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Det är något med utsidan hos en 
häst som är bra för insidan hos 

en människa

(Sir Winston Churchill 1874-1965)



Hästarna i stallet är en flock

Fotograf okänd Fotograf okänd

I ett stall kan flocken involvera xxx antal 
människor. 3x20=60 personer
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Ny häst i stallet?

Transport tillsammans med andra 
hästar?

Var kreativ. Isolering första tiden 21 
dagar bra tumregel = 3veckor

Tempa varje dag



Hästägarförsäkran

Använd ridsportens hästägarförsäkran även för träningar, pay and 
jump/ride mm. Motsvarande finns även inom trav, galopp, 
islandshästar.





Parasiter
Stallet är en flock

En häst är aldrig parasitfri – hantera 
smittan, skydda känsliga grupper

Motståndskraft – resistens mot 
parasitmedel ökar

Kunskap och förebyggande strategier 
viktigt



Parasiter

https://hastsverige.se/hastens-miljo/parasitkontroll-
avmaskning/invartes-parasiter/

https://hastsverige.se/hastens-miljo/parasitkontroll-avmaskning/invartes-parasiter/
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Mår hästen och miljön bra av samma sak?





Subjektiv
upplevelse

Naturligt leverne

Biologiskt
funktionell

2

7

14

5

3

6

1. Utegrisar på sommaren, bra väder

2. Utegrisar med subklinisk parasitinvasion,
i dåligt väder

3. Suggor som producerar 25 smågrisar/år

4. Grisar som får stressdämpande medicinering i 
en dålig miljö

5. Grisar som utfodras med lågdosantibiotika som
kompensation för dålig miljö

6. Utegrisar som exponeras för rovdjur
(t.ex. en räv som dyker upp då och då)

7. Utegrisar med subklinisk parasitinvasion, 
i bra väder

Olika värdegrunder och djurhälsa (från Bo Algers)



1. Hästar i flock på bete sommartid, soligt och lätt
vind

2. Vilda hästar angripna av insekter och parasiter
i dåligt väder

3. Hästar som endast får sitt rörelsebehov
tillgodosett vid ridning och i skrittmaskin

4. Hästar som får lugnande medicinering vid 
stressande hantering

5. Överviktig häst i liten hage med fri tillgång på
näringsrikt foder

6. Vilda hästar som träffar rovdjur

7. Vild häst med lätt hälta betar i fint väder.

Olika värdegrunder och djurhälsa (fritt tolkat från Bo Algers)

Subjektiv
upplevelse

Naturligt leverne

Biologiskt
funktionell

2

7

14

5
3

6



Andra sätt att beskriva hästvälfärd
De fem domänerna
https://hastsverige.se/om-hastar/hastens-valfard-2/de-fem-
domanerna/
Nutrition
Fysisk miljö
Hälsa – fri från sjukdomar och skador
Beteendeinteraktioner
Mentalt tillstånd

https://hastsverige.se/om-hastar/hastens-valfard-2/de-fem-domanerna/


Gräs/Grovfoder
Galopp/rörelse
Grupp

3G



Mår hästen och miljön bra av samma sak?

Ja – i den perfekta världen

I den verkliga världen – Genomtänkta kompromisser

Tänk 3G!



Tack!

Frågor?



Bonusmaterial



Anmäl bristande djurskydd
Telefon: 010-223 31 10
måndag kl. 13-15, tisdag - fredag mellan kl. 9-11.
uppsala@lansstyrelsen.se
Akut utanför kontorstid polisen 114 14.
Notera: E-post som skickas blir en allmän handling och kan 
vid begäran göras offentlig

tel:010-2233110


Beteenden som utförs av nästan alla individer inom en art på 
nästan samma sätt

Naturliga beteenden



Ligghall
Om ni ska bygga ligghall – leta 
rätt på denna skrift från 
Jordbruksverket

https://jordbruksverket.se/djur/l
antbruksdjur-och-
hastar/hastar/skotsel-och-
stallmiljo#h-Stallmiljoforhastar

https://jordbruksverket.se/djur/lantbruksdjur-och-hastar/hastar/skotsel-och-stallmiljo#h-Stallmiljoforhastar


Förprövning?
Ligghall upp till 10 hästar kräver ej förprövning

Utrymmeskrav
Samma som för box/häst men gärna mer!

Placering
Markförhållanden
Byggnadsteknik

Hästar på lösdrift
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