
 
 
 
 
Öppet svar  
 
Som förbund, och hästmänniskor, är Svenska Islandshästförbundet (SIF) måna om hästars 
välfärd. SIF anser att ryttare alltid ska ha sin hästs hälsa och välmående i fokus och i detta 
ingår att ryttare och häst är rätt tränade för den uppgift de utför. Vi vill även betona att det 
alltid finns ett individuellt ansvar för sin häst.   
 
SIF välkomnar det ökade intresset för hästars välfärd. Vi ser positivt på den forskning och 
studier som pågår inom detta område.  
 
Det har hittills gjorts två studier, se sammanfattning i länk nedan, som bland annat är 
publicerade i en artikel i den europeiska tidningen Animal, skriven av Holár University 
College i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De poängterar dock att andra 
faktorer som till exempel hästens träningsstatus och ryttarens ridkunskap kan påverka 
ansträningsnivån, men dessa faktorer har inte undersökts i just dessa studier. 
 
The effect of rider weight on Icelandic horses in tölt: 
http://holar.is/en/the_effect_of_rider_weight_on_icelandic_horses_in_tolt 
 
VI bifogar även länkar till fler studier nedan. 
 
När det kommer till islandshästar kan det skilja sig väldigt mycket mellan individer både i 
storlek, från ca 130 cm till drygt 150 cm i mankhöjd, och vikt, mellan 250 – 450 kg. 
 
Andra viktiga faktorer som hästens ålder, hur vältränad den är, muskelmassa, vilka gångarter 
som rids, hästens exteriör, väder och underlag kan väga in i hur mycket vikt hästen är fysiskt 
kapabel till att bära vid olika tillfällen.  
 
SLU har ett nytt forskningsprojekt baserat på detta ämne, som de gör i samarbete med Holár 
University College på Island, och de resultaten kommer tas i beaktning när resultaten 
publiceras. 
 
Hur går diskussionerna om maxvikter för ryttare inom ert förbund? 
SIF följer noggrant och stödjer de vetenskapliga studier och forskningsprojekt som pågår 
kring detta område. För tillfället pågår studier kring detta där SLU och Holár University 
College samarbetar.  
  

http://holar.is/en/the_effect_of_rider_weight_on_icelandic_horses_in_tolt


Hur säkerställer ni djurskyddet för hästarna särskilt med avseende på rygg-, ben- och 
hovhälsa för de hästar som deltar i era arrangemang och specifikt för de hästar som bär 
tunga ryttare?  
På tävlingar sker, precis som i övrig ridsport, veterinärbesiktningar och alla ryttare måste 
lämna in en hästägarförsäkran om att deras häst är frisk och i kondition för att delta på 
arrangemanget.  
 
På tävlingar och avelsvisningar har man även vad vi kallar utrustningskontroller och om 
hästarna inte passerar dessa blir ekipaget diskvalificerat. Där ses hästarna över direkt efter 
det att de lämnar banan. Man ser över hästens allmäntillstånd, mun-, hov- och benhälsa, 
samt att utrustningen är enligt reglementet och anpassad korrekt. Dessa sker både som 
stickkontroller i varje klass och är obligatoriska för alla hästar som deltar i finaler. Under 
avelsvisningar ses alla hästar över direkt när de lämnar banan.  
 
Anser ni att långritter som sträcker sig över flera dagar alls är lämpligt att genomföra om 
ryttaren är av tyngre modell?  
SIF anser att det är en svår fråga att svara på eftersom det finns en mängd individuella 
faktorer som spelar in.  
 
Det handlar, förutom ryttarens och hästens vikt och storlek, om andra viktiga faktorer som 
hästens ålder, hur vältränad den är, muskelmassa, vilka gångarter som rids, hur länge man 
rider, hur vilopauser är beräknade, väder och underlag. Allt detta gör stor skillnad i huruvida 
det är lämpligt och hur mycket vikt hästen är fysiskt kapabel att bära vid olika tillfällen. 
 
Kontrolleras hästarnas hälsa på något sätt under ritten? 
SIFs Fritidssektion och föreningar genomförde inför Sverigeritten flertalet föreläsningar om 
hur man tränar hästens kondition och vad man ska tänka på inför långritter. 
 
Det gjordes kontinuerligt pauser under ritterna där man såg över hästarna och lät dem vila, 
äta och dricka. Etapperna genomfördes i huvudsak i lugna tempon (skritt och tölt) och 
anpassades till distans och deltagare. Ofta fanns det någon dags vila mellan de olika 
etapperna om hästar deltog på mer än en etapp.  
 
Under alla etapper fanns även följebilar med transporter så att det hela tiden fanns 
möjlighet för ekipagen att avbryta ritten om så önskades. Extrautrustning åkte med 
följebilarna för att minska viktbelastningen på hästarna. En del ryttare hade med sig 
handhästar under sina etapper och bytte häst under etappen för att de inte skulle ha ryttare 
under hela sträckan. 
 
Som ett exempel på hur dagarna kunde se ut så var finaldagen uppdelad i fyra etapper vilket 
innebar att alla deltagare inte red hela dagen. Många red bara en eller två etapper. Vissa 
hästar kördes hem för några timmars vila efter etapp ett, varpå de deltog i finalparaden 
(etapp fyra) som skrittades genom Ystad. Allt styrt efter hästarnas kondition och 
välbefinnande.  
 
  



Hur ser islandshästförbundet på den ökande kritiken bland allmänheten mot att tunga 
ryttare rider på små hästar och hur arbetar förbundet med denna förtroendefråga?  
SIF samarbetar på nationell nivå med SLU och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och 
på internationell nivå med det internationella islandshästförbundet FEIF samt Holár 
University College. SIF ser positivt på att det forskas kring hur islandshästen påverkas av vikt 
och olika ryttare för att kunna ge korrekta och välgrundade svar i frågan. 
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did=312 
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*The effect of rider weight on Icelandic horses in tölt: 
http://holar.is/en/the_effect_of_rider_weight_on_icelandic_horses_in_tolt 
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