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Jordbruksverket 
Avdelningen för djurskydd och hälsa 
551 82 Jönköping 
 

Yttrande angående remiss Dnr 5.2.16-4117/16 Förslag till nya 
föreskrifter om hästhållning. 
 
Inledning 
 
Hästvälfärdsgruppen, som är ett fristående opinionsbildande nätverk för hästars 
välbefinnande önskar härmed att avge yttrande av remiss Dnr 5.2.16-4117/16 Förslag till nya 
föreskrifter om hästhållning. Hästvälfärdsgruppen består av ideellt arbetande personer med 
specialistutbildning eller särskild sakkunskap inom hästområdet. Hästvälfärdsgruppen är 
ingen remissinstans för hästfrågor men tar ändå tacksamt chansen att avge yttrande i 
rubricerad remiss. Vi har tagit del av remissen och önskar framföra nedanstående 
synpunkter. 
 
Sammanfattning 
Hästvälfärdsgruppen ser positivt på att Jordbruksverket vill förenkla föreskriften, men ser 
också med oro på de risker en förenkling kan innebära. Vissa allmänna formuleringar kan ge 
upphov till otydligheter och subjektiv tolkning vilket troligtvis kommer att försvåra arbetet 
för landets djurskyddskontrollanter. 
 
Allmänna synpunkter 
 
2 kap. Skötsel och hantering 
 
2 kap, 1 §  
 
Hästvälfärdsgruppen anser att en förändring bör till för hästar som inte tidigare haft kontakt 
med andra hästar. Det är svårt att göra en bedömning av ”inte visar tecken på att fara illa av 
detta”.  
 
Hästar är flockdjur. Det sociala behovet är ett av de viktigaste behoven att tillfredsställa när 
det gäller hästhållning och hästvälfärd. Det finns självklart individuella variationer, men sett 
till de grundläggande behoven så är variationerna ytterst små. Hästvälfärdsgruppen vill att 
alla hästar ska ha fysisk kontakt med andra hästar så att de har möjlighet att leka, klia 
varandra och interagera på hästars vis. Hästvälfärdsgruppen skulle även se mycket positivt 
på en förändring gällande ensamhållning för alla hästar - såväl inomhus som utomhus. 
 
2 kap, 3 § 
 
Ordet ”tillfredsställande” är otydligt i sammanhanget. Vad menas? För vem ska hästen vara 
tillfredsställande ren? 
 



 
2 kap, 6 § 
 
Hästvälfärdsgruppen anser att det borde finnas en tidigaste ålder för avvänjning. En alltför 
tidig avvänjning tar inte hänsyn till fölets psykiska och fysiska hälsa. Det vanligaste idag är att 
man skiljer fölet från stoet vid 6-7 månaders ålder.  En tidigast ålder borde strikt vara sju 
månader - som gärna får förlängas. 
 
2 kap, 7 § 
 
Det är mycket bra att all utrustning ska vara anpassad till hästen och inte användas så den 
orsakar hästen lidande, skador eller sjukdom.  Hästvälfärdsgruppen anser att det vore bra 
med ett förtydligande i texten, dvs. ”orsakar hästen fysiskt eller psykiskt lidande”. 
Hästgruppen anser även att formuleringen kring användande av täcke bör vara kvar för att 
undvika slentrianmässigt användande/överanvändning av täcken. 
 
2 kap, 8-9 § 
 
Hästvälfärdsgruppen anser att tiden per dygn som hästar får hållas uppstallade i spilta och 
därmed uppbundna med grimskaft är alldeles för lång och borde minskas betydligt. Hästar 
har ett stort rörelsebehov vilket inte kan anses uppfyllas under de villkor som ges. På sikt 
önskar vi dock se ett förbud mot att hålla hästar i spilta överhuvudtaget då det enligt oss 
strider mot 4 § i djurskyddslagen.   
 
2 kap, 12 § 
 
Det vore önskvärt med ett förtydligande om vad det innebär att hästen kan upprätthålla sin 
värmebalans, framförallt sommartid (krav på skugga).  
 
3 kap. Byggnader och förvaring 
 
3 kap, 6 § 
 
Det är beklämmande att forskning kring hur hästar påverkas av luftföroreningar saknas, är 
detta något som Jordbruksverket skulle kunna efterlysa för att på sikt säkerställa hästarnas 
välfärd vid exempelvis längre inomhusvistelse? 
 
4 kap. Foder och vatten 
 
4 kap, 1 § 
 
Vi önskar att kravet på att hästars behov av ättid ska tillgodoses även fortsättningsvis finns 
med.  
 
 
 
 



4 kap, 2 § 
 
Fri tillgång till rent och friskt vatten är ett grundläggande behov och en rättighet ingen 
levande varelse borde förnekas. Därför bör hästars tillgång till vatten inte begränsas till två 
gånger per dag. 
 
Hästar behöver dricka mycket vatten för att må bra och ska därför ha ständig tillgång till 
friskt vatten av god kvalité i ren hink eller automat. Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter 
per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. För lågt 
vattenintag kan leda till minskad prestation men även till sjukdomar i mag- och tarmkanalen.  
 
5 kap. Rastning och utevistelse 
 
5 kap, 1 § 
 
Hästvälfärdsgruppen vill se ett krav på att även anläggningar som saknar möjlighet att rasta 
hästar utomhus tillser att så kan ske inom en femårsperiod.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Hästvälfärdsgruppen 
 
hastvalfardsgruppen@gmail.com  
 
https://hastvalfardsgruppen.wordpress.com/  
https://www.facebook.com/hastvalfardsgruppen/  
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