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Abstract 

Active group holding of horses – Evaluation from an animal welfare 

perspective, focusing on natural behavior and needs of the horse. 

 

Author: Elina Sjölander 

 

The purpose of this study was to evaluate active stable systems, and their improvement of the 

horses on animal welfare and the horses’, natural behavior. The evaluation was made through 

interviews with the managers of two active stables in Piteå, Sweden and practical studies of the 

horses’ behavior at those two active stables and also one traditional stable. The results showed 

that the horse’s circadian rhythm differed between the various groups. The horses that were 

kept in the active stable systems rested and foraged spread over day and night while horses 

kept in the traditional stable mainly rested at night and ate during the day. The horses get 

better outlet for their natural behavior in the active stable system because the need of 

movement and socializing were met around the clock. Keeping horses in the active stable 

system, however, is associated with a risk of injury because of the competitive situations that 

occur around the feeding stations, and trauma injuries have occurred in both active stables in 

this study. 

 

Key Words: Active group holding of horses, Horse welfare, Evaluation, Horse’s natural 

behavior, Active stable. 

 

  



 

 
 

Begreppslista 
 

Fokaldjur    En individ som studeras 

 

Krubbitare Oral beteendestörning där hästen tar stöd med tänderna mot 

någonting för att dra in/ut luft och ger samtidigt ifrån sig ett ljud 

 

Vävning Hästen vaggar från sida till sida på frambenen samtidigt som den 

svänger med huvudet på samma sätt 

 

Boxvandring  Hästen vandrar i boxen 

 

Fång En sjukdom hos häst där läderhuden i hästens hov inflammerats. 

Orsaken är inte helt fastställd, men beror mest troligt på 

foderintaget, för stort intag av protein eller kolhydrater samt 

snabba foderbyten. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

1.1 Hästens naturliga beteenden och behov 

Man kan spåra den moderna hästens utveckling 60 miljoner år bakåt i tiden. Då var hästens 

förfader, Eohippus, stor som en räv och hade fyra tår på framfötterna och tre tår på 

bakfötterna. Hästen har utvecklats och anpassat sig till de nya miljöer som erbjudits (Hartley 

Edwards 1993, 10).  

 

Hästarna har varit domesticerade i ungefär 6000 år (Goodwin 2007). Vår tamhästs vilda 

förfader är utdöd och de vilda hästar som finns idag är domesticerade men återförda till 

naturen i ett senare skede (Goodwin 1999). Därför är studier på dagens förvildade hästars 

beteenden överförbara på våra uppstallade hästar (McGreevy 1997). Hästens beteenden har 

under de 6000 år som den varit domesticerad knappt förändrats alls (Goodwin 2007). Det 

finns dock fler hästdjur än den tama hästen. Till släktet Equus hör förutom tamhästen också 

de olika zebraarterna, åsnan, halvåsnan och Przewalskis häst (Churchill m.fl. 1979, 10). 

Przewalskis häst är den äldsta nu levande vilda hästrasen och den skiljer sig från vår tamhäst 

bland annat genom sina sextiosex kromosomer respektive tamhästens sextiofyra (Jane 

Swinney 2004, 15). 

 

Att hästen hålls i fångenskap har påverkat hästens möjlighet att kunna utföra sina naturliga 

beteenden (Goodwin 1999). Hästens rörelsefrihet har blivit begränsad eftersom hästen hålls 

på en begränsad yta. Hästen får inte heller möjlighet att välja hur, när och vem den ska 

fortplanta sig med, eller vistas med. Även hästens möjlighet till födosök och vila har förändrats 

sedan hästen togs i fångenskap. Det är dock inte bara nackdelar för hästen att hållas i 

fångenskap eftersom människan håller hästen med foder, skydd, veterinärvård och skötsel, 

vilket inte erbjuds på samma sätt i det fria (Goodwin 1999). 

 

1.1.1 Födosök 

Hästen utmärker sig bland gräsätarna genom att den i vilt tillstånd ägnar stor del av dygnet till 

att söka föda och äta (Westlund 2010) vilket beror på att hästen har en relativt liten magsäck 

och att hästen mår bättre av att äta lite men ofta samt att hästen är utvecklad för att leva på 

stäppen med näringsfattig föda (Skipper 2007, 30; Forsström 2008, 74). Upp till 16 timmar 

per dygn går åt till födosök (McGreevy 1997) men hur länge hästarna behöver beta beror på 

tillgången på gräs (Skipper 2007, 30-31). Hästar betar i vilt tillstånd både dag och natt men 

inte lika intensivt hela tiden (Simonsen 1999, 72). Det innebär att fodret vi ger till våra tama 

hästar ska fylla två viktiga syften, nämligen näringstillgång och sysselsättning (Simonsen 1999, 

77). Hästar som hålls i fångenskap bör därför utfodras många gånger per dag och gärna även 

på natten för att tillgodose detta födosöksbeteende, alternativt ha fri tillgång på grovfoder till 

hästarna om det är möjligt (Westlund 2010).  

 

1.1.2 Flockbeteende 

I vilt tillstånd lever hästar i relativt små och stabila flockar. Storleken på flockarna bland vilt 

levande hästar är i snitt 4 stycken, men allt mellan 2 och 20 hästar förekommer (Simonsen 

1999, 50). De två olika typer av flockar som vilda hästar lever i är familjeflock som består av en 

hingst med sitt harem av ston och deras föl och unghästar, samt ungkarlsflock som består av 

unga hingstar som inte har hittat ston ännu (Bird 2002, 14). Att leva i flock har många fördelar, 

bland annat är det en överlevnadsstrategi för hästarna. Hästarna sover t ex i skift så att det 
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alltid är någon eller några hästar som håller vakt. Hästens sociala beteende är anpassat för att 

minimera konflikter i flocken just av denna anledning (Goodwin 1999, Simonsen 1999, 48). 

Andra utbyten som hästar som lever tillsammans har av varandra är att ansa varandra, klia sig 

på varandra, vifta bort flugor tillsammans, leka eller bara stå i grupp och slappna av i varandras 

sällskap (Skipper 2007, 52-53). 

 

Aggression mellan hästar i samma flock är sällsynt i vilt tillstånd (Houpt & Keiper 1982). 

Rangordningen syns knappt även om den finns där. Vilda hästflockar består ofta av hästar av 

olika ålder och kön vilket gör att rangordningen faller sig naturligt utan att hästarna behöver 

slåss. De yngre hästarna är i regel lägre i rang och stiger på rangskalan ju äldre och mer erfarna 

hästarna blir (Westlund 2010). Rangordningen och konkurrensen syns tydligare hos hästar 

som hålls i fångenskap där konkurrenssituationer oftare uppstår (Houpt & Keiper 1982), för 

om det finns någon resurs att strida om så får rangordningen och dominansen betydelse 

(Skipper 2007, 48). De ranghöga individerna får företräde till det bästa fodret, de bästa 

liggplatserna osv. (Westlund 2010).  

 

1.1.3 Rörelse och vila 

Hästen är ett bytesdjur som har flykten som främsta försvar och hästen är därför byggd för att 

kunna röra sig snabbt (Skipper 2007, 31). Det är dock inte bara vid flykt som hästar rör sig i 

det vilda. Hästarna rör sig framförallt för att transportera sig mellan sina förnödenheter 

(Simonsen 1999, 75) som mat, vatten, skydd mot sol, vind eller insekter (Skipper 2007, 32). 

Förvildade hästar vandrar även mycket i samband med att de betar och man ser sällan att 

hästarna står på samma ställe någon längre stund (Skipper 2007, 30).  För att ta sig till 

vattenhålet kan fria hästar vandra upp mot 15 km en eller två gånger per dygn (SRF 2009). 

 

Hästar vilar och sover i kortare perioder än människor, men flera gånger per dygn. Unghästar 

vilar mer än äldre hästar och hästar vilar och sover gärna i grupp. Hur mycket hästen vilar 

beror även på andra faktorer som t ex hästens trygghet och vilken fodertillgång hästen har 

(Simonsen 1999, 85-86). 

 

1.1.4 Beteendestörningar 

Stereotypier kan förekomma bland hästar och andra djurarter som hålls i fångenskap. Att 

stereotypier uppstår är en indikation på att djuret har svårt att förhålla sig till sin miljö och 

inte får möjlighet att utföra ett beteende som den är högt motiverad att utföra (Westlund 

2010). Att stereotypier uppstår är en varningssignal på att något i hästens miljö är fel och att 

djurvälfärden är eftersatt. Stereotypin verkar ångestdämpande för djuret och är ett sätt för 

djuret att hantera frustrationen som uppstår och får alltså djuret att må bättre. Av den 

anledningen ska man inte försöka stoppa det avvikande beteendet utan istället åtgärda orsaken 

till frustrationen från början (Mason & Latham 2004). Exempel på stereotypier bland hästar 

är krubbitning, vävning och boxvandring (Johansson 2013). Att försöka hindra en häst från att 

krubbita genom att sätta på en krubbitarrem kan vara mer stressande för hästen (McGreevy 

1997). Man bör även ta i beaktning att de djur som vistas i samma miljö men inte har utvecklat 

någon beteendestörning inte nödvändigtvis känner högre välfärd (Mason & Latham 2004). Det 

finns en koppling mellan tid i stallet och stereotypier och ju mer tid hästen tvingas spendera i 

stallet desto större är risken för uppkomst av stereotypa beteenden (McGreevy, French & Nicol 

1995).  
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1.2 Inhysningsformer 

1.2.1 Traditionellt stall 

I Sverige hålls idag de allra flesta hästar i traditionellt boxsystem som inhysningsform. Det 

innebär att hästarna står i stall med ensamboxar och får komma ut i en egen eller gemensam 

rasthage under dagen (Svala 2008, 13). Det vanligaste motivet till att hålla hästarna i 

individuella boxar och hagar är att minska risken för att hästarna skadar varandra (McGreevy 

1997). Hur många timmar per dag som hästarna får vistas ute i hage varierar kraftigt, men 

generellt får tävlingshästar och ridskolehästar vara ute färre timmar per dag än hobbyhästar 

(Svala 2008, 8). Det boxsystem som genom tiderna varit väldigt vanligt har uppstått framför 

allt utifrån människans behov i syfte att upprätthålla säkerhet och kostnadseffektivitet (Mills 

& Clarke 2007). 

 

1.2.2 Aktiv grupphästhållning 

Aktiv grupphästhållning är på frammarsch i Sverige och ett av de varumärken som finns som 

säljer denna typ av system är HIT active stable. Drygt 30 anläggningar i Sverige har active 

stable som inhysningssystem idag och bland dem hittar vi även de tre riksanläggningarna 

Wången, Strömsholm och Flyinge. HIT active stable uppfanns 2001 och kommer 

ursprungligen från Tyskland. Första anläggningen med detta inhysningssystem i Sverige 

byggdes 2003. I Europa finns desto fler anläggningar och i synnerhet i Tyskland. Det totala 

antalet active stable-anläggningar i Europa uppgår till cirka 500 stycken (Hölmark, muntl.). 

 

Målet med aktiv grupphästhållning är nöjda hästar som får möjlighet till rörelse, regelbunden 

utfodring, tillräckliga liggtider och social harmoni i flock med andra hästar. I systemet active 

stable hålls hästarna i en typ av lösdrift som består av en stor rastgård med tillgång till ligghall 

(figur 1). De har även tillgång till grovfoderstationer, kraftfoderstationer och eventuellt 

halmstationer som sköts automatiskt. Vattendon finns utplacerade i hagen och ofta även en 

sandlåda som hästarna kan använda som rullyta. Underlaget i rastgården ska åtminstone på 

delar av ytan vara väl dränerat eller hårdgjord för att motverka att det blir lerigt i rastgården. 

De olika stationerna placeras på avstånd från varandra och rumsavdelare placeras ut för att 

motivera hästarna till att röra sig. Det är rörelsen mellan stationerna som är avgörande för 

aktiviteten och detaljerna i planeringen som avgör hur man uppnår målet (Hölmark, muntl.). 

 
Figur 1. Exempelbild på ett system med aktiv grupphästhållning (HIT Active Stable 2013). 



 

4 
 

 

Ingen utvärdering har tidigare gjorts av de två anläggningarna med aktiv grupphästhållning i 

Piteå. Att ta vara på de erfarenheter som dagens verksamhetsutövare av aktiv 

grupphästhästhållning har är viktigt för att systemet ska utvecklas och att det ska bli så bra 

som möjligt för både hästar och personal.  

 

1.3 Lagstiftning om hästhållning 

Djurskyddslagstiftningen säger att hästar ska ges en ”individuellt anpassad och välbalanserad 

fodergiva” och tillräckligt med grovfoder som tillgodoser deras behov av långa ättider samt 

välbalanserat näringsinnehåll så att hästarna håller normalt hull. Hästar ska ha fri tillgång till 

vatten alternativt ges möjlighet att dricka sig otörstiga två gånger per dag. Vatten och foder ska 

kunna intas på ett lugnt och naturligt sätt. ”Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses” 

och ”hästar bör hållas tillsammans med artfränder”. Det går dock bra att ersätta artfränder 

med ett annat flockdjur som t ex får eller nötkreatur. Hästen ska dagligen ges möjlighet till 

rörelse på egen hand i alla sina gångarter i en rast- eller beteshage, om inte speciell anledning 

till att hästen ska hållas stilla eller inomhus föreligger. Hästen ska ges möjlighet till god 

liggkomfort på en yta som är försedd med strö eller har motsvarande komfort. Liggytan ska 

hållas torr och ren. Stallet där hästar hålls ska ha ett för hästar anpassat klimat och en tillräcklig 

tillförsel av frisk luft. Skaderisker i form av ovidkommande föremål, oskyddade elanordningar 

och fönster eller dåligt uppsatt stängsel ska inte förekomma där hästar kommer åt dem (DFS 

2007:6 A). 

 

Enligt djurskyddslagstiftningen får endast hästar som är lämpliga att hållas utomhus hållas 

som utegångsdjur under vintern och då ska de ha tillgång till en ligghall som ger skydd (DFS, 

2007:6 A). Faktorer som påverkar hästens lämplighet att hållas som utegångsdjur är till 

exempel allmäntillstånd, hull, hårlag, ålder och ämnesomsättning (DFS 2007:6 B). I stallar och 

andra utrymmen som hästar vistas i måste dessa utrymmen ha minst de mått som är 

föreskrivna av djurskyddsmyndigheten. I en ligghall för vuxna hästar är den minsta tillåtna 

arean 80 % av arean för en vuxen hästs ensambox, per häst. Hur stor ensambox som krävs 

beror på hästens mankhöjd. Man får idag inte bygga annat än stallar där hästar hålls i box eller 

ligghall. Spiltor får alltså inte byggas för permanent uppstallning. Takhöjden där hästar hålls 

ska vara minst 1,5 x mankhöjden men lägst 2,2 m. Hästar som hålls utomhus under den kalla 

årstiden ska kunna behandlas i sjukbox i uppvärmt utrymme vid behov (DFS 2007:6 A). 

 

Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för djurskyddslagen med tillhörande förordning och 

föreskrifter och de EG-bestämmelser som kompletterar lagen samt de beslut som meddelats 

med stöd av lagen eller EG-bestämmelserna enligt 24 § djurskyddslagen (1988:534).  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

1.4.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera två hästanläggningar med aktiv 

grupphästhållning, Piteå Ridklubb och Grans Naturbruksskola, ur ett djurskyddsperspektiv 

kopplat till hästens naturliga beteenden och jämföra med ett traditionellt stall samt undersöka 

vad Länsstyrelserna kontrollerar vid djurskyddskontroller av anläggningar med aktiv 

grupphästhållning.  
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1.4.2 Frågeställningar 

 Erbjuds hästarna att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt?  

 Hur är flockstrukturen i de observerade anläggningarna? Fungerar flockstrukturen 

bra? 

 Förekommer eller uppkommer någon beteendestörning bland hästarna i aktiv 

grupphästhållning? 

 I vilken utsträckning skadar sig hästarna i rasthagen i aktiv grupphästhållning? 

 Upplevs problem med mage, tarm eller luftvägar hos hästarna i aktiv 

grupphästhållning? Har det blivit någon skillnad sedan hästarna hölls i traditionellt 

stall? 

 Hur ser hästens dygn ut och hur är fördelningen mellan att äta, vila och röra sig i aktiv 

grupphästhållning jämfört med traditionellt stall?  

 Vad kontrollerar Länsstyrelserna vid djurskyddskontroll på anläggningar med aktiv 

grupphästhållning? 

 

 

2. Material och metoder 
 

2.1 Metoder 

Den egna studien bestod av tre delar, vilka var beteendestudier av hästarna, djupintervjuer 

med verksamhetsutövare av aktiv grupphästhållning och intervjuer med länsstyrelser.  

 

Egna beteendestudier av tre hästgrupper gjordes i deras vardagliga miljö för att observera vad 

de gjorde för att sysselsätta sig under ett dygn (bilaga 2), två hästgrupper hölls i lösdrift med 

aktiv grupphästhållning och en hästgrupp i traditionellt stall med boxar och hagar. Fyra 

fokaldjur lottades ut i varje hästgrupp och fick representera hela den hästgruppen. Jag 

observerade och skrev upp vad hästarna gjorde var femte minut varannan timme under ett 

dygn. Timmarna var utspridda över tre olika datum samma vecka i april 2013. Det som 

observerades var hur fördelningen över dygnet var mellan att äta, vila, röra sig och umgås med 

andra hästar (bilaga 3). Observationer gjordes på samma sätt i gruppen med uppstallade hästar 

i ensambox och ensamhage. Excel användes för att sammanställa resultatet från 

beteendestudierna.  

 

Kontakt togs med två olika länsstyrelser i olika delar av landet i augusti 2013 (bilaga 4). De 

länsstyrelser som valdes ut var Norrbotten och Stockholm. 

 

Djupintervjuer angående hur det fungerat med aktiv grupphästhållning har gjorts med 

stallansvariga på Grans Naturbruksskola (Grans), Karolina Windstam och Kristina Axelsson 

den 24 april 2013 samt ridskolechef på Piteå Ridklubb (PRK), Eva-Lena Wikander Hedman 

den 17 april 2013. Till dem ställdes 20 frågor enligt det frågeformulär som jag sammanställt 

och skickat ut till de berörda i förväg (bilaga 1).  

 

2.2 Material 

2.2.1 Piteå Ridklubb 

PRK är beläget på Grisberget i Piteå. Det är en traditionell ridskola som har 230 ridande elever 

utspridda på 29 lektioner varje vecka söndag - torsdag. 75 % av rideleverna är mellan 7-20 år 
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och cirka 20 stycken är handikappade. De har även ett ”egen häst”-koncept för ridelever som 

då får rida samma häst två lektioner och en uteritt per vecka samt träna två gånger i månaden 

och möjlighet att tävla vid intresse. Övrig verksamhet består av uthyrning av ridhus och 

ridbanor, upplåtande av 15 stallplatser till medlemsägda hästar, ridläger, klubbtävlingar, 

tävlingsmeeting, studiecirklar, kurser, träningar m.m. Ridklubben hade just då 23 hästar varav 

13 ponnyer och 10 hästar. De har sex stycken anställda varav två jobbar heltid med skötsel av 

hästar och stall och stallpersonalen går på lönebidrag (Hedman, muntl.). 

 

PRK har haft lösdrift, active stable sedan 1 augusti 2011. De byggde en sådan anläggning för att 

det skulle bli bättre för hästarna samt mindre arbetsinsats och bättre arbetsmiljö för de 

anställda. Tanken var att även medlemshästarna skulle gå i lösdrift, men eftersom motståndet 

bland hyresgästerna var för stort så byggdes istället ett traditionellt stall med tillhörande hagar 

till de medlemsägda hästarna (Hedman, muntl.). 

 

PRK har två lösdriftssystem, ett för ponnyerna och ett för hästarna. Den större lösdriften är på 

6400 m2 och är dimensionerad för 19 ponnyer och innehåller sex grovfoderautomater samt en 

ligghall på cirka 260 m2. Hästarnas lösdrift är mindre på sina 4800 m2 och innehåller fyra 

grovfoderautomater, ligghall på cirka 150 m2 och är dimensionerad för 10 hästar. I båda 

lösdrifterna finns även en kraftfoderstation, vattenkoppar samt en sandlåda hos hästarna och 

två sandlådor hos ponnyerna. Underlaget består av väldränerat grusmaterial utomhus, plattor 

runt foderstationer och vattenkopp, sand i sandlådorna och spån i ligghallarna. Samtliga 

foderstationer har transponderutfodring (Hedman, muntl.). 

 

Med transponderutfodring menas att alla hästar är försedda med var sitt halsband som 

innehåller ett chip som läses av när hästen är inne i foderstationen. Det som registreras är 

vilken häst som är inne i grovfoderstationen samt hur lång tid den ska få äta. En barriär stängs 

bakom hästen och en annan barriär öppnas så att hästen kommer åt fodret. När tiden är ute så 

stängs barriären för fodret och barriären bakom hästen öppnas igen. Hästen kan då välja om 

den vill lämna foderstationen genom att backa ut eller gå ut framåt åt sidan genom en 

envägsgrind. Det är möjligt för hästen att lämna foderstationen genom envägsgrinden även om 

barriären bakom hästen är stängd. Motsvarande gäller i kraftfoderstationen men där förses en 

krubba med en viss mängd kraftfoder/mineraler (Hedman, muntl.).  

 

Personalen övervakar hästarnas ättider under nätterna via en dator varje morgon. Om någon 

foderstation är trasig syns det via datorn men det finns inget larm. Vattenkopparna 

kontrolleras manuellt. Hästarna tittas till och räknas dagligen av personalen. De tas in varje 

dag söndag – torsdag för att gå lektion och visiteras då av de elever som ska rida dem. De 

visiteras även ordentligt en gång i veckan av anställd personal (Hedman, muntl.).  

 

2.2.2 Grans Naturbruksskola 

Grans Naturbruksskola är ett naturbruksgymnasium med bland annat inriktning mot 

hästhållning. Skolan har totalt cirka 50 ridande elever från årskurs 1-3. De har 16 hästar varav 

3 är ponnyer. I stallet är det två anställda som jobbar med skötsel av hästar och anläggning och 

de delar på 1,5 tjänst. Hästeleverna turas om att ha jour tisdag – fredag på morgonen och 

hjälper då till att ta in hästarna och ge dem kraftfoder (Windstam, muntl.). 
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Grans övergick till lösdrift i februari 2010. Det gamla stallet var gammalt, slitet och för litet så 

de var tvungna att bygga en ny anläggning. Det blev en lösdrift med aktiv grupphästhållning 

för både hästarna och personalens skull, samt för att det blev billigare både att bygga och driva 

(Axelsson, muntl.). 

 

På Grans hålls alla 16 hästar i samma lösdrift. Lösdriften innehåller sex grovfoderstationer 

med transponderutfodring, en kraftfoderstation som är avstängd, vattenkopp samt en ligghall. 

Lösdriften är dimensionerad för 20 hästar. Underlaget i hagen består av väldränerat 

grusmaterial (0-8 mm), plattor runt foderstationer och vattenkopp och halm i ligghallen 

(Windstam, muntl.). 

 

Varje morgon övervakas hästarnas ättider under natten av personalen via en dator. Om en 

foderstation är trasig syns det via datorn, men inget larm finns. Foderstationerna börjar enligt 

tillverkaren bli gamla och det är dags för service. Vattenkoppen kontrolleras manuellt. 

Hästarna tittas till dagligen och visiteras varje morgon vid intaget (Windstam, muntl.). 

 

 

3. Resultat 
 

3.1 Hästarnas dygn 

Hästarna som hölls i system med aktiv grupphästhållning på Grans Naturbruksskola 

spenderade störst del av dygnet till att vila stående (figur 2). De vilade totalt 10,8 timmar per 

dygn, varav de låg ner i 1,2 timmar. De åt och drack i 7,7 timmar, rörde sig 2,2 timmar och 

umgicks med någon annan häst i 0,2 timmar. Resterande 3,1 timmar gjorde hästarna annat 

som att vänta på mat vid foderstationerna, leta mat i underlaget, slicka eller gnaga på 

någonting i hagen eller spana på omgivningen. 

 

 

 
 

Äter och dricker
32%

Vilar stående
40%

Ligger
5%

Rör sig
9%

Umgås med 
annan häst

1% Annat
13%

Figur 2. Fördelningen av tid mellan de observerade beteendena hos lösdriftshästarna på Grans 

Naturbruksskola (% av dygnet). 
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Ridskolehästarna som hölls i aktiv grupphästhållning på PRK spenderade även de störst del av 

dygnet till att vila (figur 3). De vilade stående 7,9 timmar och liggande 2,6 timmar vilket totalt 

blev 10,5 timmar. De åt och drack i 4,8 timmar, rörde sig 1,7 timmar och umgicks med någon 

annan häst 1 timme per dygn. De resterande 6 timmarna letade de mat i underlaget, väntade 

på mat vid foderstationerna, vaktade foderstationerna, retade den häst som stod inne i en 

foderstation genom att stoppa in huvudet i framkant av ätspiltan, skrapade i underlaget eller 

spanade på omgivningen.  

 

 

 
Hästarna i jämförelsegruppen som hölls i traditionellt boxstall med rasthagar spenderade även 

de störst del av dygnet till att vila stående (figur 4). De uppstallade hästarna var ute i egen 

rasthage dagtid mellan 07.00-19.00 och stod resterande tid i ensambox inne i stallet. De 

hästarna vilade stående 7,7 timmar och liggande 1,9 timmar, vilket totalt blev 9,6 timmar. De 

åt och drack 7,2 timmar och rörde sig 0,5 timmar. Övrig tid vilket var 6,7 timmar gjorde de 

annat. Detta var att spana in omgivningen, spana ut i stallgången eller ut genom fönstret, leta 

mat i underlaget, vända sig i boxen, vänta på mat, klia sig, sura mot boxgrannen, slicka på 

inredningen, nosa på staketet, krubbita, gnaga på en pinne eller slicka på en saltsten.  

 

Äter och dricker 
20%

Vilar stående
33%

Ligger
11%

Rör sig
7%

Umgås med 
annan häst

4%

Annat
25%

Figur 3. Fördelningen av tid mellan de observerade beteendena hos lösdriftshästarna på PRK (% av dygnet).  
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Den största skillnaden mellan de två hästgrupperna i lösdrifterna och de uppstallade hästarna 

var att dygnsrytmen skiljde sig. Hästarna som togs in i ensamboxar på natten vilade och låg 

framförallt under natten, medan hästarna i lösdrift som själva kan välja fördelade sin vila och 

liggtid jämnare över dygnet. Hästarna i lösdrift rörde sig mer och umgicks mer med andra 

hästar än hästarna som stod i traditionellt stall.  

 

Konkurrenssituationer uppstod både i lösdriften på PRK och på Grans runt foderstationerna. 

Ranghöga hästar tenderade att vakta foderstationerna och ranglåga hästar fick i vissa fall vänta 

väldigt länge på att få komma in och äta. Hos de uppstallade hästarna på PRK som stod i 

traditionellt stall uppmärksammades inga konkurrenssituationer när hästarna vistades ute i 

hagen, men i stallet surade några hästar mot varandra vid utfodring av kraftfoder och hö inför 

natten. Hästarna kom dock inte åt varandra genom gallret.  

 

Tekniken var på bägge ställena ett problem vid samtliga datum jag besökte anläggningarna för 

att observera hästarna. En grovfoderstation på vartdera stället öppnade inte dörrarna igen 

efter att en häst hade ätit klart, vilket ledde till att den foderstationen var obrukbar hela den 

natten, tills personalen kom på morgonen och öppnade barriärerna manuellt. På Grans var det 

även en grovfoderstation där dörrarna aldrig stängdes bakom hästen trots att den fick foder 

där inne. Detta betydde alltså att en annan häst kunde köra ut hästen ur foderstationen eller 

åtminstone störa genom att stå bakom och irritera.  

 

3.2 Länsstyrelsernas kontroll 

Vid djurskyddskontroll på anläggningar med aktiv grupphästhållning kontrolleras generellt 

samma saker som vid en vanlig lösdrift. Att det är bra underlag i hagen eftersom hästarna går 

ute dygnet runt så att de inte behöver stå i lera, att ligghallen har rätt storlek samt att de får 

vatten och foder. Speciellt för aktiv grupphästhållning är att kontrollera att hästarna verkar få 

tillräckligt med tid i grovfoderstationerna. Anläggningarna kan även ha en halmstation eller 

halm som strö i ligghallen vilket gör att hästarna får sitt behov av långa ättider tillgodosett. Det 

Äter och dricker
30%

Vilar stående
32%

Ligger
8%

Rör sig
2%

Umgås med 
annan häst

0%

Annat
28%

Figur 4. Fördelningen av tid mellan de observerade beteendena hos de uppstallade hästarna på PRK (% av 

dygnet). 
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är även viktigt att kontrollera eventuella barriärer i foderstationerna eftersom det har funnits 

anläggningar som har el i barriären, framförallt så att elen inte drabbar hästen som står inne i 

foderstationen. I övrigt sker det en bedömning från fall till fall precis som vid alla typer av 

kontroller (Eliasson, muntl.). 

 

I Stockholms län finns inte så många anläggningar med aktiv grupphästhållning än så länge, 

men antalet ökar. Inga direkta brister har uppmärksammats med systemet vid Länsstyrelsens 

kontroller, men några funderingar har uppstått. Vissa grovfoderstationer har inte automatisk 

framflyttning av fodret, vilket gör det väldigt viktigt att ha rutiner och personal som ser till att 

det alltid finns foder hos hästarna. Vid nybyggen av aktivitetsstall är det numera även vanligt 

att enbart ha gummimatta i ligghallen och tanken är att det ska fungera utan strö. Det 

Länsstyrelsen i Stockholm frågar sig är om den termiska komforten kommer att upprätthållas 

utan strö och om liggytan kommer att hålla sig torr (Eliasson, muntl.) 

 

I Norrbottens län finns två anläggningar som har active stable, PRK och Grans. 

Anläggningarna är förprövade och konceptet som sådant har inga problem att uppfylla 

lagstiftningens miniminivå. Den enda brist som har uppmärksammats är att systemet 

levererades med el i foderstationernas barriärer. Förutom elstängsel, så är all elutrustning 

förbjuden enligt djurskyddslagstiftningen. Grans blev ålagda att plocka bort elen i barriärerna 

vilket har skapat en del problem i foderstationerna med hästar som inte längre respekterade 

barriärerna (Malmberg, muntl.) 

 

Jaana Malmberg är personligen väldigt positiv till grupphållning av hästar och har själv häst i 

lösdrift. Ligghallarna på PRK och Grans är väl tilltagna så utrymmesmässigt har hästarna det 

väldigt bra. Underlaget i rasthagen är hårdgjort och väl dränerat vilket också är positivt. I 

vanliga lösdrifter har underlaget visat sig vara ett vanligt problem (Malmberg, muntl). 

 

Konkurrenssituationer regleras inte i djurskyddslagstiftningen men det som enligt Jaana 

Malmberg kan vara ett problem och orsaka konkurrens när man har foderstationer på det sätt 

som de har på PRK och Grans är att alla hästar inte kan äta samtidigt. Hästar vill gärna äta 

samtidigt och det ser man tydligt när hästarna har fri tillgång till grovfoder. Det finns inte lika 

många foderstationer som det finns hästar på dessa anläggningar och utrymmet där hästen 

står och äter är dessutom ganska trångt vilket kan medföra en ökad risk för konkurrens och 

aggressivitet (Malmberg, muntl.). 

 

 

 

3.3 Intervjuer med verksamhetsutövare 

3.3.1 Helhetsintryck av aktiv grupphästhållning 

På PRK är ridskolechefens helhetsintryck av systemet att det har fungerat bra och att hästarna 

lärt sig systemet fort. Hästarna använder hela systemet när de har tillgång till hela men 

sandlådorna är översnöade vintertid. Hästarna upplevs mer tillfreds med livet och nöjda. 

Hästarna är lugnare och mer harmoniska både ute i lösdriften och att hålla på med än vad de 

var innan ridklubben övergick till lösdrift. Det har blivit färre avfallningar på lektioner plus att 

hovslagaren upplever att hästarna har blivit snällare att sko. Det som har blivit dyrare efter 

övergången till lösdrift är att åtgången på täcken och grimmor har blivit större samt att PRK 

nu måste sko alla hästarna för att underlaget är för hårt för att ha hästarna barfota. I början 
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hade de problem med att hästarna fick hovbölder, men det problemet försvann när hästarna 

skoddes (Hedman, muntl.). 

 

På Grans Naturbruksskola är de stallansvarigas helhetsintryck av systemet att hästarna trivs 

bra. Hästarna har ett jämnare temperament och får sitt rörelsebehov tillgodosett i lösdriften 

vilket har lett till att avfallningarna på lektionerna har minskat. ”Hästarna är mindre 

stallmodiga” (Axelsson, muntl.). Hästarna använder alla delar av systemet utom 

kraftfoderstationen eftersom den är avstängd. Personalen är dock besviken på tekniken och 

servicen från försäljaren. Personalen känner att de är till besvär när de kontaktar försäljaren 

och det tar tid innan det blir en bra lösning på problem (Windstam, muntl.). Tekniken är för 

avancerad för att klara av att fixa det själv (Axelsson, muntl.). Det uppstår en stress både hos 

personalen (Windstam, muntl.) och hos hästarna när systemet inte fungerar (Axelsson, 

muntl.). Stallansvariga känner att de skulle vilja ha en roligare lösdriftshage till hästarna och 

har planerat att anlägga en sandlåda som ligg- och rullyta samt en halmstation. Personalen 

skulle även vilja anlägga en kulle i hagen som utkiksplats för hästarna (Windstam, muntl.), 

samt ha ett skogsområde som hästarna har tillgång till (Axelsson, muntl.). 

 

3.3.2 Foderintag och hull 

Hästarna har på bägge anläggningarna 10 ätperioder per dygn. Hur länge hästarna får äta per 

gång styrs individuellt efter varje individs näringsbehov (Hedman, Windstam, muntl.). 

Ättiderna på PRK är beräknad efter en generell modell att det tar 20 minuter för en häst att äta 

1 kg hö, sedan regleras ättiderna också efter hullet på hästarna (Hedman, muntl.). På Grans får 

eleverna med jämna mellanrum ta tid på sin sköthäst hur lång tid det tar för den hästen att äta 

1 kg hö för att kunna styra ättiderna individuellt. Hur snabbt hästarna äter varierar en del 

(Windstam, muntl.).  

 

På båda anläggningarna har de tidigare barriärerna varit ett problem som lett till att många 

hästar blivit feta. En ponny på PRK fick under våren fång (Hedman, muntl.). De tidigare 

barriärerna har inte fungerat tillfredsställande då ranghöga hästar har öppnat barriären och 

jagat ut ranglåga hästar ur foderstationerna. Barriären bestod då av en pinne som fälldes ner 

bakom hästen när den skulle äta i foderstationen, men denna pinne var inte tillräckligt 

begränsande för de ranghöga hästarna. Två veckor innan mitt besök installerades nya barriärer 

på båda anläggningarna. De nuvarande barriärerna består av två dörrar som stängs bakom 

hästen när den ska äta och enligt både stallansvariga på Grans och ridskolechef på PRK 

fungerar de bra. Grans hade stängt av grovfoderstationerna under vintern eftersom 

barriärerna inte fungerade och gav istället hästarna fri tillgång på grovfoder.  Detta gjorde det 

väldigt svårt att upprätthålla en individuell foderstat (Windstam, muntl.). Personalen upplever 

dock att när foderstationerna fungerar så håller hästarna ett lämpligt hull eftersom man kan 

beräkna varje enskild hästs giva (Axelsson, muntl.).  

 

PRK ger hästarna balat hö i foderstationerna med höga näringsvärden. Grovfodret fungerar 

bra till hästarna, men ridskolan har tänkt undersöka med sin grovfoderleverantör om det går 

att beställa ett specialgjort ponnyhö med lägre näringsvärden. Det nuvarande höet blir för 

kraftigt för ponnyerna. Under vintern har de under en period haft halm i ligghallarna för att ge 

extra tuggtid, men halmen har tagit slut och det är väldigt svårt att få tag på halm. Hästarna på 

PRK får havre i kraftfoderstationerna och betfor och mineraler inne i servicestallet när de tas 

in för att gå lektioner (Hedman, muntl.) Grans Naturbruksskola ger hösilage i rundbal med 
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normala näringsvärden i foderstationerna och kraftfoder inne i servicestallet. De har även 

halm i ligghallen året runt för att ge hästarna extra tuggtid (Windstam, muntl.).  

 

3.3.3 Flockstruktur och rangordning 

Flockstrukturen i lösdrifterna är inte helt lätt att se. Ridskolechefen har inte upplevt att alla 

hästar går i en grupp och inte heller att de går i mindre grupper som alltid hänger ihop. 

Hästarna har kompisar som de leker med, men inte som de umgås med hela tiden (Hedman, 

muntl.). Ingen linjär rangordning syns och ingen häst utmärker sig som ledare (Windstam, 

muntl.). PRK har endast valacker i båda lösdrifterna medans Grans Naturbruksskola även har 

några ston. Ingen av anläggningarna har någon hingst i flocken. Grans undviker dock att köpa 

in ston, men skulle framöver vilja ha ston och unghästar i en egen mindre lösdrift (Windstam, 

muntl.). Grans har tre ston och personalen på Grans upplever att problemet med att ha ston 

tillsammans med valacker i lösdriften är att valackerna bråkar om stona och bestiger stona 

(Axelsson, muntl.). Konkurrenssituationer uppstod tidigare vid foderstationerna när 

barriärerna inte fungerade, men det problemet upplever både stallansvariga och 

ridskolechefen är löst sedan installationen av de nya barriärerna. På Grans uppstår en 

konkurrenssituation vid grinden på morgonen när hästarna ska tas in och få kraftfoder. 

Personalen försöker lära hästarna en rutin att hästarna ska komma fram en och en till grinden 

vilket enligt uppgift från stallansvariga fungerar bra. Vissa hästar gör oreda när de är nya, men 

det brukar bli bättre eftersom. Intaget är trots detta lugnare än i ett traditionellt stall 

(Windstam, muntl.).  

 

När en ny häst köps in och ska introduceras i flocken får den nya hästen börja med att stå i en 

invänjningsbox och hage inne i lösdriften ett antal dygn beroende på hur det verkar fungera, 

2-4 dygn på PRK respektive 3-7 dygn på Grans. Efter det släpps den på Grans ihop med några 

utvalda hästar med lägre rang innan den släpps ihop med hela flocken (Axelsson, muntl.) 

medan om hästen hade hamnat på PRK släpps den in med hela flocken direkt (Hedman, 

muntl.). Foderstationerna lärs in manuellt och tar olika lång tid beroende på hästen (Axelsson, 

muntl.), men generellt ett par dagar (Hedman, muntl.). Unghästar har ofta ett större intresse 

av att lära sig nya saker och att det kan i vissa fall vara svårare med de äldre hästarna 

(Windstam, muntl.).  

 

PRK har fått sälja två hästar som inte fungerat i lösdriftssystemet, båda på grund av att de inte 

klarade av att gå i flock, båda hästarna var importerade från Portugal. Den ena var hingst vid 

ankomsten till Sverige, men kastrerades då. Den hästen gick efter karantäntiden med hästarna, 

men gick inte bra ihop med flocken utan var elak mot de andra hästarna och såldes därför 

under 2012. Den andra hästen var valack när den kom från Portugal och har gått med 

ponnyerna. Han blev istället ett problem vid insläpp av nya ponnyer i flocken och jagade den 

nya individen. Veckan innan intervjun släpptes en ponny som tidigare varit en del av flocken 

(men plockats ut under en period på grund av fång) in igen. Den ponnyn blev då jagad av 

ponnyn från Portugal så att han försökte hoppa över grinden, men tog sig inte riktigt över, bröt 

bäckenet och fick avlivas. Ponnyn från Portugal togs på en gång ut ur lösdriften och är till salu 

(Hedman, muntl.). Grans Naturbruksskola har fått sälja tre hästar som inte fungerade i 

lösdriften. En kunde inte anpassa sig till flocken och de andra två kunde inte lära sig 

foderstationerna på grund av klaustrofobi (Windstam, muntl.). De uppger även att hästens 

sociala förmåga med andra hästar har blivit ett viktigare kriterium vid inköp av nya hästar till 

skolan (Axelsson, muntl.).  
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3.3.4 Beteendestörningar 

En av skolans hästar var krubbitare innan övergången till aktiv grupphästhållning och han har 

efter övergången blivit värre, speciellt när kraftfoderstationen var igång. Stallansvariga tror 

inte att detta är ett bra system för krubbitande hästar. Den krubbitande hästen har fått ökad 

ättid och mindre kraftfoder inne för att minska beteendet. Denna häst har även vid något 

tillfälle haft gaskolik sedan övergången till lösdrift. I övrigt förekommer inga 

beteendestörningar på Grans (Windstam, muntl.). På PRK har de inga hästar som har någon 

beteendestörning, utom en häst som bits vid skötsel, men han fungerar bra i lösdriften 

(Hedman, muntl.).  

 

3.3.5 Skador och sjukdomar 

Skador och sjukdomar upplevs inte som något stort problem på PRK trots ponnyn som bröt 

bäckenet. De har haft en ordentligare sparkskada på en häst som sedan blev bra samt en häst 

som troligtvis fläkte sig i hagen men blev bra igen. Att hästarna nafsar på varandra i hagen syns 

i pälsen, men köttsår är ovanligt. PRK har inte haft ett enda fall av kolik sedan övergången till 

lösdrift. Hösten 2010 hade PRK minst 20 fall av kolik bland hästarna och ponnyerna. 

Skillnaden som är avgörande enligt ridskolechefen är rörelse, mattider och hygienen runt 

fodret. Innan övergången hade PRK några hästar som hostade, men nu hostar ingen. De hade 

dock inga diagnostiserade fall av luftvägssjukdomar varken tidigare eller nu (Hedman, muntl.). 

 

Under tiden med aktiv grupphästhållning har Grans haft fyra hästar som har skadat sig så illa 

i hagen att de har behövt avlivas. Tre av hästarna blev avsparkade ett ben varav två med 

säkerhet hände i samband med utfodring i foderstationerna. Den tredje vet de inte vad som 

hände, men det var en väldigt ranghög häst vilket gör det troligt att han kan ha hamnat i bråk. 

Den fjärde hästen bröt bäckenet när den gick omkull i hagen i april 2010. Hästen hade 

fortfarande broddar på sig och kom i full galopp över de dåvarande plattorna som var utlagda 

över en stor del av hagen. Hästen halkade och bröt bäckenet. Efter detta togs 5000 plattor upp 

runt foderstationerna och vattenstationen (Windstam, muntl.). De upplever att hästarna 

skadar sig mer nu än förut när hästarna gick två och två (Axelsson, muntl.). Skolan har inte 

haft några problem med kolik eller luftvägssjukdomar varken innan övergången eller nu. Den 

enda häst som har haft kolik är den krubbitande hästen. Inga förändringar i hållbarheten hos 

hästarna har upptäckts. Det kommer en veterinär till skolan inför varje betessläpp och böjer 

samtliga hästar samt behandlar de hästar som behöver behandlas. Resultatet är likartat som 

när de hade traditionellt stall. Grans har dock en spatthäst som blivit rörligare (Windstam, 

muntl.). 

 

3.3.6 Verksamhetsutövarnas upplevelse av kontrollen från Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har varit på kontroll på PRK 2012, men hade inga anmärkningar utan var väldigt 

nöjda med lösdriften (Hedman, muntl.). 

 

Grans har haft en inspektion av Länsstyrelsen 2009 och de anmärkte då på de elbarriärer som 

systemet levererades med. Dessa fick skolan inte använda utan var tvungna att plocka bort 

elen. Detta beslut har enligt stallansvariga på Grans orsakat tre hästars död. Stallansvariga 

tycker att den 15 § i djurskyddsförordningen är vitt hållen och öppen för tolkning.  

Foderstationerna fungerade väldigt bra så länge det var el i barriärerna. Grans känner att de 

inte fick all information om systemet av säljaren som sålde systemet med dessa barriärer till 

dem. Speciellt då det uppdagats att Jorbruksverket hade påtalat att el på barriärerna inte var 

lagligt, till försäljaren redan 2005 (Windstam, muntl.).   
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4. Diskussion 
 

4.1 Dygnsrytm 

Den största skillnaden mellan hästarna som hölls i lösdrift och i traditionellt stall i denna 

studie var dygnsrytmen. Då hästarna själva fick välja, som de får i lösdriftssystem så vilar 

hästarna mer utspritt över dygnet, medan hästar som hålls i box nattetid främst vilar, i 

synnerhet liggandes, nattetid. Resultatet av fördelningen av ätperioder över dygnet var 

liknande. Det känns logiskt att hästarna anpassar sig till det system som de hålls i och är vana 

vid. Eftersom det inte finns så mycket annat att göra på natten när man står i en box så passar 

det bra att vila/sova då. Vilda hästar ägnar stor del av dygnet till att söka föda, både dagtid och 

nattetid (Simonsen 1999, 72). De vilar i kortare perioder än människan, men flera gånger per 

dygn (Simonsen 1999, 75). Frågan är då om det är ett djurskyddsproblem att man ändrar 

dygnsrytmen för hästarna genom att hålla dem i individuella boxar på natten? Förmodligen 

inte, men det är svårt att säga utan att ha undersökt och mätt. Dock visar sig lösdrift vara det 

mer naturliga systemet ur ett dygnsrytmsperspektiv eftersom hästarna har större frihet till att 

utföra sina naturliga beteenden även på natten.  

 

Hästarna i lösdriften rörde sig mer än hästarna som hölls i traditionellt stall med boxar och 

hagar. Lösdriftshästarna umgicks även mer med andra hästar. Resultatet var väntat eftersom 

hästarna i lösdrifterna hade större hage samt hölls i grupp med andra hästar vilket gör att de 

har mycket större möjligheter till att både röra sig och umgås med andra hästar. Ett av målen 

med aktiv grupphästhållning är att få rörelseaktivitet i hagen genom att placera de olika 

stationerna på avstånd från varandra (Hölmark, muntl.), och det är förmodligen en bidragande 

faktor i detta fall. Hästarna motiveras till att röra sig mer eftersom de måste transportera sig 

mellan sina förnödenheter, precis som hästarna måste i det vilda (Simonsen 1999, 75).  

 

I en tysk studie undersöktes skillnader i vila, rörelse och stress beroende på vilket 

inhysningssystem hästarna hölls i. Forskarna jämförde hästar som hölls bundna i spilta, lösa i 

box och i grupp. Forskarna kunde se att hästar som hölls i grupp låg mer, rörde sig mer samt 

hade lägre stress än hästarna som hölls i box och spilta (Hoffmann m.fl. 2012 B). Detta resultat 

är inte direkt jämförbart med min studie, men den visade dock tydligt att hästarna som hölls i 

lösdrift rörde sig mer än hästarna som hölls i box och hage. Skillnaden i liggtid var dock inte 

särskilt stor, men hur mycket hästar ligger ner beror också på andra faktorer (Simonsen 1999, 

86). 

 

I en studie på Island där forskarna studerade active stable kom de fram till att systemet 

uppfyller alla hästens behov och att det är ett naturligt alternativ till traditionell hästhållning, 

men att det är viktigt att hålla koll på de lågrankade individerna så att även de får sina behov 

uppfyllda (Hoffmann m.fl. 2012 A). 

 

4.2 Födosök 

Ättiderna i respektive hästgrupp låg mellan 4-8 timmar vilket inte är i närheten av hur lång tid 

som hästar i det vilda ägnar till att söka föda. Upp till 16 timmar kan spenderas till att söka 

föda hos vilda hästar (McGreevy 1997) men det varierar en del beroende på fodertillgången 

(Skipper 2007, 31). Hos hästar som hålls i fångenskap är fodertillgången stor och fodret är 
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lättillgängligt när det serveras oavsett om hästarna hålls i traditionell hästhållning eller aktiv 

grupphästhållning. Detta gör automatiskt att födosökstiden blir kortare för uppstallade hästar 

som inte går på bete eller har fri tillgång på foder. I min studie så ingår bara den tid som 

hästarna har ätit i delen för ”äta och dricka”. I kategorin annat ingår bland annat när hästarna 

har letat foder i underlaget, vilket också skulle kunna betraktas som att hästarna får utlopp för 

sitt födosöksbeteende. Något som också är värt att observera var att de uppstallade hästarna 

på PRK hade inte avsevärt kortare ättid än lösdriftshästarna på Grans. Det var 

lösdriftshästarna på PRK som hålls i aktiv grupphästhållning som hade kortast ättid i denna 

studie. Detta kan bero på att hästarna på Grans hade halm i ligghallen som de kunde stå och 

tugga på när hästarna inte åt i foderstationerna.  Hästarna på Grans hade även minst tid över 

till att hitta på annat i jämförelse med lösdriftshästarna på PRK vilket förmodligen beror på att 

hästarna får större del av sitt födosöksbeteende tillgodosett.  

 

En annan skillnad gällande ättider i denna studie var hur ätperioderna var fördelade över 

dygnet. Hästarna som hölls i aktiv grupphästhållning på PRK och Grans hade sina ättider 

utspridda på 10 ätperioder över hela dygnet medan de medlemsägda hästarna på PRK fick 

fodret serverat fyra gånger per dag och aldrig under natten. Att hästen äter mindre men oftare 

borde vara bra med tanke på hästen har en relativt liten magsäck (Skipper 2007, 30).  Enligt 

lagstiftningen ska hästar hållas i ett lämpligt hull. Syftet med transponderutfodring i 

foderstationer är att man ska kunna styra ättiderna individuellt vilket också möjliggör en bra 

styrning av hullet på hästarna. Det spelar också in vad man har för näringsvärden på fodret 

eftersom hästarna även ska få sitt behov av långa ättider tillgodosett. Hästens behov av långa 

ättider regleras också i lagstiftningen (DFS 2007 A). Det verkar vara ett generellt problem att 

hästens näringsbehov är tillfredsställt innan behovet av långa ättider är tillfredsställt, i 

synnerhet hos ponnyer. Detta kan man lösa med att låta hästarna ha tillgång till halm, vilket 

personalen hade gjort på Grans (Windstam, muntl.), samt under en period på PRK (Hedman, 

muntl.). Det är även en av grundtankarna med aktiv grupphästhållning att hästarna ska ha 

tillgång till halm för att tillgodose hästens födosöksbeteende och för att undvika konkurrens 

runt foderstationerna (Hölmark, muntl.) PRK har tänkt undersöka möjligheten till att beställa 

ett foder med lägre näringsvärden att kunna utfodra ponnyerna med (Hedman, muntl.). Detta 

borde vara en bra lösning för många hästar. Att skörda hö med lägre näringsvärden, så att man 

kan ge hästarna mer hö utan att de blir feta, men så att de får längre ättider. Ännu bättre borde 

det också bli om höet är långstråigt så att det tar längre tid för hästen att tugga.  

 

Konkurrensen kring foderstationerna med de gamla barriärerna har varit ett problem på båda 

anläggningarna Det har lett till stora problem, som avsparkade ben, fång och allmän oreda 

(Hedman, Windstam, munt.). Enligt djurskyddslagstiftningen ska djur kunna inta foder på ett 

lugnt och naturligt sätt (DFS 2007). Man kan ifrågasätta om hästarna verkligen kunde inta 

foder på ett lugnt sätt med de gamla barriärerna med tanke på vad som har hänt på både PRK 

och Grans. Båda anläggningarna har bytt ut barriärerna till nya mer täckande barriärer. Både 

Grans och PRK är nöjda med de nya barriärerna och upplever inte längre att det är någon 

konkurrens runt foderstationerna (Hedman, Windstam, Axelsson, muntl.). I min studie kunde 

jag dock uppmärksamma konkurrens runt foderstationerna vid ett flertal tillfällen, både runt 

de stationer som fungerade och de som inte fungerade. Konkurrenssituationen kvarstår alltså, 

men det uppstod inga olyckor eller skador under mina observationer. När tekniken inte 

fungerar som den ska ökar konkurrensen och även risken för skador, vilket kan medföra att 

hästarna inte kan inta foder på ett lugnt och naturligt sätt, vilket i synnerhet gäller de ranglåga 

hästarna. I jämförelsegruppen som hölls i traditionellt stall med boxar och hagar upplevdes 
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ingen konkurrens om fodret som serverades i hagen. Där kunde hästarna inta foder på ett lugnt 

sätt utomhus. Inomhus uppstod en viss konkurrens när kvällsmålet med hö och kraftfoder 

utfodrades men eftersom hästarna har en boxvägg mellan varandra så var skaderisken låg.  

 

Det blir trångt i grovfoderstationerna och uppstår en konkurrens framförallt för att alla hästar 

inte kan äta samtidigt. Hästar vill äta, dricka och vila i grupp vilket betyder att det är viktigt att 

systemet har den kapaciteten. Det finns utfodringssystem där man utfodrar hästarna samtidigt 

och alla hästar har var sin ätplats (Ventorp 2001, 277, 282). Alla hästar kan inte äta i 

foderstationerna samtidigt på PRK och Grans vilket kan vara en bidragande faktor till varför 

konkurrenssituationer har uppstått med skador som följd.  

 

Det framkom även ett visst missnöje över tekniken och servicen runt foderstationerna 

(Axelsson, muntl.). Det är väl generellt så med automatiska system att de underlättar väldigt 

mycket och fungerar bra när tekniken fungerar som den ska, men när det havererar så blir det 

väldigt problematiskt och arbetskrävande. En studie har gjorts på Island gällande active stable 

som inhysningssystem till islandshästar. De kom fram till att active stable fungerar bra för både 

hästar och människor samt att tekniken fungerar i det isländska klimatet (Hoffmann m.fl. 2012 

A). 

 

4.3 Flockstruktur 

Vid intervjuerna framkom att flockstrukturen och rangordningen i flockarna är mer diffus i 

lösdriften än vad rangordningen varit tidigare när hästarna hölls i traditionellt stall med 

boxar/spiltor och släpptes i grupp i hagar dagtid. Det kan bli oroligt ibland vid intag och runt 

foderstationerna men inte som tidigare. Det framkom även att det har blivit ett betydligt 

viktigare kriterium vid inköp av nya hästar att de fungerar bra att gå i flock med andra hästar. 

De har haft problem med vissa hästar på både PRK och Grans som inte har fungerat att ha 

tillsammans med de andra hästarna på grund av att den nya hästen har skadat de andra 

hästarna (Hedman, Windstam, muntl.). 

 

Hästar är flockdjur (Jensen 1993, 176) men precis som människan så går inte alla ihop ändå. 

Ett rimligt antagande kan vara att om fler höll sina hästar i lösdrift eller aktiv 

grupphästhållning, så skulle fler hästar vara vana att gå i flock och det skulle bli viktigare att 

avla på hästar som är snälla med varandra. Då skulle nog även problemet med att hästar skadar 

varandra minska. Hur hästen har fått socialiseras med artfränder som unghäst är av stor 

betydelse för hästens sociala kompetens som vuxen (DFS 2007 B). Hästarnas personlighet och 

psyke är dock inte det enda som spelar in vad gäller konflikter. När man håller hästar i grupp 

är det viktigt att systemet är utformat så att även ranglåga individer får bra möjligheter till att 

äta, dricka och ligga, samt att det finns möjlighet att gå undan vid konflikter för att minska 

skaderisken.  
 

Gruppens storlek och sammansättning av kön och ålder kan också ha betydelse på hur bra 

gruppen fungerar tillsammans och det har i studier visat sig att hästar visar med aggressivitet 

när de hålls i stor grupp än i liten grupp (Rose-Meierhoefer m.fl. 2010). På Grans hölls 16 

hästar tillsammans och flocken innehöll både ston och valacker. Personalen upplevde att det 

var problematiskt att hålla ston och valacker tillsammans eftersom det blev bråk om stona samt 

att valackerna besteg stona (Axelsson, muntl.). På PRK hölls enbart valacker vilket var ett 

medvetet val eftersom ridskolechefen också upplever en problematik med att ha ston och 
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valacker tillsammans (Hedman, muntl.). Valacker kan ibland börja uppvakta sina favoritston 

vilket kan leda till oroligheter och bråk i hagen. Det går att ha ston och valacker tillsammans, 

men det kan vara lugnare att låta bli (SRF, 2009 B). För att sammanfatta så fungerade både 

flockarna på PRK och Grans bra vid intervjutillfällena. Personalen upplevde att hästarna är 

lugna och harmoniska och att hästarna har lekkompisar, men det har dock inte alltid varit på 

det viset. Vissa hästar som köpts in har skapat stor oro i flocken och har fått säljas igen 

(Hedman, Axelsson, muntl.). Alla hästar har alltså inte fungerat att hålla i systemet med aktiv 

grupphästhållning på PRK och Grans och de flesta hästarna i denna studie på grund av att de 

inte fungerat att hålla i flock med andra hästar. På Grans har de även gjort sig av med två hästar 

som inte kunde lära sig foderstationerna på grund av klaustrofobi (Windstam, muntl.). 

Foderstationerna kan av hästarna upplevas som trånga utrymmen att gå in i när de ska äta och 

vissa hästar är känsligare än andra. Det kan ta olika lång tid för hästarna att lära sig beroende 

på psyke och erfarenhet. Unghästar bör lära sig fortare än äldre hästar och vad de äldre 

hästarna varit med om tidigare i sitt liv kan ha stor betydelse.   

 

Vid insläpp av en ny häst i lösdrifterna så hålls hästen först i invänjningsbox och 

invänjningshage. Detta upplever både Grans och PRK är en jättebra lösning och att det oftast 

blir ett odramatiskt ihopsläpp av hästarna (Hedman, Axelsson, muntl.). I etablerade grupper 

är det lämpligt att gradvis installera en ny häst i gruppen för att minimera aggression och 

skaderisk (Goodwin 1999). Genom att låta hästarna hälsa på varandra genom boxvägg eller 

över staket så kan skaderisk och aggressivitet minska vid ett senare ihopsläpp (Hartmann, 

Christensen & Keeling 2009).  

 

4.4 Beteendestörningar 

En intressant iakttagelse som personalen gjort på Grans var att den häst som varit krubbitare 

sedan innan, har blivit betydligt värre sedan övergången till aktiv grupphästhållning. Han 

krubbiter framför allt i samband med utfodring i grovfoderstationerna och i 

kraftfoderstationen när den var i bruk (Windstam, muntl.). Man kan tänka att det uppstår en 

stor stress för honom när ättiden är ute och grinden hissas upp eftersom det är då han 

krubbiter som mest, trots att Grans har fri tillgång på halm till hästarna. Det kanske inte är 

lämpligt med transponderutfodring i foderstationer för en häst som redan är krubbitare på 

grund av den eventuella stress som uppstår i foderstationerna? På grund av att det endast var 

en individ som uppvisade detta beteende i denna begränsade studie så kan det endast 

spekuleras kring detta och ingen slutsats dras. Mer forskning krävs på detta område för att 

kunna dra någon slutsats.  

 

4.5 Skador och sjukdomar 

Luftvägsproblem och kolik är knappast ett problem sedan övergången till utomhushållning på 

Grans och PRK (Hedman, Windstam, Axelsson, muntl.). Luftvägsproblem kan bland annat 

orsakas av dålig stallmiljö (Agria, 2012) så det vore konstigt om resultatet såg annorlunda ut. 

Självklart är även kvaliteten på fodret viktigt, men om man har hygieniskt foder och håller 

hästarna utomhus borde risken för att hästarna utvecklar luftvägsproblem vara liten. 

Kolikrisken minskar om hästen utfodras lämpligt, avmaskas vid behov och rör sig tillräckligt 

(Agria 2010). På PRK har kolikfallen försvunnit sedan övergången till aktiv grupphästhållning 

och det som framförallt har förändrats är möjligheten till rörelse och aktivitet under hela 

dygnet (Hedman, muntl.). År 2011 rapporterades 7038 kolikfall in till Jordbruksbruksverket. 

Under sommarmånaderna när hästarna går på bete rapporterades betydligt mindre andel 

kolikfall in (figur 5) (Olsson 2012.) Detta tyder på att om man vill ha kolikfria hästar ska man 
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försöka efterlikna den miljö som hästarna hålls i när de går på bete med avseende på rörelse 

och föda. Enligt min studie har hästarna större möjlighet till rörelse och i system med aktiv 

grupphästhållning så tvingas dessutom hästarna att röra sig, vilket är positivt för att hästarna 

då kolikrisken minskar drastiskt.  

 

 

 

Fem hästar har under de år som PRK och Grans haft aktiv grupphästhållning skadat sig så illa 

i hagen att de behövt avlivas (Hedman, Windstam, Axelsson, muntl.). Fyra av dessa berodde 

på konkurrenssituationer (Windstam, muntl.), varav en var vid insläpp av en ny häst som inte 

accepterades av en annan häst (Hedman, muntl.). Den femte var en olycka där hästen halkade 

och bröt bäckenet (Windstam, muntl.). Tre avsparkade ben och två brutna bäcken på fem år är 

ingen rolig siffra. Samma undersökning har inte gjorts i stallet med traditionell hästhållning, 

men förmodligen hade inte samma siffra uppdagats där. När man håller hästar i grupp så finns 

alltid en risk att hästarna skadar varandra. Risken ökar om det finns knappa resurser att strida 

om (Skipper 2007, 48).  Systemet måste därför utformas så att konkurrenssituationer 

minimeras och så att ranglåga hästar kan gå undan vid behov. Att ha hästar ensamma i små 

rasthagar som man ofta har i traditionell hästhållning är förenat med andra skaderisker som 

till exempel vrickningar eftersom den lilla hagen lätt blir upptrampad och ojämn (SRF 2009 

C). Att rasthagen blir knölig och lerig kan även vara ett problem i lösdrifter, men just i system 

som har aktiv grupphästhållning är ofta underlaget väl preparerat vilket gör att detta problem 

försvinner.  

 

4.6 Länsstyrelsernas kontroll 

Ett väldränerat och bra underlag är viktigt att ha i hästhagen, i synnerhet om hästarna går ute 

dygnet runt. Enligt djurskyddslagstiftningen ska underlaget i hagen vara väl dränerat eller 

naturligt ha motsvarande egenskaper (DFS, 2007 A). Matjord, lera och träck etc. är opassande 

underlag att ha i hästhagen eftersom det snabbt kan bli upptrampat till gyttja, vilket kan leda 

till hudinfektioner och hovproblem samt förorenat foder om man utfodrar på marken (DFS, 

2007 B). Underlaget i lösdrifterna på Grans och PRK var väl dränerat och stallansvariga och 

ridskolechefen har inte upplevt några problem med att det blivit gyttja i hagarna (Windstam, 

Hedman, muntl.). Det ingår i konceptet för aktiv grupphästhållning att ha väl preparerat 

Figur 5. Årlig fördelning av kolikfall hos häst över årets månader 2011, procent  (Olsson 2012). 
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underlag i rastgården (Hölmark, muntl.) vilket även Länsstyrelsen har uppmärksammat 

(Malmberg, muntl.).  

 

Länsstyrelsen anmärkte vid slutbesiktningen av anläggningen på Grans att det var el i 

barriärerna i foderstationerna (Malmberg, Windstam, muntl.). ”Utrustning eller anordning 

som ger djur en elektrisk stöt i avsikt att styra deras beteende får inte användas. Anordningar 

av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller 

hägn. Förbudet gäller inte användning av elstängsel” enligt djurskyddsförordningen 

(1988:539). Enligt jordbruksverkets vägledning ska kontrollmyndigheten kontrollera ”att 

utrustning som kan tillfoga elektrisk stöt inte finns uppmonterad i stallet eller i utrymmen där 

hästar hålls. Elektriska påfösargrindar i t ex skrittmaskiner, eltrådar etc. får inte finnas 

uppsatta i djurutrymmena” (Jordbruksverket 2009). Det är för mig solklart att el i barriärer i 

foderstationer inte är tillåtet. Syftet med elbarriärerna är att hålla borta utomstående hästar, 

men med lite otur kan elen säkerligen även drabba hästen på insidan av barriären vilket är 

direkt olämpligt.  

 

Vissa nya anläggningar som förprövas som ska bygga aktiv grupphästhållning har tanken att 

enbart ha gummimatta i ligghallen, utan strö (Eliasson, muntl.). Kommer detta att ge hästarna 

termisk komfort? Blir det blött när hästarna urinerar och gödslar på gummimattan? Kommer 

liggplatsen att hållas torr och ren? Blir gummimattan halkig på vintern? Hur stor blir då 

skaderisken? Dessa är intressanta frågor som bör besvaras av de verksamhetsutövare som 

tänkt ha enbart gummimatta i ligghallen. De anläggningar som jag observerat hade strö i 

ligghallen, spån eller halm, vilket utgör en lämplig liggyta för hästarna.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Efter att ha undersökt och analyserat resultatet från beteendestudiena så kan jag konstatera 

att fler hästar i varje grupp hade kunnat observeras för att ge ett säkrare svar. Det hade även 

gett ett mer talande resultat om man hade mätt hur långt hästarna rörde sig. Eftersom hästarna 

slumpvis lottades ut blev även fördelningen mellan ranghöga och ranglåga hästar skev. Det 

hade dock mindre betydelse med tanke på vad som undersöktes. Eftersom observationerna 

utgör ett stickprov och endast gjordes var femte minut, varannan timme så finns även en viss 

risk för att resultatet blivit felaktigt. Sedan kan även andra faktorer spela in på vad hästarna 

gjorde just de dygnen som denna studie utfördes som till exempel väder, motion och dagsform. 

Det bör även poängteras att även om fokaldjuren var slumpmässigt utvalda, så var inte 

hästgruppen som sådan slumpmässigt utvald, eftersom hästar som inte fungerat i systemet 

inte fanns kvar på anläggningarna. I intervjuerna nämndes dock de hästar som inte fungerat. 

För att få ett säkrare och mer statistiskt underbyggt resultat hade fler anläggningar med aktiv 

grupphästhållning behövt undersökas och även fler anläggningar med traditionell hästhållning 

att jämföra med. En svårighet är dock att utformningen på olika anläggningar kan variera även 

om de har samma inhysningssystem, vilket även kan påverka hästarna.  

 

4.8 Slutsats 

Min slutsats är att aktiv grupphästhållning är ett naturligare system för hästar än traditionellt 

boxsystem med hagar för att hästarna får bättre utlopp och möjlighet att utföra sina naturliga 

beteenden när hästarna hålls i lösdrift tillsammans med andra hästar. Hästarma får sitt 

rörelsebehov bättre tillgodosett och har större möjlighet at umgås med andra hästar. Jag ställer 
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mig dock frågande till aktiv grupphästhållning med transponderutfodring i foderstationer på 

grund av den konkurrens och skaderisk som uppstår kring dessa.  
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Intervjufrågor till verksamhetsutövare – aktiv grupphästhållning 

 

1. Beskriv verksamheten (verksamhet, antal hästar, anställda, elever) 

2. Hur länge har ni haft aktiv grupphästhållning? Varför övergick ni till det? 

3. Vad har ni fått för helhetsintryck av detta inhysningssystem? 

4. Använder hästarna alla delar av systemet? 

5. Hur sker tillsynen över hästarna och de automatiska systemen? Vilka rutiner har ni? 

6. Fungerar alla individer i detta inhysningssystem? Har ni fått sälja hästar som inte 

fungerar i systemet? 

7. Hur ser flockstrukturen ut och hur verkar det fungera? Går alla hästar i en flock eller 

är det mindre grupper inom flocken? 

8. Hur gör ni när ni introducerar en ny häst i flocken och i foderstationerna? 

9. Håller hästarna ett jämnt och lämpligt hull?  

10. Erbjuds hästarna att inta foder och vatten på ett lugnt och naturligt sätt? 

11. Hur långa ättider har hästarna? 

12. Vad ger ni för foder? Har alla en individuell foderstat? 

13. Uppstår konkurrens om liggplatser, foder, vatten eller vid grinden?  

14. Förekommer någon beteendestörning? Uppkommer någon beteendestörning bland 

hästarna? 

15. Hur ser skadefrekvensen och skaderisken ut? I vilken utsträckning skadar sig 

hästarna i rasthagen? 

16. Upplever ni problem med mag-/tarm eller luftvägar? Är det någon skillnad från när ni 

höll hästar i traditionellt stall med boxar/spiltor? 

17. Har ni hittills observerat några förändringar i hållbarhet hos hästarna till följd av 

mycket utevistelse? 

18. Upplever ni att hästarna är mer ”nöjda med livet” i detta inhysningssystem? I så fall 

hur? 

19. Har några övriga problem uppstått i detta inhysningssystem? 

20. Har ni haft någon inspektion av Länsstyrelsen? 
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Beteendestudietabell 
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Beteendekoder 

Ä = Äter eller dricker 

V = Vilar stående 

L = Ligger 

R = Rör sig i någon gångart (med buret huvud) 

U = Umgås med annan häst, leker eller myser 

A = Annat än ovanstående 

 



1 

Bilaga 4 
 

 

Intervjufrågor – Länsstyrelser 

 

Vad kontrollerar Länsstyrelsen vid kontroll av anläggningar med aktiv grupphästhållning?  

 

Har några vanliga eller utmärkande brister upptäckts
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