerne med større skilt med 
illustrative bilder, i områder ved 
hestesportsentre.

– Jeg mener hest bør sidestil-
les med sykkel i veitrafikkloven, 
slik at kusk/rytter selv kan vur-
dere hvor det er tryggest å ferdes. 

Vi vil jobbe for å få fremmet et 
resolusjonsforslag om dette på 
årsmøtet til Frp i 2020. Jeg vil 
også jobbe for å få hest i trafik-
ken nevnt i kommunale og fyl-
keskommunale dokumenter og 
planer – der det faller naturlig å 
nevne det, for eksempel i saker 
om trafikksikkerhet, sier Over-
land til Nationen.

Forsker på hest i trafikk
Universitetslektor Kåre Robert-
sen sier en gruppe fagfolk vec 
Nord universitet er i innspurten 
med sitt forskningsprosjekt om 
hest i trafikk.

– Vi har gått gjennom en rekke 
ulike problemstillinger og alt 
lovverk knyttet til hest i trafik-
ken, sier Robertsen.

I tillegg har Nord universitet 

gjort omfattende spørreunder-
søkelser og intervjuer i heste-
miljø knyttet opp mot hendelser 
og nestenulykker med hest, for 
å avdekke hvilke situasjoner de 
skjer i.

– Vi har også en jurist med i 
prosjektet. Juristen skal ha spe-
sielt søkelys på å løfte fram uklar-
hetene i lover og regler, slik at vi 
kanskje ender opp med forslag til 
lovendringer, sier Robertsen til 
Nationen.

I Norge er det i dag rundt 
130.000 hester. Mange av hes-
tene er tilknyttet heste- og ride-
sentre, der det å ferdes i trafikken 
iblant ikke er til å unngå for ryt-
terne.

Lars Kristian Steen
redaksjonen@nationen.no
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Sikkerhet: Flere politikere vil har mer søkelys på sikker ferdsel 
med hest i trafikken på blant annet trafikalt grunnkurs og i tra-
fikkopplæringen i grunnskolen.  Foto: Norsk Hestesenter

I trafikken: I Norge er det rundt 130.000 hester i dag. Det er seks 
ganger så mange hester som det var på 50-tallet. De siste 60 
årene er ikke trafikkreglene for hest blitt oppdatert.  
 Foto: Hest i trafikken 

Fakta

Hest i Trafikken

Trygghet

«Det de nå gjør kan  
utgjøre en forskjell når  
det gjelder større trygghet 
for dem som ferdes med 
hest i trafikken.»
Kirsti Leirtrø (Ap), stortingsrepresentant

 ○ Landsomfattende prosjekt 
og aksjon startet av Trønde-
lag Hesteeierforening/Norsk 
Hesteeierforbund. En rekke 
organisasjoner knyttet til blant 
annet trafikk, hestesport og 
landbruk støtter aksjonen.

 ○ Målet med «Hest i Trafikken» 
er å gjøre møtet mellom dyr, 

ulike kjøretøy og mennesker 
tryggere.

 ○ I Norge er det rundt 130.000 
hester i dag. Det er seks gan-
ger så mange hester som det 
var på 50-tallet. De siste 60 
årene er ikke trafikkreglene for 
hest blitt oppdatert.

Norsk Hestesenter (NHS) er 
sentral i den praktiske gjen-
nomføringen av Hest i Trafik-
ken-kampanjen denne høsten.

– Vi er først og fremst veldig glad for 
at det gjøres et forskningsprosjekt på 
temaet hest i trafikk fordi det belyser 
aktuelle problemstillinger. Noe av 
det vi kanskje er mest spent på er hva 
Nord universitet kommer fram til 
når det gjelder lovverk som omfatter 
ferdsel med hest i trafikken. Vi mener 
at lovverket ikke er tilpasset dagens 
trafikkbilde med tanke på hest, og hå-
per at forskningen på det kan gi noen 
gode anbefalinger på nettopp dette 
området, sier kommunikasjonsråd-
giver Frøydis Barstad ved NHS.

Sosiale medier
Hun opplyser at Hest i Trafikken-ak-
sjonen på sosiale medier skaper stort 
engasjement, og har blitt tatt veldig 
godt imot.

– Kampanjen består av bilder med 
enkle budskap rundt temaet hest i 
trafikken. Vi er omtrent halvveis i ak-
sjonen, og til nå har «tenk elg» vært 
bildet som har vært absolutt mest po-
pulært. På Facebook alene har «tenk 
elg» til nå nådd ut til bortimot over 
540.000 personer – og er delt over 
4000 ganger, sier Barstad.

Fluktdyr
Ideen bak plakaten er at elgen er et 
stort fluktdyr, og de aller fleste brem-
ser ned og passerer rolig forbi – fordi 
de ikke vet hvordan elgen vil reagere.

– De vil jo ikke ha en elg gjennom 
frontruta. Hesten er også et stort 
fluktdyr, men mange hesteekvipasjer 
opplever at andre kjøretøy passerer 
eller kjører forbi i svært høy fart, sier 
Barstad og legger til:

– Det er viktig å huske på at selv om 
hesten er sammen med et menneske, 
så kan for eksempel skremmende si-
tuasjoner gjøre at hestens naturlige 
instinkter overstyrer beskjeden fra 
rytteren eller kusken, og den vil for-
søke å flykte. Ved å passere rolig og 
med god avstand – maks 25 km/t og 
med en avstand på minimum 2 meter 
– kan kjørende forhindre potensielt 
farlige situasjoner.

Håper på  
nytt lovverk
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