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Förord 
 
Examensarbetet omfattar 15hp och är en del i kandidatprogrammet inom Miljö – och 
hälsoskydd 180hp vid Umeå universitet. Examensarbetet genomfördes 24 mars till 1 juni 
2015. Det avsattes två veckor i slutet av april till att invänta svar från enkäter. Lärdomen av 
detta är att man helst ska tillsätta minst den dubbla tiden för inväntande av svar från enkät. 
Ytterligare en aspekt är att förekomsten av relevanta fakta har varit liten. Artiklar som 
behandlar hur hingstar påverkas är få och de flesta studier i ämnet är gjorda på ston, valacker 
eller av blandade grupper. Kunskaperna i sammanställning av data har genom detta arbete 
ökats avsevärt. 
 
Ett stort tack till länsstyrelserna och hingsthållare och uppfödare i Sverige som tagit sig tid 
till att svara på mina enkäter. Ett extra stort tack till Therese Bjerketorp för att jag fick utföra 
min beteendestudie på hingstflocken i lösdrift. Jag vill även tacka Sara Leufvén och Pernilla 
Witterborn som stöttat mig i projektets utformning. Ett varmt tack till Karolina Björck, Sara 
Svensson och Felix Jörgenfelt som korrekturläst och stöttat. Jag vill dessutom tacka min 
handledare, Anders Nilsson för hans stöd, hjälp och engagemang under arbetets gång. 
 
 
Umeå, juni 2015 
Heléne Jonsson 
 
  

  



Are stallions managed differently? 
A study of differences in housing of stallions, mares, and 
geldings in Sweden 
 
Heléne Jonsson 
 
Abstract 
The aim of this study was to investigate differences in the housing of stallions, mares, and 
geldings in their respective management environments in Sweden today. A survey focusing 
on the housing of stallions was distributed to 175 Swedish stud farms and stallion holders, 
the result was a 19% answering frequency. The general opinion on the current housing of 
stallions was addressed in a survey answered by officials responsible for horse management 
at nine of the 21 county administrative boards of Sweden. Part of the study was also a 
behavioural inquiry of six stallions performed by me. Three stallions were kept in typical 
single box systems, whereas the other three were observed in a group housing of 10-15 
stallions and geldings at a stud farm. Unwanted and stress-related behaviour occurred more 
frequently in the single box stallions. The regulations of horse management and welfare 
provided by the Swedish Government and the Swedish Board of Agriculture were compared 
to the answers of the surveyed stud farm and stallion holders. The results indicate that it is 
important to advocate a higher welfare of stallions through a regulatory compliance and 
increased knowledge about their needs. The conclusion is that there exists a difference 
between actual management of and governmental attitude toward stallions that need to be 
overbridged. 
 
Key words: Stallion management, horse welfare, gender differences, stable housing, welfare 
regulation. 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Hästen har varit domesticerad i över 6000 år, men trots detta har mycket lite förändrats i 
hästens utseende och beteende. Det finns exempel på att domesticerade hästar snabbt 
återgår till att leva i det vilda, vilket är ett tecken på att artens grundläggande beteenden för 
överlevnad i det vilda finns kvar (Van Dierendonk 2006). Det förekommer en enighet om att 
hästens beteende har ändrats mycket lite före och efter domesticeringen (Kiley-Worthington 
1982; Waran 1997; Goodwin 2002; Van Dierendonck 2006). Uppstallning och begränsning i 
utlopp för naturliga beteenden skapar olika typer av onormalt beteende hos hästar (Goodwin 
2002). Det är viktigt att förstå att hingsten är som andra könstyper av häst ett utpräglat 
socialt djur. Begränsas hästens naturliga beteenden i alltför hög grad utvecklas oönskade 
beteenden som till exempel olika typer av stereotypi (Kiley-Worthington 1984; Cooper och 
McGreevy 2002).  
 
Två av hästens viktigaste behov är det sociala behovet och rörelsebehovet, och en 
kartläggning av viltlevande hästar visar på att de spenderar upp till 20h/dag åt att söka föda i 
grupp. Hästar som stallas upp behöver inte ägna tid åt födosökning men rörelsebehovet och 
det sociala behovet finns fortfarande kvar (Mellberg 2004). Vid fara är hästens första 
reaktion att fly och hästen är utvecklad i benstruktur och muskulatur för att springa långt och 
fort (Simonsen 1999). 
 
Hästar är utpräglade flockdjur under naturliga förhållanden, de är anpassade att leva i flock 
och har utvecklas utifrån detta (Goodwin 2002). Förekomsten av aggression och skador 
relaterade till aggression hos hingstar är låg bland viltlevande hästar. Dagens inhysning av 
hästar i ensamboxar utsätter hästar för social isolering vilket leder till begränsad social 
integration med andra hästar. Forskning visar att aggression är vanlig hos hingstar som 
kommunikation hos hingstar, men att det sällan leder till skador (Fureix et al. 2012). 
 
Det finns uppskattningsvis 360.000 hästar i Sverige och av dem är ca 1200 verksamma 
avelshingstar (Johansson 2012). Alla hingstar används inte till avel och finns därför inte 
registrerade i avelsföreningar eller riksomfattande databaser. Elithästar på hög nivå sparas 
som hingst för att användas till framtida avelshingst om karriären går bra. Till detta ska ca 
20% av 1800 importhästar räknas in som hingstar varje år. Runt 90% av uppfödning och 
tillhandahållning av hingstar finns koncentrerad till Götaland och Svealand med viss 
variation bland raser (Johansson 2012). 
 
1.1 Vilt levande hingstar 
Trots den populära machobilden av hingsten som ledaren av flocken leds viltlevande flockar i 
själva verket oftast av ett äldre sto. Hingstar är sällan den mest dominanta eller den mest 
aggressiva medlemmen i flockarna utan snarare underlydande en eller flera ston. Hingstens 
uppgift är att jaga iväg andra hingstar för att behålla sin betäckningsrätt. Hingstmöten 
innehåller generellt mycket posering, skrikande och uppvisning av markeringsbeteende. 
Dödlig utgång av hingstmöten sker främst när ensamkommande hingstar slåss mot en 
etablerad hingst om betäckningsrätt. Oftast har en annan hingst följt ledarhingsten under en 
tid och bedömer tiden mogen för att ta över flocken från ledarhingsten. En hingst vill dock 
inte skada sig, varför uppgörelsen över flocken oftast slutar med att konfrontationen avbryts 
och den segrande hingsten jagar bort förloraren. De flesta konflikter slutar oftast efter en 
uppvisning av styrka där hingstarna går olika vägar och vallar sina ston bort från den andra 
hingsten (Goodwin 2002). 
 
Viltlevande hingstar är inte revirförsvarande utan de håller grupper av ston och försvarar 
dem mot hot utifrån. Hingstar utan egen flock bildar ungkarlsflockar som består av 
unghingstar eller äldre hingstar som inte har lyckas skapa en egen flock. Ungkarlsflockar 
består av upp till 15st individer, och är mindre stabila än haremsflockar. 
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Rival - och ritualbeteenden förekommer i ungkarlsflockar vars syfte är träning för att behålla 
och försvara den framtida flocken. När hingstar interagerar med varandra förekommer en låg 
frekvens av aggression. Att aggressions- och skadenivån är låg beror på hingstarnas förmåga 
att interagera med varandra utan handgriplig beröring och utan att slagsmål uppstår (Briefer 
Freymond et al. 2013). 
 
1.2 Inhysning och grupphållning av hingst 
Det vanligast förekommande sättet att inhysa hingstar idag i Sverige och utomlands är 
enskilda boxar med inredning som oftast begränsar hingstens förmåga att socialisera sig med 
hästarna bredvid sig. Att detta medför en begränsning i hingstens välfärd är välkänt. Orsaken 
till att hålla hingstar solitärt är framför allt skaderisken, trots att hingstar naturligt sällan 
skadas av aggressiva sammandrabbningar. I jämförelse med hingstens reglering av 
aggression i det vilda kan man se en ökad förekomst av aggression i grupper av 
domesticerade hästar i vissa typer av inhysningssystem som har en avskiljande effekt (Fureix 
et al. 2012). 
 
Vid inhysning av hingstar kan de med fördel placeras nära varandra i stall för att imitera 
ungkarlsflockarnas system. Det kan göra hingstar mer lätthanterliga eftersom hingstar i 
ungkarlsflockar har lägre testosteronnivå. Att regelbundet motionera hingstar genom att 
släppa dem i hage gynnar hingstens andningsorgan och minskar risken för ökad mängd urea 
i urinen och ökar välbefinnandet. Avelshingstar utsätts oftast för korta intensiva 
påfrestningar vid betäckning, vilket gör att behovet att få sträcka ut muskulatur ökar (Davies 
Morel 2003). 
 
Enligt en studie av Hartmann, Søndergaard och Keeling (2012) får hingstar som hålls i grupp 
som föl och unghäst en ökad social kompetens och lägre aggressionsnivå och blir därmed 
lättare att hantera. De nådde även slutsatsen att det finns stora fördelar med att hålla hästar i 
grupp eftersom det gynnar hästens flockbehov, sociala behov, samt leder till ökad social 
kompetens, mindre aggression, ökad rörelse och minskad förekomst av beteendestörningar. 
Trots detta hålls ändå de flesta hingstar enskilt under större delen av dagen (Bachmann och 
Stauffacher 2002; Søndergaard et al. 2004; Petersen et al. 2006). En studie av Christensen 
et. al. (2002) om skillnad mellan enskild och grupphållning av hingstar kom fram till att 
grupphållna hingstar hade en lägre förekomst av gemensam pälsvård, lek och höll sig i mer 
utspridda grupper. Hingstar som hölls i grupp interagerade mer med tidigare 
gruppmedlemmar och ensamhållna hingstar interagerade inte med boxgrannar.  
 
Flera studier har visat att det är möjligt att hålla hingstar i grupp utan större förekomst av 
skador. Vid introduktion av nya flockmedlemmar samt under gruppinteraktionen är risken 
för skador och aggression större. Detta beror på att hingstarna träffas för första gången och 
att deras hierarki och gruppdimension etableras. Har hingstarna stått bredvid varandra i stall 
innan eller arbetat ihop minskar både skaderisken och aggressionsnivån. Förutsättningarna 
för att hålla hingstar i grupp är att gruppen är stabil och att flockstrukturen inte ändras 
(Christensen et. al. 2002; Jørgensen et al. 2009; Hartmann, Søndergaard och Keeling 2012;  
Briefer Freymond et al. 2013; Topczewska 2014). 
 
Varje gång en ny individ tillförs måste hierarkin och flockdimensionen omstruktureras detta 
på grund av att hästar har en cirkulär hierarki där flera relationer ska omprövas. Stora 
landytor krävs för att individer med låg rang ska komma undan när hingstarna möter 
varandra första gången (Briefer Freymond et al. 2013). En annan viktig aspekt är att hagen 
inte har raka hörn där en ranghög hingst kan tränga in en ranglåg. Det är bättre om hörnen 
är rundade där den ranglåga kan springa undan och tack vare denna åtgärd minskas risken 
för skador (Vikner 2014). En ytligare aspekt i hingsthållning och hingstars välfärd är att 
personen som sköter och hanterar hingsten har en god utbildning och kunskap (Davies Morel 
2003). Att hästar idag främst hålls som hobby gör att kompetensen att hålla häst ofta är låg 
(Vikner 2014). 

  2 



1.3 Lagstiftning 
De lagar som reglerar hingstar i gällande lagstiftning finns främst i Djurskyddsmyndighetens 
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6a) L101 om hästhållning och berör hästens sociala 
behov, hållas med artfrände och dagligen röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Bakgrunden 
och syften bakom dessa lagkrav är Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 4/2007; 
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning L101 (DFS 
2007:6b). Där framgår att hingstar ska precis som andra hästar fritt kunna interagera med 
artfränder utan att skada sig eller hindras av inredningen. I rådet om boxväggar är det i vissa 
fall befogat med helvägg, även om detta inte ska anses vara standard. Enligt 
föreskriftsmotiven har även hingstar ett större rörelsebehov och bör därför ha tillgång till 
större hagar för att kunna röra sig fritt. För att hästar ska få ett välfungerande socialt 
beteende krävs det att de vistas med artfrände som ung. Djur som helt saknat andra 
artfränder uppvisar oftast onormala beteenden, främst avsaknaden av social kompetens är 
uppenbar och är därför svåra att sammanföra med artfrände (DFS 2007:6b). 
Jordbruksverket har i ett yttrande (Dnr 36-4511/11, 2011) nämnt att en vuxen häst behöver 
minst 300kvm för att ta ett fullt utsträckt galoppsprång och är det mer än en häst i hagen bör 
hagen utökas i storlek till minst 600kvm/4 hästar. Kortsidan på hagen bör vara längre än 
10m för att minska skaderisken vid nedsaktning eller stopp. 
 
1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om hingsthållningen skiljer sig i verkligheten mot de 
rekommendationer och lagar som finns gällande hållning av hingstar. Syftet är att undersöka 
om det förekommer en skillnad i hur hingstar hålls av hingsthållare och bedöms av 
länsstyrelser jämfört med ston och valacker. Vilken typ av inhysningssystem har den mest 
positiva effekten på hingstars beteenden och behov. Samt vilka faktorer som spelar in i 
hingstens välfärd. 
 
1.5 Frågeställningar 
• Vilket inhysningssystem för att hålla hingst är mest gynnsamt för hingstars behov och 

beteenden? 
• Vilka djurhälsoproblem uppstår i det vanligast förekommande inhysningssystemet idag? 
• Följs den lagstiftning som finns angående hingsthållning? 
• Hur upplever länsstyrelsen skillnad i inhysning av hingstar respektive ston och valacker? 
• Hur hålls hingstar respektive ston och valacker hos hingsthållare och uppfödare? 
• Vilken är orsaken till att hålla hingstar solitärt? 
• Påverkar utbildningsnivån hos hingsthållare hingstens välfärd? 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att omfatta dels beteendeobservationer på totalt sex hingstar, dels två 
enkäter riktade till hingsthållare, uppfödare och länsstyrelserna. Observation av inhysning 
avgränsades till att endast omfattas av box och lösdrift. För att jämföra hingstar mot andra 
könstyper av hästar valdes ston och valacker i vuxen ålder och hästar under 3 år togs inte 
med i studien. 
 
 
2 Material och metod 
 
Metoderna som användes i denna studie består av två enkäter baserade på gällande 
djurskyddsbestämmelser riktade till de två parter som berör hingsthållning och två 
beteendestudier på två olika anläggningar på totalt sex hingstar.  
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2.1 Beteendestudie 
Hästarna som observerades under beteendestudien var totalt sex stycken hingstar där tre 
stycken stod uppstallade i ett traditionellt stall på en anläggning i Strömsholm och tre 
stycken ingick i en hingstflock i lösdrift på en anläggning vid Stuteri Nådhammar. Under 
observationerna noterades även hur inredning och utfodring av hästarna såg ut. Samtliga 
hästars ålder och hästras/typ noterades.  Observation pågick i 30 minuter per hingst med 
notering var 30:e sekund. Hingst A–C observerades i stall medan hingst D–F observerades i 
lösdrift. Det som noterades hos hästarna var ändring och utförande av beteenden som sedan 
klassades i fem kategorier för att sammanställas.  
 
2.1.1 Beteendestudiens kategorier 
Starkt negativ innefattar beteenden som är störande och onormala till exempel vävning 
(hästen pendlar med kropp och huvud från sida till sida är ett (stereotypiskt beteende), 
boxvandring (stereotypiskt beteende där hästen cirkulerar inne i boxen), krubbitning 
(stereotypiskt beteende där hästen suger in luft eller böjer nacke med eller utan 
luftkippning), hotar (öron bakåt riktar mule mot häst/människa), träbitning (tuggar på 
träinredning i box), slickar och biter (slickar eller biter på stallinredning), skrapar med hoven 
(stereotypiskt beteende om hästen utför det frenetiskt och upprepande).  
 
Negativ innefattar beteenden av missnöje till exempel slår i boxdörr (slår med framhov i 
boxdörr), huvudskakning (slänger huvudet upp och ner), ströätning (äter sågspån i boxen), 
jagar iväg annan häst och hosta. 
 
Neutral innefattar naturliga beteenden med låg energi till exempel äta, gödsling, urinering, 
dricker, vila (står med ett bakben lyft, avslappnad kroppshållning), står (står utan andra 
beteenden visade och står på samtliga ben), tittar ut (tittar över boxdörr, öron riktade 
framåt), och ljudlig kommunikation utan hotsignal. 
 
Positiv innefattar undersökande beteende och energiska beteenden till exempel krafsar med 
hov (krafsar med hov i bäddmaterial), bäddundersökning (luktar eller flyttar bäddmaterial 
med mulen), förflyttning (går en kortare sträcka), pälsvård (kliar sig själv), hälsning 
(nosar/blåser i mule), lek (lättsam lek, mule mot mule), bråk-lek (stegring, biter och öron 
fram). 
 
Starkt positiv innefattar beteenden som ät starkt motiverade, födosöker (betar gräs eller 
liknade letande efter föda), socialt beteende (kliar manke, nosar på annan häst med öron 
framåt och pälsputsning av annan eller sig själv). 
 
Efter avslutad observation antecknades hur varje häst uppfattas som individ, det vill säga om 
den är stressad, aggressiv, lekfull eller liknande. Även hingstars/typ, exempelvis 
varmblodstyp eller kallblodstyp och uppskattad ålder noterades. Observationsprotokollen 
(bilaga 1 och 2) innehåller noteringarna som gjordes. Noterades två beteenden under 30 
sekunder är det beteende som utfördes längst som delats in i de fem kategorierna för 
sammanställning. 
 
De observerade noteringarna över beteenden sammanställdes och testades statistiskt i 
programmet R! Genom att föra in värden från de fem beteendekategorierna (Figur 1). 
Samtliga beteenden delades in i de fem kategorierna och när det förekom ett lägre antal än 
ett i en kategori slogs kategorier ihop. För att genomföra ett chi2-test slogs de båda negativa 
respektive positiva kategorierna ihop. Hingstarna slogs även ihop i grupper där hingst A-C är 
boxgruppen och hingst D-F lösdriftgruppen. Hingstar som hade ett nollvärde i fler än en 
kategori räknades bort i tester mellan individuella hingstar för sammanställning i 
statistikprogrammet R!.  
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2.2 Enkät hingsthållare 
Enkäten som riktades till hingsthållare och uppfödare grundades på de särskilda 
bestämmelser som rör hingstar i Djurskyddslagen, DL (SFS 1998:534) och som anges i 
förordningen L101 om hästhållning (DFS 2007:6a, L101) och föreskriftmotiven (DFS 
2007:6b). Enligt 2 § DL ”skall djur behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och 
sjukdom.” Samt 4 § ”Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att 
det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” (SFS 1998:534).  
 
Följande hänvisningar (DFS 2007:6a, L101) anger enligt kap. 2 1 § att hästars behov av social 
kontakt ska tillgodoses, med de allmänna råden till 2 kap. 1 § ”Hästar bör hållas tillsammans 
med artfränder”. Samt att det i förekriftsmotiven står att häst som dagtid vistas i hage där 
den har andra hästar i omedelbar närhet som den kan se och höra får sitt minimibehov av 
social kontakt uppfyllt. Kap 3. 10 § Boxväggar eller boxdörrar ska vara utformade så att 
hästarnas sociala behov tillgodoses. Kap 5. 1 § Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet 
att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. (DFS 2007:6a, L101). Enkäten (bilaga 3) skickades 
ut till 175 hingsthållare och den totala svarsfrekvensen var 19%. Endast de som svarade ja i 
frågan om hingst fanns hos dem togs vidare till bearbetning och sammanställning i excel. 
Enkäter som saknade svar på frågor eller gav otillfredsställande svar användes inte. 
 
2.3 Enkät länsstyrelse 
Enkäten till länsstyrelserna utformades för att få en uppfattning om hur de upplever 
förekomsten av skillnad i förhållningssätt till hingstar respektive ston och valacker. Denna 
enkät baserades på kap 2. 1 §, kap 3. 10 § och kap 5. 1 § Djurskyddsmyndighetens föreskrifter 
och allmänna råd om hästhållning L101 (DFS 2007:6a, L101). Två öppna frågor lades till om 
hur de upplever djurhållares argument om varför hingstar står själva samt kravet på att hålla 
hästar ihop med artfränder. Varje länsstyrelse kontaktades via telefon för att få kontakt med 
ansvarig för hästfrågor, som anmodades att besvara enkäten. Samtliga 21 länsstyrelser 
kontaktades. Kontakt togs med länsstyrelserna via 21 telefonsamtal varvid de ombads svara 
på enkäten. Enkäten till länsstyrelser (bilaga 4) skickades ut till samtliga 21 länsstyrelser och 
den totala svarsfrekvensen var 43%. Länsstyrelser som inte fyllde i enkäten utan svarade 
genom att skriva ett mail togs inte vidare till bearbetning och sammanställning på grund av 
utelämnade svar. Enkäter vars frågor saknade svar användes inte. Enkäten till länsstyrelsen 
sammanställdes  i excel på samma sätt som enkäten till hingsthållare 
 
2.4 Urval 
I beteendestudien valdes hingstar uppskattningsvis över tre år till observation. I urvalet till 
hingsthållare användes nätbaserade Hingstkatalogen (2015) för att totalt kontakta 42st 
hingsthållare med enkät. Via avelsföreningen för svenska varmblodiga hästens (ASVH) 
register över godkända hingstar 2015 kontaktades 48st hingsthållare med enkät (ASVH, 
2015). Ett slumpmässigt urval av hingsthållare gjordes genom att söka på olika 
avelsorganisationers hemsidor och kontakta ägarna till godkända hingstar inom de olika 
hästraserna totalt 85st. Övriga hingsthållare kontaktades via ett slumpmässigt urval. Totalt 
175 hingsthållare kontaktades och ombads svara på enkäten. Enkäten gjordes i webformat via 
tjänsten Google-drive genom att ha en internetbaserad enkät där svaren registrerades direkt 
och sedan kunde exporteras till Excel för sammanställning. Samtliga hingsthållare och 
observerade hästar är anonyma i denna studie.  
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3 Resultat 
 
Beteendestudiens observationsprotokoll (bilaga 1 och 2) sammanställdes för genomförande 
av chi2-test och enkätsvaren från länsstyrelse och hingsthållare sammanställs för bättre 
översyn i excel.  
 
3.1 Beteendestudien 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av olika typer av beteenden inom en halvtimme uppdelad i 30-sekunders intervall 
hos sex olika hingstar, varav tre stallade (A-C) och tre i lösdrift (D-F). Beteenden klassificerade som: starkt 
negativa, negativa, neutrala, positiva och starkt positiva. Lodrät axel visar förekomsten i procent där 0,10 
motsvarar 10%. 
 
Hos de sex hingstar som observerades fanns det en signifikant högre andel negativa eller 
stressrelaterade beteenden hos hingstarna som stod i stallmiljö jämfört med de som gick i 
lösdrift se Figur 1. (Chi2-test = 1447 d f= 2, p < 0,05). Inom grupperna skiljde hingst A sig 
mot Hingst B & C. Hingst E har nollvärde i båda negativa kategorierna och kunde inte testas 
mot de andra i sin grupp. Hingst D & F skiljde sig inte åt. 
 
3.2 Enkätundersökning hingsthållare 
När det gäller boxväggarnas utformning är hingstar överrepresenterade i kategorin 
begränsande, det vill säga boxar med helt släta mellanväggar (Figur 2). Hingstar är 
underrepresenterade i kategorierna obehindrad och hög det vill säga i lösdrift och med helt 
öppna mellanväggar.  Totalt 33 hingsthållare svarade på enkäten. 
 

 
Figur 2 Hingst, sto och valacks boxväggar där kategori medel representerar standardinredningen i stall med 
halvvägg av galler. Kategori Begränsande och Låg representerar boxväggar som är helt släta eller har titthål. Hög 
och Obehindrad representerar helt öppna väggar mellan boxar respektive lösdrift. Lodrät axel visar förekomsten i 
procent där 0,10 motsvarar 10%. 
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Mindre hagar var mer frekventa för hingstar än för ston och valacker, och inga hingstar har 
uppgetts hållas i hagar större än 8 ha (Figur 3). Den regionala fördelningen är svårtolkad 
eftersom flertalet regioner representerades av endast en svarande (Tabell 1). Svaren tyder 
dock på att hingstar hålls i mindre hagar än ston och valacker i samtliga län. 
 

 
Figur 3 Hingst, sto och valacks hagstorlekar där 0-1 representerar hagar i storleken 0,01 hektar till 1,5 hektar. 2-4 
representerar hagar i storleken 2-4hektar osv. Hagstorleken representerar hästens genomsnittliga storlek på 
hagen under året. Lodrät axel visar förekomsten i procent där 0,10 motsvarar 10%. 
 
Tabell 1. Regionbaserad indelning av antalet hästar baserat på enkätsvaren från hingsthållare avseende 
hagstorleken i hektar hos hingstar respektive hos ston och valacker 
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Region Hästkat. 0-1 ha 2-4 ha 4-8 ha 9-16ha 16-32 ha 

Dalarna Hingst  2,5 7   
 Sto/ Valack   5 10  
Gotland Hingst  2    
 Sto/ Valack      
Halland Hingst 0,16 3    
 Sto/ Valack 0,8 3    
Jönköping Hingst  0,25, 0,9     
 Sto/ Valack 0,9, 1     
Kalmar Hingst    6   
 Sto/ Valack   6   
Kronoberg Hingst 0,75 3    
 Sto/ Valack 1 3    
Stockholm Hingst 1 3, 3    
 Sto/ Valack 1 3   16,5 
Skåne Hingst 0,24, 0,45, 0,5, 0,8, 1     
 Sto/ Valack 0,6, 1, 1 3 6   
Södermanland Hingst 0,5,0,5, 0,5  6   
 Sto/ Valack 1,5  5  20 
Uppsala Hingst 0,25     
 Sto/ Valack      
Värmland Hingst   6   
 Sto/ Valack   6   
Västmanland Hingst 0,05, 1     
 Sto/ Valack 0.4 2    
Västra Götaland Hingst 0,3, 0,55, 0,55, 0,05 3    
 Sto/ Valack 0,55 1.5 4.5  17, 20 
Örebro Hingst 0,028     
 Sto/ Valack 0,13     
Östergötland Hingst 0.04     
 Sto/ Valack  2    
Total förekomst i antal: 34 14 10 1 4 
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Enkätsvaren tyder på att hingstar frekvent hålls solitärt utan sällskap i hage jämfört med 
andra hästkategorier, vilka mer frekvent hålls med sällskap eller i lösdrift (Figur4). Svaren 
från den regionala fördelningen är svårtolkade på grund av enstaka svar i vissa regioner 
(Tabell 2). Trenden att ston och valacker hålls tillsammans med minst en annan häst är 
tydlig. 
 

 
Figur 4. Figuren visar sällskap i hage inom hästkategorierna. Ca 9% svarade att de inte hade några valacker eller 
ston. Anges att hästen har sällskap i hage betyder det att hästen går med en annan häst. Lösdrift innefattar att 
hästarna i lösdriften har sällskap av minst en annan häst av samma eller annat kön Lodrät axel visar förekomsten 
i procent där 0,10 motsvarar 10%. 
 
Tabell 2. Regionbaserad indelning av enkätsvaren från hingsthållare avseende sällskap i hage hos hingstar 
respektive ston och valacker på deras anläggningar, siffrorna anger häst hos respektive anläggning 
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Hingsthållarnas svar tyder på att en högre utbildning vid högskola leder till en lägre frekvens  
av begränsning av box, hagstorlek och solitär hållning av hingstar (Figur5). En mindre 
yrkeserfarenhet och lägre utbildning ökar frekvensen av begränsad box, hagstorlek och 
solitär hållning av hingst.  
 

 
Figur 5. Figuren visar hingsthållarnas utbildningsnivå och deras sätt att hålla hingstar. Samtliga 33 hingsthållare 
delades in i utbildnings - och yrkeserfarenhetsgrupper efter utbildningsnivå och erfarenhet. Varje grupp kan inom 
sig hålla hingst på olika sätt. De tre kategorierna att hålla hingst noterades i grupperna för att se om utbildning 
och erfarenhet avgör välfärden hos hingstar. Lodrät axel visar förekomsten i procent där 0,10 motsvarar 10%. 
 
3.3 Enkätundersökning länsstyrelser 
Länsstyrelsens svar på frågan om i vilken omfattning hingstar hålls solitärt uppvisar en stor 
variation (Figur 6). Svaren bygger på en uppskattning men tyder på att i mer än hälften av 
fallen hålls hingstar tillsammans med en artfrände eller annat sällskap. 
 
- Hur ofta upplevs att en hingst hålls ensam utan social kontakt jämfört med ston och valacker i hagar? 
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Dalarna         
  Jönköping           

 Kalmar     
    Stockholm           

 Skåne     
    Södermanland             

Värmland    
     Västmanland   
     Västra Götaland     

    Figur 6. Nio länsstyrelsers uppfattning av andelen hingsthållare i aktuellt län som håller hingstar utan möjlighet 
till social kontakt med andra hästar. Intervall avser procent av de hingsthållare de kontrollerat. 
 
Länsstyrelsernas svar på frågan om hingstar hindras i att utöva social kontakt på grund av 
boxväggarnas utformning tyder på att det inte förekom någon skillnad mellan hingstar och 
andra hästar i över 60 % av fallen (Figur 6).  
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- Hur ofta har hingstar vid kontroll boxväggar som hindrar dem från att ha social kontakt med hästar bredvid 
sig? 

 
Aldrig 1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

Dalarna       
   Jönköping     

    Kalmar     
    Stockholm             

Skåne     
    Södermanland           

 Värmland      
    Västmanland   

     Västra Götaland         
  Figur 7 . Nio länsstyrelsers uppfattning av andelen hingstar som hålls i boxar med väggar som begränsar social 

kontakt. Intervall avser procent av hingsthållare de kontrollerat. 
 
Främst förekommande anledning till att hålla hingstar solitärt är enligt svaren från 
länsstyrelserna att hingsten inte går att ha ihop med andra hästar (Tabell 3). Skaderisk var 
enligt länsstyrelserna näst mest förekommande anledning till att hingstar hålls solitärt. 
 
Tabell 3. Nio länsstyrelsers uppfattning av hingsthållares mest frekventa argument till att hingsten hålls solitärt i 
hage utan sällskap av artfränder. Mörkfärgade fält anger de förklaringar som förekommer mest i respektive län 
- Vid kontroll och en hingst upptäcks ensam i en hage, vad är anledningen/arna djurhållaren uppger? 

 

Minska 
rymningsrisk 

Går ej ihop med 
andra hästar 

Är 
hingst 

Temporärt/
Omflyttning Skaderisk 

Betäckning klar/ 
ston flyttade 

Dalarna             
Jönköping             
Kalmar             
Stockholm             
Skåne             
Södermanland             
Värmland              
Västmanland             
Västra Götaland             

 
På frågan om det finns en skillnad mellan hagar utformade för hingstar och hagar utformade 
för ston och valacker svarade tre länsstyrelser att det inte förekom någon skillnad. Tre andra 
svarade att samtliga variationer förekom det vill säga att staketen är högre, hagarna ligger 
avsides och är mindre. Två länsstyrelser svarade att hagarna ligger avsides och en svarade att 
hagarna är mindre.   
 
På tre länsstyrelser tyckte man sig vara hårdare på kravet att hålla hästar ihop med 
artfränder när det gäller ston och valacker än när det gäller hingstar. På de övriga sex 
länsstyrelserna tyckte man att så inte var fallet.  
 
 
4 Diskussion 
 
4.1 Hingstars beteenden och behov 
Beteendestudien utfördes för att bringa klarhet i vilket inhysningssystem som var mest 
gynnsamt för hingstar. Studien kom fram till att det fanns en signifikant högre frekvens av 
negativa eller stressrelaterade beteenden hos de hingstar som stod i stallmiljö (Figur 1). 
Hingstarna i lösdrift hade en högre förekomst av positiva och sociala beteenden förmodligen 
för att inget hindrar hingstar i lösdrift att interagera med andra individer. Hingstarna i 
lösdrift höll sig även i mindre grupper och hade klara favoriter som de höll sig till.  
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Att interaktionsförekomsten hos hingstar är lägre hos individer som inte hålls i grupp tyder 
på att det behövs full fysisk kontakt för hästar för att de ska bygga hållbara relationer mellan 
individer enligt en studie av Christensen et al. (2002). Detta motsäger Davies Morels (2003) 
argument att håller man hingstar bredvid varandra liknar det ungkarlsflockar. Det tyder även 
på att håller man hingstar med helt täta väggar finns risk för att de inte är medvetna om att 
det finns andra hästar i närheten. Den ökade förekomsten av socialt beteende hos 
grupphållna hingstar tyder även på att de utvecklar en högre social kompetens i grupp.  
 
Varför håller man inte hingstar i grupp, när man vet allt detta? Främsta orsaken hos ägare att 
välja bort grupphållning av hästar är förekomst av aggression och skador. Detta kan vara en 
effekt av försäkringsbolagens krav på att hingstägare i så stor mån som möjligt ska minska 
risker för skador eller olyckor. Försäkringsbolagen uppmanar även ägarna att följa 
djurskyddslagen och bestämmelserna som finns i L101 om hästhållning (DFS2007:6) men att 
samtidigt minska risken för att skador uppstår. Hingstar är dyra och kan vara värda stora 
summor. Att inhysa hingstar individuellt skapar trygghet och minskar skaderisken enligt 
ägarna (Hartmann, Søndergaard och Keeling 2012). Effekten blir alltså att hingstarna hålls 
separat eftersom ägarna inte vågar chansa och riskera att skador uppkommer Det är för 
ägarna mindre kostsamt att frångå föreskrifterna än att stå utan försäkringsutbetalning om 
olyckan skulle vara framme. Trots att det finns flera studier som visar på att håller man 
hingstar i grupp ökar inte skadefrekvensen (Grogan och McDonnell 2005; Jørgensen et al. 
2009; Fureix et al., 2012; Briefer Freymond et al. 2013). Den stora orsaken till att skador 
uppkommer är, precis som hos vilda hästar, om resurser som mat och vatten begränsas eller 
nya individer introduceras i flocken (Fleege 1990; Fureix et al., 2012) ökar skaderisken. När 
man håller hingstar i grupp är det därför av stor vikt att gruppen är stabil. 
 
Det finns alltså klara fördelar med att hålla hingst i flock från tidig ålder och även senare i 
livet. Det ger en mer harmonisk och lätthanterad hingst med lägre testosteronnivå eftersom 
hingstens behov gynnas av grupphållning (Davies Morel 2003). Hingstar som hålls enskilt, i 
mindre hagar eller isolerade boxar där de hindras från att ge utlopp och utföra flockbeteende, 
socialt beteende och sitt rörelsebehov har en sämre välfärd. Det finns flera studier som 
stödjer argumentet att hingstar behöver få utföra grundläggande beteenden för att må bra 
(DFS 2007:6b; Simonsen 1999; Davies Morel 2003). Att hingstar har en högre förekomst av 
stereotypi eller beteendestörningar är alltså inte särskilt konstigt. Eftersom de är hästar som 
begränsas i sin motivation att utföra sina grundläggande naturliga beteenden (Kiley-
Worthington 1984; Cooper och McGreevy 2002). Beteenden som inte har ändrats noterbart 
trots över 6000 år av domesticering (Goodwin 2002). 
 
Hästen har vunnit flera fördelar i form av mat och skydd mot sjukdomar och rovdjur genom 
att stallas in. För hingsten har dock fördelarna kommit till ett pris av begränsad rörelsefrihet, 
social integration och reglerad reproduktion. Stall, hantering och skydd går emot hästars 
naturliga beteenden. Frustration av att inte få utföra högt motiverande beteenden skapar 
beteendestörningar och är vanligare hos hingstar (Goodwin 2002). Hingsten har alltså fått så 
pass omfattande skydd mot skador som är så omfattande att den utvecklar 
beteendestörningar för att hantera de ökade begränsningar som människans skydd innebär 
än vad valacker och ston har fått.  
 
Den generella utvecklingen av hästhållning är att hästen gått från att först vara en 
arbetskamrat och något alla hade till att sen bli en lyxvara för att idag finnas i samtliga 
samhällsklasser. Denna utveckling kan observeras i Sverige liksom i övriga delar av världen 
(Bexelius och Johansson 2010). I Norden sker inhysning av hingstar främst i ensamboxar 
och det är endast på Island som det är vanligare att hålla hingstar i en mindre flock. Att 
standardboxar med galler är vanliga framkom även i studien (Figur 2). Islandshingstar hålls 
även i Sverige oftare än andra raser i flock (Ericson, Frey och Lennartsson 2004). Hållning av 
hästar varierar över världen och varje typ medför problem och kompromisser. Hästar som 
hålls på sand och aldrig på gräs får gastronomiska sjukdomar. Hästar som utfodras på 
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marken får tandproblem eftersom de i naturen betar i varierande icke-konstant terräng. 
Hästar hålls överlag i stall i boxar och få hålls i grupper (Davidson och Harris 2002). Land 
som har en tradition av hästfolk som lever med hästar har en annan typ av hästhållning. 
Mongoliet och Island och vissa arabiska länder har vanligen hästarna fritt strövandes i 
flockar, medan få hålls separerade i stall. I Mongoliet anses en flock av hästar inte vara 
komplett utan en hingst och Island har en organisation som aktivt jobbar för att hålla 
hingstar i flock för att avspegla hästens naturliga flockstruktur (Helgadóttir 2006; Hund 
2008). Det är en enhetlig typ av inhysning i välden när det gäller hingsthållning i 
ensamboxar. Det är på få platser runt om i världen som det förekommer en motsatts i 
inhysning. Det man bör ha i åtanke är att dessa motsatser är en del av en livsstil hos hästfolk 
och är därför svår att applicera i dagens samhälle som en fungerande hingsthantering. 
Utrymme kostar och det är därför vi har den typ av inhysning som vi har den är 
utrymmeseffektiv och skyddar varje enskild hingst eller häst mot skada. 
 
4.2 Utbildningsnivån 
Utbildningsnivån hos hingsthållare spelar en avgörande roll för hingstens välfärd (Figur 5). 
Det tyder på att en ökad yrkeserfarenhet och högre utbildning gör att hingsthållare i mindre 
utsträckning väljer att ha boxar som begränsar hingstens sociala behov, hagarna är större 
eller likvärdiga som för ston och valacker samt att hingstarna går i lösdrift eller med sällskap 
av annan häst. Liknande resultat fick Visser och Van Wijk-Jansen (2012) i sin studie där de 
kom fram till att trots att en ökad kunskap finns bland hästägare idag än tidigare kan 
hästägare delas in i grupper utifrån var de söker kunskap och hur de ställer sig till hästens 
välfärd. Hästentusiaster utan högre utbildning söker kunskap hos tvivelaktiga källor, vilket 
påverkar hästens välfärd negativt. De ansåg att om har du har låg yrkeserfarenhet och 
utbildning inom hästområdet är risken större att hästens välfärd blir lidande på grund av den 
bristande kunskapen om hästens behov. 
 
4.3 Skillnad mellan hingst respektive sto och valack hos hingsthållare 
Min studie tyder på att hingsthållningen går emot Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd (DFS 2007:6a) L101 om hästhållning. Denna anger att varje häst ska få sitt 
sociala behov tillfredsställt, kunna röra sig fritt i samtliga gångarter, inte begränsas av 
inredning och hållas med artfrände. Enkäten till hingsthållare visare tydliga trender i 
skillnader mellan att hålla hingst, ston och valacker. Hela 60% av hingsthållarna anger att 
hingstar i större utsträckning hålls i boxar med utformning som hindrar interaktion (Figur 2) 
jämfört med boxar utformade till ston och valacker. En orsak till att hingstar hålls i boxar där 
väggarna är helt släta kan vara argumentet att hingsten är en fara för andra hästar och den 
därmed sammanhängande ökade skaderisken (Tabell 3). 
 
En orsak till att en hingst beter sig aggressivt med risk för att skada andra hästar kan vara på 
grund av den begränsande inhysningen aldrig gett hingsten någon träning i social 
kompetens. Det är nämnt tidigare att galler inte är tillräckligt för hingstar för att skapa 
fullgoda relationer med andra hästar utan det krävs full fysisk kontakt.  
 
Enligt hingsthållarna hålls 66% av deras hingstar i hagar mindre än 1 hektar (Figur 3). 
Hagmåttet på 300kvm är det absoluta minimåttet och det rekommenderas att man gör 
hagarna så stora som möjligt. Trots detta har hingstar övervägande mindre hagar än ston och 
valacker (Figur 3). Enligt hingsthållarna hölls hingstar övervägande solitärt i hela 63% av 
fallen (Figur 4) jämfört med 3% av fallen hos ston och valacker. Hingsthållare med högre 
utbildning hade större hagar det kan bero på deras ökade kunskap eller att de bor i delar av 
landet där marken är billig. 
 
4.4 Länsstyrelsens syn på hingsthållning och lagkrav  
Enligt enkäten riktad till länsstyrelserna var den övergripande synen att det inte förekom 
någon skillnad mellan boxar till hingstar respektive ston och valacker (Figur 7). 
Länsstyrelserna var även eniga i att det inte förekom någon skillnad i hagarnas storlek eller 
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utformning hos hingst respektive ston och valacker. Länsstyrelserna var även överens om att 
det inte fanns någon skillnad i om hingst respektive ston och valacker hade sällskap i hagen 
eller inte (Figur 6). Paragrafen om att hästar ska hållas med artfrände har i sina 
föreskriftsmotiv angett att hålls en häst själv ska det finnas andra hästar i hästens 
omedelbara närhet. Detta är ett förtydligande som överses av länsstyrelserna. Det framgår 
även tydligt att uppfattningen om hur länsstyrelserna uppfattar förekomsten av solitärt 
hållna hingstar varierar mellan länen. 
 
4.5 Skillnad mellan länsstyrelser och hingsthållare 
Det är alltså en stor variation i hur länsstyrelsen upplever skillnader mellan hingst respektive 
ston och valacker jämfört med hur hingsthållarna upplever dem. Hingsthållarna anger att 
hingstar hålls solitärt i 63% av fallen (Figur 4) och utan möjlighet till att interagera med 
hästar på grund av boxväggens utformning (Figur 2) i 60 % av fallen. Länsstyrelserna anser 
att så inte är fallet (Figur 7) och att i endast upp till 20% av fallen har hingstar begränsande 
boxväggar och hålls utan artfrände (Figur 6). Genom att nöja sig med att ett annat djur finns 
inom synhåll tillåter länsstyrelser att hingstar hålls själva. En viss enighet mellan grupperna 
finns när det gäller hagstorlek och utformning där sex länsstyrelser angav att det förekom en 
skillnad och där 66% av fallen hos hingsthållare hade hagar under 1 hektar (Figur 3). Genom 
att tillåta en variation mellan hingstar respektive ston och valacker bryter vi mot dessa lagar 
och riktlinjer. Att tillåta att hingstar står ensamma eller med ett annat djur i närheten och att 
hingsten står i en mindre hage är inte att bidra till en god djurvälfärd. En förändring i sättet 
att se och hålla hingstar behövs från både länsstyrelser och hingsthållare för att bättre 
uppfylla lagkrav och likabehandling av hästkategorierna. 
 
4.6 Brister i undersökningen 
När det gäller beteendestudien bör det poängteras att den är liten och begränsad till två sätt 
att hålla hingst som utgör två motpoler, och där många negativa beteenden är kopplade till 
boxhållning och många positiva beteenden är kopplade till lösdrift. Hingstar begränsas och 
påverkas i att utföra vissa grundläggande beteenden i inhysningssystem där en större form av 
avskärmning förekommer. Förekomsten av negativa och positiva beteenden kopplas även 
ihop med två alternativ: box eller lösdrift, det vill säga inget mellanting. Detta skapar en bias 
då vissa beteenden inte är kopplade till ett system utan mer till ett mellanläge. Det är även 
endast sex stycken hingstar som observerats. För att få en mer omfattande bild borde ett 
större antal djur ha observerats. Den korta svarsperioden på två veckor gjorde att 
svarsfrekvensen blev låg men säkerställde att arbetet kunde färdigställas i tid. Hade det 
funnits mer tid hade säkerligen en högre svarsfrekvens uppnåtts. 
 
Det bör förtydligas att variationen i länsstyrelsernas svar kan bero på den enskilda personen 
som svarade och att det även kan förekomma en geografisk variation beroende på 
hästtätheten i länet. Den låga svarsfrekvensen hos hingsthållarna på 19%, gör att deras svar 
endast avspeglar en liten del av hingsthållarnas sätt att hålla hingstar på i Sverige. Den 
regionala fördelningen var svårtolkad att få en uppfattning av hur deras hingsthållning ser ut 
eftersom vissa regionala områden endast hade en eller två representanter. Svaren från 
länsstyrelsen kan även påverkas av deras myndighetspolicy som tillsynsmyndighet och 
svaren uppfattas ibland som svar medarbetarna bör ge än svaren medarbetarna vill ge. 
Enkätsvaren är alltså subjektiva svar och inte av objektiv karaktär. Den mänskliga faktorn i 
sammanställande, hantering samt i svarande bör has i åtanke vid tolkning av resultaten.  
 
4.7 Förslag på åtgärder för en bättre hingsthållning 
För en bättre hingsthållning bör man se till att hingstar från tidig ålder hålls i grupp och 
utvecklar en god social kompetens. Håll hingstar som inte betäcker i grupp och ändra inte 
individerna i gruppen. Om hingsten går själv se då till att hagen bredvid har hästar i sig. Se 
över inredning och våga låta hingstar hälsa på den häst som uppehåller sig i närheten i box 
eller hage.  
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Länsstyrelse bör inte tillåta att undantag görs från lagstiftningen på grund av av argument 
som att hingsten inte går att ha med andra hästar, det faktum att den är hingst eller att 
skaderisk förekommer. Högre krav på hantering och inhysning av hingst hos hingsthållare 
genom att ställa krav på att i största möjliga mån tillgodose hingstars behov. Var noggrann 
vid kompetenskraven av hingsthållare och kontrollera att de har tillräcklig kunskap om 
hingstars behov. 
 
4.8  Slutsats 
Det föreligger idag enligt hingsthållarna en skillnad i hur vi håller hingstar i jämförelse med 
ston och valacker i Sverige. Den största anledningen till detta förefaller att vara ägarnas 
rädsla för skador. Länsstyrelsen däremot anser att det inte förekommer någon skillnad och 
att de bedömer hingstar på samma sätt som andra hästkategorier. Det är en gemensam 
uppfattning hos länsstyrelse och hingsthållare att hagarnas utformning varierar mellan 
hästkategorierna. En faktor som ökar välfärden för hingstarna är hingsthållarnas 
utbildningsnivå. En ökad utbildning och yrkeserfarenhet ger en ökad välfärd för hingsten. 
Länsstyrelsen borde därför vinna på en ökad rådgivande roll till hingsthållare och uppfödare 
som har en kortare yrkeserfarenhet och utbildning. Yrkeserfarenhet är dock svår att mäta 
vilket försvårar rådgivning. Beteendestudien visade en klar skillnad mellan box och lösdrift 
där lösdrift innebär fler positiva effekter. Studiens svar bör inte anses som hundraprocentiga 
på grund av låg svarsfrekvens och beteendestudiens låga antal observerade individer. Finns 
det ett levande djur inom synhåll får en hingst gå själv enligt länsstyrelsens tolkning av 
föreskrifterna. Rekommendationer och lagar som berör hingsthållning är alltså av en sådan 
utformning att de satts i praxis att kringgå. Hingstar behandlas och bedöms annorlunda mot 
gällande lagkrav än övriga hästkategorier. Den samlade forskningen som finns angående 
hingstar pekar dock på att hantering och hållning av hingst som det ser ut idag bör förändras. 
Denna forskning bör tas i beräknande vid tillämpning av lagkrav. Möjligheterna för en ökad 
välfärd för hingstar finns och stödet finns i lagkraven. De behöver aktivt tillämpas i 
verkligheten och inte aktivt frångås vilket är fallet i dagsläget. 
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Bilaga 1; Beteende observation av hingstar i stall 
Tid Hingst A Hingst B Hingst C 
30 Kliar huvud mot galler Tittar ut över boxdörr Box vandrar 
1 Slår i boxdörr ----”---- ----”---- 
1.30 Hot, slår i boxdörr Vilar huvud över kant ----”---- 
2 Slår i boxdörr Vilar  ----”---- 
2.30 Förflyttning, kliar bakdel 

  
----”---- Tittar ut 

3 Slutar klia, står ----”---- ----”---- 
3.30 Står bakdel mot stallgång ----”---- ----”---- 
4 ----”---- ----”---- ----”---- 
4.30 ----”---- ----”---- ----”---- 
5 ----”---- ----”---- Står 
5.30 Vänder huvud bakåt och 

   
Störs, Hot, tar in huvud i 

 
----”---- 

6 Vilar Hot mot hingst A ----”---- 
6.30 Förflyttning, kissar Förflyttning från hingst A ----”---- 
7 Förflyttning Står längst vägg till hingst 

 
Väver 

7.30 Sparkar i vägg mot hingst B Hot, tittar ut ----”---- 
8 Förflyttning, står, bakdel 

  
Kliar sig mot galler ----”---- 

8.30 Förflyttning Bäddundersökning ----”---- 
9 Bäddundersökning ----”---- ----”---- 
9.30 ----”---- ----”---- Tittar ut 
10 Står ----”---- ----”---- 
10.30 Vilar ----”---- ----”---- 
11 ----”---- ----”---- Går in, skrapar med hov 
11.30 ----”---- ----”---- ----”---- 
12 ----”---- ----”---- ----”---- 
12.30 Vaknar, lägger bak öron ----”---- ----”---- 
13 Vilar Skakar på sig, tittar ut ----”---- 
13.30 ----”---- Bäddundersökning ----”---- 
14 ----”---- Krafsar med hov, hostar Står, slutar 
14.30 Suckar Bäddundersökning, dricker 

 
Trä bitning 

15 Vilar Bäddundersökning, 
 

----”---- 
15.30 ----”---- ----”---- Skrapar med hov 
16 Förflyttning, gnäggar ----”---- ----”---- 
16.30 Förflyttning ----”---- ----”---- 
17 Gnäggar, tittar ut, hot 

 
----”---- ----”---- 

17.30 Tittar ut ----”---- ----”---- 
18 Lägger bak öron, gäspar ----”---- ----”---- 
18.30 Tittar ut öron fram Kliar sig mot galler ----”---- 
19 ----”---- Kliar sig, äter spån ----”---- 
19.30 Vilar Bäddundersökning ----”---- 
20 ----”---- ----”---- Tittar ut  
20.30 Lägger bak öron ----”---- Trä bitning 
21 Slår i boxdörr, hot Tittar ut gnäggar Skrapar med hov 
21.30 Gnäggar, tittar ut,  Öron fram tittar mot 

 
----”---- 

22 Tittar ut, vaket uttryck ----”---- Får foder – äter 
22.30 ----”---- ----”---- Äter 
23 ----”---- Bäddundersökning ----”---- 
23.30 Öron bakåt, hot mot 

   
----”---- Gnäggar, höt hamnar 

  24 Tar in huvud, 
 

----”---- Tittar ut, äter 
24.30 Tittar ut ----”---- Tar in huvud äter 
25 Huvudskakning ----”---- Äter 
25.30 ----”---- ----”---- Gnäggar och äter 
26 ----”---- Tittar ut, gäspar ----”---- 
26.30 Gäspar, öppnar stänger 

      
Tittar ut ----”---- 

27 ----”---- Bäddundersökning Tittar ut, dräller hö 
27.30 Tar in huvud, 

 
----”---- ----”---- 

28 Bäddundersökning ----”---- Äter 
28.30 ----”---- Äter spån ----”---- 
29 Förflyttning ----”---- Trä biter 
29.30 Huvudkast upp vrider hals ----”---- ----”---- 
30 Förflyttning, kliar bakdel 

  
----”---- ----”---- 
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Bilaga 2; Beteendeobservation av hingstar i lösdrift 
Tid Hingst D Hingst E Hingst F 
30 Kliar sig mot träd huvud Bråk-lek Födosök vid träd 
1 Kliar sig mot träd hals Bråk-lek med annan häst Kliar manke mot träd 
1.30 ----”---- ----”---- ----”---- 
2 Födosöker Slutar bråk-lek ----”---- 
2.30 Födosäcker vid trädrötter ----”---- Födosöker 
3 ----”---- Tittar mot grupp av 

 
----”---- 

3.30 ----”---- Tittar mot grupp av 
   
 

Står tittar omkring sig 
4 Förflyttning, födosöker 

  
Går mot grupp av hästar Tittar runt 

4.30 ----”---- Står i grupp av hästar Födosöker 
5 ----”---- Går till hingst E, äter 

 
----”---- 

5.30 ----”---- Äter pinne vid staket ----”---- 
6 Förflyttning till hingst E Bråk-lek med annan häst  Tittar mot andra hästar 
6.30 Står vid Hingst E, Tittar 

   
Slutar bråk-lek, 

 
Står 

7 Förflyttning till andra 
 

Födosöker Förflyttning luktar på 
 7.30 Förflyttning, äter på 

  
----”---- Hingst A kommer och 

  8 Äter på pinne Betar vid träd Födosöker vid träden 
8.30 ----”----  ----”---- ----”---- 
9 Födosöker ----”---- ----”---- 
9.30 ----”---- Sträcker på sig, tittar runt ----”---- 
10 ----”---- Socialt beteende med 

  
Förflyttning till buskar 

    10.30 Förflyttning till buske, 
  

Social beteende, kliar 
 

Kliar mage mot buskar 
11 ----”---- Går till hingst F, spark-

    
Sparkar mot annan häst 

11.30 ----”---- Står still vid staket Förflyttning till något 
  12 Hot mot annan häst, 

 
----”---- Födosöker vid buske 

12.30 Förflyttning till grupp av 
 

Blir iväg körd av annan 
 

Kliar mage mot buske 
13 Luktar på träck Förflyttning till träd ----”---- 
13.30 Kliar sig mot träd Står, tittar mot hingst F Förflyttning tittar runt 
14 ----”---- Kliar sig mot träd Förflyttning till staket, 

 14.30 Betar gräs vid trädrot ----”---- Betar vid staket 
15 ----”---- Betar vid träd, hälsar på 

  
----”---- 

15.30 Förflyttning till staket Kliar mot träd, 
   

----”---- 
16 Födosök vid staket Hälsar på annan häst ----”---- 
16.30 ----”---- Står hälsar på annan 

 
Förflyttning till buske 

17 Suckar och betar gräs Kliar mot träd Äter knoppar på buske 
17.30 Betar gräs vis staket Kliar mot träd, blir bort 

    
Kliar mage mot buske 

18 ----”---- Bråk-lek ----”---- 
18.30 ----”---- Vilar vid buske ----”---- 
19 Förflyttning längst staket Förflyttning till staket Vilar 
19.30 ----”---- Äter pinne vid staket ----”---- 
20 ----”---- Står, Tittar mot andra 

 
Kliar mage mot buske 

20.30 Står, suckar Bråk lek ----”---- snabbare än 
 21 Betar gräs vid staket ----”---- ----”---- 

21.30 ----”---- Slutar lek ----”---- 
22 ----”---- Äter på pinne Slutar klia, sträcker på sig 

    22.30 Äter pinne vis staket Äter på buske och pinnar Kliar mage mot buske 
23 Pälsvård kliar sig med 

   
----”---- ----”---- 

23.30 Betar gräs vid staket ----”---- ----”---- 
24 ----”---- Vilar i buske Kliar bakben mot buske 
24.30 Pälsvård kliar sin mage 

  
----”---- Går fram och bakar 

   25 Betar gräs vis staket ----”---- ----”---- 
25.30 Förflyttning till träd  ----”---- ----”---- 
26 Kilar sig mot trädet ----”---- ----”---- 
26.30 Pälsvård, kliar mage med 

 
----”---- Står, tittar mot andra 

 27 Förflyttning till staket, 
   

Betar vid buskar Suckar kliar huvud mot 
 27.30 Förflyttning till buskar ----”---- ----”---- 

28 Födosök i buske Bråk-lek med annan häst Kliar mage , hot mot 
  28.30 ----”---- ----”---- Motar bort annan häst 

29 ----”---- Sluter bråk-lek, 
 

Förflyttning tillbaka till 
 29.30 Förflyttning, skakar på sig Vilar, hälsar på annan 

 
Kliar mage över buske 

30 Jagar bort andra hästar 
    

 

Förflyttning till annan 
     

----”---- 
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Bilaga 3; Enkät till hingsthållare 

Inhysningssystem för hästar 
Enkätundersökning för examensarbete 
 
*Obligatorisk 
 
1. I vilket län ligger er anläggning/gård/stall? *   

Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län 
Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län 
Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro 
län Östergötlands län     

2. Vad heter er Verksamhet?  Ej obligatorisk, endast för mig så jag ser vilka som svarat. 
3. Hur lång är din erfarenhet av hingsthållning? *  Ange året du började med hingsthållning.      
4. Vad har du för utbildning? *  Ange din högsta avslutade utbildning inom häst i textrutan.      
5. Vilka hästraser/ras riktar sig avelsverksamheten mot  

*  Ange i textrutan vilken ras/raser av häst du bedriver avelsverksamhet på. 
6.     Finns det hingst/ar på er anläggning/gård/stall? *   

Ja 
Nej 

7.    Vilken inriktning bedrivs avelsverksamheten mot?  
*  Ange disciplin som aveln riktas mot, har du flera discipliner ange i övrigt. 

   Fälttävlan 
   Banhoppning 
   Dressyr 
   Distansritt 
   Körning 
   Travkörning 
   Westernridning 
   Utställning 
   Övrigt: 
8.    Hur många hingstar finns på er anläggning/gård/stall?  

*  Ange antalet hingstar i övrigt om ditt hingstantal inte finns med 
   1 
   2-3 
   4-5 
   6-8 
   9-11 
   12-14 
   Övrigt: 
9.    Finns det valacker och ston på er anläggning/gård/stall utöver hingstar?  

*  Ange de andra typerna av häst som finns. (föl och unghästar tas inte med i denna enkät) 
   Valacker och ston 
   Endast Valacker 
   Endast Ston 
   Övrigt: 
10.    Hur många ston finns på er anläggning/gård/stall?  

*  Ange i övrigt antalet ston om svarsalternativ inte finns 
   1 
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   2-3 
   4-5 
   6-8 
   9-11 
   12-14 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
11.    Hur många valacker finns på er anläggning/gård/stall?  

*  Ange i övrigt antalet valacker om svarsalternativ inte finns 
   1 
   2-3 
   4-5 
   6-8 
   9-11 
   12-14 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
12.    Hur ser inhysningssystemet ut för hingst/ar? *   
   Box i isolerat stall 
   Box i kallstall 
   Lösdrift 
   Övrigt: 
13.    Hur ser väggarna mellan boxar ut till hingst/ar? 

 *  Ange i övrigt om din typ av boxvägg inte finns med, hålls hingsten i olika stall ange 
förhållande i stallet den oftast hålls i. 

   Mellanväggar där halva är öppen 
   Mellanväggar där halva är galler 
   Slät vägg med titthål 
   Helt täta mellanväggar 
   Mellanväggar med mindre gallerdel vid tak 
   Övrigt: 
14.    Hur ser inhysningssystemet ut för ston?  

*  Har du en annan lösning av inhysning för ston ange i övrigt 
   Box i isolerat stall 
   Box i kallstall 
   Lösdrift 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
15.    Hur ser inhysningssystemet ut för valacker?  

*  Har du en annan lösning av inhysning för valacker ange i övrigt 
   Box i isolerat stall 
   Box i kallstall 
   Lösdrift 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
16.    Hur ser väggarna mellan boxar ut till ston?  

*  Ange i övrigt din typ av boxvägg om den inte finns med 
   Mellanväggar där halva är öppen 
   Mellanväggar där halva är galler 
   Slät vägg med titthål 
   Helt täta mellanväggar 
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   Mellanväggar med mindre gallerdel vid tak 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
17.    Hur ser väggarna mellan boxar ut till valacker?  

*  Ange i övrigt din typ av boxvägg om den inte finns med 
   Mellanväggar där halva är öppen 
   Mellanväggar där halva är galler 
   Slät vägg med titthål 
   Helt täta mellanväggar 
   Mellanväggar med mindre gallerdel vid tak 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
18.    Hur ser hagstaketen ut till hingstens/ars hagar?  

*  Har du något av staketen men i annan höjd än standard ange då typ och höjd i övrigt 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep standardhöjd 1,5m 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep över 1,5 m högt 
   Trästaket 
   Plaststaket 
   Metallstaket 
   Övrigt: 
19.    Hur ser hagstaketen ut till ston? 

 *  Har du något av staketen men i annan höjd än standard ange då typ och höjd i övrigt 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep standardhöjd 1,5m 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep över 1,5 m högt 
   Trästaket 
   Plaststaket 
   Metallstaket 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
20.    Hur ser hagstaketen ut till valacker?  

*  Har du något av staketen men i annan höjd än standard ange då typ och höjd i övrigt 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep standardhöjd 1,5m 
   Trästolpar med el-band, tråd eller rep över 1,5 m högt 
   Trästaket 
   Plaststaket 
   Metallstaket 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
21.    Hur rastas hingst/ar utöver ridning/körning? *   
   Rastas i hage 
   Rastas i ridhus 
   Rastas i paddock 
   Rids/körs endast 
   Går i lösdrift 
22.    Hur stor är hagen uppskattningsvis till hingst/ar?  

*  Ange i kvadratmeter, längd x bredd i meter eller i hektar.      
23. Hur rastas valacker utöver ridning/körning? *   
   Rastas i hage 
   Rastas i ridhus 
   Rastas i paddock 
   Rids/körs endast 
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   Går i lösdrift 
   Har inga valacker 
24.    Hur rastas ston utöver ridning/körning disciplin? *   
   Rastas i hage 
   Rastas i ridhus 
   Rastas i paddock 
   Rids/körs endast 
   Går i lösdrift 
   Har inga ston 
25.    Hur stor är hagen uppskattningsvis till sto och valacker?   

Ange i kvadratmeter, längd x bredd i meter eller i hektar.      
26. Har hingst/ar tillgång till sällskap i hagen? *   
   Ja - sällskap av annan häst 
   Ja - sällskap av annat djur 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av samma kön 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av olika kön 
   Nej - Går själv 
27.    Finns det inom synhåll andra hästar där hingst/ar hålls i hage? *   
   Ja 
   Nej 
   Övrigt: 
28.    Har sto tillgång till sällskap i hagen? *   
   Ja - sällskap av annan häst 
   Ja - sällskap av annat djur 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av samma kön 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av olika kön 
   Nej - Går själv 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
29.    Har valack tillgång till sällskap i hagen? *   
   Ja - sällskap av annan häst 
   Ja - sällskap av annat djur 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av samma kön 
   Hålls i lösdrift med flera hästar av olika kön 
   Nej - Går själv 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
30.    Finns det inom synhåll andra hästar där sto hålls i hage? *   
   Ja 
   Nej 
   Har inga ston 
   Övrigt: 
31.    Finns det inom synhåll andra hästar där valack hålls i hage? *   
   Ja 
   Nej 
   Har inga valacker 
   Övrigt: 
32.    Kommentarer  Här kan du ange förklaringar till dina svar eller om du vill lägga till 

något     

33. Skicka  
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Bilaga 4; Enkät till länsstyrelser 
Hållning av hingstar 
Enkätundersökning till examensarbete – Länsstyrelserna 
1.  Ange länsstyrelse  För att jag ska veta vilka som har svarat 

Blekinge Dalarnas Gotlands Gävleborgs Hallands Jämtlands Jönköpings Kalmar Kronobergs 
Norrbottens Skåne Stockholms Södermanlands Uppsala Värmalnds Västerbottens Västernorrlands 
Västmanlands Västra Götalands Örebro Östergötlands  

2.     I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning L101 
finns följande hänvisning: Kap. 2 1 § Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses. - Hur 
ofta upplevs att en hingst hålls ensam utan social kontakt jämfört med ston och valacker i 
hagar?  
 Ange det intervall där hingst hålls utan social kontakt jämfört med ston och valacker i hagar: 

a. 1-20 % av fallen hålls hingst utan möjlighet till social kontakt 
b. 21-40% 
c. 41-60% 
d. 61-80% 
e. 81-100% 
f. Övrigt: 

3.    Kap 3. 10 § Boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så 
att hästarnas sociala behov tillgodoses. Hur ofta har hingstar vid kontoll boxväggar som 
hindrar dem från att ha social kontakt med hästar brevid sig?   
Svara i övrigt om ditt svarsalternativ inte finns 

a. 1-20% 
b. 21-40% 
c. 41-60% 
d. 61-80% 
e. 81-100% 
f. Övrigt: 

4.    Kap 5. 1 § Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga 
gångarter. - Finns det en skillnad mellan hagar utformade till hingstar och hagar utformade 
till ston och valacker?  I övrigt kan du ange om ditt alternativ inte finns angivet 

a. Hagarna till hingstar är mindre 
b. Hagarna till hingstar har högre staket 
c. Hagarna till hingstar ligger avsides 
d. Samtliga alternativ 
e. Övrigt: 

5.    Upplever du att man är hårdare på kravet att hålla hästar ihop med artfränder när det gäller 
ston och valacker än med hingstar?   

a. Ja 
b. Nej 
c. Övrigt: 
6.    Vid kontroll och en hingst upptäcks ensam i en hage, vad är anledningen/arna djurhållaren 

uppger? Skriv kortfattat argumenten man oftast hör djurhållare uppge:      
7.  Kommentarer  Här finns plats för ytligare kommentarer.     
8.  Skicka
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