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I djurskyddsmyndighetens föreskrifter och all-
männa råd om hästhållning kan man läsa att 
inredning inte får skada hästen. Men då det i 
dagsläget inte finns någon registrering på antalet 
skador orsakade av stallinredning är det svårt att 
säga vilken inredning som orsakar flest olyck-
or. Utifrån detta kom idén till examensarbetet 
(Carlsson, 2015) som detta faktablad baseras 
på. Med stallinredning syftas i detta arbete box-
galler, mellanväggar, fönster och täckeshängare. 
Syftet med arbetet är att få fram ett underlag 
för förebyggande av skador på häst orsakade av 
stallinredning och byggnadsdetaljer.

Metod
Examensarbetet består av en enkätstudie, 
djupintervjuer av hästägare som haft hästar 
som skadat sig på inredning samt intervjuer 
med tre veterinärer. Enkätstudien gjordes 
elektroniskt och publicerades via banner 
på tidningen Ridsports hemsida, via fyra 
avelsföreningars hemsidor och på Svensk 
galopps hemsida samt genom mailutskick. 
Intervjuerna med hästägare gjordes anting-
en via telefon eller frågeformulär där totalt 
nio stycken telefonintervjuer genomfördes 
och tre personer valde att fylla i frågeformu-
läret på egen hand. Detta innefattade totalt 
15 skadade hästar. Tre veterinärer blev inter-
vjuade via ett frågeformulär där en arbetade 
på ett djursjukhus, en arbetade som distrikt-
sveterinär och en tidigare varit privatprakti-
serande och haft egen klinik.  

Resultat
Totalt svarade 391 hästhållare med 12,1 
hästplatser i snitt på enkäten. 20 procent 
av de som svarat hade haft hästar som ska-
dat sig på stallinredningen och 33 procent 
hade haft tillbud orsakat av stallinredning 
mellan 2002 och 2012. Av resultatet i en-
kätundersökningen kan man se att galler 
orsakar flest olyckor med 39 hästar, täck-

eshängare skadade 15 häs-
tar och fönster 16 hästar, 
se Figur 1. Det vanligaste 
var att hästen fastnade med 
benet/hoven i gallret. Den 
vanligaste skadan hästen 
fick av att fastna i gallret var 
skrubbsår. Fönster gav mest 
sårskador och täckeshänga-
re gav flest käkskador. 

I djupintervjuerna fick 
hästägare som haft skadade 
hästar möjlighet att berätta 
mer ingående om hästens 
skada, hade skadan kunnat 
undvikas, daglig utevistelse 
etc. Av de 12 djupintervju-
er som genomfördes var 
det olika typer av skade-
orsaker som togs upp, bl. 
a. hade en häst rullat fast 
i boxen, fem hästar hade 

utevistelse och att inte ge den för myck-
et kraftfoder. Helt enkelt vikten av att låta 
hästen vara häst och detta är något som 
även McGreevy (2004) skriver om, att det 
inte är för hästens fördel som vi har den 
på stall utan för människans och att de går 
emot hästens naturliga överlevnadsinstinkt 
att stå på stall. Hästar som står individuellt 
visar på mer stressbeteende (Visser et al., 
2008) och då kan fler olyckor hända. En 
av anledningarna till att hålla hästar indi-
viduellt anges vara minskad skaderisk för 
hästen och människan (McGreevy, 2004). 
Även många hästar får vistas själva i hagen 
vilket går emot deras naturliga beteende 
(Hoffman et al., 2012). Genom att låta 
hästen gå i grupp i hagen kanske risken 
för skador skulle minskas i stallet då hästar-
na redan har gjort upp om rangordningen 
och det finns ingen anledning att utföra 
olika grader av hot i stallet. Och risken för 

fastnat i gallret och en häst hade fastnat i 
mellanväggen. De flesta hästar klarade sig 
med mindre skador dock var det två hästar 
som fick avlivas på grund av sina skador. 

Det var svårt för veterinärerna att speci-
fikt säga vilken typ av skada hästen kunde 
få av de olika inredningsdetaljerna i stallet. 
Men generellt så ger skador av galler sår- 
skador men kan även ge svårare skador på 
senor och ligament. Vanligaste orsaken till 
fraktur i underkäken är troligen när häs-
ten fastnat med käken i täckeshängaren. 
Fönster ger i de flesta fall djupa sårskador. 
Konvalescenstiden för de olika skadorna 
varierar från några dagar till månader.

Diskussion
Enkätsvaren visar på att hästägare tänker 
på säkerheten i stallen och det kom fram 
många bra åsikter i enkäten, till exem-
pel att det är viktigt att hästen får daglig 
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att fastna i gallret eller sparka mot mellan-
väggen och skada sig elimineras. En av hä-
stägarna nämner att i stall där hästarna är 
nöjda med sin boxgranne samt har tillräck-
ligt med grovfoder ser man sällan bett och 
sparkar riktade mot gallret. Skulle det då 
vara en lösning att låta alla hästar gå på lös-
drift för att undvika skador? Troligen inte, 
då det även inträffar skador i hagen (Lei-
jonflycht, 2014). Dock har hästar som går 
i flock oftare lugnare beteende (Werhanh, 
2012; Christensen et al., 2002), vilket skul-
le kunna påverka risken att skadas. Även 
om hästarna får gå tillsammans i hagen och 
sedan är boxgrannar minskar troligen ris-
ken för att hästen ska skadas av galler då 
hot i form av spark och bet uteblir. Om 
hästarna känner varandra bra behövs inte 
galler mellan boxarna och hästarna kan 
ha fysiskt kontakt (Jordbruksverket, 2011; 
Svenska Ridsportförbundet, 2014). Ge-
nom att inte använda galler tas den ska-
derisken bort, vilket kan vara bra då galler  
orsakade flest skador i denna undersök-
ning och det finns även andra antydningar 
på det (Ventorp, 2011).

Slutsats
Undersökningen visar att det var fler som 
haft tillbud än skador på grund av stall- 
inredningen. Boxväggen orsakade flest 
tillbud och galler orsakade flest skador. 
Då det var under två procent av hästarna 
som var med i studien som skadats av in-
redningen kan man inte säga att det finns 
en brist i djurskyddet. Dock är det viktigt 
för hästägare att alltid tänka på potentiella 
skaderisker och förebygga dem. Då denna 
undersökning endast innehåller svar från 
uppskattningsvis 4731 hästar bör resultatet 
tolkas med försiktighet och inga tydliga 
riktlinjer kan ges på hur inredning ska vara 
utformad för att skador ska undvikas.
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Figur 1. Antal hästar (av totalt 88) som skadat sig som skadat sig på respektive inrednings-
detalj (P<0,05).
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