
Travhästuppfödaren nr 5/200410

Att välja 
uppstallningssystem

Det finns få elitidrottsmän som inte redan som barn levt ett mycket aktivt liv. Likaså är det ganska självklart 
att om en häst, redan som ung, får röra sig mycket har fördelar av detta när den blir äldre. Hållbarheten 
ökar, leder och muskulatur stärks. Av den anledningen har många uppfödare lösdrifter. Men det primära är 
att hitta ett system som passar just den egna gården, med hänsyn till såväl hästar som människor. 
- En sak som också är viktig, kanske mer för människan än för hästarna, är att anläggningen kan skötas 
rationellt och man får tid att ägna sig åt unghästarna, menar Michael Ventorp, agronom och författare till 
boken Att bygga häststall.

Fördelarna med lösdrift är som 
bekant många. Hästarna får mycket 
motion och social träning i sin an-
passning till flocken. Otvivelaktigt är 
detta det system som ligger närmast 
hästens egen natur såsom flock-, 
flykt- och stäppdjur.

Det så kallade unghästprojektet 
som genomfördes av ATG i början av 
80-talet visade också på fördelarna 
med lösdrift. I projektet som syftade 
till att ta reda på mer om huruvida 
tidig träning av travhästar är nyttig 
eller ej jämfördes träning av kon-
ventionellt uppstallade hästar med 
hästar på lösdrift. Projektet kom 

fram till att några skäl att systema-
tiskt träna unga hästar före 1,5 års 
ålder inte var att föredra med tanke 
på skaderisken. Istället framstod 
lösdrift som det bästa alternativet. 

I ATG:s bok Hästforskning under 
25 år skrivs om projektet: ”Idag an-
ser också de flesta professionella trä-
nare och hästveterinärer att unghäs-
tar skall födas upp i grupp på stora 
kuperade marker med möjlighet till 
tidig egenträning genom lek.”.

Lämplig mark och ligghall
Lösdrift är ett system som å ena 
sidan är arbetsbesparande och inte 

medför alltför stora investerings- 
eller underhållskostnader vad gäller 
ekonomibyggnader. Å andra sidan 
förutsätts god övervakning samt 
utpräglad hästkunskap och –känsla 
hos människorna.

Enligt djurskyddsbestämmelserna 
ska hästar som hålls ute året om ha 
tillgång till en ligghall som skyddar 
mot väder och vind samt erbjuder 
en torr och varm liggplats. I många 
fall kan befintliga ekonomibyggnader 
på gården byggas om för ändamå-
let. Det finns också enstaka mobila 
ligghallar på marknaden idag och 
gissningsvis kommer utbudet att öka. 

Tema: Stallar för unghästar
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Michael Ventorp berättar vad han 
tycker är viktigast att tänka på vid 
planeringen av en lösdrift:

– För att ligghallen ska vara funk-
tionell bör den vara tillräckligt stor. 
Minimibestämmelserna är i under-
kant även om det är mindre känsligt 
för unga hästar än för vuxna hästar. 
Ingångarna ska inte vara för trånga, 
hästar vill ju ha uppsikt över omgiv-
ningen, och hallen ska inte ligga inne 
i skog. Har man permanentbädd eller 
djupströ frigörs mycket fukt och am-
moniak från bädden, framförallt när 
det är varmt. Därför måste ligghal-
len vara väl ventilerad genom stora 
öppningar.

– Det kanske viktigaste är dock att 
hagarna är stora och lämpliga så att 
unghästarna uppmuntras till att röra 
sig, till exempel genom att terrängen 
är kuperad och att inte underlaget 
trampas sönder och blir knaggligt 
när det fryser på vintern. Stora hagar 
minskar också risken för att den 
yttre miljön förorenas och minskar 
parasittrycket. Det är viktigt att man 
kan byta hagar, speciellt att inte ha 
samma hage sommar och vinter, för 
att inte bygga upp alltför stort para-
sittryck, tillägger han.

Flockens spelregler
Att flocken fungerar, såtillvida att 
även de ranglåga hästarna törs vila 
och kan äta i lugn och ro måste ses 
över.

– Önskvärt är att alla unghästarna 
kan äta och dricka samtidigt - det 
verkar som att unghästar är mer 
beroende av att göra saker och ting 
samtidigt än vad vuxna hästar är. 
Om exempelvis de ranghöga häs-
tarna dricker och äter sig otörstiga/
mätta medan ranglåga inte kommer 
åt och sedan de ranghöga drar iväg 
så kan de locka med sig de rang-
låga innan de har druckit och ätit 
tillräckligt, och det är det ju inte bra, 
säger Michael.

Just rutinerna kring utfodringen 
skiljer sig från gård till gård. Om 
hästarna ska bindas upp eller ej när 
de äter, om grovfodret ska ges ute 
eller inne är frågor att ta ställning 
till. Det gäller också att se till att 
utfodringsinredningen, exempelvis 
foderhäckar och vatteninstallationer, 
håller måttet.

– Man får inte riskera att hästarna 
kan fastna. Dessutom måste de 

kunna äta i en naturlig ästställning. 
Vidare måste man försöka undvika 
en massa foderspill vilket både kos-
tar pengar och ger dålig foderhygien, 
menar Michael. 

Gruppboxar ett alternativ
En annan typ av uppstallning som 
fungerar bra just för unghästar är 
gruppboxar. Unga hästar har lättare 
än äldre att vistas i grupp på mindre 
ytor och har därtill ett högre behov 
av gemenskap.

Vid beräkningen av boxarnas 
storlek gäller att varje häst ska ha 
ett utrymme som motsvarar mellan 
50-100 procent av en normal enhäst-
box respektive fölbox, beroende på 
hästens storlek och ålder. Mått-
angivelser finns i djurskyddsbestäm-
melserna utgivna av Jordbruksverket. 
Emellertid är principen densamma 
som vid lösdrift: ju större utrymme 
desto bättre. 

Likaså bör mycket tid och omsorg 
även här ägnas åt att hitta ett utfod-
ringssystem som fungerar, eftersom 
de flesta hotfulla situationer uppstår 
just vid utfodring. Foderbord, ätspil-
tor, krubbor, höhäckar eller foder-
rännor är några av de varianter som 
används – liksom en mängd kombi-
nationer av dessa.

Gruppboxar förekommer både 
som inne- och uteboxar. Om boxen 
är en ”innebox” bör den hellre vara 
kvadratisk än rektangulär. Om 
boxen däremot har utgång mot hage 

kan den göras mer rektangulär med 
en öppning på mitten. Allt för att 
undvika trängsel.

Mer läsning
Tänk på att om du har fem eller fler 
hästar på en anläggning krävs en 
förprövning av länsstyrelsen vid ny-, 
om- eller tillbyggnad av stall eller 
ligghall. 

Från och med den 1/1 -05 ska den 
som yrkesmässigt håller tio hästar 
(min. 24 månader gamla) eller fler ha 
tillstånd från miljö- och hälsoskydds-
nämnden. Därutöver krävs bland an-
nat tillstånd om man föder upp fyra 
eller fler hästar per år eller säljer fyra 
eller fler uppfödningar per år.

För den som planerar ny- om- eller 
tillbyggnad av stall eller ligghall mås-
te Michael Ventorps redan nämnda 
bok Att bygga häststall anses så gott 
som oumbärlig. Boken kan köpas i 
ASVT Shop eller beställas från SLU. 

Inspirerande läsning finns också 
i Sköt om din häst på ett naturligt 
sätt, skriven av Jo Bird och utgiven 
av ICA Bokförlag 2003. Denna 
mycket vackra bok innehåller en hel 
del matnyttig läsning om hästens 
beteende i vilt tillstånd; och ju mer 
vi förstår den vilda hästen – desto 
bättre och sundare 
tillvaro kan vi erbjuda 
den tama.
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Fördelarna med lösdrift är många och detta är det system som påminner mest om hur hästarna 
lever i vilt tillstånd. 

Tema i nästa nummer: Hur har det gått för stjärnstona i aveln?

Tema: Stallar för unghästar




