
○ Trafikksikkerhet

Starter aksjon for trygghet for hest i trafikken

Hest i trafikken: Märtha Louise fronter i høst en landsomfattende aksjon for større trygghet for hest i trafikken. – Å ri eller kjøre hest på trafikkerte veier kan være et sjanse-
spill, sier hun til Nationen. Både ridende og kjørende deltok i demonstrasjonen i Levanger. De tunge kjøretøyene var hentet inn for anledningen og styrt av ansatte ved trafikk-
lærerstudiet ved Nord universitet.  Foto: Frøydis Barstad
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Fakta

Hest i Trafikken
 ○ Prosjekt initiert 

av Trøndelag Heste-
eierforening/Norsk 
Hesteeierforbund. 
Målet er å bevisst-
gjøre allmennheten 
rundt temaet hest i 
trafikken, få emnet 
inn i trafikalt grunn-
kurs, som en del av 
kjøreopplæringen 
og i utdanningen av 
trafikklærere, og å 
påvirke lovgivende 
myndigheter.

 ○ Samarbeidspart-
nere og finansielle 
bidragsytere: Norsk 
Hestesenter, Trygg 
Trafikk, Norges 
Automobil-Forbund, 
Hest360, Det Norske 
Travselskap, Nor-
ges Rytterforbund, 
Akershus Hesteeier-
forening, Levanger 
kommune, Midt-
Norge Travforbund, 
Veikle Balder, Røros 
kommune, Stjørdal 
og Hegra hesteavls-
lag, Levanger og 
omegn travlag, Mal-
vik travlag, Nossum 
Travpark og Gjensi-
dige/ Gjensidigestif-
telsen.

 ○ Støttespillere: 
Statens vegvesen, 
Nord universitet, 
OsloMet, Trafikk-
forum, Autoriserte 
Trafikkskolers Lands-
forbund, Norges 
Bondelag, Norsk 
Landbruksrådgiving, 
Trav og Galopp-Nytt, 
Nasjonalt senter 
for nordlandshest/
lyngshest, Norsk 
Bonde- og Småbru-
karlag og EquiCon-
nector AS.

○ Trafikksikkerhet

Aksjonerer for tryggere hestebruk: – Trafikkreglene for hest har ikke blitt oppdatert på mange tiår. 
På den tiden var både trafikkbildet og antall hester i tettbygde strøk helt annerledes med mange 
færre både hester og biler, sier Märtha Louise. Her i samtale med unge ryttere i Levanger. 
  Foto: Frøydis Barstad

Ble påkjørt bakfra: Ailin Berg Almås forteller om den dagen hun ble påkjørt bakfra mens hun var ute 
på ridetur. Her intervjues hun av debattleder Kari Hustad under aksjonsstart på Nordtun samfunns-
hus på Mule i Levanger kommune.  Foto: Frøydis Barstad

Märtha Louise fronter i høst 
en landsomfattende aksjon  
for større trygghet for hest i  
trafikken. – Å ri eller kjøre  
hest på trafikkerte veier kan 
være et sjansespill.
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Utdatert

Trafikkreglene 
for hest har ikke 
blitt oppdatert på 
mange tiår.
Märtha Louise

Starter aksjon for trygghet for hest i trafikken

Levanger. – Av en eller annen grunn tenker vi 
helt annerledes om en elg i veien enn en hest. 
Men resultatet er det samme hvis man er så 
uheldig å krasje med dem. I tillegg er det en ryt-
ter eller en i sulky bak å ta hensyn til, sier Märtha 
Louise til Nationen.

Hun og Geir Kamsvåg i Hest360 er blant en 
lang rekke samarbeidspartnere bak det nye 
landsomfattende prosjektet og aksjonen Hest i 
Trafikken med Trøndelag Hesteeierforening og 
Norsk Hesteeierforbund som initiativtakere.

Bred allianse
Målet er å bevisstgjøre allmennheten rundt te-
maet hest i trafikken og skape større trygghet 
både for hester, ryttere, kusker og alle andre 
trafikanter. Blant samarbeidspartnerne er også 
Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det 
Norske Travselskap, Trygg Trafikk og Norges 
Automobil-Forbund. Noen av støttespillerne 
er Statens vegvesen, Norges Bondelag, Norsk 
Landbruksrådgiving og Norsk Bonde- og Små-
brukarlag.

– Jeg har selv opplevd biler i full fart forbi meg 
med hest ute i trafikken. Denne aksjonen er det 
superviktig å stille opp for. Det er svært viktig å 
få til en god samhandling mellom alle trafikan-
ter, sier Märtha Louise.

– Trygge trafikkbildet
Hun viser til at antall hester i Norge har økt be-
tydelig de siste tiårene – og at det derfor er viktig 
å vurdere trafikkreglene og samtidig bevisstgjø-
re allmennheten rundt temaet hest i trafikken.

– Trafikkreglene for hest har ikke blitt opp-
datert på mange tiår. På den tiden var både tra-
fikkbildet og antall hester i tettbygde strøk helt 
annerledes med mange færre både hester og bi-
ler, sier Märtha Louise, som selv har svært lang 
erfaring med trening og konkurranser både som 
rytter og hestekjører.

– Hvorfor er det viktig med en ny kampanje som 
setter søkelys på hest i trafikken?

– Hester er dyr som, selv om de er under ryt-
ter eller med en som kjører dem, kan skvette og 
komme til å reagere ad hoc og kan derfor skape 
farlige situasjoner hvis de ikke tas hensyn til på 
riktig måte. Derfor er det viktig at dette ses på 
igjen for å trygge trafikkbildet for alle, sier Mär-
tha Louise.

Møte med store kjøretøy
Startskuddet for prosjektet Hest i Trafikken 
gikk nylig i Levanger der et hundretalls heste-
aktører var til stede sammen med representan-
ter for både veimyndigheter, forskere og ulike 
organisasjoner knyttet til både trafikk og hester. 
Flere riks – og regionalpolitikere deltok også på 
aksjonsstarten.

På Nesset i Levanger var det demonstrasjon 
av hvordan det er å ri eller kjøre med hest i tra-
fikken, og hvordan man skal passere og møte 
hester langs veien. Demonstrasjonen viste blant 
annet hvordan passering av hesteekvipasjer bør 
skje ute i trafikken, og tilskuerne fikk se både ri-
dende og kjørende i møte med lastebil, buss og 
personbiler.

Underveis ble det også gitt informasjon om 
trafikkreglene og hestens instinkter og reaksjo-
ner. Mantraet var maks 25 kilometer i timen og 
minimum to meters avstand.

– Reager som det er en elg
– Mange trafikanter tenker ikke på hesten som 
et dyr, fordi den er i følge med et menneske. Men 
blir hesten veldig skremt, vil fluktinstinktet 
overstyre andre beskjeder, sier prosjektleder 
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Stort engasjement: Det var stort engasjement både hos debattpanelet og tilhørerne i salen under det åpne møtet på Nordtun samfunnshus på Mule i Levanger kom-
mune I panelet satt (f.v.): Kåre Robertsen fra Nord universitet, Audun Vårvik fra politiet, Bjørg Reitan fra NAF, Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk, Heidi Greni fra 
Senterpartiet, Tormod Overland fra Fremskrittspartiet, Kirsti Leirtrø fra Arbeiderpartiet, Geir Kvamsvåg fra Hest360, Kari Heistad fra Norges Rytterforbund og As-
bjørn Opdal fra Det Norske Travselskap.  Foto: Frøydis Barstad
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Om passering

Kjør forbi som om 
det er en elg.
Hallvard Krislok, prosjekt
leder Hest i Trafikken

for Hest i Trafikken, Hallvard Krislok, som 
også er leder i Trøndelag Hesteeierforening.

– Derfor bør trafikanter alltid passere en hest 
med utgangspunkt i at de ikke vet hvordan den 
vil reagere. Kjør forbi som om det er en elg, er rå-
det til Krislok.

Han opplyser til Nationen at etter krigen – 
fram mot 1950-årene – var det kun rundt 20000 
hester tilbake i Norge. Siden har det vært en 
seksdobling til om lag 120000 hester i dag.

– Det er stort paradoks at i regjeringens null-
visjon i trafikken er både syklister, gående og he-
le trafikkbildet belyst, mens hesten ikke er nevnt 
med et komma, sier Krislok.

Millionsatsing
I trafikkreglene fram til 1950-tallet stod det; 
«dersom sjåføren ser at en hest har problem, er 
motorkjøretøyet pliktig til å stoppe – og om nød-
vendig hjelpe til».

– Den gangen var jo hesten fortsatt et viktig 
arbeidsredskap. Over to generasjoner senere er 
det hobby- og fritidsbruk som preger hestehol-
det. Likevel er det viktig med informasjon om 
hvordan hesten reagerer i trafikken – blant an-
net i møte med transport av stadig større land-
bruksredskap etter bygdeveiene, sier Krislok.

Han opplyser at en nestenulykke i Trøndelag 
mellom en bil og en ung rytter er noe av bak-
grunnen for den nye aksjonen.

– Vi har fått 250.000 kroner av Gjensidiges-
tiftelsen til aksjonen Hest i Trafikken. I tillegg 
har vi samlet inn samme beløp selv. Nord uni-
versitet bruker også to millioner kroner til det 
nye forskningsprosjektet «Hest i trafikk», sier 
Krislok.

Hestetallet seksdoblet
Etter demonstrasjonen var det åpent møte med 
paneldebatt på Nordtun samfunnshus på Mule i 
Levanger kommune.

I debattpanelet var representanter fra både 
politiet, Nord universitet, Trygg Trafikk, NAF, 
Statens vegvesen, Hest 360, Det Norske Trav-
selskap, Norges Rytterforbund, samt sentrale 
politikere fra Sp, Frp og Ap.

Her var det bred enighet om at temaet hest i 
trafikken må settes på dagsordenen.

– Hesten var godt representert i trafikkreglene 
fram til slutten av 50-tallet. Da antallet hester 
begynte å stupe i Norge som følge av traktorens 
inntog, forsvant også mye av lovverket som regu-
lerte hest i trafikken, sier Krislok og fortsetter:

– Nå er antallet hester mangedoblet siden den 
gang, og de brukes på en helt annen måte enn før, 
og er dermed også i mye større grad representert 
i tettbebygde og bynære områder. Det er for ek-
sempel ikke lov til å ferdes med hest på gang- og 
sykkelvei, om det ikke er gitt spesiell tillatelse til 
det.

– Samme status som syklende
Geir Kamsvåg, daglig leder i Hest360, lanserte 
et forslag om at hesten burde få samme status 
som syklende – og fikk støtte fra blant andre 
flere politikere.

– Da vil rytter eller kusk kunne velge om de vil 
bruke vei eller gang- og sykkelvei, og selv vur-
dere hva som til enhver tid er det mest forsvar-
lige alternativet, sier Kamsvåg til Nationen og 
utdyper:

– Her er det ikke snakk om å bruke sykkel-
veiene til hestetrening men til rolig transport 
til ulike arenaer for kjøring og ridning. I Lom-
medalen, hvor jeg bor, vil et slikt regelverk skape 
mye større trygghet for alle slags trafikanter.

Ble påkjørt bakfra
Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk er på 
sin side skeptisk til denne løsningen, fordi hes-
ten kan virke skremmende på dem som ferdes 
der, og da særlig barn.

Andre spørsmål som ble diskutert var blant 
annet aldersgrense for dem som ferdes med hest 
i trafikken, kunnskap om hest i trafikken som en 
fast del av kjøreopplæringa og registrering og 
statistikk på ulykker med hest i trafikken.

Ailin Berg Almås er en av dem som har opp-
levd en ulykke med hest i trafikken, og ga tilhø-
rerne et bilde på hvordan slik kan skje. Hesten 
hennes ble påkjørt bakfra, men heldigvis fikk 
verken hest eller rytter varige fysiske mén.

– Nå rir jeg helst der det aldri kjører biler, og 
skulle det komme en bil får jeg med en gang en 
klump i magen og stor økning i pulsen, sier Alm-
ås.

Nasjonal anbefaling på trappene
– På møte med alle trafikkoordinatorene senere 
i høst kommer jeg til å ta med ulike innspill fra 
denne debatten, sier Audun Vårvik fra politiet.

Kåre Robertsen fra Nord universitet, som ar-
beider med forskningsprosjektet «Hest i Tra-
fikk», var også tydelig i sin tale:

– Vi har gått gjennom alt lovverk, og vil kom-
me med en nasjonal anbefaling.

– Vi er veldig fornøyd med dagens arrange-
ment, men dette er bare starten, sier Krislok til 
Nationen etter møtet.

– Vårt første steg i prosjektet er å opplyse all-
mennheten – så nå fortsetter vi med kampanjen 
Hest i Trafikken på sosiale medier og distribu-
sjon av plakater for å få en god og trygg sam-
handling mellom alle trafikanter.

Lars Kristian Steen
redaksjonen@nationen.no

Støttespillere: Märtha Louise og Geir Kams-
våg er partnere i Hest360 og samarbeids-
partnere til den nye landsomfattende aksjo-
nen Hest i Trafikken – som nylig startet opp i 
Trøndelag.  Foto: Hest 360
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