HÄSTAR I
TRAFIKEN
– till dig som är bilist

Möte med Häst
Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige.
I landet finns idag 360 00 hästar som används för
sport, motion och nöje. För dig som är bilist betyder
det att du kan träffa på både ryttare till häst eller
körekipage ute på vägarna.
Ryttare och kuskar håller sig helst i terräng och på mindre vägar men ibland måste de
ge sig ut i trafiken. Oftast fungerar mötet mellan hästar och bilar utan problem. Men
en kollision kan bli förödande. En häst väger nästan ett halvt ton och ryttaren eller
kusken är dåligt skyddad vid en trafikolycka.
Många olyckor och tillbud kan förebyggas om du som bilförare har lite kunskap om
hästens beteende och ryttarens möjlighet att påverka sin häst.
Så reagerar hästen
En häst som blir skrämd av något reagerar instinktivt med att fly från faran. I en sådan
situation kan det vara svårt för ryttaren eller kusken att ha full kontroll över hästen.
Hästen kan vänjas vid mycket men kan trots allt bli överraskad. Om något
oförutsett inträffar kan även en normalt sett stabil häst råka i panik. Hästens synfält
är annorlunda än vårt och detta kombinerat med mycket skarp hörsel gör att hästen
uppfattar omgivningen på ett annat sätt än vi människor.

Visa hänsyn!
Det är inte bara en snabbt kommande bil, det svischande ljudet av bildäck i en
vattensamling, en smattrande motorcykel eller tutande bilhorn som kan skrämma
hästen. En fladdrande plastpåse i dikeskanten, ett plötsligt ljud eller en hastig rörelse
kan ibland vara tillräckligt för att hästen ska kasta sig ut i vägbanan.
Hästen förstår inte att trafiken är farligare än plastpåsen. Så var extra uppmärksam
och försiktig när du möter eller passerar hästar i trafiken. Dämpa farten och läs
signalerna från häst och ryttare.

Vad säger lagen?
77 Huvudregeln är att hästekipage, ridande eller körande, betraktas som fordon.
De ska färdas på höger sida av vägen, så nära vägkanten som möjligt. Det
gäller även om hästen leds.
77 Hästekipage får normalt inte färdas på gång- och cykelbanor. Ridande och
körande är hänvisade till vägbanorna.
77 Ryttare och kuskar ska känna till och följa allmänna trafikregler och
anvisningar. De använder samma tecken som cyklister för att visa hur de
tänker färdas i korsningar och vid avstannande.
Hästtransporter
Om du möter, eller kör om, en hästtransport ta lite extra hänsyn. Lämna stora
marginaler för föraren av transporten, kör inte för snävt efter en omkörning. En
hästtransport innehåller levande last och föraren vill undvika kraftiga inbromsningar.
Även om hästen har fyra ben att stå på kan den tappa balansen och skadas vid en
inbromsning. Bli inte heller irriterad om en hästtransport kör långsamt och försiktigt
på kurviga vägar eller genom rondeller. Föraren tar hänsyn till hur hästen står i
transporten.
Det är oftast bilisten som betalar
Så kort kan man sammanfatta vad som gäller vid olycka mellan fordon och häst.
Trafikförsäkringspliktiga fordon ska enligt lag ha en trafikförsäkring.
Trafikförsäkringen ersätter hästägaren om en häst har skadats eller dödats av
77 ett okänt fordon som enligt lag ska ha trafikförsäkring
77 ett fordon som saknar trafikförsäkring trots att det enligt lag skulle ha haft en
sådan försäkring
Hästägaren ska i de fallen bevisa att hästen skadats i samband med trafikolyckan.
Ibland har hästägaren inte rätt att få full ersättning. Det är i de fall där hästägaren haft
en bristande tillsyn över hästen och det har medverkat till att skadan uppkommit.
Om ett trafikförsäkringspliktigt motorfordon kolliderar med ett hästekipage
är ryttare eller kusk alltid berättigad till ersättning för personskadorna genom
fordonets trafikskadeförsäkring.

Tänk på att
77 Alltid ta det lugnt när du möter hästekipage i trafiken.
77 Försäkra dig om att häst och ryttare upptäckt dig och var
uppmärksam på tecken från ryttaren.
77 Sänk farten i god tid och håll en jämn hastighet. Om
hästen verkar orolig stanna gärna och låt ryttaren rida åt
sidan. Ha ögonkontakt med ryttaren.
77 Lämna betryggande avstånd i sidled när du passerar hästen.
77 Undvika plötsliga ljud som kan skrämma häst och ryttare.
Ljud från tryckluftsbromsar eller signalhorn kan vara
förödande.
77 Ta särskild hänsyn till ridande barn och ungdomar. De har
ofta liten trafikvana.
77 Om du möter en grupp ryttare, eller om en grupp ryttare
är på väg att passera vägen, är du skyldig att lämna fri
väg eftersom gruppen i lagens mening utgör en så kallad
”annan procession”.
77 Det är olagligt och farligt att bryta en grupp. Hästar är
utpräglade flockdjur. De hästar som måste vänta blir ofta
oroliga och kan försöka springa ikapp resten av flocken.
77 Blända av när du möter hästar i mörker.
Dessa råd och rekommendationer gäller även i allra högsta grad
dig som kör motorcykel eller annat motorfordon. Här hittar du mer
information: www.transportstyrelsen.se - Sök på Hästar i trafiken.
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