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– Graden av mekanisering i häst-
stallar är fortfarande låg och genom 
att vi bygger traditionellt är det också 
svårare att mekanisera. Men det finns 
också en okunskap om vilka alternativ 
som finns, säger Margareta Bendroth.

Konkreta idéer
I år följs därför enkäten upp med ett 
projekt där det handlar om att ta fram 
konkreta förslag på hur stall i högre 
grad kan mekaniseras och där både 
arbetsmiljö och djurhälsa tillgodoses.

Idéer hämtas från befintliga stall i 
Sverige och i Danmark. 

Ett exempel är att förse boxarna 
med mellanväggar som skjuts ut i stall-
gången och gör det möjligt att mocka 
ut bäddar med till exempel en bobcat. 
Svängbara mellanväggar som också gör 
det möjligt att göra rent med maskiner 
är en annan möjlighet. 

Det finns också många och goda 
exempel från lantbruket. Där har 
en högre grad av mekanisering skett 
för att spara såväl fysik som tid och 
pengar. 

– Det finns lösningar inom lantbru-
ket som man inom hästvärlden inte 

del med grep och skottkärra, hö eller 
ensilage hanteras flera gånger, ofta i onö-
dan. Till exempel sade 66 procent av de 
som svarade att de använder så kallade 
Ikea-kassar för utfordring av uppvägt 
grovfoder som fodras i portioner.

Undersökningen visade också att 
okunskapen om hur redskap bör 
fungera var stor. Förvånansvärt många 
använde redskap som var trasiga eller 
bristfälligt lagade. Likaså var få med-
vetna om att de kan påverka arbets-
situationen vid exempelvis mockning 
genom att välja bättre redskap.

Tungt och slitsamt
– Det görs mycket arbete i onödan i 
stallarna. Många har också helt enkelt 
bara accepterat de redskap som finns 
till hands och anpassar sitt arbete 
efter redskapen istället för att redska-
pen skulle kunna vara utformade på 
ett annat, mer arbetsmiljövänligt sätt, 
säger Margareta Bendroth.

Hon påpekar också att det ofta är 
unga kvinnor som jobbar i stallarna och 
som inte sällan utför även de tyngsta 
jobben som mockning och foderhante-
ring. Och det mesta sker för hand.  

Det byggs fortfarande förhål-
landevis traditionellt när det 
handlar om häststallar. Hästar 
hålls fortfarande i hög grad i 
boxstall, speciellt när det hand-
lar om hästar i träning. 

– Vi bygger fortfarande tradi-
tionellt och ofta också på ett sätt 
som är tillltalande för ögat men 
inte alltid det bästa vare sig för 
arbetsmiljön eller hästen. Det 
säger Margaretha Bendroth, 
hästrådgivare vid Hushållnings-
sällskapet Sjuhärad.

örra året gjorde Margaretha 
Bendroth en inventering av 
vilka redskap och arbets-
metoder som förekommer i 

stallar. Svaret blev entydigt; redskapen 
som använts har inte förbättrats eller 
förändrats i någon högre grad under de 
senaste 50 åren.

Utgödsling görs fortfarande till stor 

Goda idéer för 
bättre arbetsmiljö
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känner till. Upprullare och rivare för 
ensilagebalar som underlättar grov-
foderhanteringen, säger Margareta 
Bendroth.

Andra stallar
Ett studiebesök i Danmark har också 
gett nya infallsvinklar:

– Där används djupströbäddar 
i högre grad än här och det är stor 
skillnad på att mocka ut en bädd två 
gånger per år och göra rent en box en 
gång varje dag.

– I Danmark byggs också helt andra 
stallar; mer luftiga, och det är vanligare 
med stallar öppna upp i nock. Ett stall 
var till och med byggt med bara gles 
panel i väggarna. Hos oss lever i vissa 
fall fortfarande föreställningen om 
att det ska vara varma stallar, men det 
behövs inte för varken häst eller män-
niska. Då kan det vara bättre med en 
uppvärmd del där hästen hanteras. 

Andra lösningar från Danmarks-
besöket var enklare boxväggar med 
framvägg av bara rör. Det möjliggjorde 
utfodring utanför boxen, liksom att 
hästen kunde se ut och att luftväx-
lingen blev mycket bättre.

Senare i höst ska projektet, som 
finansieras via jordbruksverkets ”Livs-
kraftigt hästföretagande” redovisas så 
att den som vill kan ta del av idéerna 
och lösningar som är anpassade efter 
svenska förhållanden.

FTema: Stall

En arbetsbesparande lösning kan vara skjutbara boxväggar, samt löstagbara plank i mellan-
väggarna. Därmed kan ströbädden köras ut maskinellt. Foto: Margareta Bendroth

I väldigt många stall används fortfarande "Ikea-kassar" vid utfodringen. Foto: Lotta Isacsson

”Många anpassar 
sitt arbete efter 
redskapen istället 
för tvärtom”
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