
 

Turridning med hest 
Ryttere som respekterer allemannsretten bidrar til å øke sjansen for 

å fortsette og bruke andres eiendom å trene på. Allemannsretten gir 

oss frihet til å bruke andres grunn på visse vilkår. Ryttere må derfor 

følge reglene som gjelder og ta ansvar for eventuelle skader og 

slitasje som oppstår. 

Her er noen tips å ta med seg: 

Ryttere og kusker som ønsker å bruke et område regelmessig for trening 
av hest bør på forhånd undersøke med grunneieren. Kravet til kontakt 
med grunneier er ekstra stort for den som driver profesjonelt innen 
ridning, trav eller galopp. 

Dersom flere hester trener sammen er det ekstra viktig å vise hensyn til 
andre. Risikoen for slitasje øker også med flere hester. 

Å vise hensyn innebærer for eksempel at den som er ute med hest 
holder seg unna badeplasser og drikkevannskilder. Husk også at faren 
for skade på veier og stier øker når marka er bløt. Styr unna preparerte 
skiløyper! 

Selv om man har rett til å ferdes med hest i et område skal man likevel 
vise hensyn til andre som bruker området. Respekter gående, og husk 
at mange ikke vet hvordan de skal oppføre seg når de møter hester. La 
hesten passere i skritt når man møter gående. 

Det er ikke tillatt verken å ri eller kjøre hest på dyrka mark, åker, hager 

og plantefelt. Det samme forbudet gjelder gårdsplasser og hyttetomter. 

Vis respekt for privatlivets fred! 

 Skritt rolig forbi hus, tun, turgåere, syklister m.m. 
 Spark møkk ut av veien, ev rydd opp etter deg med jevne 

mellomrom 
 Gå i dialog med grunneier og avtal bruk av privat grunn 
 Vær ydmyk og bidra til vedlikehold av veier og stier om ditt bruk 

fører til slitasje. 
 Ri på sti og vei hvis ikke annet er avtalt med grunneier 

 


