
4

Ceve tycker att lösdrift är det bästa
sättet att ha unghästar på. Grupp-
känslan förstärks när hästarna får gå i
flock. Dessutom skapar det rörelse.
Och det är framför allt det man vill
åt på Erikssund.

- Vi har byggt foderautomater utom-
hus med fri tillgång på kraftfoder och
hö. Det finns tillgängligt 24 timmar
om dygnet, berättar Ceve.

Att ha fri tillgång på kraftfoder var
man först i Sverige med. Innan
fodrade man två gånger per dag.

- På vintern när det blev väldigt
kallt åt hästarna mycket grovfoder för
att få energi, de rörde sig lite och åt.

Nu, med fri tillgång på kraftfoder,
får hästarna ett överskott på energi
och rör sig betydligt mer.

- Vi såg hur de böljade fram över
backarna och sprang med när vi

träningskörde på banan intill hagen.
Det tände en gnista i hästarna som vi
tyckte passade oss, berättar Ceve.

Hästarna äter nu fem kilo kraft-
foder per häst och dygn. Vid kalla
perioder under vintern äter de mellan
10-12 kilo per häst och dygn.

- De äter betydligt mindre grov-
foder nu, cirka tio kilo per häst och
dygn. Innan åt de cirka 30 kilo per
häst och dygn, berättar Ceve.

Det finns en vattenkopp med fri
tillgång på vatten.

Nu har man 25 unghästar i lösdrift
varje år. Men, påpekar Ceve, även
om systemet är arbetssparande, så
skall man inte tro att man slipper
jobb. Hästarna måste hanteras. På
Erikssund delas unghästarna in i grup-
per om fyra, som får stå inne en vecka
var utifrån ett rullande schema.

Lösdrift för gallston
Den 1 november skiljs fölen från
stona, hela flocken på en gång. De
frysmärks och står inne på halmbädd
i en vecka. Sedan får de gå ut i en
avgränsad lösdrift. Efter ytterligare
två veckor öppnas hela hagen för
dem. Ett stort, kuperat område, med
skog, berg och öppna ytor. I den hag-
en finns även en mobil, egenkonst-
ruerad foderautomat för kraftfoder.

- Vi börjar med utfodring av kraft-
foder redan i augusti, innan avskilj-
ningen av fölen. Vi har byggt foder-
automaten så låg att bara fölen kan
äta ur den, berättar Ceve.

På Erikssund finns även lösdrift för
gallston men inte för dräktiga ston.
Ceve säger att han vill ha individuell
utfodring av dräktiga ston och här
finns ingen lösdrift som passar för det.

Många fördelar 
med lösdrift

Det blåser ljumma vindar över hagarna på Erikssunds säteri vid
Mälaren. Här finns plats för 80 hästar i lösdrift. Idag går fölston med
runda magar i hagarna tillsammans med sina fölungar.
- Vi har haft lösdrift i nästan 30 år och funnit ett system som vi tyck-
er fungerar väl för våra önskemål. Men en lösdrift kan se ut på
många olika sätt, säger Ceve Linde på Erikssund. 
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Gallston går i små grupper om sex
till åtta hästar och har fri tillgång på
grovfoder.

Torra, kuperade marker
Det viktigaste att tänka på när man
bygger en lösdrift är att bygga till-
räckligt stort, tycker Ceve. Dessutom
bör man se till att det finns skog i varje
hage, så att hästarna kan få skugga.

På Stuteri Broline har man bara
unghästar på utegång, tre avdelning-
ar med 13-15 hästar i varje. Stuteri-
förman Tommy Norén anser det vara
den absolut bästa formen för dem.

- Vi binder upp dem inomhus två
gånger per dag när vi utfodrar dem
med kraftfoder. De står jämte var-
andra och äter och det fungerar kanon-

bra, säger han och poängterar vikten
av att unghästarna blir hanterade.

- De får inte vara vildare bara för
att de går ute. De behöver vara
ordentligt tama innan de kommer till
lösdriften så att det inte blir problem
när man skall binda upp dem.

Hö ges inne och ensilage ute, fri
tillgång på båda. Tommy Norén
tycker att det är en praktisk lösning
och att det kan vara svårt att hantera
ensilage inne i stallet. Det finns två
vattenkoppar i varje avdelning.

En viktig aspekt när man bygger
för utegång, tycker Tommy är torra
marker. Idealet är om de kan ligga
ganska högt och gärna lite kuperat.

En åsikt som delas av Bengt-Åke
Nyberg på Brättefors Stuteri:

- Lösdriftsstallet bör placeras på en
höjd med sluttande omgivning så att
hagarna håller sig torra, säger han.

På Brättefors har man grusat upp
hagen utanför lösdriften där det lätt
blir upptrampat.

- Vi övergick till lösdrift för två år
sedan och har nu fyra avdelningar,
två för föl och två för fölston, sam-
manlagt mellan 40-50 hästar. Det är
ett bra system för hästen och under-
lättar arbetet. Vi kan ha storbal både
för grovfoder och för halm, säger
Bengt-Åke.

Hästarna får kraftfoder inne och
grovfoder ute eftersom Bengt-Åke
vill att de skall vara ute så mycket
som möjligt. Han har noterat att
hästarna äter mer, blir kraftigare och

Fölston och föl i utegångshagen på Erikssund, med träningsbana intill.
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mer musklade. Det finns en vatten-
kopp per avdelning, placerad i fritt
läge utomhus.

- Vid utfodring med hö krävs
säkert ytterligare någon vattenkopp
per avdelning, särskilt hos fölstona,
säger Bengt-Åke.

Kontakten med hästarna är viktig.
Redan på betet utfodras fölen även
ur hink.

- Detta för att fölen tidigt skall få
en positiv kontakt med människan.
Senare binder vi upp dem två gånger
per dag när de utfodras. Till fölstona
har vi spiltor.

Fölen står alltid i samma ordning
när de äter. Men Bengt-Åke berättar
att de får byta platser i början så att
de som är sams hamnar bredvid var-
andra. Det brukar ta ett tag innan

man hittar den rätta ordningen.
Fölen står uppbundna i en lång rad

med var sin krubba och kan utfodras
via en gång framför.

- Väggen de är bundna i behöver
vara kraftig. Om alla blir rädda
samtidigt och kastar sig bakåt måste
den hålla för det, påpekar Bengt-Åke.

- Vår lösdrift är byggd med fri-
bärande takstolar och högt i tak. Den
har öppen nock och vindnät under
fönstren. En konstruktion som skap-
ar självdrag och ger fin stallmiljö
både vid värme och kyla. Här inne
finns ströbädd och hästarna kan själva
välja när de vill gå in och lägga sig.

Skydd mot blåsten
Mycket volym och ljus förordar även
Alf Svedulf på Silvåkra gård i Skåne.

- Det skall alltid vara bra luft i
stallet, säger Alf. Lösdriftsstallet bör
placeras rätt med tanke på vindarna.
In- och utpassager skall ligga i den
riktning där det oftast är lä. Själva
har vi dubbeldörrar som öppnas
utåt, mot varandra. Vi kan stänga
den ena beroende på från vilket håll
det blåser. Därmed begränsas blåsten
ännu mer. Då finns det alltid något
utrymme i stallet där det inte blåser.
En annan fördel är att ett sto inte kan
blockera ingången för övriga ston.

Inne i stallet finns foderbord. Mot
det har man byggt bås som är 75-80
cm breda och två meter långa där
stona äter.

- Vi lägger ut fodret på bordet
vilket är rationellt. Stona står skydd-
ade och kan inte bråka med varandra.
Ston med lägre rang lär sig att de
kan äta i lugn och ro, berättar Alf.

I varje bås finns även en krubba
där hästarna får kraftfoder två gånger
per dag. All utfodring, både vad
gäller grovfoder och kraftfoder, sker
inomhus. Att ge grovfoder utomhus
är inget Alf förordar.

- Hästarna trampar i fodret och
smutsar ner. Hos oss står de i sitt bås
och äter från foderbordet. Varje morg-
on sopas spillet lätt bort, säger han.

Dräktiga fölston har i stort sett fri
tillgång på grovfoder

På Silvåkra har man utanför lös-
driften byggt ett stort område med
bara finkornig sand.

- Då kan hästarna inte trampa sön-
der marken och där är alltid torrt
och fint. På våren ligger de gärna här
och solar sig, säger Alf.

Efter avskiljningen i november går
unghästarna till sin lösdrift och vin-
terbete och stona till sin. Unghästar-

- Att fölen hanteras är mycket viktigt, påpekar Ceve Linde.
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na binds upp två gånger per dag när
de får kraftfoder.

- De får däremot grovfoder utom-
hus eftersom vi vill att de skall röra
sig så mycket som möjligt. Vi place-
rar fodret långt från stallet.
Foderhäcken flyttas runt så att vi kan
rensa upp ordentligt, säger Alf.

Till de åtta stona finns två vatten-
koppar, liksom till fölen som brukar
vara fem till antalet.

- Jag ser även till att fölen får vatt-
en en och en efter kraftfodergivan.

Blandade grupper
På Menhammars stuteri har man
haft flera olika lösdrifter under sina
femton år med detta system. Det
som, enligt förmannen Ronny Pers-
son på Menhammar, fungerar bäst är
de med stort djup och med en hel
öppen lång- eller kortsida.

- Hästarna blir inte smutsiga och
underlaget håller sig torrare och ren-
are än när det finns två öppningar
där hästarna kan springa rakt igen-
om, säger Ronny.

Han rekommenderar minst två vat-

tenkoppar oavsett
storlek på grupp.
De bör placeras på
olika delar av
lösdriften så att alla
får chans att
komma fram.

Hagarna måste
vara rejäla så att
unghästarna har
stora ytor att röra
sig på. På
Menhammar ges
hösilage ute i stora
foderhäckar med
tak över för att
skydda mot ned-
erbörd. Kraftfoder
ges inomhus.

- Men vi binder aldrig upp häst-
arna. Istället har vi fler foderkrubbor
än hästar i gruppen. Det blir mindre
stök och bök och hästarna får ett liv
så nära frihet man kan komma.

Men hästarna hanteras mycket
ändå. En dag per vecka tas de olika
grupperna in, redan som föl.

Unghästarna går i blandade grup-

per eftersom Ronny tycker att de
håller sig mer i rörelse då och växer
bättre. I februari
delas de upp i
grupper om ston
och hingstar.

På Erikssunds säteri finns åtta stallar med 110 boxar. Det totala antalet
platser i lösdrift är 80.


