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Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående 
förslag till nya föreskrifter om hästhållning, (dnr. 5.2.16-
4117/16). 

Sammanfattning 
SLU anser att detta föreskriftsförslag är betydligt bättre än föregående förslag och 
tycker att det är bra att det blir ett tydligt krav på fysisk kontakt med andra hästar 
(2 kap. 1 §), men att detta bör gälla alla hästar (även dem som inte tidigare haft 
fysisk kontakt med andra hästar).  

SLU ser det som glädjande att Jordbruksverket reviderat och skickat ut 
hästföreskrifterna på ytterligare en remissrunda efter den kritik de fick efter första 
rundan. SLU anser även att det är bra att måttabellen återinförs (istället för den 
formel som tidigare föreslogs) och att de orimliga och ogrundade måttförslagen för 
skötselspilta tagits bort. SLU är även positiva till att Jordbruksverkets ambition är 
att bibehålla och delvis höja djurskyddsnivån för landets hästar. SLU är dock 
tveksam till om denna ambition kommer uppfyllas utifrån vissa av de föreslagna 
formuleringarna.   

SLU ser att Jordbruksverket fortfarande föreslår att ta bort vissa regler som faktiskt 
har starkt vetenskapligt stöd, och bibehåller sådana som inte har det. Dvs vi ser att 
ni väljer att använda forskningsstödet på ganska inkonsekventa sätt. Vi ser även en 
risk att föreskrifterna är för otydliga för att kunna leda till en gemensam enad 
tolkning, och delar inte Jordbruksverkets uppfattning att det nya förslaget är 
tydligare än de nuvarande föreskrifterna. Vi ser att det kommer att krävas rigorösa 
vägledningsinsatser från er sida för att oenigheterna kring tolkningarna inte ska bli 
för stora. Vägledningar måste nå ut både till hästägare såväl som till 
länsstyrelserna. SLU ser även att det finns en risk att delar av föreskrifterna är 
skrivna på ett sätt som kommer att försvåra lagstiftningens förebyggande funktion. 

SLU:s generella synpunkter 
Alltför flexibla föreskrifter skapar osäkerhet, både hos dem som ska följa 
föreskrifterna och hos dem som ska utföra kontroller. SLU förordar därför tydliga 
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och klara föreskrifter, där både djurhållare och den kontrollerande myndigheten 
klart vet vad som gäller. Lagstiftningen ska ju vara förebyggande och det är 
olyckligt om det först vid eventuella domslut blir klargjort vad som verkligen 
gäller. 

Föreskrifterna behöver ses över när det gäller funktionsreglernas formuleringar. 
Om vi fortfarande vill ha ett förebyggande djurskyddsarbete kring djurs välfärd 
måste man kunna ingripa innan skadan redan är skedd, dvs i detta fall innan 
hästarna är utsatta för ett fysiskt eller psykiskt lidande.  

Ett annat problem som kan uppstå med funktionsinriktade regelverk när målen är 
otydliga (när något ska vara ”tillfredsställande”, ”tillräckligt”, ”normalt”, ”långa”, 
”om så behövs” osv) är att föreskrifterna tolkas olika, såväl av länsstyrelser som av 
hästhållare. 

SLU anser inte att undantag för fysisk kontakt ska göras för hästar som tidigare 
hållits ensamma. Deras behov av fysisk kontakt är inte mindre än hos andra hästar 
och bör därmed tillgodoses. Den fortsatta spilthållningen bör på sikt fasas ut och 
önskvärt vore om det fanns ett slutdatum när man inte längre får ha hästar 
uppbundna i spiltor. 

Eftersom det redan idag finns problem med likriktade bedömningar skulle 
införandet av dessa föreskrifter innebära att det blir ännu viktigare att 
Jordbruksverket verkligen satsar på både regelbunden vägledning och utbildning av 
länsstyrelserna om ni har för avsikt att uppnå ert eget mål om större likriktning. 
Tilläggas kan göras att det inte finns något som hindrar att en bestämmelse både 
består av en funktionsdel (som beskriver målet) samt en resursdel eller mer 
detaljerade funktionskrav om det krävs för att uppnå enhetliga tolkningar. Dock så 
är det ju då mycket viktigt att funktionsdelen och resursdelen inte är för långt ifrån 
varandra för då ökar risken för svårigheter att tillämpa föreskriften. Dvs hur ska 
man hantera en situation då funktionskravet inte anses uppfyllt även om 
resursreglerna (t.ex. minimimåtten) är det? Här kommer Jordbruksverket att 
behöva fundera på hur regelverket ska hanteras.  

Jordbruksverket har motiverat vissa borttagna resursregler med att det saknas 
vetenskapligt stöd för dessa. I vissa fall stämmer det, men inte i alla. SLU anser att 
föreskrifter ska vara underbyggda med vetenskapligt stöd så långt som möjligt. 
Men regelskaparna måste även vara medvetna om att det faktiskt inte går att forska 
fram alla miniminivåer i lagstiftningen. Det är den föreskrivande myndighetens 
uppgift att läsa av och sammanställa fakta samt samhällets åsikter och 
acceptansnivåer och sätta ner foten vad som ska vara acceptabelt och inte. 
Lagstiftningens syfte är ju inte att generera bästa möjliga djurvälfärd och vara 
rekommendationer utan att dra en tydlig gräns för vad samhället som lägst 
tolererar. Under lagstiftningens nivå begås ett brott. Därför är det ju också av stor 
vikt att lagstiftningen är förutsägbar och lätt att tolka lika, oavsett om man är 
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djurägare, handläggare på länsstyrelsen eller t.ex. åklagare, om inte går 
rättssäkerheten förlorad. 

Jordbruksverket anger i sin motivering att ta bort de allmänna råden för att dessa 
inte alltid används på ett korrekt sätt. SLU ser att allmänna råd kan fylla en viktig 
tydliggörande funktion nu när fler regler skrivs i form av funktionskrav, eftersom 
man i de allmänna råden ger exempel på vad man avser ska uppfyllas i tillhörande 
föreskrift. Ett allmänt råd tolkas som det prioriterade sättet på vilket djurägaren kan 
agera för att en föreskrift ska kunna anses uppfylld. Om det är så att djurägaren inte 
lever upp till det allmänna rådet måste denne kunna visa på och länsstyrelsen godta 
andra sätt på vilken föreskriften istället uppfyllts.  

SLU:s specifika synpunkter 

1 kapitlet. Inledande bestämmelser 

1 kap. § 3  

Definitioner av begreppen spilta, ätspilta och spilta för uppstallning är förvirrande 
och de används inte konsekvent i texten. En spilta som är så smal att hästen inte 
kan vända sig om kan enbart vara en ätspilta eller tvångsspilta, den är inte 
tillräckligt bred för att hästen skall få stallas upp där och kan därför inte kallas 
något annat än specifikt ätspilta (eller tvångsspilta, men en sådan är ju inte en 
hästhållningsform) med de definitioner som angetts. Om dessa definitioner av 
begreppen införs så behöver det göras det i hela föreskriftstexten, för att undvika 
risk för feltolkning. 

Även definitionen av avvänjning är ofullständig. Den mest påtagliga förändringen 
vid avvänjningen är dels den sociala separationen mellan föl och sto och dels 
foderbytet för fölet. Detta är en av de mest kritiska förändringarna i fölets liv och 
kan påverka dess välfärd mycket starkt. Att då i definitionen bortse från fölets 
foderbyte är fel.  

Förslag på ny definition: Avvänjning - Den process då sto och föl skiljs åt och 
diperioden avslutas. Det sociala bandet mellan föl och sto försvagas eller bryts helt 
och fölet byter foder från mjölk till grovfoder samt eventuellt kraftfoder. Stoet kan 
tillåtas att helt själv avvänja fölet eller hästhållaren kan reglera avvänjningen med 
olika metoder för att skilja sto och föl åt. En successiv avvänjning orsakar mindre 
stress än en abrupt avvänjning. 

1 kap. 4 §  
SLU saknar fortfarande en hänvisning till att bestämmelser om tillstånd för viss 
hästhållning och hästverksamhet finns i 16 § djurskyddslagen samt i 
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 16 
§ djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga 
sällskapsdjur. 
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Enligt statistik från länsstyrelsernas kontrollarbete (Jordbruksverket, 2017) är en av 
de absolut vanligaste bristerna bland hästhållare att 16 §-tillstånd saknas. Av den 
anledningen torde det vara ytterst lämpligt att en hänvisning till kravet på tillstånd 
finns i föreskrifterna om hästhållning. 

2 kapitlet. Skötsel och hantering  
2 kap. 1§. 
SLU anser att det är väldigt bra att man ställer krav på fysisk kontakt med andra 
hästar. Att kontrollera huruvida hästen fått sitt behov av social kontakt uppfyllt, 
som det stod i de tidigare föreskrifterna, är mycket svårt för länsstyrelsen. Det finns 
alldeles för många hästar som idag hålls ensamma utan att länsstyrelsen kan 
ingripa. Säger djurhållaren att den ensamma hästen mår bra och får sitt behov av 
social kontakt uppfyllt på annat sätt, och länsstyrelsen vid kontrollen inte kan säga 
något annat, finns det i nuläget inga möjligheter för länsstyrelsen att ställa krav på 
att hästen ska hållas med artfrände. Det tidigare allmänna rådet om att hästen bör 
hållas med artfrände är enbart ett allmänt råd och inget krav. Kravet på syn, hörsel 
och fysisk kontakt bör gälla både i stall och hage, eller annars under en majoritet av 
dygnet. SLU anser att hästar som tidigare hållits ensamma inte bör undantas, utan 
att samma krav om syn-, hörsel-, doft och fysisk kontakt bör gälla även för dem. 
Det kommer även vara mycket svårt för länsstyrelsen att verifiera huruvida hästen 
hållits ensam eller ej innan föreskrifternas ikraftträdande, om djurhållaren säger att 
så är fallet. 

Eftersom det i 1 kap. 2 § framgår att ”Hästar får hållas och skötas på annat sätt än 
vad som anges i dessa föreskrifter om veterinär eller godkänd hovslagare har 
ordinerat detta av veterinärmedicinska skäl”, så skulle man kunna stryka ordet 
”normalt” i första meningen 2 kap. 1 §. Det skulle dock möjligen kunna innebära 
problem för hästar som i samband med försäljning hålls i karantän i nya stallet, 
utan att veterinär direkt har ordinerat det, men som görs av veterinärmedicinska 
skäl. 

2 kap 1§: ”… under förutsättning att hästen inte mår uppenbart dåligt.”  Hur skall 
det avgöras, vem skall avgöra om hästen mår uppenbart dåligt? Utveckling av 
stereotypa beteenden kan ha många olika orsaker och orsakerna skiljer sig åt för de 
olika stereotypa beteendena, t ex är de orala stereotypierna mer relaterade till 
utfodring som inte anpassats efter hästens biologi, medan stereotypier som 
boxvandring och vävning är mer relaterade till för stora begränsningar i 
rörelsemöjlighet för hästen.”..fysisk kontakt med andra hästar, även i en box 
genom galler….” 

Det är viktigt att gallrets mått är ok för annars finns en risk för skador.  

2 kap. 1 §  
Det verkar märkligt att föreskriften specificerar att den sociala kontakten ska ske i 
”hage”, ”spilta” eller ”box” när ett av skälen till att föreskrifterna skrivs om är att 
den ska medge utveckling av nya inhysningssystem. Dessutom är det inte möjligt, 
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eller ens önskvärt, att hästar kan ha fysisk kontakt i till exempel ätspiltor. SLU 
anser även att tillräcklig fysisk kontakt i spilta för permanent inhysning är omöjligt 
att uppfylla eftersom hästarna inte når varandra. Jordbruksverket kommer att 
behöva vägleda vad som är att se som ”normalt sett” för att inte olika bedömningar 
ska göras.  

SLU noterar samtidigt att Jordbruksverket föreslår att ta bort dagens krav (3 kap. 
10 §, inklusive ett allmänt råd) på att inredningen inomhus (boxväggar, galler osv) 
ska vara utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses. Detta samtidigt som 
Jordbruksverket motiverar sin ändring med att det räcker med social kontakt 
genom galler. Borttagandet av 3 kap. 10 § är vad SLU ser en stor försämring 
eftersom det innebär att så länge hästarna får social kontakt utomhus kan de stå helt 
isolerade inomhus, och eftersom det saknas regler kring längd på utevistelse så 
skulle det i praktiken kunna innebära att 23 timmars isolering inne och 1 timmes 
social kontakt i hage per dag räcker för att uppfylla lagstiftningen.  

Det är dock tveklöst en förbättring för hästarnas välfärd att social kontakt med 
andra hästar ska innebära fysisk kontakt och detta har starkt stöd i forskningen. 
SLU har dock inte kunnat hitta något stöd i forskningen, eller någon sammanställd 
beprövad erfarenhet, för att hästar som tidigare hållits isolerade inte kan lära sig att 
umgås med andra hästar. Hingstar är enligt många hästägare ett specialfall, där 
behovet av social kontakt inte kan tillgodoses. Det anses dock vanligare att just 
hingstar visar stereotypier dvs vi har goda skäl att anta att de lider mer än andra 
hästar just av bristen på social kontakt. Ett exempel på grupphållning av hingstar på 
bete efter avelssäsongen är från Schweiz 
https://www.youtube.com/watch?v=hAM5qMdOv8M och denna är även 
utvärderad vetenskapligt (Briefer Freymond et al. 2013). Det finns även studier av 
hingstar i ”sociala” boxar vilka medger social kontakt med andra hingstar och ökar 
hingstarnas välfärd (Zollinger et al. 2016). 

Det finns ett mycket starkt vetenskapligt stöd för kravet på social kontakt. 
Begränsar man hästarnas möjlighet till social kontakt ökar risken för frustration 
och beteendestörningar inklusive stereotypier. För att kunna väga fördelar och 
nackdelar med social kontakt har man mätt hästarnas motivation att arbeta för 
social kontakt. Resultaten visar att hästarna arbetar för social kontakt även om 
priset ökar, dvs det är ett icke-elastiskt behov (Søndergaard et al., 2011).  

Förslag på ny skrivning av 2 kap. 1 § ”Hästar ska hållas så att de kan ha daglig 
fysisk kontakt med andra hästar.” samt en övergångsregel på 10 år. 

2 kap. 5 § 
Bra att detta nu är ett tydligt krav. 

2 kap. 6 § 
Med mjölkersättning och en i övrigt anpassad foderstat är det t.ex. möjligt att 
tillgodose även mycket unga fölungars näringsbehov. Detta gör att det torde vara 

https://www.youtube.com/watch?v=hAM5qMdOv8M
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fölens och stoets psykiska behov som blir styrande för avvänjningstid och metod 
vilket är betydligt svårare att kontrollera och mäta. Det finns dock forskning som 
ger stöd för att höja den lägsta avvänjningsåldern till 6 månader om inte 
veterinärmedicinska skäl finns för att avvänja tidigare. 

Lagstiftningen ska ju vara förebyggande. Det är dock bra att man ställer krav på att 
fölet ska hållas tillsammans med andra hästar under tiden för avvänjning.  

2 kap. 7 § 
Det finns en risk i att ta bort ”Vid uppbindning får endast grimma, halsrem eller 
motsvarande användas” – om nu någon skulle få för sig att binda upp hästen i ett 
träns med bett, så är det alltså fullt tillåtet? Det kan orsaka akuta men även 
”osynliga” tryckskador i hästens mun, som inte tydligt kan påvisas orsaka hästen 
lidande förrän tryckskadan är så pass stor att den syns tydligt. 

2 kap. 7 § 
Målet med bestämmelsen har SLU inget att invända emot. Men finns det en risk att 
skrivningen bidrar till att man inte kommer kunna ingripa innan hästen faktiskt är 
utsatt för ett lidande, även om utrustning används på ett felaktigt och skadligt sätt. 
(Dvs pga av skrivningen måste man invänta att skada uppstått innan man kan göra 
något åt det). Detta eftersom det står att ”…den inte orsakar hästen lidande…”. 
Kanske det är bättre att ha en mer förebyggande skrivning som syftar till att 
hästarna inte ”riskerar” skadas eller utsättas för ett lidande, eller att utrusningen 
inte ”kan orsaka” skada eller lidande.  

2 kap. 9 § 
Det vore önskvärt vore att hästar inte alls får fortsätta att hållas i spilta. Det är dock  
bra att man i 3 kap. 21 § inte tillåter det vid nybyggnation.  

2 kap. 9§ 
Starkt vetenskapligt stöd finns för att hästar har ett behov av fri rörelse, även om 
ingen maximal tid att stå uppbunden har testats experimentellt, såvitt SLU har 
funnit.  

2 kap 12§ 
SLU föreslår att ta bort ” eller att på bete eller motsvarande” – hobbling är 
förbjudet, och det bör det vara överallt i alla situationer, inte bara på bete eller i 
hage. Genom att ta bort det som föreslagits gäller denna paragraf alltså oavsett 
situation. Då uppfylls också det angivna syftet med paragrafen, vilket det inte gör 
med nuvarande lydelse. 

2 kap 14§ 
För normal dygnsrytm behövs sannolikt också mörker så meningen bör kanske 
omformuleras. ”Hästar skall ha tillgång till tillräckligt med dagsljus och mörker för 
att kunna….” Det finns exempel på djurstallar där det är tänt 24h om dygnet och 
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det kan sannolikt påverka hästar (finns någon publikation på det). Hur hanterar 
man detta i norra Sverige där det är ljust dygnet runt på sommaren? 

2 kap 13§ 
”Hästar ska hållas så att de utan svårighet kan upprätthålla sin värmebalans”. Detta 
blir mycket svårtolkat. Vad är ”svårighet”? Är det att svettas, ha ökad andning eller 
huttra? Eller att ansätta extra mycket päls? Varma sommardagar (> 25 C) kommer 
många hästar att svettas även om de står i skugga.  

Här finns också en felaktig fakta i motiveringen: ”Vid temperaturer över den övre 
kritiska temperaturen kommer hästarnas kroppstemperatur att stiga på grund av att 
de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme.” Detta är en 
missuppfattning. Vid den över kritiska temperaturen kommer aktiv 
värmeavgivning att ske, genom svettning och andning. Detta gör att 
kroppstemperaturen kan hållas normal. Vid extremt höga temperaturer när dessa 
mekanismer inte räcker till kommer kroppstemperaturen att stiga. 

2 Kap 13 och 15 § 
Jag föreslår en ny paragraf som innebär att hästar som vistas utomhus när 
temperaturen överstiger 25°C ska ges tillgång till skugga. Detta underlättar för 
hästarna att genom sitt beteende kunna upprätthålla termisk komfort och minska 
insektsangrepp. Det finns vetenskaplig dokumentation på att hästar i en Belgisk 
studie sökte skydd i högre utsträckning vid temperaturer <7°C och >25°C. Vid 25-
37°C fanns hästarna i skuggan vid 60-75% av observationstillfällena och vid högt 
insektstryck vid 90 % av tillfällena. Även under svenska förhållanden med 
temperaturer mellan 16-25°C finns rapporterat att hästar söker skugga och att det 
minskar deras försvarsbeteenden mot insekter. Undantaget skulle kunna vara dagar 
med vindhastigheter 3,5 m/s då skydd inte verkar användas i lika stor utsträckning.  

Då det finns krav på ligghall för att tillgodose hästarnas behov av termisk komfort 
under den kalla årstiden borde det av samma skäl även finnas krav på skugga under 
sommarhalvåret.  

I praktiken skulle man dock kunna godta att ett sätt att skydda hästarna är att hålla 
dem inomhus (5 kap 1 §). Samtidigt kommer man nu enligt 2 kap. 13 § att kunna 
kräva skydd mot solljus i hagar. Kommer det här att finnas en risk att vissa 
länsstyrelser kommer anse att det ska byggas skydd i hagar mot sol och insekter, 
medan andra godtar att hästar hålls inomhus den del av dygnet då sol och insekter 
är som värst? SLU tror att detta kommer behöva klargöras för att enhetlig tolkning 
ska vara möjlig. 

2 kap 16 § 
Jag tolkar det som att kameraövervakning är OK, vilket jag tycker är bra. Det skall 
vara möjligt att ha hästar på stora marker utan att man skall behöva vandra i 
timmar för att hitta dem en gång om dagen.  
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2 kap 17 § 
Eftersom begreppet tillsyn inte är helt självklart för alla djurhållare kan det vara bra 
att tydliggöra att det i begreppet tillsyn även ingår en handlingsplikt då avvikelser 
från det normala har noterats. 

3 kap. Byggnader och förvaring  

3 kap. 1 § 
Bra att denna bestämmelse tydliggjorts och att det är tydligt att den även omfattar 
ligghallar.  

3 kap. 2 § 
Förslag till ändring: ”Stall ska kunna rengöras och desinficeras vid behov”. Att 
bara ange att stall skall kunna rengöras och desinficeras är en väldigt ”platt” 
lydande paragraf. När kan stall inte rengöras och desinficeras? Syftet med 
paragrafen är väl ändå att stallen skall kunna rengöras och desinficeras när behovet 
av det finns ? 

Kan en box/vindskydd med obehandlad träplank (med lite smågnag) egentligen 
desinficeras? Rengöras ja, men desinficeras? 

3 kap.3 § 
Det saknas ett ”vara” i meningen ”…så att hästar inte kan skadas och vid behov 
vara försedda med skydd.” 

Frågan är också om valet att ta bort omnämnandet av fönster, elinstallationer osv 
kan tolkas som att dessa inte alltid behöver skyddas (dvs inte så viktiga längre 
eftersom de aktivt plockats bort från regelverket).  

3 kap.4 § 
Meningsbyggnaden är inkorrekt. Nytt förslag: ”Lösa föremål och ämnen som kan 
skada hästar ska förvaras oåtkomliga för dem” eller ”Lösa föremål och ämnen som 
kan orsaka skada på hästar skall förvaras oåtkomligt för dem.” 

3 kap. 5 § 
”Samtliga hästar i stallet ska tillförsäkras kontinuerlig tillförsel av frisk luft” har 
tidigare tolkats av länsstyrelserna som att det ska finnas tilluftsinsläpp inne i varje 
box. Det vore bra om Jordbruksverket förtydligar vad som menas, åtminstone i 
tillsynsvägledningen till föreskrifterna.  

3 kap 6 § 
Denna paragraf kan få mycket stora konsekvenser. En häst kan utveckla 
luftvägsproblem vid t ex 16 års ålder, pga luftmiljön som hästen hölls i under 
tidigare år, kanske i ett inackorderingstall där hästägaren haft obefintliga 
möjligheter att påverka luftkvaliteten. Skall den som ägde hästen då kunna straffas 
för detta? I sådana fall rör det ett stort antal hästar och hästägare. I alla stall finns 
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luftföroreningar som påverkar hälsan negativt. Frågan är bara var gränserna går. I 
stall som t ex utfodrar med hö och/eller använder något organiskt strömedel (halm, 
torv, spån) kommer det att finnas luftföroreningar i form av små partiklar, som 
kommer att nå hästens luftvägar (och människans). Det kommer att kunna påverka 
hälsan negativt, om inte akut så på lång sikt. Här finns ett problem med 
formuleringen – vad anser man vara att ”påverka hälsan negativt”? Är det tydliga 
tecken på luftvägsproblem hos en majoritet av hästarna i stallet? Någon vägledning 
kanske finns här: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-
inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-
foreskrifter/ 

Denna paragraf behöver formuleras om. 

Forskning finns; exempelvis så fann Claussen & Hessel (2017) att luftvägsproblem 
dels ökar hos hästar och dels är beroende av den luftmiljö som hästarna hålls i. 
Dessutom visade Bøe et al. (2017) dels att vedertagna mätmetoder och gränsvärden 
var lätta att använda i häststallar i nordiskt klimat. SLU ser att det finns en risk att 
det blir svårt att ställa krav på bättre luft om inte hästarna har börjat uppvisa dålig 
hälsa pga detta. Vi vet att luftvägsproblem hos häst är vanligt (Claussen & Hessel, 
2017) och ser därmed ett behov av att gränsvärden för att kontrollera luftkvaliteten 
i stallmiljöer. 

SLU vill även tillägga att inom vissa områden så kommer det vara svårt, och 
olämpligt, att utföra kontrollerade forskningsförsök där man undersöker hästars 
lidandegränser. Dvs det är etiskt ytterst tveksamt att genomföra en studie där man 
undersöker hur sjuka hästarna blir av att utsättas för olika olägenheter när det 
riskerar medföra livslångt lidande för dem. I dessa fall får man utgå från den 
generella forskning som finns, eller utgå från den erfarenhet som finns kring olika 
företeelser.  

3 kap 10§ 
Varför är nivån på 65dBA angiven? Om det är baserat på humandata bör man 
förtydliga detta. Om vi blir stressade/skadade så är det inte en bra miljö att sköta 
hästar i. 

3 kap 12§ 
Det är omöjligt att införa i paragrafen men vad räknas som god hygienisk kvalitet? 
Det finns inga rikt- eller gränsvärden över huvud taget för det i vår lagstiftning. 
Vem skall avgöra vad som är god hygienisk kvalitet (på både strö och foder). Ett 
alternativ är att skriva godtagbar istället för god, men det ändrar inte på det faktum 
att inga gräns- eller riktvärden finns. 

3 kap 14§ 
Sista delen av sista meningen är olika i föreskriften och i konsekvensutredningen. 
Vilken av dem gäller? 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-20157-foreskrifter/
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3 kap. 16 § 
Det är bra att man kan tillåta måttavvikelser och att man anger tydliga 
förutsättningar för detta. 

3 kap. 17 § andra stycket 
SLU anser att takhöjden heller inte får försämra stallets ventilation/luftkvalitet, 
vilket inte är helt ovanligt. Detta bör läggas till. 

3 kap 17§ 
Det är problematisk med en så detaljerad beskrivning av takhöjden (särskilt när så 
mycket annat är väldigt öppet för tolkning och kanske godtycke). Vad vill man 
uppnå? Skall de kunna resa sig utan att slå i taket? Den farligaste höjden är 
sannolikt ”medelhöjden”, dvs den höjd när hästens huvud hinner få högst hastighet. 
Erfarenhetsmässigt utgör den överliggande regeln i boxdörrsöppningar den största 
risken för skallsmällar (rädda hästar som kastar sig bakåt när de står och tittar ut).  

Möjligen kan man inleda med en funktionsdel i bestämmelsen som handlar om att 
takhöjden ska vara så hög att hästar kan röra sitt huvud i höjdled utan att riskera att 
slå i det, samt att takhöjden ger förutsättningar för att ventilationen ska fungera väl.   

3 kap. 18 § 
SLU tillstyrker måttangivelserna i tabellen, då dessa är betydligt enklare att förstå 
och kontrollera än formeln i det tidigare föreskriftsförslaget. 

Den förändring SLU kan se har skett är att det införts minimimått för de hästar som 
är över 180 cm i mankhöjd. Dessa behöver nu större boxar än nuvarande 
föreskrifter kräver. SLU noterar att det inte finns några övergångsbestämmelser 
kopplade till dessa regler och ställer frågan om detta är något som skulle behövas?  

I föreslagna bestämmelse blandar man funktionskrav och resurskrav, något som 
inte behöver vara fel i sig men här kan det finnas en risk att de inte alltid är 
kompatibla. Hästar kan ju trots mankhöjd vara olika långa och av olika typer och 
ålder. Hur ska paragrafen tolkas om funktionskravet inte uppfylls (att hästen kan 
lägga sig, resa sig, vända sig och ligga naturligt) men minimimåttet efterlevs?  

3 kap §20 
Punkt1: det är fortfarande otydligt om alla hästar i en och samma flock, t ex en 
större lösdrift, måste kunna rymmas samtidigt i en och samma ligghall eller om 
man får ha flera olika ligghallar som tillsammans rymmer alla hästar som finns i 
flocken? 

3 kap. 21 § 
SLU tycker det är bra att man inte tillåter spiltor vid nybyggnation men detta krav 
bör också omfatta ombyggnation som kräver förprövning.  

3 kap 23§ 
Hur skall det bedömas och vem skall bedöma om hästen oroas eller inte? Likaså, 
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vad avses med goda förhållanden och vem bedömer det? Denna paragraf är alltför 
otydlig. Ett alternativ är att ange att om de förhållanden råder i transportfordonet 
som gäller för spilta eller box  så får hästen förvaras i transportfordonet. Då 
inbegrips ju såväl mått som luftkvalitet, och man kommer ifrån problemet med 
varför hästarna inte behöver ses till varje timme på natten. 

Blir inte förvaring i släp i princip omöjligt med formuleringen ”….om samtliga 
villkor för uppstallning i box kan tillgodoses.” Om en häst är 1,61 cm så måste 
kortaste sidan vara 2,5 m. Är ett hästsläp det? Sid 8 5 kap: Är rastning egentligen 
det bästa ordet? Är det inte rörelse man är ute efter (som det står i första 
meningen)? (rastning låter lite som ett hundord, inkluderat att de ska göra sina 
behov också…..) 

4 kap. Foder och vatten 

4 kap. 1 § 
Intentionen att beskriva vilka olika funktioner en foderstat ska uppfylla är i sig bra 
och korrekt. Att skrivningen är så mycket tydligare än den nuvarande kan dock 
ifrågasättas. Här kommer återigen dilemmat vara att olika tolkningar riskerar göras 
(särskilt om det inte finns tydliga vägledningar eller föreskriftsmotiv). Vad är t.ex. 
en ”tillräcklig sysselsättning” eller ett ”hälsosamt hull”? SLU kan även notera att ni 
föreslår att man tar bort skrivningen om att hästen har behov av långa ättider. Detta 
anser SLU är synd eftersom det finns gott om forskning kring hästars naturliga 
ättid (14-20 h, Pagan, 2011) samt hullbedömning och hälsoeffekter av framför allt 
överhull. 

Ytterligare något att fundera kring är hur länsstyrelsen ska agera när hästar redan 
uppvisar orala stereotypier. Någon har ju misslyckats med det förebyggande arbetet 
men frågan är vem. Är det nuvarande hästhållare eller är det så att hästen utvecklat 
denna stereotypi hos en tidigare ägare. Ett djur som utvecklat en stereotypi behåller 
med stor sannolikhet denna beteendestörning livet ut (Mason & Latham, 2004). 

4 kap. 2 §  
Frågan är om det är klokt att ta bort det allmänna rådet med minimiflödet på 
vattnet? Det kommer finnas en risk att länsstyrelser och handläggare skapar egna 
minimigränser för att i alla fall själva känna en trygghet att kunna bedöma 
enhetligt. Vidare kan SLU ifrågasätta om det räcker att ge hästar vatten två gånger 
per dygn. Vi har en förståelse för att det i vissa lägen är svårt att erbjuda fri tillgång 
till vatten, även om det vore det bästa. Att motivera skrivningen med att det inte 
finns vetenskapligt stöd för fri tillgång till vatten är en sak, men å andra sidan finns 
det heller inte något vetenskapligt stöd att två gånger per dygn är tillräckligt.  

5 kap. Rastning och utevistelse 

5 kap. 1 § 
SLU anser att det är bra att man höjer kravet ett snäpp så att det handlar om 



Yttrande över remiss från Jordbruksverket angående förslag till nya föreskrifter om hästhållning, (dnr. 5.2.16-4117/16). 
 

12/12 
 

utomhusvistelse. Dock kan paradoxer uppstå, där en mindre utomhuspaddock blir 
bättre än ett större ridhus, bara för att den förra är utomhus. Det kan begränsa 
hästens rörelsebehov och förmåga att springa fort kortare sträckor, som de kanske 
skulle kunna göra i ett större ridhus. I detta sammanhang känns det ju också rimligt 
att påtala att det är viktigt att det vid förprövning av nybyggen finns möjlighet för 
länsstyrelsen att granska om det finns tillräckligt med ytor för att hålla hästar 
utomhus i tillräcklig grad. 

SLU ser dock att skrivningen öppnar upp för många tolkningsmöjligheter eftersom 
hästarna “normalt sett” ska få komma ut, samtidigt som Jordbruksverket väljer att 
ta bort den punktlista som idag handlar om undantag från att röra sig fritt. 
Alternativet skulle istället kunna vara att behålla punktlistan men göra om den till 
allmänna råd. På så sätt bibehåller man en större tydlighet samtidigt som man 
öppnar upp för en viss flexibilitet i tillämpningen.   

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av prodekan Henrik 
Rönnberg vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap efter 
föredragning av fakultetshandläggare Inger Knutell. Innehållet har utarbetats av 
kvalificerad handläggare Elina Åsbjer, professor Lotta Berg, leg veterinär Johan 
Lindsjö, bitr föreståndare Margareta Stéen och kvalificerad handläggare Birgitta 
Staaf Larsson vid Nationellt centrum för djurvälfärd, SCAW, universitetslektor 
Marie Rhodin, inst för anatomi, fysiologi och biokemi, universitetslektor Cecilia 
Müller, inst för husdjurens utfodring och vård, universitetslektor Jenny Yngvesson, 
fil.dr. Frida Lundmark, universitetslektor Anna Lundberg, docent Helena 
Röcklinsberg och fil.dr. Anette Wichman vid institutionen för husdjurens miljö och 
hälsa. 

 

Prodekan Henrik Rönnberg 
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