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  Häst 
i trafiken



När du är i trafiken  
med en häst

Välj den tryggaste och minst trafikerade rutten.  
Undvik att korsa vägar.

Använd skyddsutrustning och reflexer på dig själv och din häst.
 
Säkerställ att du alltid syns väl i alla riktningar. Använd led-ljus  
i mörkret och skymningen.

På vägar ska du rida eller köra längs vägens högra kant.  
Följ trafikreglerna och trafikmärken avsedda för fordon.  
Som ryttare eller om man leder en häst kan man avvika från  
detta av speciella skäl, om det är tillfälligt och inte utsätter  
andra trafikanter för fara.

Det är tillåtet att rida på en gång- och cykelbana endast om  
de har utmärkts som ridväg med trafikmärke.

När du möter andra vägtrafikanter, sakta ner till skritt och visa  
tydligt dina avsikter. Vid behov kan du be andra vägtrafikanter  
att stanna genom att du lyfter upp handen. Vinka med handen 
eller nicka som tack när fordonet kan fortsätta. Ett lyckat möte  
är glädjande för båda.

Om du transporterar en häst i en trailer eller med annat fordon 
som registrerats för hästtransport, försäkra dig om att du har  
tillräcklig körrätt för att köra fordonet. Kontrollera också  
viktbegränsningarna i registerutdragen.

Kom ihåg att hästens pass ska alltid vara med vid transportering  
av häst. Vid yrkesmässig transport ska det finnas separata till- 
stånd för företag och förare.

När du möter  
en häst i trafiken

Sakta in och gör dig redo för en lugn omkörning.

Kom ihåg att hästen är oberäknelig när den blir skrämd.

Följ ryttarens eller förarens tecken. En uppräckt hand  
uppmanar dig att stanna och en vinkning med handen  
betyder att du kan köra vidare. Stanna inte, om ingen  
särskilt ber dig att göra det.

Ge aldrig ljudsignaler och blinka inte heller med ljusen!

Kör om hästen på ett tillräckligt avstånd. Säkerställ  
efter omkörningen att situationen är tryggt över.

När en häst transporteras är den i allmänhet endast  
fäst med ett tunt grimskaft. Lämna därför ett längre  
säkerhetsavstånd än vanligt till hästtrailern eller  
hästtransportbilen.


