
1.  Respektera rådande regler 
Här följer några bestämmelser som kan vara viktiga att tän-
ka på för den som leder häst, rider eller kör häst och vagn.

• Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet 
som krävs för att undvika olyckor. 

• Du ska färdas på höger sida av vägen, så nära kanten 
som möjligt, om inget annat är hänvisat. Använd vägren, 
om det finns en sådan. 

• Du får inte färdas på gång- eller cykelbanor, om inget 
annat hänvisas. 

• Du får inte färdas på motorväg eller motortrafikled. 

• Hastigheten får aldrig vara högre än att du behåller 
kontrollen över hästen och kan stanna om det behövs. I 
vissa särskilda fall ska man hålla tillräckligt låg hastighet, 
till exempel  

              - där barn finns på eller vid vägen 
              - vid möte på smala vägar 
              - i skarpa kurvor och 
              - vid backkrön 

• Bestämmelserna om väjningsplikt och stopplikt gäller. 
Om du kommer från terrängen in på en väg, har du väj-
ningsplikt. 

• Du ska ge tecken när du ska svänga. Tecken ges enklast 
genom att man räcker ut handen, som när man cyklar. 

• Om du kör med vagn eller släde under mörker, ska du 
ha lykta med vitt ljus framåt, lykta med rött ljus bakåt, 
orange reflex åt sidorna och två röda reflexer baktill. 
Lyktorna ska sitta på vänstra sidan av ekipaget. 

•  Syns du så finns du! Om man rider eller leder häst, 
finns det inga särskilda krav på reflexer eller belysning 
under mörker, men de generella varsamhetskraven inne-
bär att man alltid bör ha reflexer eller lyktor, gärna båda. 
Reflexer bör man ha i sådan omfattning och placerade 
på ett sådant sätt att det tydligt framgår vad det är för 
slags trafikant det handlar om. På hästen är det bra att ha 
reflexer på benen, framför allt på vänster framben och 
höger bakben, samt någon reflex som syns bra bakifrån, 
till exempel fastsatt i svansen eller på ryttarens rygg. 
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2.  Håll rent från skräp

3.  Rensa upp efter hästen
 
4.  Rid endast på hänvisad led/slinga
 
5.  Visa hänsyn till boende
 
6.  Stanna enbart vid hänvisade  
      platser
 
7.  Utnyttja endast vatten till hästen 
      på hänvisade platser. 

8.  Tänk på att det är ideella krafter  
      som gör ridleden möjlig, visa  
      uppskattning!

 

Här får du aldrig rida:
• Åkrar, vallar och annan odlad mark 

• Tomter 

• Parker, gräsmattor och planteringar 

• Skogsplanteringar 

• Trottoarer och cykelbanor 
• Uppmärkta skidspår, motionsspår 

och vandringsleder
• I nationalparker och naturreservat 

är naturen extra känslig och här 
gäller inte allemansrätten på samma 
sätt som i övriga naturen. Läs på an-
slagstavlor i området vad som gäller. 
Är du osäker – kontakta kommunen 
eller Länsstyrelsen.

Säg hej!  
Vett och etikett från 

hästryggen är jätteviktigt. 
När du möter någon på en väg 

eller stig, sakta alltid av och låt perso-
nen passera. Var alltid glad och trevlig 
mot de människor du möter på ridtu-
ren. Gör det till en vana att alltid säga 

hej, så får du garanterat ett trevligt 
hej tillbaka!

Allemansrätten
Ridning och körning med 

häst är tillåten på de flesta vägar 
och i terrängen. Att gå, rida eller cykla 

anses ingå i allemansrätten. Allemansrätten 
handlar mycket om att tänka efter före. Där 
du riskerar att rida sönder marken är det 
inte tillåtet att rida eller köra. Så var noga 
när du väljer väg. Naturvårdsverket sam-

manfattar allemansrätten med orden                           
        ”Inte störa – inte förstöra!”.
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