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Oppstalling av hest i et velferdsperspektiv
Tar dagens hestehold tilstrekkelig hensyn til hesters atferdsmessige behov? Artikkelen belyser ulike
former for oppstalling av hest i et velferdsperspektiv, og det blir spesielt fokusert på helårlig utedrift
under norske forhold.
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Innledning
Kunnskapen om husdyrs atferdsmessige behov
har økt betydelig i de seinere år og har blitt et
viktig grunnlag i arbeidet for å bedre dyrs velferd. Fra myndighetenes side er det utarbeidet
holdforskrifter som pålegger driftssystemer som
bedre tar hensyn til dyras behov, og nylig kom
Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) ”Om dyrehold og dyrevelferd”, som varsler en rekke nye
tiltak. Husdyrorganisasjonene har på sin side
utarbeidet handlingsplaner for dyrevelferd, som
i noen tilfeller går lenger enn myndighetenes
gjeldende krav.
Til tross for betydelig økt kunnskapstilfang
også om hestens atferd og behov, har dette
foreløpig fått beskjeden innvirkning på hesteholdet i Norge. Selv om bruksområdet for hest
er vesentlig endret i løpet av de siste 40-50
årene, fra å være trekkraft i landbruket til
sports- og hobbyformål, er oppstallingen lite
endret. Tradisjonell oppstalling på boks eller
spiltau i isolert stall, med konsentrert fôring to
til tre ganger i døgnet, er fortsatt den dominerende driftsformen.
Et forslag til forskrift om hold av hest var på
høring høsten 2003. I den sammenheng er det
aktuelt å vurdere ulike oppstallingsformer,
inkludert utedrift vinterstid, ut fra et dyrevelferdsperspektiv. I flere land har ulike former for
gruppehold av hest og utendørs løsdrift fått
mange tilhengere (1-3), og det er økende interesse for slike driftsformer også i Norge.
Interessen for løsdrift og utegang skyldes ikke
bare økt fokus på hestens naturlige atferd, men

også økonomiske forhold. Tradisjonelle staller i
isolerte hus er kostbare å bygge, og det daglige
reinholdet er tidkrevende. Det har derfor vært
satset på løsdrift med forskjellige former for
enkle hus, leskur eller ikke hus i det hele tatt.
Begrenset erfaring og mangel på retningslinjer
om løsdrift for hest har imidlertid medført at
driften ikke alltid har vært tilfredsstillende. I det
følgende vil vi ta for oss ulike former for oppstalling av hest i forhold til velferd. Det beskrives særlig faktorer av betydning for helårlig løsdrift under norske forhold.

Hester som er ute i uvær vender bakenden mot vinden.
Foto: C. Mejdell

Hestens atferd
Kunnskap om naturlig atferd hos hester
stammer fra studier av forvillede hester, fra
Przewalski-hester i reservater og tamhester som
holdes under naturlige eller semi-naturlige
forhold. Hestens atferdsbehov kan kort
sammenfattes som selskap, beite og løping (4).
Hester er flokkdyr. Viltlevende hester er organisert i haremsgrupper bestående av flere hopper
og én hingst, og ungkarsflokker bestående av
yngre hingster. Hester som holdes i gruppe etablerer en rangorden, men dersom det er rikelig
med plass og nok mat, er ikke rangordenen
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Tabell 1 Utbredelse av ulike oppstallingsmåter (% hester) i Sveits (14), Danmark (15) og Sverige (16).
Sveits (2002)

Danmark (2002)

Spiltau

17,0

11

5

Enkeltboks

66,5

65

88

Gruppehold

16,5

24

7

alltid like åpenbar. Sterke sosiale bånd knyttes
individuelt, ofte uavhengig av rangorden (5).
Vennlige interaksjoner forekommer oftere enn
truende atferd, og sosial hudpleie er vanlig.
Rulling er en annen karakteristisk komfortatferd.
Hestens synsfelt er på mer enn 350˚ når hodet
er hevet, den kan fokusere både på kort og
langt hold, den ser bedre enn mennesker i mørket og er særlig følsom for bevegelse (6). Idet
de er byttedyr, er hester årvåkne, klare til raskt
å løpe vekk når en fare truer. Frittlevende hester har gjerne faste hvile- og liggeplasser som
kan variere med årstid og vær (7). Ofte foretrekker hester å hvile på et høyt punkt i terrenget, med god oversikt over omgivelsene (8).
Voksne hester er våkne cirka 80 % av døgnet,
og de har flere hvileperioder (9). De ligger
totalt ned i 2-2 1/2 timer (ponnier og unghester
mer), men sover tungt bare cirka 3/4 time per
døgn. Selv om hester kan stå og sove, ligger de
ned under dyp søvn, såkalt REM (Rapid Eye
Movement)-søvn.
Viltlevende hester bruker cirka to tredjedeler
av døgnet til å småspise (10). Beiting skjer
under stadig forflytning, vanligvis i skritt.
Tamhester som holdes på store arealer, bruker
omtrent like mye tid på å beite som viltlevende
hester, også når de har fri tilgang på høy og
beitet bare har lite og næringsfattig gras (11).
Dette tyder på at beiting også dekker et sysselsettingsbehov (12). Sommerstid eter hestene
vesentlig gras og urter, utenom vekstsesongen
øker innslaget av kvister, røtter og bark (13). En
voksen hest drikker 20-50 liter vann daglig,
avhengig av fôrtype og omgivelsestemperatur.
Vannkilden oppsøkes vanligvis én til to ganger i
døgnet. Ved snødekket mark kan viltlevende
hester unnlate å oppsøke tilgjengelig vannkilde
og i stedet ete snø (7).
Hvordan holdes hester?
Ulike oppstallingsformer for hest omfatter spiltau, enkeltboks, gruppeboks, boks med utegang
og utedrift. Det foreligger ikke representative
norske undersøkelser som tallfester hvor utbredt
de ulike oppstallingsformene er. Det er likevel
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Sverige (1998)

et generelt inntrykk at enkeltbokser er den
dominerende driftsformen i Norge i dag. Fra
gammelt av var spiltau vanlig brukt til arbeidshester, og benyttes i dag blant annet av en del
rideskoler, som en plassbesparende løsning.
Andel hester oppstallet på spiltau, i enkeltbokser eller i gruppehold i Sveits (14), Danmark
(15) og Sverige (16) er vist i tabell 1.
Norsk landbruksstatistikk for årene 2000,
2001 og 2002 viser at hesteeiere som mottar
produksjonstilskudd for hest, gjennomsnittlig
har to til tre hester (17). En undersøkelse av
hobbyhestehold fant at 52 % av hesteeierne
eide én hest og 33 % hadde to hester (18). En
representativ undersøkelse fra Sveits fant at bare
6,5 % av hestene ble holdt alene, uten artsfrender på stallen, selv om 21 % av hesteeierne
bare eide én hest (14).
Det er ikke publisert norske undersøkelser
som har kartlagt hvor mye hester går løse i luftegård, eller hvor mye de brukes til kjøring
og/eller ridning. Det er heller ikke kjent hvor
utbredt det er med sommerbeiting. Den sveitsiske studien undersøkte også rutiner for bruk og
lufting av hester (14). Median brukstid var i
Sveits 4,5 timer per uke, fordelt på 3,5 ganger.
Det var en del variasjon mellom rasegrupper,
idet sportshestrasene ble brukt omtrent dobbelt
så mye som typiske hobbyhester og mindre
ponnier. Bare 1 % av oppstallede hester ble
aldri sluppet ut i luftegård, mens 36 % fikk daglig lufting. De resterende 63 % ble sluppet ut
avhengig av været. Viktigste årsak til at hestene
ble holdt innendørs, var å unngå opptråkking
av utearealene. I Danmark ble 97 % av hestene
sluppet i luftegård daglig eller flere ganger per
uke (15). I Sverige gikk 60 % av hestene på
beite minst fire måneder i året (16), mens det i
USA ble oppgitt at 90 % gikk på beite minst tre
måneder, og at halvparten ble holdt i utedrift
hele året (19).
Oppstalling og atferd
Alt husdyrhold innebærer nødvendigvis visse
innskrenkninger i forhold til dyras naturlige
atferd. Frittlevende hester og tamhester som
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Tabell 2 Tidsbudsjett for hester under ulike oppstallingsforhold, etter Duncan (10), Kiley-Worthington (5)
og Houpt et al. (21)
Tidsbruk i % av døgnet
Ete/fôrsøk

Stå

Ligge

Annet

Viltlevende hester
(Duncan 1980)

60

20

10

10

Gruppe hester i hestehage, ad lib
grovfôr (Kiley-Worthington 1987)

57

23

10

10

47

40

10

3

Hester i enkeltboks, kun visuell
kontakt, restriktiv fôring
(Kiley-Worthington 1987)

15

65

15

0

Hester (drektige hopper) på
spiltau, ad lib grovfôr, ute 1/2 t
daglig. (NB median % av døgnet)
(Houpt et al. 2001)

48

46

0

-

Hester i enkeltboks, fysisk
kontakt, ad lib grovfôr
(Kiley-Worthington 1987)

holdes ute i gruppe, har tilnærmet likt tidsbudsjett, der cirka 60 % av døgnet brukes til å
beite/ete, 10 % til å ligge, 20 % til å stå og de
resterende 10 % til andre aktiviteter (tabell 2).
Oppstallede hester står mer i ro, spesielt om de
fôres restriktivt, og hester på spiltau kan unnlate
å ligge ned (tabell 2).
Forskjellige oppstallingsmåter og deres innvirkning på hestenes atferd, samt bruksmessige
konsekvenser og bygningsmessige krav, er skjematisk framstilt i figur 1.

Hester som står bundet på spiltau har liten
mulighet for egen kroppspleie og fysisk kontakt
med nabohesten. En undersøkelse av 16 drektige hopper på spiltau viste at ni av disse ikke lå
ned i løpet 17 døgn med videofilming over en
periode på seks måneder (21). Hester som oppstalles i enkeltbokser har mulighet til å røre seg
mer fritt, til å legge og reise seg ubesværet, og
til å ligge i normalt sideleie. En stor boks gir
dessuten hesten mulighet for å rulle seg. Finnes
det flere hester på stallen, vil hestene vanligvis

Figur 1. Skjematisk sammenlikning av ulike oppstallingssystemer etter Ventorp og Michanek, 1995 (20).
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ha visuell kontakt gjennom sprinkelverk.
Muligheten for fysisk kontakt avhenger av utformingen av skillevegger og front. Utebokser, der
boksdørene fører rett ut og øvre del av stalldøra
vanligvis står åpen om dagen, gir hestene
mulighet for å følge med på omgivelsene.
Hester som i en periode er avskåret fra kontakt med andre hester, viser etterpå en økt frekvens av sosial pelspleie (22). Dette tyder på at
selskap med mulighet for sosial pelspleie er et
atferdsmessig behov hos hester. Mangel på sosial kontakt er trolig en av de viktigste stressfaktorer i dagens hestehold (6).
Gruppeboks, boks for to eller flere hester,
brukes blant annet til islandshester og unghester. Gruppeboks gir hestene utstrakt sosial kontakt, men løsningen krever at hestene aksepterer hverandre. Hester som er forhindret fra å
bevege seg i fart, slik de er ved oppstalling på
boks og spiltau, viser økt løpeaktivitet når de
igjen slippes fri, hvilket bekrefter at bevegelsesbehovet bygger seg opp over tid (21, 23).
Daglig fri bevegelse må derfor regnes som et
atferdsbehov.
Både enkeltbokser og gruppebokser kan etableres med direkte, fri tilgang til utendørs luftegård. Dette gir hestene valgfrihet og langt større
bevegelsesfrihet enn de ovenfor nevnte løsningene. Når det gjelder utedrift, minner driftsformen om situasjonen på sommerbeite, der en
gruppe hester holdes sammen på et relativt stort
areal. Utedrift kan tilfredsstille mange atferdsmessige behov, men det er stor variasjon i hvordan driftsformen praktiseres med hensyn til
størrelsen og kvaliteten på arealet som benyttes,
fôringsregime og ikke minst tilgang til og utforming av hus og ly.
Forekomsten av uønsket atferd påvirkes av
oppstallingmåte. I et representativt utvalg sveitsiske hester fant man at prevalensen av stereotype atferdsforstyrrelser (krybbebiting, veving
og boksvandring) totalt var 3,5 %, men forekom
2,5 ganger så ofte ved enkeltoppstalling som
ved gruppehold (24). Fullblodsføll som etter
avvenning ble holdt innendørs, hadde en relativ
risiko på 2,54 for seinere å utvikle unormal
atferd, i forhold til føll som ble holdt på beite
etter avvenning (25).
Frykt for skadelige konsekvenser av aggresjon er en viktig årsak til at hester oppstalles og
luftes enkeltvis. Ustabile sosiale grupper øker
faren for aggressive interaksjoner, men også
plassforholdene har stor betydning jo mindre
plass, jo større fare for aggresjon (6). Hester
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som holdes enkeltvis viser imidlertid oftere
aggresjon mot andre hester og mennesker enn
hester som er vant til å gå i gruppe fra ung
alder (5, 22, 26), og studier tyder på at hester i
gruppehold er enklere å håndtere for mennesker (27).
Oppstalling og helse
Mange sportshester utrangeres tidlig på grunn
av skader og sjukdom, først og fremst i bevegelsesapparatet og luftveiene. Slike helseproblemer
har blant annet vært satt i forbindelse med oppstallingssystemer som gir hestene lite bevegelse,
og bygninger der luftkvaliteten er dårlig (28-32).
I et tilfeldig utvalg sveitsiske hester fant man
subklinisk til moderat COPD (Chronic
Obstructive Pulmonary Disease) hos 54 % av
hestene (33). Innendørs oppstalling er vist å
være assosiert med betennelse i både øvre og
nedre luftveier hos unghester (34).
Sammenliknet med stalluft inneholder uteluften
vanligvis lite støv og mikoorganismer som regnes som risikofaktorer for å utvikle luftveislidelser. Det hevdes at kroniske luftveislidelser
praktisk talt ikke forekommer hos hester som
går ute (20, 28), og hester med COPD kan holdes symptomfrie ved å la dem gå ute.
Fri bevegelse regnes som gunstig for sirkulasjon, skjelett og seneapparat (11, 32). Årings
araberhester som ble holdt på spiltau, hadde
redusert mineralisering, nedsatt beindannelse og
økt beinresorpsjon sammenliknet med hester
som ble holdt på beite (35). Hos avvente araberhestføll ble fri bevegelse minst tolv timer per
døgn funnet gunstig for mineraliseringen (36).
Fôropptaket blir mer naturlig om hestene har
kontinuerlig tilgang til grovfôr, og dette skal
være gunstig for fordøyelsen (28). Oppstalling
anses som en risikofaktor ved utvikling av
magesår hos hest, muligens på grunn av endret
eteatferd (37). I et tilfeldig utvalg sveitsiske hester ble det påvist magesår hos 37-90 % av hestene, mest hos løpshester (33). Mye kraftfôr, lite
grovfôr og få måltider ble regnet som risikofaktorer. Den Danske Dyrlægeforening skriver på
sine nettsider at magesår er vidt utbredt i hestepopulasjonen, og at ulike undersøkelser finner
at 25-50 % av føllene og 60-93 % av de voksne
hestene er affisert, og at hester som har konstant adgang til høy eller går på beite sjelden
utvikler magesår (38).
Smittetrykket for endoparasitter vil normalt
øke når hester holdes på de samme uteområder
over tid og delvis beiter gjennom vinteren (39).
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På kalde, klare dager på ettervinteren hviler hester gjerne ute i
sola. Hester som står, orienterer kroppssiden mot sola og utnytter
dermed strålingsvarmen maksimalt. Noen hester har funnet halm
å ligge på. Foto: C. Mejdell

Også smitte med ektoparasitter skjer lettere der
hestene har utstrakt fysisk kontakt.

Snøen smelter ikke på disse islandshestene, som har utviklet en
tykk vinterpels. Foto: C. Mejdell

Termotoleranse – er det forsvarlig å holde
hester ute i norsk vinterklima?
Hesten regnes som en termotolerant art, og
hester holdes under svært ulike klimatiske forhold, med temperaturer fra -40 til + 40˚C (40).
Oppmerksomheten internasjonalt om termotoleranse har særlig vært knyttet til sportshestenes
prestasjonsevne og påkjenninger under konkurranser i varmt og fuktig klima. Det er imidlertid
gjort enkelte studier av kuldetoleranse og hvilke
omgivelsestemperaturer hester kan tåle uten å
måtte øke stoffomsetningen i kroppen (nedre
kritiske temperatur). Nedre kritiske temperatur
påvirkes av rase, alder, fysiologisk status, pelskvalitet, fysisk hold, fôring og tilvenning, og er
ingen konstant størrelse. I en undersøkelse ble
det vist at en uke gamle ponnyføll hadde en
nedre kritiske temperatur på 18,6˚C (41).
Varmblods åringer som gikk på et restriktivt
fôringsregime, hadde en nedre kritisk temperatur på 0˚C (42), mens tilsvarende åringer som
var kuldeakklimatiserte og sto på ad lib fôring,
viste en nedre kritiske temperatur på -11˚C (43).
Voksne Quarter-vallaker viste en nedre kritisk
temperatur på -15˚C, og det ble beregnet at
energibehovet økte med 1500 kJ for hver grad
temperaturen falt under denne grensen (44).

Hos varmblods unghester ble energibehovet til
vedlikehold beregnet til 1,3 % ekstra per grad
under den nedre kritiske temperatur (42).
Selv når utetemperaturen er under nedre kritiske temperatur kan unghester vokse normalt
hvis fôringen er adekvat. Således vokste avvente
varmblodsføll som sto på ad lib fôring med et
lettfordøyelig og energirikt fôr som forventet,
eller bedre, selv ved omgivelsestemperaturer
ned mot 20˚C (43). Fordøyelsesprosessen avgir
betydelig varme, og grovfôr gir større varmeproduksjon enn tilsvarende energimengde
kraftfôr (40).
Så vidt vites er det ikke gjennomført undersøkelser som sammenlikner kuldetoleranse hos
ulike hesteraser under ellers like forhold. Ut fra
anatomiske forhold vil en likevel kunne forutse
visse forskjeller. Varmblodshester, med lang
hals, lange lemmer og tynn hud, vil ha et større
varmetap enn en mer kompakt bygget kaldblodshest (45). Behåring og utvikling av vinterpels varierer med rase. Utegående islandshester
hadde gjennomsnittlig en pelslengde på 5 cm
midtvinters, mens utegående engelsk fullblodshester hadde en pelslengde på 2,5 cm, under
ellers like klimaforhold (46).

Tabell 3. Økning i energibehovet til vedlikehold for hester av ulike størrelser som holdes ute om vinteren, i forhold til
vedlikeholdsbehovet for samme hest sommerstid, som er satt til 1 (etter modellberegning av MacCormack og Bruce,
1991 (47).
Hest 300 kg

Hest 500 kg

Hest 700 kg

Ute, mild vinter

1,31

1,16

1,07

Ute, streng vinter

1,54

1,36

1,24
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Dyrets totale størrelse har også betydning for
netto varmetap, idet kroppsoverflaten i forhold
til kroppsmassen blir mindre når kroppsstørrelsen øker. Tabell 3 viser hvordan energibehovet til vedlikehold varierer med dyrets størrelse.
Kroppens varmeproduksjonen kan økes ved
økt fôropptak, ved nedbryting av kroppsreserver og aller mest ved muskelaktivitet. Ved muskelarbeid frigjøres cirka 80 % av energien som
varme (48). Muskelarbeid kan være i form av
viljestyrt bevegelse (løping) eller ufrivillig (skjelving). Cymbaluk og Christison (1988) fant økt
lekeaktivitet i kuldeperioder hos unghester som
var vant med å gå ute (49).
Varme kan også tilføres kroppen gjennom
solstråling. På kalde, klare dager orienterer
hester seg med flatsiden mot sola når de hviler
(46).
Varmetap skjer til omgivelsene gjennom
ledning, stråling, strømning og fordampning.
Tap gjennom ledning skjer først og fremst mot
underlaget når hesten ligger. Strålingstapet skjer
til kalde flater som hesten ikke er i fysisk kontakt med. Strålingstapet er i en undersøkelse
beregnet til å være 20 % lavere inne enn ute,
ved samme omgivelsestemperatur (47).
Lufthastigheten har stor betydning for varmetapet, gjennom strømning. Varmetap ved fordampning skjer gjennom utåndingsluft og fra
fuktig hud og/eller pels. Varmetapet er spesielt
stort når hesten er våt av svette. Kaldt regn gir
også en direkte nedkjølingseffekt. Hos nyfødte
føll er det vist at varmetapet nesten halveres når
pelsen tørker (41). Respiratorisk varmetap kan
hos hest utgjøre 15-25 % av totalt varmetap
(48).
Tilgang på hus som gir beskyttelse mot
nedbør og vind og har et tørt og isolerende
liggeunderlag, vil være til vesentlig hjelp for
hestens evne til å tåle lave temperaturer.

Undersøkelser om utedrift – bruk av hus
Ulike undersøkelser viser at hester benytter tilgjengelige leskur/hus, men i meget varierende
grad. I Sveits fant Schatzmann (1998) at hester
foretrekker å være ute vinterstid, uansett vær, så
lenge det finnes rester av gras å beite på (11).
Hestene trakk kun inn i dårlig vær (regn og
vind) etter at det ikke lenger var noe å beite.
I et tysk løsdriftssystem med gruppeboks og
luftegård, med innendørs fôring, fant Piotrowski
(1989) at hestene oppholdt seg ute, uansett vær,
når de ikke spiste eller lå (50). I en under-
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Hester i utedrift bør ha fri tilgang til hus med et isolerende og
bekvemt liggeunderlag. Hestene er rimete på grunn av kulda.
Hesten nærmest har is i øyevippene. Foto: C. Mejdell

søkelse av 35 ettårige varmblods travhester i
Sverige fant Gunnarsson og Ingvarsson (1995)
at 40 % av hestene oppholdt seg inne i liggehallen som et gjennomsnitt over 17 observasjonsdøgn i perioden januar-april (51).
Temperaturen varierte relativt lite mellom
døgnene og dagtemperaturen lå stort sett rundt
0˚C, men høyeste og laveste temperatur var
henholdsvis +10 og -5˚C. Under en snøstorm
oppholdt 95 % av flokken seg inne. Mejdell og
Bøe fant at gjennomsnittlig 30 % av en flokk på
40 unge islandshester i utedrift oppholdt seg
inne i uoppvarmet hus (46). Studien var basert
på 23 observasjonsdager i perioden novembermai, og omgivelsestemperaturen på dagtid varierte fra +7 til -31˚C. Bruken av hus varierte
betydelig både mellom observasjonsdager og
mellom enkeltindivider, men huset ble brukt på
alle dagene og av alle hestene. Hestene viste en
klar preferanse for å ligge inne, på halm.
Gjennomsnittlig lå 1 % av hestene ute og 10 %
av hestene inne. Hestene brukte huset mer når
det var svært kaldt, og det var en tendens til at
de var mer inne i regn. Skjelving ble observert
ved kun én anledning, i +5˚C og regn. Ved temperaturer ned mot -30˚C fikk imidlertid hestene
isdannelser i øyevippene.
Michanek og Ventorp videofilmet to ettårige
engelsk fullblodshopper i utedrift i Sør-Sverige
gjennom 27 døgn vinterstid (52). Temperaturen
varierte mellom +10 og -10˚C. Hestene oppholdt seg inne knapt en tredjedel av tiden.
Regn og vind økte bruken av huset noe. I en
liknende norsk studie av to unge fullblods-
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hingster fant Mejdell og Bøe at hestene var inne
gjennomsnittlig vel 40 % av observasjonene
(46). I denne undersøkelsen var vinterklimaet
atskillig kaldere, idet morgentemperaturen de ni
døgnene filmingen pågikk varierte mellom -1,5
og -32˚C, med et gjennomsnitt på -20˚C.
Regelverk for utedrift
Etter norsk regelverk (Dyrevernloven med forskrifter) kreves det at husdyr skal ha tilgang på
hus. Statens dyrehelsetilsyn har i denne
sammenhengen definert hus som en bygning
med tak og minst tre vegger, der den fjerde kan
stenges ved behov. Fylkesveterinæren kan på
nærmere angitte kriterier gi dispensasjon fra
kravet om hus. Mye tyder på at dispensasjon
bare er gitt unntaksvis for hestehold, og da i
områder av landet med relativt milde vintre
(53). Forskrift om hestesenter omhandler ikke
utedrift, mens utedrift er tatt inn i forslaget til
forskrift for hold av hest. Retningslinjene som
følger forslaget, opererer med de samme krav til
innendørs liggeareal som i den svenske forskriften om hold av hest (54). For ponny kategori C
(islandshest) ligger dette på 4,8 m2 og 3,6 m2
per dyr for henholdsvis voksne hester og unghester i alderen ett til to år. I Danmark er det
foreløpig ikke utarbeidet egne forskrifter for
hestehold. En felles anbefaling fra Sundhedsrådet og Dyreværnsrådet (2001) er at det bør
stilles krav til hus ved hold av hest i utedrift,
men at kravet kan fravikes under visse forutsetninger for islandshester og shetlandsponnier
(55).
Diskusjon
Dagens sports- og hobbyhester brukes vanligvis
langt mindre enn gårsdagens arbeidshester, og
mange hester tilbringer mye tid inne. I danske
anbefalinger om oppstalling og hold av hest
heter det derfor at spiltau ikke bør benyttes til
permanent oppstalling, og at i perioder der spiltau benyttes, bør hesten tilbringe dagen ute
(15). Studier av hester i utedrift viser at hestene
oppholder seg det meste av døgnet ute, når de
selv kan velge. Oppstalling enkeltvis beskytter
mot aggresjon, men gir samtidig liten mulighet
for vennlige sosiale interaksjoner. Det er uvisst
hvor utbredt det såkalte ”garasjehest”- holdet er
i dag. Med utgangspunkt i samme forhold
mellom andel eiere av kun én hest og andel
hester oppstallet alene som ble funnet i den
sveitsiske undersøkelsen (14), vil en kunne
anslå at 16 % av norske hester er oppstallet

uten artsfrender på stallen. I utkast til ny forskrift om hold av hest foreslås det ikke forbud
mot å holde hester alene.
I utgangspunktet er gruppehold ute en driftsform som kan tilfredsstille hesters behov for fri
bevegelse og sosial kontakt. Driftsformen synes
i tillegg å ha flere helsemessige fortrinn og
stereotype atferdsforstyrrelser forekommer
sjelden. Utedrift kan likevel neppe anbefales
uten at visse forutsetninger er oppfylt (1, 46, 47,
56, 57). Generelt ved løsdrift i flokk gjelder at
det må være tilstrekkelig tilgang på mat og
plass. Ved konkurranse om attraktive goder vil
sosialt lavt rangerte dyr få begrenset tilgang, de
kan bli jaget, og deres velferd blir dårlig (2, 56).

Fri tilgang på godt grovfôr er spesielt viktig ved utedrift.
Foto: C. Mejdell

Lave vintertemperaturer ser i seg selv ikke ut til
å utgjøre noen trussel mot hesters velferd i utedrift, men det er viktig at fôringen er god, da
energibehovet øker vesentlig når det er kaldt.
Langvarig kulde fører ofte med seg praktiske
problemer i form av frossent fôr og vann, og
dette krever spesielle forholdsregler. Hester som
skal gå i utedrift i norsk klima, bør dessuten få
en gradvis tilvenning som gir dem mulighet for
å utvikle god vinterpels. Hus gir hestene mulighet til å søke beskyttelse mot dårlig vær, sikrer
en tørr liggeplass og reduserer varmetapet i
form av stråling. Noen, men ikke alle av disse
hensynene vil kunne ivaretas av naturlig le som
for eksempel tett skog. Det er interessant at
også såkalte robuste hesteraser benytter hus, og
at de tross meget tykk pels foretrekker å ligge
inne på halm (46). Det kan derfor konkluderes
at uansett lokalt vinterklima, bør alle hester i
utedrift ha fri tilgang til hus eller leskur.
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hopper. Det er i dag mindre erfaring med utedrift for brukshester, selv om også aktive travhester holdes i slike systemer med stor suksess
(58). Det er blant annet behov for systematisk
kunnskap om nødvendigheten av spesielle forholdsregler etter arbeid eller trening når hesten
er svett.

Slike forhold bør unngås! Tørt klima, gode grunnforhold og et
stort uteareal reduserer problemet. Foto: C. Mejdell

Fôrinntak har også en sysselsettingsfunksjon.
Kontinuerlig tilgang på noe å ete, enten dette er
beite, høy, halm eller kvister, bør kunne sikres
uansett oppstallingsmåte.
Hester unngår partier med søle (11). Både
luftegårder og hegn for utedrift bør ha godt drenert grunn. Masseutskifting og eventuelt støping
på tråkkbelastede steder bør vurderes. Et stort
uteareal reduserer tråkkbelastningen og variert
topografi og vegetasjon gir sysselsetting for hestene. Av hensyn til mulighet for parasittkontroll
bør vinterhegn ikke benyttes som hestebeite i
sommerhalvåret (39).
Utedrift stiller kanskje større krav til ”management” enn tradisjonell oppstalling. Hestene må
etterses jevnlig og grundig slik at man tidlig
oppdager avvik, enten dette er individer som er
sjuke eller skadde, som eter dårlig, stadig jages
av andre eller rett og slett ikke finner seg til
rette i flokken. Dyr som ikke fungerer i løsdrift,
enten det gjelder mobberen eller mobbeofferet,
må tas ut av flokken, og sjuke dyr må kunne
settes inn og gis særlig stell.
Et forhold som er spesielt for hest i forhold
til både familiedyr og produksjonsdyr i landbruket, er at hester vanligvis skifter eier flere ganger i løpet av livet, og stallmiljø enda oftere. Når
de sosiale gruppene er ustabile, øker faren for
aggressive interaksjoner (6). Spesielt når hestene
er skodd, kan spark resultere i alvorlige skader.
Utedrift og annet gruppehold er derfor mindre
egnet for besetninger der det stadig er utskifting
av hester.
Utedrift er særlig godt egnet for hester som
ikke er i jevnlig bruk, som unghester og avlsNORSK VETERINÆRTIDSSKRIFT NR. 2/2004 • 116

Konklusjon
Ved valg av oppstallings- og driftsformer vil det
alltid måtte foretas en avveining mellom behovene til hesten og behovene til den som eier
eller bruker hesten. Det er imidlertid all grunn
til å vektlegge hestens behov i større utstrekning enn det man tradisjonelt har gjort. Ved
utforming av et nytt regelverk om hold av hest,
bør det legges til rette for helårlig utedrift, da
denne driftsformen har åpenbare velferdsmessige positive sider. Det er viktig at det utarbeides
fornuftige krav til arealstørrelse, grunnforhold,
utforming av hus og vannings- og fôringsrutiner.
Selv om langt flere enn i dag bør kunne legge
om til gruppehold/utedrift, vil det imidlertid for
mange eiere og bruksområder fortsatt være
mest aktuelt med tradisjonell oppstalling. Det er
da viktig at hestene sikres fri bevegelse og kontakt med andre hester, iallfall deler av døgnet,
og at det benyttes et fôringsopplegg som bedre
tilfredsstiller naturlig eteatferd.
Sammendrag
Tradisjonell oppstalling, enkeltvis på boks eller
spiltau, gir hestene liten bevegelsesfrihet og
begrenset mulighet for sosial kontakt med andre
hester. Utedrift, der en flokk hester holdes sammen på et større uteområde med fri tilgang til et
hus eller leskur, ivaretar bedre hestenes behov
for bevegelse og selskap. Kontinuerlig tilgang
på noe å ete gir et etemønster som ligger nærmere det naturlige for arten. Også helsemessig, i
forhold til luftveislidelser, skader og sjukdommer i bevegelsesapparatet samt atferdsforstyrrelser, synes utedrift å være gunstig. Kaldt norsk
vinterklima ned til -30˚C synes ikke å være til
hinder for forsvarlig utedrift. Viktige forutsetninger er imidlertid gradvis tilvenning, leskur
med et tørt og komfortabelt liggeunderlag og fri
tilgang på fôr av tilstrekkelig kvalitet. For noen
eiere og noen bruksområder vil det fortsatt
være mest aktuelt med tradisjonell oppstalling.
Det er da viktig at regelverket sikrer oppstallede
hester sosial kontakt og fri bevegelse utendørs,
iallfall deler av døgnet.
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Summary
Keeping of horses from an animal welfare point
of view
Horses kept in tying stalls and single boxes are
restricted from normal locomotion and social
behaviour. Keeping of horses permanently outdoors in a group satisfies behavioural needs,
such as social contact, free movement and foraging, if kept on pasture or fed roughage ad lib.
Horses kept outdoors in a group are reported to
be physically healthy, and stereotypic behaviours are rare. Horses prefer to spend most of
their time outdoors, even during Nordic winter
conditions with temperatures down to -30˚C.
Horses make use of shelter, and more so under
very cold conditions and during wind and rain.
They also show a preference for resting recumbent indoors, on straw. Prerequisites for keeping horses outdoors under Nordic winter conditions should be that the horses can habituate
gradually to low temperatures, allowing a thick
fur coat to develop, that they are fed high
quality roughage ad lib and have free access to
a shelter with dry bedding.
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