
Prosjektet Hest i Trafikken er initiert av Trøndelag Hesteeierforening, og en rekke aktører innen trafikk og hest 
er med på laget. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre allmenheten rundt temaet hest i trafikken, få emnet inn 
i trafikalt grunnkurs, som en del av kjøreopplæringen og i utdanningen av trafikklærere, og å påvirke lovgivende 
myndigheter. 

Våre samarbeidspartnere og støttespillere så langt: Norsk Hestesenter, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, 
Norges Automobil Forbund, Hest 360, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, Trav og galopp-nytt, Nord 
universitet, OsloMet, Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Land-
bruksrådgivning, Veikle Balder, Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, Akershus Hesteeierforening, 
Midt-Norge Travforbund, Stjørdal og Hegra hestavlslag, Malvik travlag, Levanger og Omegn travlag, Nossum 
Travpark, Røros kommune og Levanger kommune.

Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen.

Lurer du på noe, eller ønsker din organisasjon/bedrift å stille seg bak prosjektet? 
Ta kontakt med prosjektleder Hallvard Krislok på 959 74 240 eller hallbakken@gmail.com

Demonstrasjon og åpent møte
Ferdes du med hest i trafikken? Eller møter du som annen trafikant hest langs veien når du er ute? 
Har du meninger om trafikksikkerhet eller om hvordan alle trafikanter kan samhandle best mulig?

Da inviterer vi deg til demonstrasjon og åpent møte fredag den 30. august kl. 18.00!

Vi starter på Nesset i Levanger med en demonstrasjon av hvordan det er å ri/kjøre med hest i trafikken og 
hvordan man skal passere/møte hester langs veien. Demonstrasjonen gir gode bildemuligheter for presse og 
andre, og det blir muligheter for intervjuer rett i etterkant. (Parkering ved Solstad ridesenter.)

Etter demonstrasjonen forflytter vi oss til Nordtun samfunnshus på Mule. Her vil det bli et åpent møte 
om hvordan vi kan få til en god samhandling mellom alle trafikanter. På møtet vil det være et debattpanel 
bestående av representanter fra politiet, Nord universitet, Trygg Trafikk, NAF, Statens vegvesen, Hest 360, Det 
Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, samt sentrale politikere fra SP, FRP og AP. Det blir også mulighet 
for spørsmål og kommentarer fra salen.

Det vil bli arrangert busstransport mellom Nesset og Nordtun for de som har behov for det. Kart og 
veibeskrivelse finner du på side 2.

Vel møtt til en viktig dag for hest i trafikken!



Dette kartet viser hvor de forskjellige aktivitetene skal avvikles. 

1. Ta av ved Magneten kjøpesenter og kjør inn i Levanger sentrum, i første lyskryss ta til venstre, følg så denne 
veien rett fram og da vil det være greit å se Solstad ridesenter med ridehall. Der vil det være muligheter for 
parkering og plassen er utgangspunktet for demonstrasjonen.

2. Etter demonstrasjonen er ferdig, må vi kjøre ned til sentrum igjen. I samme lyskryss tar vi så til venstre 
og kjører gjennom byen mot E6 og rundkjøringen ved Mule. Ta andre avkjøring i rundkjøringen og Nordtun 
samfunnshus ligger på høyre side etter ca 100 meter.  Der vil det åpne møte bli avholdt.


