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Förord

Aldrig tidigare har så många representanter från så många olika grenar av hästsverige samlats
för att diskutera framtiden för hästnäringen. Över 200 personer, däribland politiker och tjänstemän, deltog i konferensen Hästen i Centrum den 23 januari 2008 på Solvalla. Det var ett samarrangemang mellan Jordbruksverket, KSLA och den Nationella Stiftelsen för Hästhållningens
Främjande (NS).
Bakgrunden är att svensk hästnäring har genomgått en enastående utveckling och genererar
en samhällsekonomisk omsättning på cirka 45 miljarder kronor om året. Var tredje svensk har
någon slags kontakt med häst, särskilt i tätorterna. Hur detta ska tas tillvara är mer än någonsin
en gemensam angelägenhet för både hästsverige och samhället.
Till grund för konferensen låg fem workshops och seminarier som genomförts i KSLA:s regi på
initiativ av KSLA:s hästgrupp, bestående av Jordbruksavdelningens ordförande Peter Edling samt
ledamötena Göran Dalin, Ingvar Fredricson och Jan Philipsson. Rubrikerna har varit Hästhållning
– utmaningar för framtiden; Kunskapsöverföring om häst – sändare och mottagare på samma våglängd; Hästar för alla behov – framtidsperspektiv på hästmaterial och hästanvändning; Hästen i
samhällsplaneringen – mötet mellan människa och häst, mellan landsbygd och tätort; Hållbarhet
och motorik – en jämförelse mellan häst och människa.
Konferensen inleddes av Mårten Carlsson, KSLA, och Mats Denninger, NS. Under dagen
hölls fyra seminarier ledda av Elisabeth Backteman, NS, Göran Dalin, SLU och KSLA, Jan
Philipsson, SLU och KSLA, samt Magnus Nordgren, Jordbruksverket. Dessutom ledde moderatorn Ulf Wickbom två paneldebatter.
Avslutningsvis konstaterades att det bevisligen går att förändra världen men att det kräver uthållighet och tar tid. Konferensens syfte var att stimulera till fortsatt arbete genom att lyfta fram
områden som är och blir viktiga i framtiden för att hästen ska behålla en plats i centrum, till nytta
för människor, företag och samhälle.
Mårten Carlsson öppnade konferensen med en tillbakablick och konstaterade att när han utbildades till agronom i skiftet 50-/60-tal fanns kapitlen om häst kvar i läroböckerna i husdjursavel,
utfodringslära och sjukvårdslära, men att kunskapen inte ansågs särskilt viktig.
– Sverige höll ju på att avhästas.
Också inom veterinärmedicinen ifrågasattes hästen till förmån för det som ansågs vara mer
betydande djurslag.
Under 70-talet växte en motrörelse fram, ledd av eldsjälar som Göran Dalin, Ingvar Fredricson
och Jan Philipsson. Men även om möten arrangerades, där dåtidens hästsverige deltog, var klimatet
ett annat än idag med stark rivalitet mellan organisationerna.
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– Jag tror inte heller att någon som var med i början av 80-talet kunde föreställa sig att antalet
hästar skulle öka från 70.000 till 280.000 på 30 år och att ägare och brukare skulle komma från
helt andra grupper i det svenska samhället, sade Mårten Carlsson.
Mårten Carlsson redovisade ett antal viktiga milstolpar under tillbakablicken: bildandet av
Flyingestiftelsen, bildandet av den Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande, inrättandet av den hippologiska högskoleutbildningen, SLU:s och SVA:s samverkan inom ramen
för Hippocampus, satsningen på hästforskning genom stiftelsen Svensk Hästforskning, liksom
Jordbruksverkets projektstöd till Livskraftigt hästföretagande.
– Det är således många människor, många organisationer, mycket entusiasm och många beslut
och satsningar som har bidragit till att hästen nu åter är i centrum. Sannolikt hade kanske hästintresset och antalet hästar ökat även utan dessa insatser. Men samhället liksom organisationerna
hade inte varit berett att ta emot denna mängd hästar.
KSLA:s hästgrupp:
Peter Edling, Göran Dalin, Ingvar Fredricson och Jan Philipsson

1.

Hästen i centrum
Konferens den 23 januari 2008

Avslutande konferens med ”Hästsverige”.
Referat av Magnus Stark och Christina Collman.
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Hästsverige idag och år 2020

Mats Denninger, ordförande för ATG och
Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS,
pekade på betydelsen av att spana in i framtiden och att ta tillfället i akt att göra ”Hästen i
Centrum” till ett avstamp för många kreativa
diskussioner om hästsektorns framtid och hästens roll i samhället ur individens, företagets
och samhällets perspektiv.
– Den som lyckas formulera en tydlig vision
och satsa de resurser som behövs för att uppfylla
den har stora möjligheter att förändra, sa han.
– Hur ser hästsektorns framtidsvision ut till
exempel år 2020? Vad är vår styrka? Vilka svagheter dras vi med? Vilka hot måste vi uppmärksamma och vilka utmaningar måste vi anta?
Idag är Sverige näst Island och Danmark det
land som har flest hästar per invånare i Europa.
Ökningen har inneburit att antalet hästar fyrdubblats de senaste 35 åren till 280.000 hästar
idag, varav 220.000 är fritidshästar och 60.000

finns i kommersiell verksamhet. Det är alltså
sport- och fritidshästen som stått för den stora
ökningen.
Under den här perioden – en generation –
har ”häst” alltmer blivit en livsstil men självfallet har också hästhållning som näring växt
i omfattning. Närmare en tredjedel av alla invånare i Sverige, 3 miljoner, har på något sätt
kontakt med hästen. Många av dem bor i städer
och större tätorter och frågan är om det idag
finns någon enskilt starkare länk mellan stad
och land än hästen
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skapar hästar direkt och indirekt 28.000 heltidsjobb och en omsättning på cirka 45 miljarder
kronor (2008). Hästhållning är också lantbrukets femte största näringskälla.
– Hur kan det då se ut 2020, frågade Mats
Denninger och redovisade nedanstående framtidsscenario.

Vision 2020
Hästintresset är fortsatt starkt. Från att ha varit en verksamhet som i huvudsak intresserat ”etniska svenskar” har alltfler svenskar med sina rötter i andra länder engagerat sig i hästar, vilket
utvecklat branschen positivt på många sätt. Hästar är nu tillgängliga för alla oavsett bakgrund,
kön, ålder, plats och plånbok. Barn och ungdomar är engagerade i hästaktiviteter som aldrig
tidigare. Det är inne med häst – inte bara bland tjejer.
Utbudet av nya verksamheter med häst ökar ständigt. Vår moderna och nordiska form av
hästpolo (hästhockey) har blivit en stor succé. Hästen som partner i ledarskapsutveckling är mer
regel än undantag. Friskis & Hästis startade i Sverige och sprids nu som ett internationellt koncept, företrädesvis i Europa. Läkare skriver ut häst på recept och sjukgymnaster och arbetsterapeuter med specialutbildning erbjuder rehabilitering. Sverige är känt som turistmål för aktiv
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semester med häst i utbudet – turister kan rida och köra historiska turistleder, hyra Bed & Box
och njuta av lokal mat, upplevelser och service av hög kvalitet.
De som efterfrågar hästtjänster/produkter ställer höga krav på kvalitet, etik och säkerhet.
Och de är faktiskt beredda att betala. Alla som har häst vet ansvaret, har kunskap och starkt
engagemang.
Hästsporten har utvecklats väl, inte bara ridsportens olika discipliner. Travet är starkt och
fortfarande världsledande. Efter strategiska satsningar på multiarenor för hästsport strömmar
publiken till. Här kan man nu uppleva bland annat hoppning, dressyr, fyrspann, samt trav och
galopp. Inte minst har galoppen blivit ett populärt inslag och det körs mer än 2.000 galopprace
om året i Sverige (nu drygt 600).
Ett framgångsrikt samarbete mellan sporten och spelverksamheten och ett allmänt ökat
intresse för hästar gör att spelet på hästar tagit marknad från andra spelformer i en allt hårdare
konkurrens. ”Spelet på hästar är ett ’levande spel’ och ’hästar ger allt’”, som ATG säger.
Hästbranschens slogan är att ”Det finns en häst till varje människa”. Bussiga välskolade ”lärhästar” till amatörer och barn, ”lagomhästar” till lagom utövare och ”Ferrarihästar” till proffsen.
Kort sagt, en väl fungerande och sund marknad anpassad till olika behov. Avelsframsteg gör
svenska hästar efterfrågade internationellt. Vi har en ny generation kunniga och engagerade
uppfödare på en ekonomiskt bärkraftig marknad. Hästuppfödning har växt ytterligare som näringsgren på landsbygden där utrymme och arealer är en konkurrensfördel i ett tättbefolkat
Europa.
Produktiviteten i branschen har ökat. Det finns nu smarta arbetsbesparande system för hästhållningen, som är bra för både hästar och hästfolk. Alla hästar sköts med kunskap och omsorg.
Hästar får vara hästar och bli förstådda utifrån behov och beteende. Blir hästen sjuk finns det
kvalificerade veterinärer i hela landet.
Näringslivet konkurrerar om hästtjejerna vid tunga chefsrekryteringar och Ruter Dam har en
särskild hästsektion. Marknaden växer, hästföretagen blomstrar och får styrka av samarbeten
i nätverk, som inte sällan går över gränser mellan hästbranschens olika delar. Hästföretagare
satsar på att anställa och det administrativa regelverket upplevs som rimligt och hanterbart.
Insatser via EU:s landsbygdsprogram i början av 2010-talet skapade många bärkraftiga samverkanskoncept, företag och affärsidéer som håller än idag.
Näringen samarbetar med forskarsamhället och nya rön omsätts i verksamheten.
Det är en allmän uppfattning att hästar levererar samhällsnytta; att hästar utvecklar kreativitet och ansvarstagande, att hästanknutna aktiviteter nu är en förebild inom barn- och ungdomsverksamheten, att hästar gör människor friskare till både kropp och själ.
Det finns en stor uppslutning kring att hästen får spela en roll i samhällsplaneringen. Många
kommuner medverkar till boende med närhet till hästar. Ett nät av rid- och körleder gör det nu
möjligt att korsa landet med häst, för den som har gott om tid. Rid- och körvägar finns även i
vissa tätorter.
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Vilka möjligheter har vi att bygga vidare på
och vilka är utmaningarna?
De möjligheter som Mats Denninger lyfte fram
var bland annat hästsektorns bredd, folklighet
och det ideella arbetet. Vi har bra hästhållning
och djurskydd. Och vi lever i ett till ytan stort
land med liten befolkning, gott om utrymme
och goda förutsättningar för samarbete mellan
aktörer. Kunskapsnivån i Sverige är hög, vi har
skickliga yrkesutövare och en yrkesutbildning
som blir allt bättre. Vi har goda resurser i form
av riksanläggningarna Wången (med fokus på
travsport), Strömsholm (ridlärar- och instruktörsutbildning) och Flyinge (avel och hästutbildning). Hästen står för samhällsnytta, det vill
säga att den fostrar och utvecklar – hästsporten
är fri från bråk och våld. Ridsporten är en feministisk succé – av 500.000 ryttare är 400.000
kvinnor. Det finns en stor potential för folkhälsa, friskvård och rehabilitering och hästen är
betydelsefull som landskapsvårdare.

Bland utmaningarna tog Mats Denninger
upp generationsskiftet inom aveln och uppfödningen samt behovet av att ytterligare förstärka
en positiv hästkultur eftersom allt färre växer
upp med häst, samtidigt som det finns fler hästar i Sverige än på mycket länge.
Vad gäller företagandet och företagandets
villkor pekade han på behovet att utveckla affär,
produkt, marknad och rådgivning, men också
på vikten av att bli effektivare, på grund av en
allt hårdare konkurrens om produktionsresurser. Beträffande relationen till samhället poängterade han det väsentliga i att hästen finns
med i samhällsplaneringen, för att bland annat
underlätta och öka tillgänglighet till hästaktiviteter. Också forskningen och utbildningen
behöver stärkas långsiktigt samt att det måste
säkras att resultaten kommer till användning.

Trav har blivit en folksport i Sverige. Foto: Svensk Travsport.
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Samtal om folkrörelse, företagande och hästkultur
En paneldiskussion

De frågor som behandlades var
• Finns det ett samlat hästsverige idag?
• Hur ser villkoren för företagandet ut?
• Ridsporten som folkrörelse. Hur ser kunskapen och attityderna till hästsporten ut i samhället?
• Hästkunskap och hästkultur.
• Avel och uppfödning.
I panelen medverkade Stig H Johansson, travtränare, Göran Montan, riksdagsman (M) och ordförande
för Svenska Islandshästförbundet, Lena Askling, journalist och ryttare, Maria Gretzer, tränare och landslagsledare, Eva Netterberg, ridskolechef och styrelseledamot i RRO, Mikael Santoft, generalsekreterare för
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Paneldeltagarna var överens om att det idag
finns mycket som enar hästsverige samt att
det är av stor vikt att skapa mötesplatser som
”Hästen i centrum” för att öka kunskapen om
hästsektorn i samhället och bland tjänstemän
och politiker. Panelens näringsföreträdare menade att samhällets intresse för hästsektorn
ökat, men att kunskapen beträffande villkor
och problem fortfarande är besvärande låg.
Många hästföretag tyngs av dålig lönsamhet
och osund konkurrens i form av ”svart verksamhet”. Samstämmigheten var total beträffande
betydelsen av att hästbranschen fungerar seriöst. Man var också överens om att det måste gå
en tydlig skiljelinje mellan hobby- och näringsverksamhet, liksom mellan främjandeverksamhet och kommersiell verksamhet.
Kostnadsutvecklingen och krångliga skatteregler är exempel på svårigheter för hästföretagaren. Hästföretagande är också en arbetskraftsintensiv bransch. En ökad samordning

mellan olika myndigheter med tillsynsansvar
skulle underlätta för såväl hästföretag som
myndigheter. Lagar och regler bör tillämpas på
likartat sätt oberoende var i landet vi befinner
oss. Kanske skulle svenska medborgare födas
med en F-skattesedel?
Under diskussionen om ridsporten som
folkrörelse framhölls betydelsen av det ideella
arbetet liksom ett jämlikt samhällsstöd till
pojk- och flickidrotten. Ridskoleverksamheten
är ett bra exempel på hur ideella och professionella krafter samverkar.
– Vi kan inte behålla ridsporten som en
folkrörelse om vi ska betala för varje kvart nedlagt arbete. Då kommer hästsport att bara bli
för fåtalet, sa Lena Askling.
Det poängterades att det mångåriga samhällsstödet i kombination med omfattande
ideellt arbete har skapat världsunika förutsättningar för att göra umgänge med hästar och
ridning tillgängligt för många barn och ungdomar. Ridningen som tjejidrott diskuterades; betydelsen av att den får ske på flickornas villkor,
men också risken att intresserade killar stöts
bort av stämpeln som ”tjejidrott”.
– Den svenska ridskolan är unik. Ridskolorna
är viktiga ur jämställdhetssynpunkt och de erbjuder en miljö där ungdomarna får möjlighet
att utveckla egenskaper såsom styrka, mod, ledarskap, ansvar och uthållighet. Ridsporten gör
en enorm samhällsnytta. Detta borde vi använda som argument i större utsträckning genom
att kvantifiera olika effekter, sa Eva Netterberg.
En annan fråga var hur kommunens prioriteringar ser ut när det gäller ridverksamheten.
Borde inte de kommunala bidragen fördelas
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jämnt mellan flickor och pojkar? Ska inte alla
idrotter behandlas lika? Svaret blev: självklart!
Men det kommunala självstyret innebär att
kommuner själva får avgöra vad de satsar på. I
flera kommuner går det tio gånger mer pengar
till pojkarnas idrott än flickornas. Även här kan
det bero på en okunskap om vad hästsport är.
Många som inte har någon relation till hästverksamhet har en begränsad förståelse för
hästverksamhetens olika villkor.

Att den breda hästkunskapen inte hängt
med i den explosionsartade utvecklingen av antalet sporthästar, utövare och hästföretag var ett
genomgående tema. Någon menade att hästen
har blivit för tillgänglig och att den allmänna
kunskapsnivån när det gäller hästhållning är
alldeles för låg. Många nya hästägare har inte
med sig grundläggande kunskaper om vad en
häst är. Också här framhölls ridskolans utbildande roll.

Den svenska ridskolan är unik. Den erbjuder en miljö som utvecklar mod, styrka, ledarskap, ansvar och uthållighet hos både
ungdomar och vuxna. Foto: Ylva Nordin.
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Hästen i kommunen
H ästen i kommunen och samhällspl aneringen • Pr aktisk guide v id hantering
av hästfr ågor • Det ideell a arbetet – hästsektorns ryggr ad
Huvuddelen av seminariet ägnades åt en diskussion
om metoder och verktyg för att öka kunskapen om
hästen och hästnäringen i kommunerna och synliggöra de värden som hästen och hästnäringen ger
upphov till.
Seminariet leddes av Elisabeth Backteman,
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande.
Medverkade gjorde Bibbi Bonorden, Mariana Femling,
Yoomi Renström, Conny Englund, Karin Nordh, Ylva
Hagander, Kicki Ronnerberg Bäckman samt ett femtiotal andra deltagare, som representerade flera olika
kommuner i landet, hästnäringens organisationer,
media med flera.
Summeringen visade att kommunerna generellt
sett måste bli bättre på att beakta hästen och hästnäringen i både den fysiska samhällsplaneringen och
övrig kommunal verksamhet.

Svensk hästnäring utvecklas mycket starkt. I
takt med denna utveckling har behovet av att
beakta hästen och hästnäringen i samhällsplaneringen blivit allt viktigare. Kunskapen om
hästen och hästnäringen varierar mycket bland
kommuner, länsstyrelser och myndigheter, vilket får till följd att likartade ärenden hanteras
olika beroende på var i landet man befinner sig.
Ett sätt för kommunerna att öka sin kunskap om hästnäringen är att kartlägga den på
kommunal nivå. Hur många hästar finns det i
kommunen, var finns de, hur många hästföretagare finns det, vilken inriktning har de och
hur ser de på sin framtid? Att lägga in hästgårdarna i kommunens detaljplaneringskarta
skulle på ett tydligt sätt åskådliggöra potentiella konfliktområden och andra utmaningar
som kräver god samhällsplanering. Med en

sådan bild finns förutsättningar för att göra en
fysisk planering som tillgodoser såväl hästnäringens som andras intressen. Man kan planera
för ”hästfria” områden likaväl som man planerar för tillräckligt stora områden där hästar kan
finnas.
Den kommunala samhällsplaneringen
måste tillämpa ett långsiktigt perspektiv så att
framförhållningen för hästföretagarna och annan hästverksamhet blir tillräckligt lång. När
det gäller övrig kommunal verksamhet finns
fler åtgärder att vidta som skulle underlätta för
hästnäringen. Ett sådant exempel är samordningen av olika typer av tillsyn, till exempel
djurskyddstillsynen och miljötillsynen.
Hästnäringen måste bli tydligare med vad
den vill i kontakterna med kommunen
Kommunerna upplever ofta hästnäringen som
”spretig”. Det är svårt att få en enhetlig bild av
vad som näringen tycker är viktiga utvecklingsfrågor lokalt. Kommunerna vet inte riktigt vart
de ska vända sig när de söker kontakt med näringen. Ett sätt att minska ”spretigheten” är att
hästnäringen samordnar sig lokalt och regionalt
för att på ett effektivt sätt representera hästnäringen i kontakterna med kommun/länsstyrelse/myndigheter. Det är viktigt att hitta arenor
där kommunen och näringen kan mötas. Det
finns ingen generell lösning – man måste hitta
samverkansformer som passar respektive kommun.
Utöver samarbetet med tjänstemännen
bör hästnäringen också arbeta med politisk
påverkan för att få gehör för önskemål som
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inte ligger i det kommunala grunduppdraget.
”Det man som politiker känner till, arbetar
man för.” Därför måste politikerna bli bekanta
med hästnäringens betydelse för kommunen,
både i kvantitativa och kvalitativa termer.
Hästnäringen måste knyta kontakter med dem
som har den politiska makten i kommunen –
kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande.
Vi måste fortsätta värna det ideella
engagemanget
Årligen utförs ideellt arbete inte minst inom
sporten som motsvarar cirka 300.000 heltids-

tjänster till ett ekonomiskt värde av cirka 70
miljarder kronor. Det ideella arbetet spelar en
kanske allt viktigare roll i tider av förändring,
där mycket värdesätts i pengar. Och det ideella
arbetet fostrar. Det ligger en stor utmaning i att
rekrytera till ideellt arbete och att behålla de
personer som redan är engagerade. Ett sätt att
göra det är att erbjuda utbildning och utveckling i exempelvis ideellt ledarskap.
För att inte riskera att snedvrida konkurrensen eller att ideellt utövande blir betraktat som
ett ”utnyttjande” av unga människor och andra
är det oerhört viktigt att upprätthålla rågången
mellan vad som är ideell respektive kommersiell
verksamhet.

Målkonflikter finns det gott om. ”Om man inte får mata och klappa, vad ska man då ha hästen till?!” Foto: Ylva Nordin.

14

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 5  2012

Häst och människa på varandras villkor
Sa mspelet häst och människ a • H ästens beteende och behov • Dagens och
fr amtidens hästhållning

Syftet var att belysa hästens grundläggande behov
och hur dessa kan tillgodoses, samt att diskutera hur
hästen och människan kan utvecklas tillsammans –
på varandras villkor.
Seminariet leddes av Göran Dalin, SLU/KSLA, och
medverkade gjorde Margareta Rundgren, husdjursagronom och universitetslektor vid SLU i Uppsala, Per
Michanek, veterinär, hästägare och tränare, Vollsjö,
Sara Gabrielsson, zoolog vid Avdelningen för hälsa
och djurskydd, Jordbruksverket i Jönköping.

Göran Dalin redovisade att antalet hästar i
Sverige har gått från cirka 70.000 till närmare
280.000 på mindre än 40 år. Hästen lämnade
lantbruk och kavalleri och flyttade ”från landet
till staden”. Nya grupper kom i kontakt med
hästen, först allt fler unga kvinnor och sedan
hela familjer. Under det senaste decenniet har
hästen på många håll ”flyttat tillbaka till landet” och tagit människorna med sig. I samhället
talar man allt oftare om det goda som en nära
kontakt häst – människa för med sig, bland annat för unga människors utveckling i vuxenlivet.
Oberoende av vilken del av hästhållningen
det handlar om; trav, ridsport, islandshästar,
etc., så har de nära 300.000 hästarna kvar sina
grundläggande beteenden och behov vad gäller skötsel, utfodring och aktivitet. Samtidigt
varierar kunskaperna om och erfarenheterna av
djurskötsel väldigt mycket. Vi klarar inte alltid
av att tillfredsställa hästarnas behov trots att
det inte behöver vara så krävande om kunskap
finns.

Hästens villkor
Margareta Rundgren inledde med att reflektera
på temat ”Hästens villkor” och gav svar på frågan ”Vad är en häst egentligen?” Svaret är ”En
gräsätare och ett bytesdjur anpassad till öppen
terräng” – och det är något vi ska ha i minnet.
Eftersom hästen funnits som husdjur hos människan i bara 6000 år måste man ha klart för
sig att inga grundläggande beteenden har försvunnit! Hästen är ett bytesdjur som undviker
faror och därför lever den i flock, vilket minskar
risken för varje individ. Som gräsätare är hästen
inställd på att äta ofta och under hela dygnet.
Hästar är inte med våra mått mätt smarta.
Det är viktigt att komma ihåg att hästen inte
räknar ut något, den reagerar bara. Människors
överskattning av hästens förmåga att förstå och
inse ger hästen problem. Hästen har inget eller
mycket begränsat intellekt – när vi människor
accepterar det, underlättar vi för hästen. Hästen
blir inte förolämpad av att bli kallad osmart –
det blir bara den okunnige ägaren!
Hästar betingas mycket lätt. De lär sig ofta
genom ”trial and error”. Ska vi använda oss av
detta måste vi vara medvetna om att en belöning måste komma snabbt (inom 10 sekunder) och att ingen annan händelse får komma
emellan belöningen och det som ska belönas.
Problemet är att betingning sker även i icke
önskvärda situationer.
Margareta Rundgren sammanfattade sitt
budskap om hästens villkor på följande sätt;
”en kompis med långa ättider”. Det är viktigt
att hästen får vara ”häst”, när den inte används.
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Det är också viktigt att hästen tränas på ett sätt
den ”kan förstå”.
Dagens och framtidens hästhållning
Per Michanek gav en livfull redovisning av hur
vi kan utforma stallar och hagar som på ett bra
sätt möter hästens och människans behov. Per
menar att de flesta stall av tradition utformas
så att hästhållningen och skötseln blir ineffektiv. Samtidigt tillgodoser stallen i alltför liten
grad en del av hästarnas behov. För mycket av
skötarens tid går åt till fel saker, tid som skulle
kunna användas för att arbeta med och sköta
om hästen. Han visade exempel på hur hästar
kan hållas i grupp och individuellt med kombinerad inom- och utomhusvistelse och med effektiv foder- och gödselhantering.
Per Michanek uppmanade alla som planerar för morgondagens hästhållning att ställa sig
dessa frågor: Varför bygger vi stall till djur som
inte behöver vara inne och som inte mår bra
inne? Varför stänger vi in hästar i små boxar där
bristen på aktivitet gör att de sedan inte håller
för ansträngning? Varför bygger vi häststall där
den mesta av skötarens tid går åt till skadligt
och meningslöst kroppsarbete? Per avslutade
med att konstatera att den största risk man enligt hans mening kan utsätta sin häst för är att
stänga in den i ett traditionellt stall.
Sara Gabrielsson resonerade utifrån sina
dubbla utgångspunkter som zoolog och som
verksam vid Jordbruksverket kring frågan ”Hur
kan vi arbeta framåt?”.
Grundläggande är att hästhållning mer på
hästens villkor också innebär säkrare hästhåll-
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ning. Sara Gabrielsson diskuterade också roller
och ansvar hos myndigheter, organisationer och
enskilda och hur man kan arbeta tillsammans
för bra och säker hästhållning. De kanske viktigaste frågorna handlar om kunskap och insikt
om hästens och människans behov och förutsättningar att fungera på varandras villkor. Det
krävs forskning, utbildning och information.
För egen del menade Sara Gabrielsson att frågor kring naturligt beteende och hur skötselrutiner, inhysningssystem och hantering kan
anpassas är centrala för att förbättra hästhållningen i framtiden.
Deltagarna fick några aktuella frågeställningar att fundera på och resonera kring:

•

•
•
•
•
•
•
•

Med kunskap om hästens grundläggande
beteende och behov och hur dessa tar sig
uttryck i vardagen – hur ska människan möta
hästen på dess villkor? Vad betyder hästen
för människan och för våra villkor?
I vilken mån klarar dagens hästhållning av
att tillgodose hästens behov – och samtidigt
människans? Vilka är bristerna och hur kan
de åtgärdas?
Hur ser framtidens hästhållning ut? Nära
staden? På landet?
Vilka är människorna kring hästen framöver, yrkesverksamma och/eller amatörer?
Hur säkerställer vi god djurhållning och
ökad kunskap?
Hur kan myndigheter som Jordbruksverket
stödja en god utveckling?
Vilken roll har sportens organisationer?
Vad diskuterar vi när vi ses om tio år?
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Hästar för alla
Vilk a hästar behöv er v i? • Av el i et t internationellt perspektiv. • Hur tar v i
fr am och utbildar hästar för olik a behov ?

Seminariet leddes av Jan Philipsson, SLU/KSLA. I panelen medverkade Torbjörn Jansson, internationellt
framgångsrik travtränare och kusk, Maria Gretzer, förbundskapten och internationell elitryttare i hoppning,
Lena Bredberg, ridskolechef och tränare, Christina
Olsson, avelsansvarig ST, uppfödare och domare för
ridhästar, Emma Thorén Hellsten, avelsforskare och
blivande avelsledare inom ASVH, Lars Roepstorff, veterinär, utbildare och forskare inom området hästens
rörelseapparat.

Jan Philipsson inledde med att beskriva utvecklingen av hästantalet i landet. I Sverige finns
idag cirka 280.000 hästar. Hästantalet var som
störst i 1900-talets början med cirka 700.000
hästar och bottennoteringen 70.000 inträffade
runt 1970. Det är dock inte samma hästraser
som varit representerade hela tiden. Fram till
1960-talet var den övervägande delen kallblod
till skogs- och jordbruk. Idag är det sporthästar,
framför allt trav- och ridhästar, som har tagit
överhanden. Islandshästar och ponnyer har
också ökat i antal. Ponnyn är mycket viktig då
många människor har den första hästkontakten
med en ponny. Jämfört med den första halvan
av 1900-talet finns idag många fler hästraser
och många fler användningsområden för hästarna. Jan Philipsson avrundade sin inledning
med att påpeka att inom travsport hör Sverige
till de tre mest framgångsrika nationerna i
världen och den svenska varmblodiga ridhästen
rankas högt bland världens avelsförbund.

Sviktande ekonomiska förutsättningar för
svensk hästuppfödning
I seminariet konstaterades att antalet betäckta
ston har svängt ordentligt över åren och följer
konjunkturen. Idag betäcks omkring 18.000
ston, vilket kan jämföras med nästan 28.000
i början på 1990-talet. Tål sporten dessa
svängningar och vad mer ligger bakom dem?
Uppfödarkåren håller på att genomgå ett generationsskifte. Förut fanns det fler stora ridhästuppfödare medan det idag ofta är unga tjejer
som betäcker ett till två ston under några år. De
äldre kunniga uppfödarna saknas, men de unga
tjejerna har ofta ryttarerfarenhet, vet vad de vill
ha, är informationshungriga och bra på att söka
information. Travhästuppfödarna byts också ut
och här gäller det att fånga upp nya unga uppfödare. Åldersstrukturen på uppfödarna är här
ett allvarligt problem. Det måste bli lättare att
vara hästuppfödare. Lagstiftningen är inte anpassad till den lilla uppfödaren. De ekonomiska
förutsättningarna för hästuppfödning behöver
förbättras; en sänkning av arbetsgivaravgifterna för det ”serviceyrke” det är att sköta hästar
skulle göra hästnäringen ”vitare”.
För att lyckas måste uppfödarna producera
hästar som efterfrågas och som håller i konkurrensen. Jämfört med större hästnationer
har Sverige små hästpopulationer vilket gör att
avelsarbetet måste vara mycket bättre för att ge
bra resultat. Nedgången i antal betäckta ston
är därför allvarlig. Men det är också viktigt att
stona håller hög kvalitet! Vi har kommit långt
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med hästmaterialet på hingstsidan och det är
viktigt att vi i framtiden även höjer kvaliteten
på ston som går i avel.
Uppfödarstimulanser behövs
I Sverige finns det mycket bra hästar. Inom travet är det god kvalitet i hela ledet från uppfödning till tävling. På ridhästsidan saknas dock
unghästutbildare som kan köpa och förädla
uppfödarnas hästar. Med bra hästmaterial ökar
risken att de bästa hästarna exporteras istället
för att tävlas under svensk flagg. Å andra sidan
bidrar exporten till bättre ekonomi.
Premiesystemen inom travet är oerhört viktiga. De ger stimulans till uppfödare och till att
äga unga hästar och att ta fram dem till tävling.

Något liknande finns inte på ridhästsidan där
uppfödningsverksamheten sällan är lönsam.
Det är viktigt att uppmärksamma uppfödare
och hästägare som har framgångar. Det motiverar folk till att fortsätta satsa.
Hästar för alla?
Sverige är unikt i det avseendet att alla som vill
kan börja rida. Det är en bra utbildning som
erbjuds på våra ridskolor och den är likriktad
över hela landet. Det är från bredden som eliten
kommer fram. Tyvärr är det idag svårt att rekrytera bra ridskolehästar från svensk uppfödning och istället importeras en hel del hästar
till våra ridskolor. Det behövs lämpliga hästar i
olika stadier för utbildning av ryttare och där-

I Sverige kan alla som vill börja rida. Det är från bredden eliten kommer. Foto: Ylva Nordin.
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med behöver man ta mer hänsyn till hästarnas
ridbarhet och temperament i avelsarbetet! Det
finns inget motsatsförhållande mellan prestation och ett gott temperament. De prestationer
som krävs av hästarna idag ställer krav på ett
bra temperament hos alla, däremot kan skillnader i till exempel önskad energinivå variera
mellan tävlingshästar och ridskolehästar. Det
måste bli lättare att bedöma eller mäta temperamentet hos hästarna. Bättre marknadsföring
av testade hästar vid olika evenemang behövs.
Kunskap – ett nyckelord
Alla vill ha sunda, friska och hållbara hästar
och det måste finnas bra instrument att utvärdera dessa egenskaper. Den information som
samlas in vid unghästtester för ridhästar kan
utnyttjas mycket mer i forskningen. Och mer
kunskap måste föras ut till dem som håller på
med hästar eftersom det är viktigt att jobba
förebyggande! Många av de skador som hästar
drabbas av beror på dålig hästhållning och/eller
träning. Ridskolorna bör införa mer hästkunskap på programmet och inte bara ridning. Det
är vidare viktigt att hästägare lär sig att omge
sig med rätt rådgivare.
Allsidig träning ger hållbarhet
Allsidig och tidig träning är livsviktigt för
hästarna, inte för prestation utan för hållbarhet! Idag har vi så bra hästar att de inte behöver tränas lika mycket som förr för att prestera.
Det måste vara en balans mellan träning för
hållbarhet och prestation. Det är viktigt med
bedömning av unga hästar, men prestationskraven får inte vara för stora i ung ålder. Hästarna
bör få varierat arbete på olika underlag, oavsett
vilken framtida gren hästen ska prestera i. Både
ryttare och hästar specialiserar sig ofta för tidigt idag.

Tillsammans blir vi starka – det ideella
engagemanget är viktigt
För att få en framgångsrik hästnäring i Sverige
krävs samarbete på alla fronter, till exempel
över disciplingränser och mellan organisationer, hästnäring och politiker. Det finns alltid
något att lära, samtidigt som det leder till större
möjligheter att få igenom krav på bättre villkor
för hästföretagarna om önskemålen framförs
med en enad röst för hela hästnäringen. Ta
hand om ungdomarna och det ideella engagemanget i föreningarna så att passionen för hästen kan föras vidare till nästa generation. Det
ska vara roligt med häst!

Sund, frisk och hållbar. Nyckelord som gäller både människa
och häst. Foto: Ylva Nordin.
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Gleshet landsbygdens konkurrensfördel?
H äst tur ism, när ing med tillvä xtpotential • Landsbygdsföretagande med
häst • Uppfödning för hållbarhet och prestation – et t EU-projekt

Seminariet leddes av Magnus Nordgren, Jordbruksverket, och medverkade gjorde Jenny Mandal, Islandshästkonsult JM, Elisabeth Gauffin, Stabby gård,
och Ingvar Fredricson, KSLA och Hopphästklubben.

Hästturism, näring med tillväxtpotential
Jenny Mandal presenterade sina erfarenheter
och reflektioner av arbete med islandshästar.
Hon startade sin verksamhet 1986 i Hallstavik.
Sedan 1990 driver Jenny Islandshästkonsult JM
på Bärby gård. Företaget driver nu en verksamhet som riktar sig till dem som är hästintresserad men som också värdesätter avkopplande
miljö, god mat och möten med likasinnade.
Där finns möjlighet till ridning, relax, ridlektioner, läger, kurser med mera.
I begreppet hästturism innefattar Jenny
Mandal turridning, som det finns ett stort
utbud av, men som hon tror kanske redan har
haft sin puckel. Annat som erbjuds är långritter, ritter mellan olika mål, exempelvis mellan
olika bruk i Roslagen, fäbodar i fjällen, slott,
vildmarksritter med mera. Ridsemester, som är
en utvecklad version av ridläger, vänder sig till
vuxna och hela familjer. Det kombineras ofta
med utbildning på olika nivåer, både hästkunskap och ridning. Bra boende och mat samt
möjlighet till avkoppling brukar ingå. Det finns
gott om den här typen av verksamhet utomlands men det är ännu inte så utbrett i Sverige.
Bed & Box – ofta i anslutning till ridleder – är
på gång. Gästen tar med sin egen häst på semester och man kan även hyra häst.
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De möjligheter för hästturism i Sverige som
Jenny redovisade var att det breda hästintresse
med en blandad målgrupp och utrymme för
olika inriktningar. Ett gott hästkunnande och
bra utbildningsmöjligheter är också positiva
faktorer, liksom en varierad natur från norr till
söder med goda ridmöjligheter. Trenden går
mot aktiv familjesemester och upplevelseturism
och Jenny Mandal menade att potentialen att
locka utländska turister/gäster är stor.
Bland de utmaningar som Jenny Mandal
såg framför sig pekade hon på vikten av att se
till tjänsten som helhet, med ett professionellt
värdskap och bra och bekvämt boende. Annat
var avsaknaden av en branschorganisation,
marknadsföringen, som är viktig och ofta en
flaskhals och att många upplever skatte- och
momsreglerna som krångliga med exempelvis
flera olika momssatser. Hästföretagare – en
livsstil eller ett sunt företag? Ett problem är
att det är lätt att intresset är så starkt att man
gör lite för mycket – arbetsbördan får inte vara
orimlig för då blir inte företaget hållbart i längden. Attityder från omgivningen spelar in, det
är vanligt att omgivningen inte betraktar hästturismföretag som riktiga företag utan tror att
det är en liten sidoverksamhet som bedrivs på
fritiden. Det handlar ofta om relativt stora investeringar för en kort säsong.
Landsbygdsföretagande med häst
Elisabeth Gauffin driver tillsammans med sin
man Stabby Gård utanför Uppsala. På gården
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bedrivs bland annat ekologisk mjölkproduktion,
fårskötsel, turridning och jordgubbsodling.
Företagets basverksamhet är mjölkproduktion, som står för 64 procent av omsättningen
medan hästverksamheten står för 3 procent av
företagets omsättning. Anledningen till att
Stabby Gård bedriver hästverksamhet som en
gren är att gården har goda förutsättningar för
det. Till exempel bra ridvägar – för ett antal år
sedan bildades ett naturreservat i närheten och
kommunen anslog då medel till att anlägga bra
vägar. Det finns också synergier mellan hästverksamhet och mjölkproduktion. Företaget
har många mjölkkor vilket innebär att det blir
stora avstånd mellan gården och djuren. Med
hjälp av hästarna tar sig gårdsfolket snabbt ut
till djuren och de använder även hästarna till att
valla korna i samband med mjölkning. De gillar
utmaningar och hästar
Bland utmaningarna pekade Elisabeth
Gauffin på att samtidigt som det innebär
en trygghet att ha många ben att stå på, kan
det vara svårt att ha fokus på en verksamhet.
Klimatet kan vara både ett hot och en möjlighet – ett mildare och blötare klimat är inte bra
för marken och möjligheterna att hålla häst. Å
andra sidan kan klimatförändringarna påverka
turismen. Fler svenskar reser mindre utomlands
utan stannar hellre hemma. Byråkratin är ett
problem! Det är lätt att drunkna i regelkrångel
och blanketthysterin.
En möjlighet som Elisabeth Gauffin redovisade är utvecklad samverkan med andra. I
närheten av företaget finns en golfbana med
boende och restaurang – ett samarbete mellan
företagen skulle gynna båda. Målgrupperna
kan sammanfalla, familjer med intresse för
både häst och golf kan få båda intressen tillgodosedda.

Naturlig kvalitetsuppfödning av
hopphästar
Ingvar Fredricson har arbetat hela sitt liv med
hästar och är veterinär och rörelseforskare på
häst vid SLU. Åren 1983–1998 var han chef
för Flyinge. Här redovisade han EU-projektet
”Naturlig kvalitetsuppfödning av hopphästar”.
Ingvar Fredricson menade att bristande
hållbarhet orsakad av för lite rörelse under de
första levnadsåren leder till att många hästar
slås ut alltför tidigt. Hästen föds med stor rörelseförmåga och växer mycket under sina två
första levnadsår. Hela kroppen ska anpassas.
Om hästen inte får röra sig tillräckligt växer
sig inte ledbrosket tillräckligt starkt.
– Sverige har en stor konkurrensfördel i sin
gleshet när det gäller att föda upp unga hästar,
menade Fredricson. Vi har gott om mark som
inte håller tillräckligt hög kvalitet att den lämpar sig som produktiv jordbruksmark. Däremot
passar den utmärkt för hästuppfödning i och
med att den ger möjlighet till stora ytor och varierad terräng.
Ett pilotprojekt har genomförts hos familjen Erland Karlsson på Hjelmskyls gård i
Sörmland, där det finns varierad terräng. Den
grundläggande idén var att mamman är fölets
naturliga tränare och att fölet följer sin mamma
och mamman följer flocken. För att stimulera
hästflocken att röra sig utfodras den på andra
ställen än där den har vindskydd och dricksplats. Mellan dessa platser finns flera kilometer
långa korridorer, inhägnade med elstängsel.
Leden går över kuperade markområden med
skiftande markunderlag och rikligt med naturliga hinder.
Terrängen är tuff men de hittillsvarande
erfarenheterna av denna uppfödningsform är
klart positiva. Fölen och unghästarna har ut-
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vecklats väl och inga skador relaterade till den
dagliga hoppningen har kunnat konstateras.
– Dessutom vet vi redan erfarenhetsmässigt
att hästar som föds upp i lösdrift med rikliga
möjligheter att röra sig i frihet på stora markområden blir hållbara, givetvis under förutsättning att de i övrigt sköts professionellt.
Hållbarheten är viktig av många olika skäl,

inte minst för att hästar kostar mycket pengar.
Konsumenten som köper en häst vet ofta inget
om vad hästen har gjort och hur den har fötts
upp. En modell med en kvalitetssäkrad uppfödning ger stora möjligheter till marknadsföring
av hästar av god kvalitet. Resultaten av anlagstester och filmer av hästarna kan användas som
marknadsföringsmaterial.

Fler vill ha sin semester på hästryggen. Hästturismen har stor tillväxtpotential i alla delar av landet. Foto: Ylva Nordin.
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Samtal om framåtbjudning, mål och medel
En paneldiskussion

I panelen medverkade Karin Mattson, Riksidrottsförbundets ordförande, riksdagsledamöterna Anders
Ygeman (S) och Cecilia Widegren (M), Leif Denneberg
från Jordbruksverket, Peter Edling, KSLA, samt Stefan
Johanson, HNS.

Kunskapsfrågor var något som togs upp med
jämna mellanrum under dagen. Baksidan av
utvecklingen av hästar som en folksport är att
gedigen kunskap inte alltid följer med på köpet.
Hästen måste få vara häst och inte behandlas
som vare sig gosedjur eller människa. Kunskap
finns, men hur blir vi bättre på att föra ut den?
– Det är Jordbruksverkets ambition att
gå i riktning mot färre detaljregler och mer
funktionsregler. Men att det också är viktigt
att kombinera tillsyn och rådgivning, sa Leif
Denneberg.
De flesta tyckte sig se ökad medvetenhet om
nyttan av hästen i samhället även om man var
överens om att hästfolket, oavsett nisch, måste
bli bättre på att samarbeta med varandra och att
påverka makthavare genom att sätta in hästen
i ett större sammanhang. Både som friskvård,
för ungas utveckling och som utvecklingsbar
näring, inte minst på landsbygden. Det största
enskilda problemet för svensk hästhållning är
bristande kunskap. Sammanfattningsvis konstaterades att det nu gäller för aktörerna både
inom hästnäringen och i samhället att:
• Ta med hästen i samhällsplaneringen, med
hänsyn både till hästfolket och omgivningen.
• Underlätta hästföretagandet som ofta är en
mycket arbetskraftsintensiv bransch.

•
•
•

Se till att nya generationers hästägare får
tillräckligt med kunskap.
Värna om hästarnas behov av mark och att
kunna röra sig ute.
Dra tydliga gränser mellan företagande,
hobby och ideellt folkrörelsearbete.

Vinterritten är en speciell form av friskvård. Foto: HNS.
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Sammanfattande diskussion och idéer

I den sammanfattande diskussionen påpekades
vikten av en tydlig skiljelinje mellan vad som
är hobby och vad som är näringsverksamhet,
och att branschen måste bli mer seriös med
sunda kommersiella verksamheter. Det ligger
i näringens eget intresse och är inte bara myndigheternas uppgift. Också förslag att börja
kvalitetssäkra hästföretag framfördes.
• Hur kan Sverige bli unikt och konkurrens
kraftigt när det gäller uppfödning och träning? Det gäller att göra sådant man inte gör
på andra håll. Här kan Sverige gå i bräschen
och bli ett land som producerar hästar som
efterfrågas internationellt.
• Att göra om travbanor till hippologiska center för alla discipliner skulle kunna vara ett
bra sätt att skapa en större samordning, och
därigenom ge underlag för en bättre ekonomi. Det kan också medverka till en större
dialog mellan olika discipliner. En sådan utveckling pågår på flera håll.
• Företagarna behöver hjälp med marknadsföring, inte minst internationellt. Det finns
goda förutsättningar för fler utländska turister och vi behöver sätta Sverige på kartan.
Om några större anläggningar kan få stöd

•

•
•
•

•

att utveckla den internationella marknadsföringen kan dessa ta täten.
Måste vår säsong vara så kort? Titta på
Irland. De har inte heller så trevligt klimat
i november men ändå lyckas de locka många
turister även då. Utbildningen i hästturism
på Wången som arrangeras tillsammans
med Campus Åre kan säkert vara en draghjälp för att utveckla detta.
Bygga koncept tillsammans med andra.
Genom att samverka med andra företag kan
man hitta synergier som båda företagen har
nytta av.
Det är viktigt att se fördelar med våra glest
bebyggda landskap och inte bara nackdelar.
Med en ökande kostnadsutveckling måste
företagen kunna ta betalt. Om grannen inte
tar riktigt betalt är det svårt att konkurrera
med honom. Det är förödande för marknaden att dra ner på prisnivåerna.
Vi behöver mogna hästturistföretagare som
gillar både häst och gäst. Det handlar om
allt från bokning via internet till bekvämt
boende och trevligt värdskap. Detta måste vi
lösa innan vi går ut och marknadsför oss.

Frågor och synpunkter under seminarierna
• Kunskap finns – men når inte ut.
• Står ”gott horsemanship” i något avseende i motsatsförhållande till hästens behov av
”naturligt beteende”?
• Hur når vi dem som inte vill – inte kan – inte bryr sig? Inte med tvång, men …. hur?
• Och hur når vi dem som tror att de vet…?
• Om man vill och om man bryr sig – vart ska man vända sig? Rådgivare?
• Ridskolan kan lägga grunden och fortsätta att vara platsen dit man återkommer.
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Hållbarhet och träning – en jämförelse mellan häst och människa
Seminarium den 25 september 2007

Betydelsen av tidig fysisk aktivitet för hållbarhet och
motorik hos den vuxna individen.
En jämförelse mellan häst och människa.
Sammanfattning av Cecilia Lönnell, leg. vet.

Föreläsare
Ingvar Fredricson, vet. med. dr., professor, f. d. chef för Sveriges Avels- och  Hästsportcentrum,
Flyinge  
Magnus Karlsson, MD/PhD, professor i ortopedi vid Skånes Universitetssjukhus, Malmö
René van Weeren, Dr., Professor of Equine Muscosceletal Biology, Faculty of Veterinary
Medicine, Utrecht University
Birgitta Essén-Gustavsson, docent, forskningsledare vid Institutionen för kliniska vetenskaper,
SLU
Göran Åkerström, leg. vet., Jordbruksverket, f. d. chef för Hovslagarskolan, Skara
Jens Bo Nielsen, professor vid Department of Exercise and Sport Sciences, Panum Instituttet,
Köpenhamn
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Inledning
Ingvar Fredricson

Problem med rörelseapparaten är vanliga hos
både häst och människa. Diagnostik och behandling kostar stora belopp. Det är därför viktigt att försöka förstå hur uppkomsten av en del
av dessa skador kan förhindras eller åtminstone
senareläggas. En hypotes i det skadeförebyggandet arbetet är att det har betydelse hur individen växer upp. Erfarenheten tyder på att en
individs hållbarhet och rörelsekoordination kan
förbättras genom tidig fysisk aktivitet.
Men förutsättningarna för fysisk aktivitet
har ändrats dramatiskt i vårt samhälle. Förr
var rörelseträning en naturlig del av uppväxten.
Barnen lekte redan som små mycket utomhus.
Om de skulle någonstans var de tvungna att
gå, springa eller cykla. Idag är samhället annorlunda och mycket farligare. Trafik och andra
faktorer gör det för riskfyllt att släppa ut ungar
vind för våg och de överbeskyddas istället. Till
skolan och olika fritidsaktiviteter skjutsas barnen idag med bil. Skolan har dessutom prioriterat ned gymnastik som ämne, och sportaktiviteter under fritiden har fått konkurrens av TV
och datorer. Många barn blir därför överviktiga
och vissa utvecklar tidigt fetma med negativa
konsekvenser för deras hälsa som vuxna.
Varför är det då intressant att jämföra rörelseapparatens utveckling och hållbarhet hos
människa och häst? Det beror på att hästen är
det mest specialiserade djurslaget för snabb,
uthållig rörelse. Relativt sin vikt har hästen
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de längsta och smalaste benen i hela djurvärlden. Detta gör att hästben lätt får skador och
att hältor är det dominerade problemet i den
veterinära hästpraktiken. Människan, som har
använt hästen i 6000 år, insåg tidigt att det
fanns samband mellan hästars hållbarhet och
rörelseförmåga och den plats där de var uppfödda. Svenska arméns remontuppköpare visste till exempel att hästar från vissa landsdelar
var mer hållbara eller hade ”ögon i fötterna”.
Selektionen av hästar var tidigare stenhård; i
jordbruket skulle stoet gå framför plogen dagen
efter fölning, med fölet bredvid. Idag är det annorlunda.
Sverige har nu nära 300.000 hästar. Dagens
hästägare, varav många kommer från städerna,
tror ganska ofta att hästen har samma behov
som människan. De är rädda att deras häst
ska frysa och lägger på tjocka täcken så fort
det är kallt i stallet eller i hagen. Hästarna får
stå mycket i box med djupströbäddar och får
i många fall gå i små hagar. Ägaren har kanske inte tid att rida hästen mer än tre gånger i
veckan, men rider då istället som om de stulit
hästen. Många ryttare och hästägare är idag
amatörer som inte vet så mycket om hästar. Förr
var de som yrkesmässigt var beroende av sunda
hästar mer medvetna om betydelsen av att föda
upp starka och hållbara individer. De visste att
hållbarhet beror dels på ärftliga faktorer, dels av
förhållandena under uppväxtperioden.
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Skelettet hos människa
M agnus K arlsson

Skelettet är inte en konstant enhet utan omsätts
över tid. Per år byts 10–15 procent av benmassan ut, med hjälp av de olika typerna av benceller; osteoclaster som bryter ned skelettvävnad
och osteoblaster som bygger ny.
Benmassan och skelettet byggs upp under
uppväxten fram till 20-årsåldern. Sedan minskar benmassan successivt med åldern, och särskilt hos kvinnor efter klimakteriet. Ett starkt
skelett är viktigt för att förebygga frakturer.
Med porösare skelett ökar frakturrisken.
Något har hänt med våra skelett de senaste
100 åren som ökat frakturrisken hos äldre.
Höftfrakturer i Malmö
År

Antal

1920

20

1950

75

2000

600

2007

850

Benmassan styrs av mekanisk belastning.
Med låg belastning (extremfallet är längre tids
sängläge eller rymdvistelse med tyngdlöshet),
tappar individen benmassa. Med normal belastning är benmassan konstant och med hög
belastning nybildas ben. Den senaste hypotesen
för hur belastningen påverkar omsättningen av
ben är att den styrs av elektriska signaler via
vätskeflödet i benets mikroskopiska kanaler
som uppfattas av cilier.

I vilken mån kan träning öka benmassan?
Det som får mest effekt på skelettet är high
impact-träning, det vill säga snabbt insättande
och hög belastning. Studier på tennisspelare
visar att de har ökad bentäthet i sin slagarm
jämfört med den andra. Typen av aktivitet är
mycket viktigare än hur länge den håller på.
Det är viktigt att belastningen inte är enahanda
och att den är tillräckligt hög, medan durationen inte är så viktig. Det innebär att springa
maraton inte har så stor effekt på bentätheten
och att en simmare har lägre bentäthet än de
som inte tränar, eftersom simmarens skelett
avlastas i vattnet!
I vilken ålder träningen började spelar också
in. Hos tennisspelare har man visat att individer
som började spela vid 7–9 års ålder hade mycket
större benmassa än de som började träna senare.
Före puberteten är skelettet mer berett att svara på
träning och yttre belastning påverkar skelettet under uppväxten. Med andra ord har fysisk aktivitet mest skelettstärkande effekt före puberteten.
Alla barn och ungdomar kan ju inte förväntas idrotta, men kan deras benmassa förbättras
på gruppnivå?
I en studie i Skåne fick ett antal skolor
ordna daglig skolgymnastik med skolans vanliga personal och utan extra resurser. En grupp
andra skolor var kontrollgrupp och behöll elevernas tidigare aktivitetsnivå. Sedan jämfördes
benmassan hos eleverna i respektive skolor,
mätt som bentäthet i ländryggen. Studien visade att daglig skolgymnastik gav signifikant
bättre bentäthet hos både pojkar och flickor.
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Skillnaden var av den storleken att den borde
påverka frakturrisken längre fram i livet. Har
man som mål att stärka skelett så är den mottagligaste målgruppen barn och ungdom! Om
man gör samma försök med vuxna personer blir
skillnaden i bentäthet bara någon procent.
Effekten avtar med tiden. Före detta fotbollsspelare har 15–20 procent större benmassa
jämfört med de som inte varit aktiva idrottare,
men vid 80–90 års ålder syns inte längre någon
skillnad mellan grupperna.
Samtidigt handlar skelettets hållfasthet inte
bara om massa. Bentätheten står för 60–70 procent, resten handlar om skelettets struktur. Hos
åldriga före detta fotbollsspelare ser man ingen
skillnad på benmassan i lårbenshalsen, däremot
i dimensionerna. Skelettet ökar i diameter med
rätt träning och därmed också hållfastheten.
Effekten är radikal: en liten ökning av diame-

tern ger en enorm skillnad på hållfastheten.
Studier visar ett klart samband mellan idrottande under uppväxten och färre frakturer, en
effekt som kvarstår ännu 50 år senare.
Ytterligare en aspekt på risken för frakturer hos äldre är att om man inte faller omkull
så får man inte frakturer! De som fortfarande
är fysiskt aktiva som gamla får färre frakturer
än andra. En daglig dos aktivitet/träning är
att jämföra med att borsta tänderna dagligen.
Ingen skulle drömma om att borsta tänderna
bara en gång i veckan men då istället i hela 20
minuter. Det lönar sig inte att genomföra all
veckans träning på en söndag, lite träning varje
dag är mycket bättre. En miljö som främjar fysisk aktivitet är också en fördel, alltså inte TVsoffan. Människan har gått från att vara Homo
Sapiens till ”Homo Zappiens”, från den upprätta människan till datormänniskan.

Fysisk aktivitet stärker skelettet hos både barn och unghästar – och frekvent naturlig lek är det allra bästa.
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Skelettet hos häst
R ené van Weeren

Ett internationellt samarbetsprojekt kallat
Global Equine Research Alliance har studerat effekten av tidig träning på hästens rörelseapparat
inklusive skelettet. ”Gera” är ett samarbete mellan forskare specialiserade på ortopedi hos häst i
England, USA, Nya Zeeland och Holland.
Fullblod har nått 90 procent av sin slutliga
mankhöjd vid ett års ålder och börjar tränas vid
18 månaders ålder. Samtidigt växer de fortfarande, så tillväxt och träning är parallell. Om
man ska jämföra barn och hästar så leker barn
aktivt och unghästar likadant om man ger dem
möjlighet. Vad händer med rörelseapparaten
hos föl som förnekas fysisk aktivitet och vad
händer om de får arrangerad träning, istället
för naturlig lek?
Det behövs en balans mellan intensiteten i
träningen av unga hästar och vad hästen förväntas prestera senare. Senare i livet begär vi
mycket av sporthästarna – det finns en ”mismatch” mellan vad vi begär och vad rörelseapparaten klarar av. Det tyder på att vi måste
förbereda unga hästar bättre utifrån vad de förväntas prestera i vuxen ålder.
Den internationella forskargruppen har
i en studie i Nya Zeeland jämfört effekten av
olika typer av aktivitet hos fullblodsåringar
i projektet Reduce the incidence of injury in the
equine athlete through modification of tissues by
application of appropriate exercise regimens in the
young animal (ung Minska skadeförekomsten
hos sporthästar genom användning av lämpliga
träningsupplägg för den unga hästen).
I en delstudie ingick 14 hästar, varav hälften var kontrollgrupp. Hälften av dem ingick
i en träningsgrupp, som först reds in och se-

dan tränades i 13 veckor, 6 dagar i veckan, på
sand- och gräsunderlag. Den andra hälften
fick bara skrittmotion under samma period.
Träningsintensiteten trappades gradvis upp
från långsammare galopparbete i tempot 8,69
meter/sekund till snabbjobb, 14,6 meter/sekund. (Inte alla i träningsgruppen klarade det
högsta träningstempot.)
Hästarna undersöktes regelbundet med datortomografi (CT), som mätte bentätheten i
skenbenet. Det visade på starkt samband mellan träningsintensiteten och skelettets bentäthet och mineralinnehåll. När man talar om
benets hållfasthet måste man skilja på täthet
respektive struktur, som är benets storlek och
dimension. Tätheten ökar redan i lägre galopptempon, men vid snabbjobb svarar cortex så att
benets omkrets ökar. Båda processerna ökar
skelettets styrka, men det är effekten vid snabbjobb som är viktigast. Vill man öka hållfastheten hos skelettet och därmed minska risken för
frakturer (särskilt på fullblod i träning) är det
viktigt att fokusera mer på tempo än distans.
Studier tyder på att 200 meter snabbjobb gör
mer för skelettets uppbyggnad än 1.600 meter
långsammare galopparbete. Det är ett mycket
viktigt samband mellan hur hästarna tränas och
hur vävnaden svarar.
Veterinärhögskolan i Utrecht har genomfört
ett forskningsprojekt kallat Exoc. Det handlar
om effekten på rörelseapparaten av träning vid
tidig ålder, särskilt vad gäller förekomst av
osteochondros. Försöket omfattade 43 veckogamla föl, som delades upp i tre grupper. Grupp
I fick stå i box med stoet dygnet runt. Grupp
II fick stå i box och fick daglig galoppträning.
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Grupp III gick i hage dygnet runt och hade
alltså fri aktivitet.
Vid fem månaders ålder avlivades åtta föl
i respektive grupp för att jämföra skillnader i
skelettet. De 19 som var kvar tränades sedan
gemensamt fram till elva månader, då de avlivades. Tanken var att se om det gick att vända
skillnaderna mellan de tre olika träningsgrupperna. Alla undersöktes utifrån bentäthet och
histologi.
Fölen som bara stått i box fram till fem månaders ålder hade mycket låg bentäthet, eller
svagt skelett, jämfört med dem som tränats eller gått i hage. Mellan dessa två grupper som
haft fysisk aktivitet var det däremot inte stor
skillnad. Vid elva månaders ålder, då alla återstående fölen haft samma aktivitet under sex
månader, syntes inte längre någon skillnad på
skenbenet mellan de som tidigare bara stått i
box och övriga som varit aktiva även tidigare.
Men på kotsenbenen var bilden sämre hos de
föl som under första tiden haft organiserad galoppträning men tillbringat resten av dygnet i
en box. Samma sak gällde böjsenorna. Det tolkades som att hagaktivitet gav en bättre grundträning och var gynnsammare än en kombination av intensiva pass och inaktivitet.

I en annan studie (Gexa) med samma forskargrupp i Nya Zeeland 2007 undersöktes 33
föl. Där ville forskarna testa effekten av att
kombinera hagvistelse med organiserad träning.
I Nya Zeeland hålls föl och unghästar normalt
ute i hagar året om, men studien testade effekten
av att kombinera det med organiserad träning.
Femton föl gick enbart i hage med sina mödrar,
18 gick i hage och fick dessutom träning på en
500 meter lång bana där de fick galoppera två
varv (påjagade om det behövdes). Analys visade
att den extra galoppträningen innebar 30 procents ökning av arbetsbelastningen. Då fölen
blivit åringar (18 månader) avlivades sex i vardera gruppen och deras vävnader analyserades.
Det visade att det inte fanns någon skillnad i
skenbenets cortex mellan grupperna. Slutsatsen
var att skelettet svarar på träning, både fri motion i hage och organiserad träning. I kombination med resultaten från den holländska studien
fastställdes också att ledbrosk och böjsenor är
mer känsliga för träningseffekter än skelettet
hos växande hästar, och att det är viktigt att
fastställa den optimala nivån av träning av unga
hästar.

Åringar från Gexa-studien i Nya Zeeland under träning. De drevs runt en gräsbana mellan två specialanpassade fyrhjulingar,
varav den bakre inte syns på bilden. Foto: Utlånat av René van Weeren.
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Leder och brosk hos människa
M agnus K arlsson

Frågan om fysisk aktivitet kan vara broskstärkande ”medicin” är mycket intressant.
Brosk är uppbyggt av kollagenkedjor, som
gör det starkt. Det ska också vara stötupptagande och glatt, som en kombination av pumpat
bildäck och kullager. Den egenskapen kommer
från proteoglykaner som drar till sig vatten och
ger stötdämpning, och chondrocyter som reglerar brosket och bildar vävnad. Brosket bryts ned
och byggs upp över tid, så att vävnaden omsätts,
och svarar liksom skelettet på variationer i belastningen.
Hos vuxna personer är det svårt att ändra
mängden benmassa, men brosket går fortfarande att ”träna”. Vid en studie på läkarstudenter såg man tydliga samband mellan belastning
och broskets hållfasthet. Man mätte mängden
glukosaminoglykaner i blodet med varierande
nivåer av träning, och undersökte också brosket
med magnetkamera. Hållfastheten var sämst
vid mycket låg och mycket hög belastning och
optimal vid moderat belastning. Det var samtidigt svårt att bedöma vad effekten blir 10–30
år senare.
Hos människor finns också ett samband
mellan övervikt och ledbroskproblem. Personer
med fetma har mer av både höftleds- och knäledsartroser, för att övervikten ger en felaktig
belastning. Muskelstyrka spelar också in, också
kopplat till belastning. Starka muskler avlastar
brosket. Vid varje steg en person tar belastas
leden med 3–5 gånger den egna kroppsvikten.
Hos människor ser man varierande risk för artros (ledskada) beroende på yrke och aktivitet.
Ju fler timmar fysisk aktivitet personen ägnar
sig åt, ju mindre är samtidigt risken att han el-

ler hon ska behöva operation. Vissa rapporter
tyder på att män med hög fysisk aktivitet har 65
procent lägre risk för operation än övriga, och
kvinnor har 44 procent lägre risk för operation.
Rätt typ av fysisk aktivitet är en skyddsfaktor
för artros; inte mycket hög eller mycket låg.
Exempel:
Ökad artrosrisk

Ej förhöjd artrosrisk

Jordbrukare

Läkare

Brandman

Lärare

Elitfotbollsspelare

Simmare

Sängläge

Löpare

Ingipsning

Fotbollsspelare under
elitnivå

Brosk är som ben en färskvara, och slutsatsen är: Rör på dig! Man ska börja tidigt under
uppväxten och sedan fortsätta. Med rätt träning förbättras funktionen, och minskar smärtan från skador som hunnit uppkomma. Vid
studier på djur har man sett att rätt träning
också gör att utvecklingen mot en artros går
långsammare. Förr fick personer med en broskskada uppmaningen att hålla sig stilla, men det
har visat sig vara fel. Med rätt träning kan de
istället bli bättre. Ett problem i det förebyggande arbetet är – precis som med skelettet och
benskörhet hos äldre – att få barn att förstå att
det är viktigt vad de gör nu för att de ska slippa
få artros när de är 70 eller 80 år gamla.

Hästen i centrum – hästens roll och möjligheter som samhällsresurs

31

Leder och brosk hos häst
R ené van Weeren

Hältor står för 67 procent av hästars sjukdomsfall och av det utgör ledbroskproblem 26 procent. Brosket har inga blodkärl och inga nerver
och det ger det sämre läkningsförmåga. Redan
1743 påpekade William Hunter i England att
skadat brosk inte kan reparera sig och att det är
ett problem.
Idag är tanken på att kunna använda stamceller för att nybilda brosk och därmed reparera
broskskador mycket intressant, men ännu bara
på forskningsstadiet.
Ledbroskets uppgift är både att förmedla kraft i rörelsen och verka stötdämpande.
Brosket består av ett kollagennät, med proteoglykaner och glukosaminer. Alla vävnader omsätts över tid. För proteoglykaner är den tiden
30 till 1000 dagar, för kollagen tar det 120 till
350 år! Så skadas kollagennätverket behöver
det 300 år för att kunna repareras och det är
problemet med många ledskador.
Vad utmärker ”bra” brosk?
Det handlar om en balans mellan yttre belastning (ansträngning) och broskets bärkraft. Vad
vi förväntar oss av hästar har snabbt förändrats.
I uppemot 13000 år var hästen ett jaktbyte. För
ungefär 4000 år sedan började hästar användas
i krig, sedan sattes hästen framför plogen och
idag är det sporthästar som gäller.
Belastningen på leder kan testas med hjälp
av kraftmätningsplattor. De visar att belastningen ökar kraftigt med ökat tempo. I skritt
är belastningen 3.600 Newton, i trav 5.400 N,
i galopp 10.500 N och vid hoppning 12.000 N
på hinder som mäter 80 cm. Belastningen blir
ännu större på högre höjder.
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En holländsk studie, ledd av Peter Brama,
har mätt trycket inne i leden. Den visade också
på en mycket tydlig skillnad vid olika belastning, som skritt jämfört med hoppning. Ju
högre belastning, desto större yta belastades
och desto större yta utsattes för maximal belastning. Samtidigt anpassar sig brosket till belastning genom rätt avpassad träning. Ökas belastningen så ökar kollagenmängden – broskets
sammansättning anpassas till vad hästen gör.
Hur ser brosket ut hos ett nyfött föl?
Studier har visat att från början syns inga skillnader mellan olika regioner inom leden, utan
det anpassas under tillväxten. Hos unga föl
genomgår rörelseapparaten en viktig och snabb
anpassning till träning. Brist på rörelse försenar
och hämmar utvecklingen. För mycket träning
är skadlig, men för lite är också negativt.
I samma holländska studie som undersökte hur skelettet utvecklas beroende på om
föl får stå still i en box eller röra på sig, testades också hur ledbrosket utvecklas beroende
på aktivitetsnivå. Det visade sig att hos fölen
som tillbringade sina första fem månader i en
box uppstod inga skillnader inom leden, ytan
såg fortfarande ut som då fölet var nyfött. Hos
de föl som fick röra på sig genom att de gick i
hage eller stod i box och dessutom fick daglig
galoppträning uppstod däremot skillnader, som
var en anpassning till träning och belastning.
Viktigt var att vid elva månaders ålder fanns
skillnaden i broskkvalitet mellan de aktiva och
inaktiva fölgrupperna kvar, trots att de då haft
samma aktivitet sedan fem månaders ålder. De
föl som bara stått i box från början hade inte
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kunnat kompensera den bristande tidiga broskutvecklingen, medan däremot skelettet hann
utvecklas i kapp. De hade en annan kvalitet på
sitt ledbrosk, som troligen var mindre tåligt än
hos de föl som fått möjlighet att belasta sina
leder från början.

Det hade varit ännu härligare utan täcke! Foto: HNS.
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Muskler hos häst och människa
Birgit ta Essén-Gustavsson

Hur påverkas muskulaturen av tidig fysisk
aktivitet?
En muskel består av ett stort antal muskelfibrer.
Antalet fibrer ökar inte med träning, däremot
deras storlek och därmed muskelns massa och
styrka. Muskelfibrer styrs av nervimpulser och
kombinationen av en nervcell och de muskelfibrer den innerverar kallas en motorenhet. Olika
motoriska enheter aktiveras vid olika belastningar. Nerv-/muskelenheten behöver också
tränas om prestationsförmågan ska öka.
Muskelmassan varierar med ålder och hästras. Fullblodshästar har större andel muskelmassa än andra raser. En studie visar att hos
en galoppör på 500 kilo utgörs ca 53 procent
av kroppsvikten av muskler, mot ca 44 procent
hos andra raser.
Träning/motion har vad gäller muskler effekt på
Fibertyp
Fiberarea
Fiberrekrytering
Energiproduktion
Effekten av träningen är beroende av
Hastighet
Intensitet
Arbetslängd
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Kroppen har två typer av muskelfibrer,
långsamma typ I och snabba typ II-fibrer. Typ
I-fibrer omsätter syre och är uthålliga fibrer.
Typ II kan man indela i typ IIA, som har större
förmåga att omsätta syre än typ IIB, som är
den snabbaste fibern. Typ I-fibrer rekryteras
vid lägre arbetsbelastningar, typ IIA när belastningen ökar och typ IIB vid kort, intensiv
belastning.
En människa föds med ca 50 procent typ
I, det vill säga långsamma fibrer, ca 35 procent
typ IIA och lite typ IIB, plus odifferentierade
som kan utvecklas till endera.
Föl föds med stor andel typ II fibrer; ca 20
till 30 procent IIA och ca 40–50 procent IIB.
Hur påverkas fibersammansättningen av
åldern?
Hos människa ser man inga stora förändringar,
utom att fiberytan ökar (d v s fibern blir större)
med den naturliga tillväxten upp till 20-årsåldern. Det finns inte så många studier på muskelfibrer hos unga människor, men fiberstorleken ökar mer hos ungdomar som styrketränar.
Man har också jämfört effekten av styrketräning före och efter puberteten och har sett att
vid träning före puberteten blir muskeln inte
större men effektivare, vilket beror på rekrytering av fler motorenheter. Efter puberteten ökar
muskelmängden, men inte nervmuskelfunktionen, som tränats upp innan. Efter puberteten
påverkas träningseffekten hos pojkar av testosteron.
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Ser man någon förändring hos unga hästar?
Hästar har som nämnts mer typ II-fibrer än
människan och relativt lite typ I (den långsammare men uthålligare fibern). Hos hästen är andelen typ II hög vare sig det är en travare som
ska vara snabb eller en distanshäst som ska vara
uthållig, men en galopphäst har mer snabba fibrer än andra hästar. En galopphäst är dubbelt så
snabb som en 100-meterslöpare.
Föl föds som sagt med stor andel typ IIfibrer, även om en andel också är odifferentierade. Hos hästar sker förändringar i fibertyperna
snabbare än hos barn. Det är dock inte så enkelt
att jämföra muskelutveckling hos unga män-

Vattenträning är utmanande. Foto: Svensk Travsport.

niskor och hästar, eftersom puberteten spelar
in och människan har senare pubertet än hästen
(fullblod har sin pubertet vid 12–14 månaders
ålder).
Blivande galoppörer får då de är 1–2 år gamla mer typ IIA-fibrer och mindre andel typ IIBfibrer. En svensk studie kallat Unghästprojektet
visade att travhästar som senare var snabba på
banan hade en kraftig ökning av andelen typ
IIA. Fiberns yta förändras också och hos bra
hästar ser man att typ IIB-fibrerna minskat i storlek. Vad det beror på vet man inte.
Enzymaktiviteten i muskeln styr också prestationen. Man talar om oxidativ kapacitet, d v s
att få ut energi i närvaro av syre från blodet.
Hög sådan kapacitet innebär att mindre mjölksyra (laktat) bildas. Mycket bra hästar har hög
oxidativ kapacitet.
Glykogen är ett viktigt energisubstrat i
muskelfibrer. I vila är alla fibrer fyllda med
glykogen, men det används under arbete. Vid
intensivt arbete kan de fibrer som rekryteras bli
helt tömda på glykogen. Brist på glykogen är
en orsak till trötthet vid längre arbete. Vid mer
intensivt arbete bildas mjölksyra från glykogen
och höga mjölksyrahalter kan orsaka trötthet.
Träning sänker mjölksyratröskeln. Hos
unghästar kan man tidigt mäta individuella
skillnader i svar på mjölksyrabildning och oxidativ kapacitet. Det ger en indikation om hur
hästen kommer att prestera på banan.
När ska man träna unga och när är det fel
att träna?
Om man tittar på människor så finns det en
studie på unga idrottare som visade att de som
tidigt sattes i specialträning, vid 9–11 års ålder,
snabbt fick fina resultat men också var skadedrabbade. En annan grupp unga idrottare som
istället hade mindre specialträning i sin gren
och mer vanlig fysisk aktivitet fick på sikt lika
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bra idrottsprestation men med mycket lägre
skadenivå.
Träning av barn och ungdom har olika aspekter som ställer olika krav, exempevis:
• Motorisk färdighet – behöver tränas tidigt,
för att få rätt nerv-/muskelfunktion.
• Specifik styrka – vänta till puberteten.
• Anaerob träning (maxbelastning under kort
period utan att musklerna hinner ta upp
syre, till exempel intervallträning) – ingen
idé förrän efter puberteten.
Internationella fotbollsförbundet FIFA:s
rekommendation är att före 14–15 års ålder ska
högst 50 procent av träningen vara specifik fotbollsträning.

Hur går det att överföra på unga hästar ?
Tidig träning är viktig för att rörelseapparaten
ska kunna anpassas till senare krav. Men det är
viktigt att det sker
• på individnivå (utifrån den biologiska mognaden),
• med gradvis ökad belastning,
• med återhämtningsperioder.
Både hos barn och unga hästar har man ju
sett att spontan lek i sig är bra träning. ”Lek
och ha kul” är en devis som gäller för unga
individer och hjälper till att utveckla inte bara
nerv-/muskelfunktionen utan också skelett och
ledbrosk.

Lek och ha kul! Det gäller både barn och hästar. Tidig träning är viktig för att anpassa rörelseappareten till senare krav.
Foto: fotoakuten.se.
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Hovar
Gör an Åkerström

”No foot, no horse” är ett engelskt uttryck som
är mycket sant. För en sund häst krävs sunda
hovar. Hovsjukdomar hos föl kan ge livslånga
problem, t ex kan en obehandlad hovböld resultera i en skev benställning som gör att hästen
aldrig kommer till start.
Det är en avvägning om hästen ska vara
barfota eller skodd. Barfota kan vara bra för
det nedre benets leder, men samtidigt behöver
hoven skydd mot belastning och nötning. Man
har sett att en häst utan skor ogärna tar hinder
över 140 cm. Varför vet vi inte, men troligen
känner de av belastningen i landningen, en belastning som ökar med höjden på hindret.
Hovens form har betydelse för hållbarheten
och styrs av användning (belastningens storlek
och riktning), rörelse under uppväxten, stallmiljö, utfodring och underlag. Hoven utvecklas
i samklang med rörelseapparaten och störningar kan orsaka problem i både hov, ben och bål.
– En sak jag själv sett är att de hästar som
har sådana problem inte är shetlandsponnyer

eller nordsvenskar med grov benstomme, utan
sporthästar som avlats fram för att vara långbenta och alltså har mer gracila extremiteter,
sade Göran Åkerström.
– Problem med benställningen och därmed
hovarnas slitage ser jag mer hos hypermoderna
hingstar med långa ben. Under en fölsäsong
observerade jag att de mest skeva och svårbehandlade fölen kom ur kombinationen gamla
ston och mycket moderna hingstar. En bidragande orsak kan ha varit föregående års dåliga
grovfoderskörd.
Bockhov är ett exempel på fel som enligt
en teori uppstår under uppväxten på grund av
felaktig belastning. Föl avlastar gärna höger eller vänster framben då de äter och om de sedan
inte rör sig tillräckligt så formas hoven av den
bristen på belastning.
– I till exempel Holland förekommer uppfödning där de unga hästarna får röra sig mycket
sparsamt. Bland mina patienter har jag ett sådant
misstänkt fall. Är hästen en kandidat som avels-

För en sund häst krävs sunda hovar – hästens viktigaste arbetsredskap. Foto: fotoakuten.se

Hästen i centrum – hästens roll och möjligheter som samhällsresurs

37

hingst är det frågan om den ska godkännas för
avel om den har bockhov. Är det ett ärftligt fel
eller beror missbildningen på att han stått fel
under uppväxten?
Allmäntillståndet och tillräckligt med
rörelse är viktigt för hovens utveckling och
hästens tillväxt. Om fölet är friskt och rör sig
ordentligt så rättar sig mycket med tiden. Det
är viktigt att tidigt bedöma föl med krokiga
extremiteter tidigt. Ju krokigare, desto intensivare behandling behövs. Hos generellt svaga föl
måste allmäntillståndet förbättras innan någon
egentlig effekt av den ortopediska behandlingen kan ses.

Skodd eller oskodd? Det är en smaksak, men hovvård är alltid
lika viktigt. Foto: HNS.
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Centrala nervsystemet, introduktion
Ingvar Fredricson

Centrala nervsystemet spelar en viktig roll för
rörelseapparatens utveckling. Hjärnan och perifera nervsystemet styr genom muskulaturen
skelettsegmentens och ledernas rörelser. En
aspekt av träning är därför att förbättra rörelsemönstrens koordination. Förr trodde man att
hjärnan var färdigutvecklad redan vid födseln
men forskning har visat att detta inte stämmer.
Hos barn eller föl utvecklas nervsystemet genom
samverkan mellan arvsanlag och miljöfaktorer.
En del av nervsystemets utveckling efter födseln

handlar faktiskt om ett urval. Kopplingen mellan nerver och musklerna är inte helt fastställd
vid födseln, utan påverkas av miljön, bland annat den unga individens fysiska aktivitet. Flera
nervtrådar ”tävlar” med varandra om att kopplas till en viss muskelenhet, och den mest effektiva vinner. En intressant frågeställning är
därför vilken betydelse tidig fysisk aktivitet och
stimulerande miljöfaktorer under uppväxten
kan ha för nervsystemets styrning av muskulaturen vid olika gångarter och sport.

Hästar och människor knyter starka band över artgränserna. Foto: Svensk Travsport.
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Centrala nervsystemet, människor
Jens Bo Nielsen

Under uppväxten utvecklas olika delar av nervsystemet på olika sätt. Studier av synens utveckling har vid försök på kattungar visat att
om ögat sluts igen under en avgörande period
så utvecklas inte synfunktionen i ögat normalt.
Mindre är känt om vad som styr den motoriska
utvecklingen.
Greppfunktionen hos människor finns
medfödd, men utvecklas dessutom vartefter.
Vid ett års ålder kan barnet gripa precist om
små föremål med hjälp av tumme och pekfinger. Greppfunktionen fortsätter utvecklas under
hela uppväxten, genom att bli mer och mer
precis. Rörelser som att gå kräver en enormt
komplex samordning med böjning-sträckningtillbakadragande. Totalt är ca 50 olika muskler
involverade.
Det finns en uppfattning att specialiserad
motorisk träning inte bör ske under tio års ålder, men det finns bara lite egentlig forskning
på området. Vissa sporter som gymnastik,
skridsko och bordtennis anses kräva tidig specialisering jämfört med andra som cykel, rodd
och lagidrotter som t ex fotboll.
Vad gäller styrketräning för barn har färsk
forskning inte bekräftat tidigare farhågor att
det bromsar tillväxten.
Det finns nästan ingen forskning om effekten av tidig träning på den motoriska förmågan.
Den påverkas samtidigt av barnets motivation,
uppmärksamhet, känslomässiga status och förståelse, vilket innebär att barns träning behöver
ske utifrån deras individuella förutsättningar.
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Vägen till hästens hjärta går via magen. Foto: HNS.
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Tidig träning och koordination hos föl
R ené van Weeren

En av föregångarna för forskning med rörelseanalys på häst är Ingvar Fredricson. En tidig finansiär av detta område var amerikanen
Leland Stanford. Han levde 1824–1898, byggde amerikanska järnvägar och gav namn till
Stanforduniversitetet i Kalifornien. På den tiden tvistade man om frågan huruvida det finns
ett svävningsmoment i en hästs trav, då ingen
hov är i marken.
Samtidigt fanns en pionjär inom fotokonsten
som hette Eadweard Muybridge och Stanford
finansierade samtliga försök han behövde göra
för att finna svaret. År 1878 ställde Muybridge
18 kameror bredvid varandra längs en löpar-

bana och lät en häst trava förbi. Den fotoserien
visade att det finns ett svävningsmoment i trav.
Muybridge gjorde också motsvarande rörelseanalyser i galopp, som kunde sättas ihop till en
tidig film med rörliga bilder.
Kan man träna teknisk färdighet hos unga
hästar?
I Holland har gjorts en studie som kallades
Jumpex, som testade effekten av att träna föl
i hoppning. Analyserna gjordes med hjälp av
höghastighetsfilmning.

Stoet är bästa läraren. Peter Edling, Dea och Ceasar. Foto: Anon.
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Forskarna började med 40 föl, som delades upp i två grupper. Testgruppen fick gå i
skrittmaskin dagligen och löshoppades tre
gånger i veckan över två hinder på 40 cm.
Kontrollgruppen gick i hage. När båda grupperna var tre år reds de in under fem veckor.
Då de var fyra år började de hoppa med ryttare. Hopptekniken och förmågan hos båda
grupperna jämfördes. De som löshoppats som
föl var som fyraåringar, utifrån alla tekniska
aspekter som mättes, bättre jämfört med fölen
som ”bara” gått i hagen. Experimentfölen

•
•
•
•
•
•

hade lägre fart framåt,
hade bättre vinkling i armbågsleden,
kom därför bättre upp med frambenen,
hade bättre välvning av bålen,
behövde inte hoppa lika högt över hindret,
hoppade därför mer ekonomiskt.

När grupperna jämfördes som fyraåringar
utifrån gjorda fel vid hoppning hade experi-

mentgruppen också bättre resultat, räknat i
procent av gjorda språng:
Kontrollgrupp

Experimentgrupp

Vägran

5,8 %

2,1 %

Rivning

16,7 %

1,4 %

Men när samma hästar jämfördes igen som
femåringar, då de tränats under ryttare i ett år,
syntes inte längre några signifikanta skillnader, vare sig på teknik eller gjorda fel. Försöket
gjordes genom att de tränades gemensamt under ryttare i en månad och sedan fick hoppa en
enkel bana med successivt högre höjder, som i
en barriärhoppning.
Slutsatsen var att tidig hoppträning hos föl
har kortfristig effekt på unghästens hoppteknik, men inte gör dem till bättre hopphästar.

Häst från Jumpex-studien i Holland med reflexmarkörer för rörelseanalys över ett hinder. Foto: Utlånat av René van Weeren.
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Paneldiskussion
Deltagare: Birgit ta Essén-Gustavsson, Ingvar Fredricson, M agnus K arlsson,
Jan Philipsson, R ené van Weeren, Gör an Åkerström

Kan skelettet ta igen brist på aktivitet under den
tidiga uppväxten?
Magnus Karlsson: När man talar om ungdomar så tror de flesta experter idag att puberteten är en viktig period vad gäller träning av
skelettet. Pubertetens olika stadier beskrivs i en
skala kallad Tanner 0–5, där 0 är barn innan
puberteten inleds och 5 är vuxna individer. Jag
tror inte att man kan hämta igen brist på tidig
träning senare. Vi har sett att ungdomar med
anorexi förlorar benmassa. Om de sedan börjat
äta normalt och återfår normal vikt ökar också
benmassan, men de ligger kvar på 10 procent
lägre nivå än hos andra individer.
Vad är hopptalang hos hästar?
Jan Philipsson: Till 50 procent är hoppförmåga
genetiskt betingat.
Ingvar Fredricson: Det måste finnas något
i centrala nervsystemet som är med och styr
hoppförmågan. Man höll på att förstöra de anlagen i Hannover, där man sedan lärt sig att det
inte räcker med exteriör och ridbarhet.
Rehabilitering och träning?
Ingvar Fredricson: Det är viktigt att variera
träningen och träna hela rörelseapparaten.
Magnus Karlsson: Det stämmer väl med vad
som görs med människor idag. En devis är att
”faulty training needs retraining” (”felaktig träning kräver omträning”).
Hästar, fetma och utfodring?
Göran Åkerström: Det finns tecken på att feta
unghästar löper ökad risk att senare drabbas av
fång.

René van Weeren: Största problemet idag är
överutfodring, framförallt med kolhydrater.
Det vet man är en riskfaktor för utveckling av
osteochondros.
Hur påverkas hästars livslängd av tidig träning
eller brist på det?
René van Weeren: En erfarenhet finns från
arabkapplöpningar på Arabiska halvön. Hästarna, som föddes upp lokalt, fick stå i box och
kom knappast ut som föl. Negativa erfarenheter
har gjort att den uppfödningen nu flyttats till
stuterier i England och Irland, där ston och föl
går ute. Man såg ett tydligt tecken på ett samband mellan olika uppfödningsförhållanden
och skillnader i hållbarhet.
Om man ser på hästens utveckling genom
flera miljoner år så är det bara logiskt att fölet
följer mamman även långa sträckor, som det
kan bli om stoet går i arbete. Idag får många
föl istället för lite träning.
Ledbrosket är viktigast vad gäller motion
hos unga individer. Tidig aktivitet är avgörande
för att det ska utvecklas rätt. Äldre tiders uppfödare visste att unga individer behöver motion.
Visst visar våra studier nu olika effekt på olika
delar av rörelseapparaten, som att skelettet i viss
mån kan ta igen brist på tidig aktivitet, men
att brosk inte kan hämta igen det. Men vi kan
vara ense om att unga hästar behöver en viss
motionsnivå. I Holland och vissa andra länder
får föl och unghästar hos många uppfödare för
lite och för ensidig aktivitet när de mest hålls i
box och lösdrifter. För unghästar och föl är det
bäst med en naturlig hagmiljö, året om. Man
kan inte säga att det blir bättre t ex hopphästar
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av det, men bättre hästar. Det ska vi bry oss om.
Skaderisken handlar om en samverkan mellan
träning och vävnadernas kvalitet och vad vi behöver är bra studier kring sådana samband.
Göran Åkerström: Vad gäller hovarna så ska
man gärna vänta så länge som möjligt med att
sko den unga hästen. Barfotahoven ska vara
grunden för utvecklingen.
Skelett och belastning?
Magnus Karlsson: Om man tittar på en trestegshoppare så är han tre–fyra gånger starkare
i det ben han hoppar med jämfört det andra.
Den blir en mycket kraftig belastning i andra
steget.
René van Weeren: Den amerikanske forskaren
David Nunamaker har visat att kortare distanser i högre tempo med högre belastning räcker
för att få effekt.
Träningsupplägg för hästar?
Birgitta Essén-Gustavsson: Det är viktigt att
vi inte bara diskuterar muskler och skelett när
det handlar om träning utan också den mentala
biten. Föl och andra hästar måste få leka och ha
kul! Träning handlar inte bara om rörelseapparaten utan hela kroppen.
Jag tror aldrig vi kan få svar på alla frågor
men vi kan konstatera att hästar definitivt behöver motion. Det är samtidigt viktigt att all
motion och träning ska vara individanpassad.
Man kan ha två föl eller åringar som båda ser
perfekta ut i muskulaturen, men bara den ena
vill springa.
Vad gäller träning ska man också tänka på
att kroppen bara anpassar sig till det den inte
registrerat förut och det gäller alla strukturer.
Det är mycket viktigt med allsidig träning!
Om man ser på muskulaturen och inriktar sig
enbart på en typ av träning så är det inte säkert
att man rekryterar alla typer av fibrer.
Jan Philipsson: Vi har hört citat från internatio-
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nella fotbollsförbundet som avråder från tidig
specialiserad träning hos unga fotbollsspelare.
Våra analyser av statistik från Kvalitetstävlan
tyder på att allsidig träning en fördel. Vårt material omfattar 20.000 hästar, där vi bara tagit
med valacker. Vi har tittat på hur många år de
tävlat som ett mått på hållbarhet. Våra preliminära analyser säger att de som går fälttävlan
eller tävlat mer än en gren i snitt tävlar ett år
mer än övriga. Det tyder på att allroundträning
har bra effekt.
Magnus Karlsson: Jag håller helt med om att
träning av unga individer ska vara allsidig. Om
man tittar på fotbollsungdomar och selektion
så kan man konstatera att 90 procent av de som
i unga år tas ut till elitträning är födda under
årets första sex månader. En spelare som Henke
Larsson ställdes utanför i den åldern. Det är när
de är 17–18 år som den effekten börjar försvinna, men då har de som inte togs ut redan slutat.
Med ensidig träning tröttnar folk också lätt.
Hur omsätter vi detta ute i verkligheten? Vi har
överviktiga vuxna och barn, hästar som får konstiga foderblandningar, hålls åtskilda från andra
hästar och bandageras överallt. Vad gör man?
Magnus Karlsson: Vad gäller skolbarn så visade vår studie att efter tre år hade de barn som
fått daglig skolgymnastik signifikant bättre resultat i alla ämnen.
René van Weeren: Det krävs psykologi. Vi behöver utbilda folk, och enligt min åsikt är det
en djurskyddsfråga om man ger för lite motion
till djur som har behov av det. Jag tror vad vi
behöver är också studier i epidemiologi om vad
som blir effekten av brist på tidig träning.
Birgitta Essén-Gustavsson: Jag tycker att det
är mycket viktigt att fundera på hur vi tränar
våra hästar. En aspekt som är viktig är att träning ska ske stegvis, med en gradvis ökning av
belastningen. Det är också viktigt med återhämtningsperioder.
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Detta nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift sätter hästen i
centrum. Det handlar om hästens roll och möjligheter som samhällsresurs och här
samlas slutsatserna från en serie workshops och en konferens om Hästen i centrum
som hölls under 2009.
Från att främst ha varit dragdjur och viktig för försvarsmakten har hästen gått till att
bli både en ”livsstil” och en växande näring i samhället. På 1970-talet var det knappast någon som kunde tänka sig att antalet hästar på 30 år skulle öka från 70 000 till
280 000 och att hästägarna skulle komma från helt andra grupper i det svenska samhället än vad de gjorde då. Närmare en tredjedel av alla invånare i Sverige har regelbundet kontakt med hästar i någon form.
Det är många människor och många beslut och satsningar som har bidragit till att
hästen åter är i centrum i det svenska samhället och att hästhållningen idag är lantbrukets femte största näring.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en
mötesplats för den gröna sektorn. Akademien är en fri
och oberoende nätverksorganisation som arbetar med
frågor om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och
skogsprodukter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och
naturresurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar med frågor som berör alla och som intresserar många!

