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Abstract 

This study shows that to establish good horse welfare in the stable the 
housing conditions need to be carefully considered. Swedish animal 
welfare legislation imposes requirements of stable and horse owners to 
act in a certain way to prevent animal suffering. But many owners lack 
knowledge about why horses have specific requirements of its housing 
environment and that is why this study is important. To erect, alter or 
extend a livestock building needs a prior approval from the County 
Administrative Board. This legislation aims to approve the building from 
the perspective of animal health and to prevent welfare issues. 

The aim of this study was to explain what good horse welfare mean 
and to clarify the importance of keeping horses under good housing 
conditions by elucidating the most essential factors in the housing 
environment that affect horse welfare and how these affect the welfare. 
The study also aimed to analyze whether the County Administrative 
Board of Skåne review by the prior approval documentation can be 
considered sufficient to ensure good horse welfare in the stable, with 
regard to the most essential factors in the housing environment.  

The results showed that good horse welfare in the stable means to 
meet the horse's needs based on its natural behavior (McDonnell, 2002) 
and that this is important because the rigors of its environment can 
create both health issues and behavior disorders in the horse and lead to 
suffering (Dawkins, 2008). Social contact, the interior and space are the 
most essential factors in the horse's housing environment and can cause 
both physical injuries and stereotypical behaviors (Bonde, H., pers. msg, 
2016). The County Administrative Board of Skåne review by the prior 
approval documentation can be considered sufficient to ensure good 
horse welfare in the housing environment.   
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Inledning 

En god hästvälfärd uppnås i ett komplext samspel mellan flertalet 
aspekter. Dessa innefattar hälsa, beteende, utfodring och 
inhysningsmiljön (Fraser, 2009). Den här studien behandlar vikten av att 
hålla hästen i en god inhysningsmiljö för att säkerställa en god 
hästvälfärd samt effekterna av väsentliga faktorer i inhysningsmiljön som 
har en direkt påverkan på hästens välfärd. Detta är viktigt eftersom 
många häststallägare saknar kunskap om varför hästen har särskilda krav 
på inhysningsmiljön (Waran, 2002; Bonde, H., pers. medd, 2016; Lilja, J., 
pers. medd, 2016). Studien är även en analys av Länsstyrelsen Skånes 
granskning genom det förprövningsunderlag som används vid 
uppförande, ändring och förlängning av djurstallar. Detta kan, i ett 
större perspektiv, ge möjlighet till eventuella förbättringar i 
länsstyrelsens granskningsprocess av hästförprövningsärenden och 
därigenom skapa bättre förutsättningar för en god hästvälfärd i stallet. 

Ur djurskyddslagens portalparagraf framgår att djur ska skyddas mot 
onödigt lidande (2 § Djurskyddslagen [1988:534]). Dawkins (2008) 
förklarar att termen lidande i dagligt tal appliceras på en stor variation av 
känslor så som törst, hunger, rädsla och smärta. Kiley-Worthington 
(1987) förklarar dock att det samtidigt är problematiskt då lidande 
definieras som en konsekvens av sådana känslor eftersom smärta kan 
upplevas utan att individen nödvändigtvis behöver lida av det. Dawkins 
(2008) menar därför att lidande bör definieras som uppkomsten av en 
obehagskänsla hos individen till följd av närvaron av en negativ 
förstärkning (till exempel smärta, fruktan) eller frånvaron av en positiv 
förstärkning (till exempel vatten, foder). Ett djur som utsätts för lidande i 
något avseende bedöms vara utsatt för försämrad välfärd och därmed 
uppleva välfärdsproblem (Jensen, 1993).  

Ett djurs välfärd kan definieras som förmågan för ett kännande djur 
att framgångsrikt kunna anpassa både sin kropp och sitt sinne till dess 
givna miljö (Cooper & Mills, 1997). Waran (2002) förklarar att ett 
vedertaget sätt att bedöma ett djurs välfärd är att tillämpa de ”fem 
friheterna” som är utformade av Farm Animal Welfare Council. Ett djurs 
välfärd är god om de fem friheterna är uppfyllda och därmed har frihet 
från svält, hunger och felnäring, onormal kyla och värme, fruktan och 
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stress, skador och sjukdom samt frihet att utöva normala beteenden 
(FAWC, 1992). Broom (1988) förklarar att två andra sätt att bedöma god 
välfärd är dels genom frånvaron av negativa effekter (till exempel skada 
och sjukdom) och dels genom närvaron av positiva effekter (till exempel 
behagliga upplevelser).  

Djurskyddet i Sverige utgår från den svenska 
djurskyddslagstiftningen. Inom denna tillhör EG- förordningar inom 
ämnet, djurskyddslagen (1988:534), djurskyddsförordningen (1988:539) 
samt föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket (och alltjämt gällande 
föreskrifter utfärdade av Djurskyddsmyndigheten). Dessa anger en 
miniminivå, d.v.s. en lägsta nivå för vad som anses vara acceptabelt i 
Sverige vid djurhållning.  

Jordbruksverket är den statliga myndighet som på uppdrag av 
regeringen ansvarar för den centrala kontrollen av djurskyddet i Sverige. 
Myndigheten ska både kontrollera och säkerställa att de lagar som 
riksdagen beslutat efterlevs i samhället.   

Sedan den första januari 2009 ansvarar Sveriges 21 länsstyrelser för 
djurskyddskontrollerna i landet (Länsstyrelsen Västerbotten, 2015). 
Länsstyrelserna ansvarar även för förprövning och besiktning av 
djurstallar. Dessa 21 myndigheter samverkar överlag med viss 
skiljaktighet i handläggningsprocesserna (Lilja, J., pers. medd, 2016). På 
Länsstyrelsen Skåne arbetar 16 djurskyddsinspektörer, varav flera 
arbetar deltid och några är delvis sjukskrivna, med att både utföra 
förebyggande kontroller samt kontroller efter anmälan av 
djurskyddsärenden (Hagström, R., pers. medd, 2016). Det arbetar även 
tre byggnadskonsulenter på Länsstyrelsen Skåne med handläggning av 
förprövningsärenden av häststallar och övriga djurstallar (Lilja, J., pers. 
medd, 2016).  

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka vad som menas med en god 
hästvälfärd och identifiera de faktorer i en hästs inhysningsmiljö som 
påverkar en god hästvälfärd. Detta görs genom att i en litteraturöversikt 
och en kompletterade intervju med en djurskyddsinspektör belysa de 
mest väsentliga faktorerna i inhysningsmiljön som påverkar 
hästvälfärden och även hur dessa påverkar hästens välfärd i stallet.  

Studien syftar även till att analysera Länsstyrelsen Skånes 
granskning genom det förprövningsunderlag som används vid 
uppförande, ändring och förlängning av djurstallar. Detta för att bedöma 
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om länsstyrelsens granskning, med avseende på de mest väsentliga 
faktorerna, kan anses vara tillräcklig för att kunna säkerställa hästen en 
god välfärd i stallet.  

Frågeställningar  

De frågeställningar som studien har för avsikt att besvara är: 
 

• Vad innebär en god hästvälfärd?  
• Varför är det viktigt med en god inhysningsmiljö för hästen för en 

god hästvälfärd? 
• Vilka är de mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö 

som påverkar dess välfärd och hur påverkar de hästens välfärd?  
• Kan Länsstyrelsen Skånes granskning genom 

förprövningsunderlaget, med avseende på de mest väsentliga 
faktorerna, anses vara tillräcklig för att säkerställa hästen en god 
välfärd i inhysningsmiljön?  
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Metod 

Denna studie består av två metoder, dels en kvalitativ litteraturöversikt 
med syfte att lyfta fram de faktorer i hästens inhysningsmiljö som 
påverkar dess välfärd samt belysa generella hälsoproblem och 
beteendestörningar som förekommer bland uppstallade hästar. Dels 
intervjuer, en med Henriette Bonde, djurskyddsinspektör på 
Länsstyrelsen Skåne, för att lyfta fram de mest väsentliga faktorerna i 
hästens inhysningsmiljö som påverkar hästvälfärden samt de vanligaste 
hälsoproblem och beteendestörningar som förekommer i traditionell 
hästhållning. Därefter en med Jenny Lilja, byggnadskonsulent på 
Länsstyrelsen Skåne, för att få förståelse för hur länsstyrelsen genom 
förprövningsunderlaget granskar att häststallar, med avseende på de 
mest väsentliga faktorerna i inhysningsmiljö, uppfyller hästens behov.  

I studien har böcker, vetenskapliga artiklar, djurskyddslagstiftningen 
och myndighetsdokument använts. Sökningen av böcker och 
vetenskapliga artiklar har genomförts genom användning av databaserna 
Web of science, Lovisa och Google scholar. De kombinationer av sökord 
och fraser som använts vid sökning i databaserna samt antalet träffar för 
respektive sökning framgår i kronologisk ordning av tabell 1. Utifrån de 
sökresultat jag till en början fick skapades nya sökord och fraser som 
kunde vara användbara för min studie och ytterligare sökningar 
genomfördes med dessa. 
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Utifrån sökresultaten gjordes sedan urvalet av böcker och vetenskapliga 
artiklar genom att jag först bedömde titlarnas relevans utifrån ämnet och 
därefter att jag läste abstract eller inledning av utvalda intressanta 
sökresultat för att ytterligare bedöma dess relevans utifrån ämnet. Jag 
tittade därefter i referenslistorna på flertalet av de relevanta 
sökresultaten och fann där fler användbara artiklar. Därefter gjordes 
sökningar på länsstyrelsernas och Jordbruksverkets webbplatser för att 
inhämta relevant fakta, information och lagstiftning. För att komplettera 
och förtydliga den litteratur jag funnit via databaserna använde jag mig 
av relevanta böcker i ämnet från tidigare kurser jag studerat.   

Efter insamlingen och sammanställning av materialet till 
litteraturöversikten och utformandet av en intervjuguide genomfördes 
den 29 januari en intervju med Henriette Bonde, djurskyddsinspektör på 
Länsstyrelsen Skåne, för att svara på frågor rörande begreppet god 
hästvälfärd, hästens välfärd i inhysningsmiljön och hur underlaget för 
förprövning förhåller sig till god hästvälfärd i stallet (se bilaga 1). 
Därefter genomfördes den 15 februari en intervju med Jenny Lilja, 
byggnadskonsulent på Länsstyrelsen Skåne, för att svara på frågor 
rörande hästvälfärd och hur kunskapen om denna välfärd förhåller sig 
till granskning av häststallar genom förprövningsunderlaget (se bilaga 2).  

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade. Detta betyder 
att intervjuerna utgår från förutbestämda frågor och att följdfrågor får 
användas för förtydligande (Eriksson & Wiedersheim-paul, 2006). Denna 
intervjumetod valdes eftersom ämnet ges utrymme att utvecklas samt att 
även andra relevanta ämnen som inte är förutbestämda kan tas upp. 
Genom att utforma ett frågeunderlag i förväg ges ett bra stöd för 
genomförandet av intervjun samt att intervjuns syfte och röda tråd blir 
lättare att följa (Kvale, 1997). Innan intervjuerna startade redovisades en 
kort bakgrund för studien och syftet med intervjuerna.  

Tabell 1. Kronologisk ordning av de databaser samt sökord och fraser som använts. 
Respektive sökresultats antal träffar är angivet. 
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Studien är dels avgränsad till att undersöka vad som menas med en 
god hästvälfärd och varför det är viktigt med en god inhysningsmiljö för 
en god hästvälfärd. Dels även till att lyfta fram de allmänna och de mest 
väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö som påverkar 
hästvälfärden samt att redogöra för generella och de vanligaste 
hälsoproblem och beteendestörningar som förekommer bland 
uppstallade hästar och hur dessa påverkar hästvälfärden i stallet. Studien 
undersöker även länsstyrelsens förprövning av djurstallar för 
hästhållning. Detta dels genom att redogöra för förprövningens innebörd 
och syfte samt förprövningsprocessen för häststallar och dels genom att 
analysera länsstyrelsens granskning av häststallar genom det 
förprövningsunderlag som används vid uppförande, ändring och 
förlängning av häststallar. Analysen av länsstyrelsens granskning genom 
förprövningsunderlaget har begränsats till Skånes län samt utifrån att 
enbart beröra de mest väsentliga faktorerna i underlaget som påverkar 
hästens välfärd. Valet av dessa faktorer i hästens inhysningsmiljö 
genomfördes genom intervjun med djurskyddsinspektören. Detta för att 
få reda på vilka faktorer i hästens inhysningsmiljö som i praktiken har 
den största påverkan på dess välfärd. För att validera inspektörens 
argument tillfrågades även fyra andra djurskyddsinspektörer på 
Länsstyrelsen Skåne via e-post vilka faktorer i hästens inhysningsmiljö 
de anser vara mest väsentliga för hästens välfärd. Genom intervjun med 
djurskyddsinspektören skedde även en begränsning till de vanligaste 
hälsoproblem och beteendestörningar som förekommer i traditionell 
hästhållning och som påverkar hästvälfärden. Detta för att belysa de i 
praktiken viktigaste och vanligaste problemen för hästens välfärd i 
inhysningsmiljön. Jag valde att genomföra intervjuer med 
myndighetspersoner för att på ett objektivt sätt åskådliggöra hästens 
välfärd i inhysningsmiljön.  

För att kunna redogöra för hur de mest väsentliga faktorerna i 
hästens inhysningsmiljö påverkar hästvälfärden belyser först 
litteraturöversikten de faktorer i hästens inhysningsmiljö som påverkar 
hästvälfärden samt generella hälsoproblem och beteendestörningar 
bland uppstallade hästar. Utefter de faktorer och problem som 
identifierats i litteraturöversikten har intervjufrågor utformats för 
intervjun med djurskyddsinspektör Henriette Bonde för att kontrollera 
om de mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö samt 
identifiera de vanligaste hälsoproblemen och beteendestörningarna från 
litteraturen stämmer överens med uppfattningen från en praktiker på 
området. Utifrån Henriettes argument återkopplas sedan till det material 
som funnits via litteraturöversikten och därefter att Henriettes åsikter 
sammankopplas med vad litteraturen framhåller. 
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Legal grund för djurskydd 

Detta avsnitt redovisar kortfattat den legala grund som finns för skydd av 
djurs välfärd i Sverige och ligger till grund för det resonemang som förs i 
diskussionen.  

Den svenska djurskyddslagstiftningen anger en miniminivå, d.v.s. en 
lägsta nivå för vad som anses vara acceptabelt vid djurhållning i Sverige. 
De regelsystem som tillhör den svenska djurskyddslagstiftningen är EG- 
förordningar inom ämnet, djurskyddslagen (1988:534), 
djurskyddsförordningen (1988:539) samt föreskrifter utfärdade av 
Jordbruksverket (och alltjämt gällande föreskrifter utfärdade av 
Djurskyddsmyndigheten).  

Djurskyddslagen (1988:534), är en förebyggande lag och en ramlag 
som är grundad på samhällets kulturella och etiska värderingar samt 
mänskliga rättigheter och skyldigheter gentemot djuren. Riksdagen har i 
djurskyddslagen bland annat beslutat om skyldigheter att låta förpröva 
stall med syftet att förebyggande kunna förhindra uppkomsten av 
välfärdsproblem i inhysningsmiljön för djuren.  

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
hästhållning (DFS 2007:6 Saknr L 101) redogör för de gällande 
minimikraven för hästhållning i Sverige. Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd om förprövning (SJVFS 2012:12, Saknr L 
35) föreskriver de särskilda bestämmelserna för förprövning av 
djurstallar.  

Enligt 3 § djurskyddslagen (1988:534) ska stallar för djur ge dem 
tillräckligt med utrymme och skydd samt att de ska hållas rena. Vidare 
föreskrivs i 4 § djurskyddslagen att djur ska hållas och även skötas i en 
god djurmiljö på ett sätt som främjar djurens hälsa samt ger dem 
möjlighet att utöva sitt naturliga beteende.  

I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:6, L 101) 
föreskrivs minsta mått för normal inredning till byggnader och stall för 
hästhållning. När det gäller boxmått är bättre att använda större mått än 
de som anges i föreskrifterna (Jordbruksverket, 2015c). Måtten för spiltor 
utgörs enligt 3 kap. 3 § (DFS 2007:6, L 101) av optimala mått, vilket 
innebär att de inte får underskridas eller överskridas markant. Enligt 3 
kap. 5 §, samma föreskrift, beräknas den lägsta tillåtna takhöjden för en 
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häst genom att multiplicera mankhöjden med 1,5. Dock föreskrivs i 
samma paragraf att takhöjden aldrig får underskrida 220 centimeter för 
hästhållning. Vidare föreskrivs i paragrafen att takhöjden ska mätas från 
den nivå hästen står till takkonstruktionens lägsta nivå. Boxdörrar, 
boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor ska enligt 3 kap. 10 § (DFS 
2007:6, L 101) vara utformade så att de dels minimerar skaderisken och 
dels tillgodoser hästens sociala behov. Tillverkningsmaterialet ska även 
enligt samma paragraf ha en sådan hållfasthet att det står emot sparkar 
från hästen. Enligt de allmänna råden till 3 kap. 7 § (DFS 2007:6, L 101) 
bör bredden på stallgångar minst vara 2,5, 3,0 eller 3,5 m beroende på 
hur stallet är utformat. Enligt 2 kap. 1 § (DFS 2007:6, L 101) är ett 
allmänt krav vid hantering och skötsel av hästar att deras behov av social 
kontakt ska tillgodoses. 

Djurskyddslagstiftningen ställer även vissa krav på hur länge 
hästarna får hållas i stallet. Enligt 5 kap. 1 § (DFS 2007:6, L 101) ska 
hästar under normala förhållanden ges möjlighet att dagligen fritt få röra 
sig i sina naturliga gångarter. Enligt 5 kap. 2 §, samma föreskrift, ska 
rastning av häst i första hand ske utomhus i betes- eller rasthagar.  

Enligt 6 § djurskyddsförordningen (1988:539) är det länsstyrelsen 
som tillhandahåller den sökande ansökningsblanketter samt handlägger 
förprövningsansökningar av djurstallar. Vidare föreskrivs i 4 § (SJVFS 
2012:12, L 35) att en situationsplan, två planritningar/-skisser samt två 
sektionsritningar/-skisser ska bifogas till ansökningsblanketten. Enligt 5 
§, samma föreskrift, ska länsstyrelsen senast åtta veckor efter att ansökan 
är komplett fatta beslut i ärendet. Som grundregel ska därefter stall 
enligt 7 § (SJVFS 2012:12, L 35) besiktigas inom fyra veckor från det 
datum anmälan om besiktning inkommit från den sökande. Enligt 8 §, 
samma föreskrift, kontrollerar länsstyrelsen vid besiktningen att stallet 
byggts enligt förprövningsbeslutet.  

Förprövning av häststallar 

Ett häststalls utformning och funktion är av stor betydelse för hästens 
välfärd (Åhlund, 2013) och sedan 1973 kräver den svenska 
djurskyddslagstiftningen att det sker en förprövning vid uppförande, 
ändring och förlängning av djurstallar, hägn och andra 
förvaringsutrymmen där djur hålls (Länsstyrelsen Skåne län, 2009). 
Förprövning ska även ske då en byggnad som tidigare använts till något 
annat ändamål än hästhållning avses att byggas om eller inredas till 
häststall (Jordbruksverket, 2015a).   
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Innebörden av förprövning av häststallar och dess syfte  

Förprövning av häststallar utgör ett form av ”bygglov”, eller ”stallov” som 
innebär att stallbyggnaden på förhand granskas ur djurskydds- och 
djurhälsosynpunkt (Jordbruksverket, 2015a).  

I princip gäller att de allra flesta traditionella häststallar ska 
förprövas (Ventorp & Michanek, 2001), dock råder undantag för 
förprövning av häststallar enligt 3 § 1p. (SJVFS 2012:12, L 35) då det på 
fastigheten efter nybyggnation eller ombyggnation vistas färre än fem 
hästar. Den person som avser att genomföra byggnationen ansvarar för 
att göra en ansökan om förprövning (Jordbruksverket, 2015a).  

Handläggningen av förprövningsansökningarna sker vanligen av 
byggnadskonsulenter i samråd med länsveterinärerna (Länsstyrelsen 
Skåne län, 2009). Att genomföra en förprövning är kostnadsfritt, dock 
kan den ansvariga personen bli ålagd att betala en särskild straffavgift om 
bygget genomförs utan en godkänd förprövning (Jordbruksverket, 
2015a).   

Förprövningsprocessen av häststallar 

Förprövningsprocessen börjar med att den person som avser att 
genomföra byggnationen skickar in en ansökan om förprövning av 
häststall till den tillhörande länsstyrelsen (Länsstyrelsen Stockholms 
Län, u.å.). Ansökan utgörs av en blankett (D173A) som är framtagen i ett 
samarbete mellan länsstyrelserna och som Jordbruksverket ansvarar för 
(Jordbruksverket, 2015a). Till ansökningsblanketten ska även en 
situationsplan, planritningar/-skisser, sektionsritningar/-skisser samt en 
ritning eller beskrivning av inredningen bifogas (Länsstyrelsen Skåne 
län, 2009). 

Situationsplanen ska visa skalenlig placering av stallbyggnaden i 
förhållande till andra byggnader på fastigheten samt användningen av 
fastighetens olika byggnader (till exempel stall, bostad och tork) 
(Jordbruksverket, 2015a). Denna krävs endast vid ny- och tillbyggnation 
(Länsstyrelsen Skåne län, 2009). Planritningen ska visa skalenlig och 
måttsatt planlösning av stallet, d.v.s. var boxar, gångar, inredning, 
belysning och vattenställen mm finns (Jordbruksverket, 2015a). 
Placeringen av ventilationsdon (tilluft och frånluft) samt dörrar och 
fönster ska även redovisas i planritningen (Länsstyrelsen Skåne län, 
2009). Sektionsritningen ska skalenligt och måttsatt visa typen av tak på 
byggnaden, den inre takhöjden, höjden på boxväggar och inredning, 
eventuella höjdskillnader på golvytan, placering av ventilationsdon och 
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fönster i höjdled mm. (Jordbruksverket, 2015a; Länsstyrelsen Skåne län, 
2009). För att förtydliga inredningens utformning och funktion kan 
exempelvis produktbroschyrer skickas in med den 
inredningsbeskrivning som ska bifogas till ansökningsblanketten 
(Länsstyrelsen Stockholms Län, u.å).  

Därefter påbörjas handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen 
granskar ansökan med avseende på byggnationens inredning, liggytor 
och utgödslingssystem, mått och utrymmen, utfodrings- och 
dricksvattenanordningar, stallklimatet och luftkvaliteten samt 
brandskyddet (Jordbruksverket, 2015a). Efter att eventuella 
kompletteringar krävts in från den sökande tar länsstyrelsen ett beslut 
om förhandsgodkännande i ärendet (Länsstyrelsen Skåne län, 2009). 
Som huvudregel får byggnation inte påbörjas förrän länsstyrelsen har 
godkänt förprövningsansökan (Jordbruksverket, 2015a). 
Förprövningsbeslutet kan även förenas med villkor, vilket innebär att 
utöver vad den sökande har skickat in ska särskilda kriterier för 
exempelvis byggnadskonstruktion uppfyllas (Ventorp & Michanek, 2001). 

När byggnationen av stallet är färdig ska länsstyrelsen besiktiga det 
innan hästar får sättas in i stallet (Länsstyrelsen Skåne län, 2009).  
Anmälan om besiktning görs av den person som avsett att bygga stallet 
(Ventorp & Michanek, 2001). Vid besiktningen kontrollerar länsstyrelsen 
att stallet byggts enligt förprövningsbeslutet, har detta genomförts 
godkänns stallet och får därmed tas i bruk (Jordbruksverket, 2015a).    

Konstateras avvikelser vid besiktningen ska dessa åtgärdas och en 
ombesiktning ske av stallet (Länsstyrelsen Skåne län, 2009). Kvarstår 
avvikelserna efter ombesiktningen och hästar hålls i stallet kommer 
länsstyrelsen enligt 26 § djurskyddslagen (1988:534) att besluta om ett 
föreläggande (Jordbruksverket, 2015a). Länsstyrelsen kan även enligt 
samma paragraf besluta om förbud att hålla hästar i stallet (Länsstyrelsen 
Stockholms Län, u.å.). En stallbyggnad bedöms därför inte vara i 
bruksskick förrän alla grundkrav på god hästhållning är uppfyllda 
(Mellberg, 2007). 
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Resultat 

Detta avsnitt består av fyra delar. Första delen utgör en litteraturöversikt 
för att lyfta fram de faktorer i hästens inhysningsmiljö som påverkar dess 
välfärd samt att belysa generella hälsoproblem och beteendestörningar 
bland uppstallade hästar. Del två är en intervju med Henriette Bonde, 
djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen Skåne, med syfte att lyfta fram de 
mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö som påverkar 
hästvälfärden samt de vanligaste hälsoproblemen och 
beteendestörningarna i traditionell hästhållning. Del tre visar svaren från 
fyra andra djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen Skåne om vilka 
faktorer i hästens inhysningsmiljö de anser vara mest väsentliga för 
hästens välfärd. I fjärde delen redovisas resultatet av en intervju med 
Jenny Lilja, byggnadskonsulent på Länsstyrelsen Skåne, detta med syfte 
att förstå hur länsstyrelsen genom förprövningsunderlaget granskar att 
häststallar, med avseende på de mest väsentliga faktorerna i 
inhysningsmiljö, uppfyller hästens behov och krav.  

Litteraturöversikt över påverkan på hästvälfärden i 
stallet 

En mängd olika faktorer i hästens inhysningsmiljö kan påverka dess 
välfärd negativt genom att orsaka hästen både hälsoproblem och 
beteendestörningar (Sainsbury, 1984). Dessa leder till att hästen utsätts 
för lidande och därmed orsakas välfärdsproblem i stallet (Jensen, 1993). 
Ur tabell 2 framgår de faktorer i inhysningsmiljön som genom 
litteraturen visar sig påverka hästvälfärden samt generella hälsoproblem 
och beteendestörningar bland uppstallade hästar.  
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Tabell 2. Faktorer i hästens inhysningsmiljö som genom litteraturen visar sig påverka 
hästens välfärd samt generella hälsoproblem och beteendestörningar bland uppstallade 
hästar.  
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Nedanstående två underrubriker inbegriper dels vad som menar med en 
god hästvälfärd och dels varför det är viktigt med en god inhysningsmiljö 
för en god hästvälfärd. 

Hästvälfärd 

Hästens naturliga beteende har sedan den domesticerades av människan 
för ungefär 6000 år sedan endast förändrats i liten utsträckning (Mills & 
McDonnell, 2005). Detta innebär att tamhästen i stor utsträckning har 
samma instinkter och beteende som sina vilda artfränder och därmed är 
även de beteendemässiga behoven de samma (Fraser, 2010). Med andra 
ord krävs därför att särskilda förhållanden beaktas vid traditionell 
uppstallning av hästen för att uppfylla dess naturliga behov och därmed 
även uppnå en god hästvälfärd. Traditionell hästhållning innebär att 
hästarna största delen av dygnet hålls uppstallade i enskilda boxar och 
under ett antal timmar på dagen har tillgång till rasthage (Sainsbury, 
1984). 

Fraser (2010) förklarar att ett heltäckande koncept för att kunna 
förstå och bedöma en hästs välfärd är att studera dess hälsotillstånd. 
Detta tillstånd avser såväl hästens fysiska som psykiska hälsa (Mills, et al., 
2000; Curtis, et al., 1996).  

Den närmare innebörden av begreppet hästvälfärd är svår att 
definiera (Fraser, 2010), men att begreppet inkluderar direkta hot mot 
hästens fysiska och psykiska hälsa (Langley, 1990). Dessa hot kan utgöras 
av obehag eller smärta till följd av eventuella sjukdomar eller skador och 
förhållanden som orsakar att hästens förmåga att interagera med sin 
omgivning är nedsatt (Fraser & Broom, 1990).  

Essensen av en häst utgörs av de tre grundläggande faktorerna 
fysiska egenskaper, beteende och naturliga behov (Fraser, 2010). Med 
andra ord kan därför sägas att hästens natur utgör en del av helheten av 
hästens identitet (Budiansky, 1997). Hästens natur kan därför förklaras ge 
en god indikator på de behov och den sysselsättning som hästen kräver 
vid hållning av människan för att upprätthålla en god välfärd 
(McDonnell, 2002). För god hästhållning kan det därför inte anses vara 
tillräckligt med allmän kunskap om djurs beteenden, utan att det krävs 
särskild kunskap om hästens naturliga beteende för att kunna säkerställa 
den en god välfärd (Fraser, 2009; Ventorp & Michanek, 2001).  

Principerna för god hästvälfärd kan sammanställas i hästens fem 
friheter (Korpa, et al., 2013; FAWC, 1992). Brambell Committee (1965) 
förklarar att den första friheten innebär att hästen har ett behov av 
tillgång till färskt och rent vatten samt en diet som säkerställer att hästen 
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håller sig stark och frisk. Den andra friheten innebär att hästen har 
behov av tillräckligt med strömaterial samt en viloplats som ger hästen 
skydd från ogynnsamma väderförhållanden. Den tredje friheten förklaras 
innebära att hästen under långa perioder inte ska utsättas för betydande 
psykisk stress. Den fjärde friheten innebär att skador, sjukdom och 
smärta hos hästen i möjligaste mån ska förebyggas. Om förebyggande 
åtgärder inte är möjliga ska en diagnos skyndsamt ställas och en 
behandling sättas in mot sjukdomen, infektionen eller skadan. Den 
femte och sista friheten innebär att hästar bör hållas med andra hästar, 
eller i sällskap med andra djur, samt att de bör hållas i sådana situationer 
som främjar deras naturliga beteende (Brambell Committee, 1965). 

Genom att studera hästens naturliga beteende av bland annat långa 
ättider, mycket rörelse och social interaktion med artfränder menar 
(McDonnell, 2002) att god hästvälfärd innebär att tillgodose hästens 
behov av bete, socialt umgänge, utfodring, veterinärvård och stallplats. 

Hästen och dess inhysningsmiljö 

Hästen har grundläggande behov av social kontakt med artfränder, långa 
ättider och rörlighet som behöver bli tillgodosedda genom en anpassad 
inhysningsmiljö för att hästen i traditionell hästhållning inte ska utveckla 
olika typer av hälsoproblem och beteendestörningar (Sainsbury, 1984; 
Jordbruksverket, 2015b). Mason (1991) förklarar att beteendestörningar 
hos hästar i de allra flesta fall uttrycks genom olika typer av stereotypier. 
Dessa är beteenden som är kopplade till de miljöer där hästen hålls och 
där de hindras från att utföra sitt naturliga beteende (till exempel hindras 
från ett visst rörelsemönster eller hålls socialt isolerad) (Nicol, 1999; 
Åhlund, 2013).  

Många av dagens hästar hålls uppstallade inomhus större delen av 
dygnet, vilket inte är naturligt för dem (Mills, et al., 2000; 
Jordbruksverket 2011b). I allmänhet tillbringar hästen i Sverige mest tid 
uppstallad under höst- och vinterperioderna med anledning av de låga 
utomhustemperaturerna under dessa perioder (Couëtil & Ward, 2003). 
Att hålla hästar uppstallad under långa perioder har visat sig orsaka dem 
både andningssvårigheter (Hotchkiss, et al., 2007; Wathes, 1994) samt en 
ökad förekomst av stereotypa beteenden (McGreevy et al., 1995).  
Hartung (1994) förklarar vidare att hästhållning i slutna system, så som 
stallar, oundvikligen utsätter både hästens andningssystem samt 
integumentsystem för olika luftburna substanser och ämnen, vilket 
riskerar att orsaka hästen stort lidande. De långsiktiga konsekvenserna av 
en bristfällig inhysningsmiljö förklarar Curtis et al., (1996) är att hästens 
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prestationsförmåga kraftigt försämras samt att hästen får en förkortad 
livslängd. Hästen har även ett behov av dagsljus eftersom det påverkar 
hästens hårfällning, hårsättning och brunstrytm (Budiansky, 1997).  

Tiden som en häst behöver vistas i ett stall för att påverkas av 
hälsoproblem och beteendestörningar har visat sig variera dels mellan 
individer och dels på stallets utformning, anpassning och skötsel (Casey, 
2002). Hästar som är uppstallade mer än 20 timmar per dag har en 
mycket högre risk för att utveckla beteendeproblem (McGreevy et al., 
1995). Djuret utsätts då för lidande och upplever därmed 
välfärdsproblem (Jensen, 1993). 

Mills & Clarke (2002) förklarar att en god utformning, anpassning 
och skötsel av hästens inhysningsmiljö är en förutsättning för god 
hästvälfärd i stallet. Genom att hålla hästen en god inhysningsmiljö kan 
både hälsoproblem och beteendestörningar förebyggas till att enbart 
förekomma i enstaka fall (Hartung, 1994).  

Hästar som hålls uppstallade i sådana inhysningsmiljöer att deras 
naturliga beteende inte främjas löper stor risk för att under sin livstid 
drabbas av hälsoproblem så som hälta, ryggproblem, långvarig hosta, 
svåra sårskador och fetma (Bateson, 2003; CIGR, 1994). Cooper & 
McGreevy (2002) förklarar även att dessa hästar löper större risk än andra 
att utveckla stereotypiska beteenden så som är boxvävning, krubbitning, 
boxvandring, huvudkastning, och stereotypt sparkande mot väggen.  

Påverkan på hästvälfärden i stallet enligt 
djurskyddsinspektör Henriette Bonde 

De faktorer i hästens inhysningsmiljö som Henriette Bonde anser vara 
mest väsentliga för hästens välfärd samt argument för dessa framgår ur 
tabell 3. Urvalet av de mest väsentliga faktorerna skedde enbart utifrån 
den lista med faktorer som genom litteraturen visat sig påverka hästen 
och dess välfärd. Detta eftersom Henriette inte ansåg att listan som 
skapats via litteraturöversikten utelämnade några faktorer som påverkar 
hästvälfärden.   
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De hälsoproblem och beteendestörningar som Henriette Bonde anser 
vara de vanligast förekommande i traditionell hästhållning framgår ur 
tabell 4.   

 
 
 
 
 

Tabell 3.  De faktorer i hästens inhysningsmiljö som Henriette Bonde anser vara mest 
väsentliga för hästens välfärd samt Henriettes argument för dessa.  

Tabell 4. De vanligaste hälsoproblem och beteendestörningar som enligt Henriette Bonde 
förekommer i traditionell hästhållning.  
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Nedan redogörs för hur de tre faktorer i hästens inhysningsmiljö som 
Henriette Bonde anser vara mest väsentliga påverkar hästvälfärden. De 
övriga faktorerna i inhysningsmiljön redogörs inte för eftersom de inte 
bedömts vara mest väsentliga och därigenom utgöra de största hoten mot 
en god hästvälfärd i stallet.  

Social kontakt 

Eftersom tamhästen har samma beteendemässiga behov som sina vilda 
artfränder (Fraser, 2010), är den sociala kontakten med artfränder även 
mycket viktig för hästen som hålls uppstallad och den har därmed en 
stark drift hålla sig till sin flock (Mills & McDonnell, 2005). Ventorp & 
Michanek (2001) förklarar därför att det är viktigt att förstå att hästen är 
ett flockdjur även i stallet och att en häst som skiljs från flocken utsätts 
för kraftig stress.  

Stress kan uttrycka sig på flera olika sätt hos hästen (Waran, 2002). 
Henriette Bonde förklarar att en häst som inte ges möjlighet till social 
kontakt i inhysningsmiljön dels kan orsakas fysiska skador (från sig själv 
eller sin omgivning) och dels kan börja utöva stereotypiska beteenden, 
däribland krubbitning och boxvävning är de vanligast förekommande 
(Bonde, H., pers. medd, 2016). Stress kan alltså uttrycka sig både genom 
hälsoproblem och beteendestörningar och därigenom orsaka hästen 
lidande (Waran, 2002). När hästar hålls i individuella boxar är det därför 
viktigt att kontakten mellan dem behålls för att de ska ges möjlighet att 
utöva sitt naturliga beteende och undvika uppkomsten av stress (Ventorp 
& Michanek, 2001).  

”Social kontakt är en av de absolut viktigaste faktorerna… 
vi måste förstå att det är ett flockdjur som vi håller 
uppstallat” (Bonde, H., pers. medd, 2016).  

Inredningen 

Den största risken med inredningen i hästens inhysningsmiljö är att den 
orsakar hästen fysiska skador (Mills & Clarke, 2002). Henriette Bonde 
förklarar att skador på hästar från inredningen inte enbart har en 
långsiktig negativ påverkan på hästens välfärd, utan att en häst även kan 
behöva avlivas på grund av svåra skador orsakade av den (Bonde, H., 
pers. medd, 2016).  
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De fysiska skador som orsakar hästen störst välfärdsproblem är att 
den antingen fastnar eller åsamkas djupa sårskador från inredning som 
är olämpligt utformad eller dimensionerad (Jordbruksverket 2011b). 
Henriette Bonde förklarar att det inte är ovanligt att hästar fastnar med 
en av sina hovar i dåligt utformade boxgaller, vilket kan leda till att 
hästen blir så stressad att benet slits av på grund av de kraftiga 
ryckningar hästen gör för att försöka komma loss (Bonde, H., pers. medd, 
2016).   

Boxväggar, boxdörrar, skiljeväggar mellan spiltor, boxgaller och 
stallgångar ska vara utformade på ett sådant sätt att skaderisken 
minimeras (Jordbruksverket 2011a). Materialet som används måste även 
vara beständigt och därmed dels kunna stå emot hästsparkar och dels ta 
emot stora delar av hästens kroppsvikt för att reducera skaderisken 
(Jordbruksverket, 2015b). Utskjutande delar som finns både i boxar och 
stallgångar (till exempel grindlås och täckeshängare) ska antingen 
utformas eller skyddas på ett sådant sätt att skaderisken undviks och 
hästens välfärd kan främjas (Hartung, 1994). Henriette Bonde förklarar 
att täckeshängare som är placerade precis intill boxdörren utgör en stor 
risk för att orsaka hästen käkfrakturer och djupa sårskador eftersom 
hästen riskerar att fastna i dem med huvudet när den tittar ut genom 
öppningen i boxdörren (Bonde, H., pers. medd, 2016). Inredningen i 
stallet ska även vara utformad för att tillgodose hästens sociala behov 
(Jordbruksverket, 2011b), detta för att minimera risken för stereotypiska 
beteenden och därmed negativ påverkan på hästvälfärden (Åhlund, 2013; 
Nicol, 1999). 

”Sannolikheten för en bättre välfärd i stallet ökar om 
lagstiftningen ses som lägsta nivå för god välfärd” (Bonde, 
H., pers. medd, 2016). 

Utrymmet 

För en god hästvälfärd i stallet krävs att utrymmena där hästen vistas är 
utformade så att den kan bete sig naturligt (Jordbruksverket, 2011a). 
Henriette Bonde förklarar att ”om hästen står i för litet utrymme så har 
den väldigt begränsad möjlighet att röra sig naturligt” (Bonde, H., pers. 
medd, 2016). Detta innebär att utrymmena såväl ska ge hästen skydd som 
att vara rymliga så att hästen både kan ligga och röra sig obehindrat 
(McGreevy et al., 1995).  

Henriette Bonde förklarar vidare att om hästen blir väldigt 
begränsad i sin möjlighet att röra sig uppkommer stereotypiska 
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beteenden, vanligen krubbitning eller vävning, eftersom det är ett sätt 
för den att hantera att inte kunna röra sig (Bonde, H., pers. medd, 2016). 
Boxens form, längd, bredd och kortaste sida har stor påverkan på både 
hästens liggtid och beteende i boxen, vilket i sin tur även påverkar 
välfärden (Jordbruksverket, 2011b). Detta eftersom tiden som hästen 
ligger ned samt dess beteende i boxen är direkt kopplat till hur trygg och 
bekväm den känner sig i utrymmet (Åhlund, 2013). Hästen behöver ligga 
ned för att kunna sova sin djupsömn och därigenom både ta igen sig 
fysiskt samt stärka immunförsvaret och sänka infektionskänsligheten 
(Ventorp & Michanek, 2001), vilket är viktigt för att undvika både 
hälsoproblem och beteendestörningar (Fraser, 2009).  

Henriette Bonde förklarar även att en låg takhöjd har större 
betydelse än många tror, eftersom det kan orsaka hästen både sårskador 
och psykisk stress när den antingen stegrar sig eller slår upp högt med 
huvudet (Bonde, H., pers. medd, 2016).  

”Krubbitning och vävning är beroenden som hästen 
utvecklar och har den väl utvecklat beteendet så går det inte 
att få bort… utrymmet är väldigt viktigt och har en väldigt 
långsiktig påverkan” (Bonde, H., pers. medd, 2016). 

Påverkan på hästvälfärden i stallet enligt 
djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen Skåne  

För att validera djurskyddsinspektör Henriette Bondes argument 
tillfrågades även fyra andra djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen 
Skåne via e-post vilka faktorer i hästens inhysningsmiljö de anser vara 
mest väsentliga för hästens välfärd. Ur tabell 5 framgår inspektörernas 
svar. 
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Länsstyrelsen Skånes granskning av häststallar genom 
förprövningsunderlaget enligt byggnadskonsulent Jenny 
Lilja 

Utifrån svaren på de mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö 
utpekade av djurskyddsinspektör Henriette Bonde genomfördes en 
intervju med Jenny Lilja, byggnadskonsulent på Länsstyrelsen Skåne. 
Detta för att få förståelse för hur länsstyrelsen genom 
förprövningsunderlaget granskar att häststallar, med avseende på de 
mest väsentliga faktorerna, uppfyller hästens behov.  

Länsstyrelsen Skånes granskning av häststallar genom 
förprövningsunderlaget, med avseende på social kontakt, inredning och 
utrymme som de mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö, 
framgår ur tabell 6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Svaren från fyra djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen Skåne om vilka faktorer 
i hästens inhysningsmiljö de anser vara mest väsentliga för hästens välfärd.   
 



29 

 
Nedan redogörs för huruvida Länsstyrelsen Skånes granskning av 
häststallar genom förprövningsunderlaget, med avseende på social 
kontakt, inredning och utrymme som de mest väsentliga faktorerna i 
hästens inhysningsmiljö, kan anses vara tillräcklig för att säkerställa 
hästen en god välfärd i stallet. Detta sker genom en bedömning av hur 
väl Länsstyrelsen Skånes granskning av de tre mest väsentliga faktorerna 
överensstämmer med litteraturen samt intentionerna i 
djurskyddslagstiftningen.    

Med avseende på social kontakt, inredning och utrymme som de 
mest väsentliga faktorerna i hästens inhysningsmiljö kan Länsstyrelsen 
Skånes granskning genom förprövningsunderlaget anses vara tillräcklig 
för att säkerställa hästen en god välfärd i inhysningsmiljön.  

”Byggnationen granskas utifrån djurskyddslagen och de 
djurslagsspecifika bestämmelser med bl.a. måttföreskrifter 
som Jordbruksverket upprättat… vi godkänner inte en 
byggnad som inte uppfyller Jordbruksverkets minimikrav 
på varken hästens utrymme eller inredning” (Lilja, J., pers. 
medd, 2016).  

Social kontakt 

Enligt 3 kap. 10 § (DFS 2007:6, L 101) ska boxväggar och skiljeväggar 
mellan spiltor vara utformade på ett sådant sätt att hästens sociala behov 
tillgodoses. Att hästens behov på social kontakt är uppfyllt granskar 
Länsstyrelsen Skåne genom den beskrivning eller ritning av inredningen 

Tabell 6. Hur Länsstyrelsen Skåne genom förprövningsunderlaget granskar att hästens 
behov av social kontakt samt krav på inredning och utrymme är uppfyllt enligt 
byggnadskonsulent Jenny Lilja. 
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som ska bifogas till ansökningsblanketten (Lilja, J., pers. medd, 2016). Ur 
denna ska framgå om det i boxväggarna ska finnas ett boxgaller eller inte, 
vilket material som ska användas till boxgallret samt måttangivelser för 
de fria öppningarna i gallret (Länsstyrelsen Skåne län, 2009).  

”Krav på social kontakt finns och de bör ha fysisk kontakt, 
vilket betyder att boxväggarna i standard fall antingen ska 
vara öppna upptill eller med ett godtagbart galler för att 
godkännas” (Lilja, J., pers. medd, 2016).     

Inredning 

Boxdörrar, boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor ska enligt 3 kap. 10 
§ (DFS 2007:6, L 101) vara utformade så att de minimerar skaderisken för 
hästen. Tillverkningsmaterialet ska även enligt samma paragraf ha en 
sådan hållfasthet att det står emot hästsparkar. Måtten för dörrar samt 
stallgångar ska vara anpassade så att hästen kan passera och förflytta sig 
säkert (Jordbruksverket, 2015c). Att hästens krav på inredning 
(boxväggarna, boxdörrarna, skiljeväggarna mellan spiltor och stallgångar) 
är uppfyllt granskar Länsstyrelsen Skåne även genom den beskrivning 
eller ritning av inredningen som ska bifogas till ansökningsblanketten 
(Lilja, J., pers. medd, 2016). Ur denna ska framgå den typ av inredning 
som ska användas, måttangivelser för inredningen samt vilket material 
som är tänkt att användas till inredningen (Länsstyrelsen Skåne län, 
2009). I många fall utgörs denna beskrivning av ett bifogat produktblad 
från försäljaren, vilka uppvisar varierad kvalitet och därför kan det krävas 
in kompletterande beskrivningar för att möjliggöra beslutsfattning (Lilja, 
J., pers. medd, 2016). 

”Vi kräver att den sökande väl beskriver hur inredningen är 
tänkt att se ut för att vi, med utgångspunkt från 
Jordbruksverkets föreskrifter, ska kunna bedöma kvaliteten 
och säkerheten av den ur hästens välfärdsperspektiv” (Lilja, 
J., pers. medd, 2016). 

Utrymme  

Jordbruksverkets föreskrifter (DFS 2007:6, L 101) föreskriver minsta 
mått för normal inredning till stallbyggnader för hästhållning. När det 
gäller boxmått är det därför alltid bättre att använda större mått än de 
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som anges i föreskrifterna för att främja en bättre välfärd 
(Jordbruksverket, 2015c). Enligt 3 kap. 5 § (DFS 2007:6, L 101) ska 
takhöjden mätas från den nivå hästen står till takkonstruktionens lägsta 
nivå och den tillåtna lägsta takhöjden beräknas genom att multiplicera 
hästens mankhöjd med 1,5, men får aldrig underskrida 220 centimeter 
för hästhållning. Att hästens krav på utrymme (boxens längd- och 
breddmått, takhöjd, area och kortaste sida) är uppfyllt granskar 
Länsstyrelsen Skåne dels genom att titta på de måttangivelser av boxen 
som den sökande skickat in och dels genom att beräkna boxens storlek 
med utgångspunkt från de inskickade måtten. Utifrån detta kontrollerar 
Länsstyrelsen att måtten uppfyller de minikrav som föreskrivs i 
Jordbruksverkets föreskrifter (Lilja, J., pers. medd, 2016). Ur den 
inskickade planritningen ska måttangivelser för boxar samt spiltor bland 
annat framgå och ur den inskickade sektionsritningen ska den invändiga 
takhöjden bland annat anges (Länsstyrelsen Skåne län, 2009).  

”Vi arbetar utifrån Jordbruksverkets föreskrifter och tittar 
då på hur stor boxen är enligt ansökan och därefter hur stor 
häst som får vara i den boxen enligt föreskrifterna… vårt 
jobb är att se till att alla föreskrifterna uppfylls… vi kan inte 
kräva mer än vad lagen säger, men genom diskussion med 
den sökande kan vi prata om varför till exempel större mått 
eller ett annat typ av material kan vara bättre för hästen” 
(Lilja, J., pers. medd, 2016).    
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Denna studie visar att en god hästvälfärd i stallet innebär att tillgodose 
hästens behov utifrån dess naturliga beteende (McDonnell, 2002) och att 
det är viktigt med en god inhysningsmiljö eftersom de flesta hästar 
spenderar stora delar av dygnet uppstallade (Mills, et al., 2000). Detta gör 
att hästen oundvikligen utsätts för påfrestningar från sin omgivning 
(Mills & Clarke, 2002) som kan orsaka den både hälsoproblem samt 
beteendestörningar och leda till lidande (Dawkins, 2008). Studien visar 
även att de faktorer i hästens inhysningsmiljö som är mest väsentliga för 
dess välfärd är social kontakt, inredningen och utrymmet (Bonde, H., 
pers. medd, 2016) och att dessa kan orsaka hästen både fysiska skador 
samt stereotypiska beteenden (Bonde, H., pers. medd, 2016; Mills & 
Clarke, 2002). Dessutom framkommer att Länsstyrelsen Skånes 
granskning genom förprövningsunderlaget, med avseende på social 
kontakt, inredning och utrymme som de mest väsentliga faktorerna, kan 
anses vara tillräcklig för att säkerställa hästen en god välfärd i stallet.  

Att hålla hästar uppstallade kräver särskild kunskap om deras 
naturliga beteende för att kunna säkerställa dem god välfärd (Fraser, 
2009). I många fall tror sig dock både häst- och stallägare, utifrån sina 
egna värderingar, veta hur hästens inhysningsmiljö ska vara utformad för 
att vara anpassad på bästa sätt och därmed främja hästens välfärd (Lilja, 
J., pers. medd, 2016). Henriette Bonde förklarar att detta kan vara 
problematiskt eftersom hästhållningen då ofta istället tenderar att bli 
utformad och anpassad efter att uppfylla människans egna behov, 
komfort och intressen (Bonde, H., pers. medd, 2016). Resultatet av att 
inte hålla hästar i en inhysningsmiljö som är anpassad efter dess 
naturliga beteende är att de utvecklar olika typer av hälsoproblem och 
beteendestörningar (Sainsbury, 1984). Djuren utsätts därigenom för 
lidande och upplever därmed välfärdsproblem (Jensen, 1993).  

Med denna studie som utgångspunkt kan man säga att den svenska 
djurskyddslagstiftningen kan antas fungerar som en stöttepelare för god 
hästvälfärd i stallet. Den verkar förebyggande och anger en miniminivå 
för vad som anses vara acceptabelt i Sverige vid djurhållning. Genom 
djurskyddslagstiftningen ställs därmed krav på häst- och stallägare att 
agera på vissa sätt som ska främja hästens välfärd, vilket gör att 
lagstiftningen kan antas fungera vägledande i häst- och stallägares 
agerande mot uppkomsten av både hälsoproblem och 

Diskussion 
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beteendestörningar. Detta anser jag skapar en trygghet för en god 
hästvälfärd i stallet, eftersom faktum är att många häststallägare saknar 
kunskap om hästarnas särskilda krav på inhysningsmiljön och varför de 
har dessa (Waran, 2002; Bonde, H., pers. medd, 2016; Lilja, J., pers. 
medd, 2016).  

Utöver ägares agerande för god hästvälfärd kan de grundläggande 
förutsättningarna för en god välfärd i stallet antas skapas genom 
förprövningarna av stallarna, vilka sker i enlighet med 
djurskyddslagstiftningen. Dock anser jag att det är viktigt att poängtera 
att en god hästvälfärd i stallet inte är garanterad enbart för att stallet 
blivit godkänt av länsstyrelsen. För att upprätthålla en god hästvälfärd 
krävs även att stallet underhålls, sköts och allteftersom anpassas efter de 
individuella hästar som hålls uppstallade (Casey, 2002).  

Ett problem med djurskyddslagstiftningen menar Henriette Bonde 
är att även om den ställer vissa krav på hur länge hästarna får hållas i 
stallet föreskriver den inte hur länge hästen ska hållas utomhus för 
rastning samt att den inte innehåller riktlinjer för att detta ska ske dagtid 
(Bonde, H., pers. medd, 2016). Detta kan alltså innebära att hästen hålls 
uppstallad många timmar innan den släpps ut för rastning samt att 
rastningen enbart sker korta stunder, vilket ställer stora krav på 
inhysningsmiljöns utformning och anpassning. I de fall detta sker är det 
särskilt tydligt hur länsstyrelsens förprövning av häststallar ger hästen 
förutsättningar för en god välfärd i stallet.  

Litteraturen visar på att en mängd olika faktorer i hästens 
inhysningsmiljö kan påverka dess välfärd negativt. Att lyfta fram de 
faktorer i hästens inhysningsmiljö som har väsentlig påverkan på dess 
välfärd samt att visa på hur dessa påverkar hästvälfärden anser jag 
belyser vikten av en god inhysningsmiljö för en god hästvälfärd. Detta 
kan leda till ökad förståelse och motivation bland ägare att i större 
utsträckning främja god hästvälfärd i stallet. En av de faktorer i hästens 
inhysningsmiljö där åsikterna särskilt går isär om huruvida den utgör en 
av de mest väsentliga eller inte är ventilationen. Henriette Bonde 
förklarar att ventilationen i stallet har en stor påverkan på hästens 
välfärd, men att hon inte anser denna som prioritet ett och därmed en av 
de absolut viktigaste faktorerna utan snarare som prioritet två. Hon 
menar på att många stallar hålls öppna och på så vis naturligt ventileras 
samt att de flesta hästar i traditionell hästhållning dagtid hålls utomhus i 
rasthagar. Andra djurskyddsinspektörer på Länsstyrelsen Skåne anser 
samtidigt att ventilationen är väsentligt eftersom den dels påverkar 
flertalet andra faktorer i inhysningsmiljön och dels är viktig eftersom 
hästar är extremt känsliga för luftföroreningar (Boijsen, A., pers. medd, 
2016; Lundbäck, C., pers. medd, 2016). Jenny Lilja förklarar att 
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ventilationen är en faktor som ofta glöms bort som en av de allra 
viktigaste. Hon menar på att när människan är i stallet är ofta dörrarna 
öppna eller hästarna ute i rasthagar vilket oftast innebär att ventilationen 
är god, men att när hästarna tas in för natten blir inneluften dålig och 
påverkar hästarna negativt i flera timmar innan dörrarna på morgonen 
återigen öppnas och problemet försvinner (Lilja, J., pers. medd, 2016). 

Hästens sociala kontakt, inredning och utrymme i inhysningsmiljön 
har alla både stor samt långsiktig negativ påverkan på hästvälfärden om 
de inte beaktas på rätt sätt (Bonde, H., pers. medd, 2016). Att anpassa 
dessa faktorer, utöver lagstiftningens minimikrav, till hästens naturliga 
beteende kan antas leda till att god välfärd blir godare och även att 
sannolikheten för en långsiktigt hållbar hästhållning ur hästens 
välfärdsperspektiv ökar.  

Med avseende på de tre faktorer i hästens inhysningsmiljö som 
utpekats som mest väsentliga anser jag Länsstyrelsen Skånes granskning 
genom förprövningsunderlaget vara tillräcklig för att säkerställa hästen 
en god välfärd i stallet, eftersom både litteraturen samt intentionerna i 
djurskyddslagstiftningen väl genomspeglas i länsstyrelsens 
handläggningsarbete. Utifrån de minimikrav som 
djurskyddslagstiftningen föreskriver granskar Länsstyrelsen Skåne en 
stallbyggnad och godkänner inte en byggnad som inte uppfyller 
lagstiftningens minimikrav (Lilja, J., pers. medd, 2016). De arbetar även 
utifrån att lagstiftningen kan anses utgöra en miniminivå för god 
hästvälfärd (Bonde, H., pers. medd, 2016). Jag anser därav att 
Länsstyrelsen Skåne arbetar för att främja hästen ur djurskydds- och 
djurhälsosynpunkt i stallet. Även att nödvändiga åtgärder vidtas i 
förprövningsprocessen, genom att detaljerade uppgifter om hästens 
utrymme, inredning och tillgång till social kontakt krävs in, för att 
skydda hästen från onödigt lidande och därmed främja god hästvälfärd. 

Viktigt att poängtera anser jag dock är att den legala grunden för 
djurskydd utgör ramen för vad Länsstyrelsen Skåne kan utkräva av en 
stallägare. Detta innebär att lagstiftningen i viss mån kan antas begränsa 
myndighetens arbete för en god hästvälfärd i stallet, vilket i annat fall 
skulle möjliggöra att bland annat större utrymmen skulle kunna krävas 
och därigenom i högre grad främja hästens välfärd. Jag anser dock, i 
enlighet med Jenny Liljas uttalande, att länsstyrelsen kan föra en dialog 
med stallägaren om hur hästens inhysningsmiljö bättre kan utformas och 
anpassas. Detta för att öka deras kunskap, vilja och val till förändring, 
vilket i sin tur främjar en bättre hästvälfärd i stallet.  

Jag ansåg till en början att det skulle vara tillräckligt med en intervju 
för att lyfta fram de faktorer som djurskyddsinspektörer i sin yrkesroll 
anser vara mest väsentliga. Dock insåg jag över tid att 



36 

djurskyddsinspektörerna även i sin yrkesroll har olika erfarenheter och 
värderingar som påverkar hur de ser på inhysningsmiljöns påverkan på 
hästvälfärden. Därför kompletterades med åsikter från fler inspektörer 
för att validera djurskyddsinspektör Henriette Bondes argument. En 
svårighet har dock varit att genomföra intervjuerna och samla in 
intervjusvaren inom de tidsramar jag planerat eftersom inspektörerna är 
hårt arbetsbelastade och inte har så mycket tid.  

Djurskyddsinspektörerna i studien anser jag kan antas bedöma 
vikten av faktorerna i hästens inhysningsmiljö utifrån lite olika scenarier, 
till exempel att hästarna står inne ett helt dygn, under dagen, under 
natten, att stallet är öppet osv. Det hade därför varit bra om studien 
utgått från ett visst scenario i stallet med särskilda förutsättningar för ett 
mer representativt urval av faktorer bland inspektörerna. På grund av att 
urvalet av faktorerna skedde i ett så tidigt skede under mitt 
uppsatsskrivande och att detta sedan styrde och påverkade den fortsatta 
skrivprocessen rådde tidsbrist att i efterhand redigera valet av faktorer i 
inhysningsmiljön.  

Det som studien pekar på vara problematiskt med traditionell 
uppstallning av häst är att häst- och stallägare i allt för stor utsträckning 
förlitar sig på att enbart länsstyrelsens förprövningsarbete ska utmynna i 
att god hästvälfärd långsiktigt kan upprätthållas i stallet. Dessutom utgår 
många ägare enbart från den legala grunden vid planering av 
stallbyggnation samt hållning av hästen och själva inte reflekterar över 
varför vissa mått och liknande krävs av hästens inhysningsmiljö. Även 
om länsstyrelsens granskning av häststallar kan antas skapa de 
grundläggande förutsättningarna för en god hästvälfärd i stallet och 
säkerställa hästen en god välfärd innebär detta inte att en god hästvälfärd 
är garanterad på sikt. Det krävs även att ägaren fortlöpande underhåller 
stallet samt har förståelse för både hästens naturliga behov och 
djurskyddslagstiftningen. Att som ägare dels förstå varför 
måttbestämmelser och liknande finns samt dels innebörden av 
lagstiftningens minimikrav anser jag är viktigt för att en ägare ska kunna 
främja god hästvälfärd i stallet. Jag menar därför att god kunskap om 
inhysningsmiljöns påverkan på hästen leder till att inhysningsmiljön, 
utöver vad lagstiftningen föreskriver, blir bättre utformad och anpassad 
efter hästens naturliga beteende och därmed minskar förekomsten av 
generella hälsoproblem och beteendestörningar. Detta eftersom chansen 
till en bättre välfärd i stallet ökar om lagstiftningen beaktas som lägsta 
nivå för god välfärd (Bonde, H., pers. medd, 2016). Jag anser därför att en 
god hästvälfärd i stallet upprätthålls i ett samspel mellan länsstyrelsens 
förprövning av stallet samt häst- och stallägarens kunskap och intresse 
för hästen och dess naturliga beteende. 
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Slutsats 

• En god hästvälfärd innebär att tillgodose hästens behov 
utifrån dess naturliga beteende 

• Det är viktigt med en god inhysningsmiljö för hästen för en 
god hästvälfärd eftersom de flesta hästar spenderar stora 
delar av dygnet uppstallade, vilket gör att de oundvikligen 
utsätts för påfrestningar från sin omgivning som kan orsaka 
dem både hälsoproblem samt beteendestörningar och leda 
till lidande 

• De faktorer i hästens inhysningsmiljö som är mest väsentliga 
för dess välfärd är social kontakt, inredningen och 
utrymmet. Dessa påverkar hästens välfärd genom att orsaka 
den både fysiska skador (framförallt sårskador, avslitning av 
ben och käkfrakturer) och stereotypiska beteenden 
(framförallt krubbitning och boxvävning) 

• Länsstyrelsen Skånes granskning genom 
förprövningsunderlaget, med avseende på social kontakt, 
inredning och utrymme som de mest väsentliga faktorerna, 
kan anses vara tillräcklig för att säkerställa hästen en god 
välfärd i inhysningsmiljön. 
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Bilaga 2. Intervju med byggnadskonsulent Jenny Lilja. 
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