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volym verksamheten har, och om man 
driver rörelse eller ej.

– Har man några hästar som 
hobby kanske man kan fortsätta köra 

rutingöremål. Och visst skulle många 
av oss föredra att umgås mer med häs-
tarna, mindre med grep och skottkärra. 
Sedan handlar det förstås om vilken 

ichael Ventorp berät-
tar att tyska tidsstudier 
visat att hästägare ägnar 

en fjärdedel av tiden i stallet åt rena 

FTema: Stall

Stalltips 
för en enklare vardag
Mindre slit i stallet, mer tid åt hästarna. En utopi? Nej, visst går det att förenkla stallarbetet.
– Börja med att se över utgödslingen. Det är tungt, tidsödande och tråkigt, menar Michael 
Ventorp, forskningsledare på SLU, byggnadsrådgivare på Hushållningssällskapet samt författare 
till boken Att bygga häststall.

M

En fjärdedel av tiden i 
stallet sker bland annat i 
sällskap av skottkärran. 
Att istället ägna mer tid åt 
hästarna är en dröm för 
många. Foto; LI
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staden ligger i tjotahejti. Kanske går 
det, för den som använder container, 
att flytta den närmare stallet.

Containern kan också placeras i en 
grop så att kanten hamnar på marknivå. 
Förutom att momentet med, inte säl-
lan hala och branta, ramper försvinner 
är det lättare att fördela gödslet jämnt 
genom att tömma kärran från olika håll. 

– Visst kan man fortsätta jobba på 
traditionellt sätt inne i stallet. Men 
man kan se till att det inte är så oprak-
tiskt utanför. 

Han nämner också möjligheter med 
att använda rälshängda vagnar inne i 
stallet, och det faktum att det börjat 
komma ut en del självgående skottkär-
ror på marknaden. 

Automater spar tid och pengar
Att rationalisera utfodringen, till 
exempel med hjälp av foderauto-

”1800-tal”, säger Michael Ventorp.
Däremot, menar han, är det en 

annan sak för den som har en rörelse. 
Då kan det löna sig att jämföra 
investeringskostnader för exempelvis 

minilastare, typ bobcats, med vad det 
kostar att ha anställd personal som 
mockar på med grep och skottkärra.  

Förenkla mockningen
För den som har ett traditionellt, fung-
erande men tungjobbat stall finns en 
del åtgärder att fundera på. De två 

Ett vanligt problem är
är att gödselstaden
ligger för långt bort

främsta tidstjuvarna, och ”ryggknäck-
arna”, stavas utgödsling och utfodring. 
Michael Ventorp rekommenderar att i 
första hand fundera på utgödslingen. 

Semipermanenta bäddar som 
mockas ut helt med cirka 5-6 veckors 
intervaller är ett bra alternativ, menar 
han. Det tunga jobbet med att ta ut 
hela bädden sköts förstås maskinellt. 

– Se över om det går att installera 
öppningsbara mellanväggar eller fron-
ter på boxarna. Då går det att sköta 
utgödslingen med hjälp av en mini-
lastare. De kan användas även i lite 
trängre stall.

Mindre bärande och slitande
Olika typer av lyft kommer vi aldrig 
ifrån, menar Michael Ventorp. Däre-
mot tycker han att det är möjligt att 
minska på bärande och slitandet. 

– Ett vanligt problem är att gödsel-

Michael Ventorp har bland annat skrivit 
boken Att bygga häststall, en ”hus
bibel” för många som bygger nytt, eller 
renoverar gamla, stall. Foto: SLU

Att ha containern nära stallet är förstås en stor 
fördel. Men att ta sig upp för rampen i halka 
och mörker är ofta ingen hit. Foto: LI
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annat avråder han från öppna spol-
platser.  

– Används sådana ökar fukten 
betydligt i hela stallet, vilket påverkar 

såväl klimat som lufthygien negativt. 
Sedan finns det de som inte alls 

vill att arbetet ska gå snabbare. Stal-
let, med såväl hästskötsel som andra 
sysslor, är för många en högprioriterad 
oas i en stressig vardag. Det får ta tid, 
helt enkelt. 

Utfodring 
med automatik
ger mer tid
åt hästarna

mater, kan ha två syften berättar 
Michael Ventorp. Dels kan hästäga-
ren tjäna såväl tid som pengar, exem-
pelvis när hobbyhästägaren slipper 
åka till stallet flera gånger om dagen. 
Dels möjliggör det fler utfodringar 
per dag, vilket ligger i linje med häs-
tens naturliga ätbeteende. 

Foderautomater finns idag i många 
olika utföranden. En del för kraftfoder, 
en del för grovfoder. Andra är utfor-
made för att klara både och. Vad hästä-
garen väljer beror förstås på vilken 
foderstrategi som används.

– Den som till exempel har fri till-
gång på grovfoder åt sina hästar kan 
välja att bara ha en kraftfoderautomat. 

En del, berättar han, är negativa till 
att använda foderautomater eftersom 
de menar att utfodringen är ett bra 
tillfälle att visitera och umgås med 
hästen.

– Men tanken är ju inte att man ska 
titta på dokusåpor när hästen fodras. 
Fodrar man med automatik har man 
också möjlighet och tid över att gå 
runt och kontrollera hästarna.

Han menar också att det sällan, vid 
manuell utfodring, finns tid att umgås 
med hästarna.

– Hästarna är stressade och fod-
ringen ska gå snabbt. 

Pris och miljö väger tyngst
För den som bygger nytt stall finns en 
mängd finesser, såsom helt öppnings-
bara boxväggar med skjutdörrar samt 
svängbara krubbor, att välja bland. 

Men när hobbyhästägaren byg-
ger stall ligger fokus främst på lågt 
pris och bra miljö, menar Michael 
Ventorp. Däremot tycker han att 
några saker bör finnas med i tankarna 
vid planering av ett nytt stall. Bland 

Den här containern skulle med fördel 
kunna placeras i en grop, så att kanten 
hamnar på marknivå. På det sättet är 
det också lättare att fördela gödslet 
jämnt, genom att tömma kärrorna från 
olika håll. Foto: LI
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