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Djurskyddsmyndighetens regler för hästhållning har skapat 

oenighet bland hästhållare. Vissa anser att regler behövs eftersom 

det finns människor som behandlar sina hästar illa. Andra menar 

att reglerna skapar problem för ridskolor. 
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Regler ska förbättra hästhållningen 

Hästar måste få gå ut en stund varje dag. Det står i Djurskyddsmyndighetens 

hästhållningsförslag. Förbud mot nya spiltor och en begränsning i hur länge 

en häst får stå uppställd i spilta är andra regler som hästägare måste följa.  

Föreskrifterna börjar sannolikt gälla under 2007.  

 

Djurskyddsmyndigheten anser att det inte finns tillräckliga krav på hästhållning. De 

menar att hästar utvecklar onormala beteenden som krubbitning, vävning och får 

problem med magen, om deras naturliga behov inte tillgodoses.  

– Många är omedvetna om grundläggande fakta när det gäller hästars behov, säger 

Göran Åkerström, handläggare på Djurskyddsmyndigheten. 

 

Troligtvis börjar reglerna gälla från och med den 1 juli 2007. De anläggningar som 

inte kan följa de nya föreskrifterna måste omorganiseras, flyttas eller läggas ner. 

Hästhållningsförslaget bygger på djurskyddslagen (1 988:543) och 

djurskyddsförordningen men är utarbetat efter hästars behov 

 

Reglerna säger även att en häst inte får vara ensam. Den måste, på ett eller annat sätt, 

få sällskap av ett annat djur, eller ha en tät kontakt med människor.  

– Avvikande beteenden ökar kraftigt om hästar inte har något sällskap, säger Göran 

Åkerström. 

 

En av de större förändringarna är att den tid en häst får stå i spilta begränsas. Enligt 

Djurskyddsmyndigheten är spiltor den uppstallningsform som i störst utsträckning 

begränsar hästens naturliga beteende.  

– Hästar får problem med svullna ben och de kan inte klia sig ordentligt, säger Göran 

Åkerström. 

 

Tidigare har det inte funnits någon tidsangivelse för detta. Går förslaget igenom får 

en häst inte stå bunden i spilta mer än 16 timmar per dygn. 
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En annan del av föreskrifterna är att en häst dagligen ska ha möjlighet att röra sig 

fritt i sina naturliga gångarter. De ska helst rastas i samma hage som andra hästar, 

men är skaderisken stor kan en häst få gå ensam. Om hagar saknas på anläggningen 

kan hästar rastas i ridhus. 

– Är det ishalka eller om hagen är söndertrampad och lerig får man göra undantag, 

förklarar Göran Åkerström. 

 

Idag har de flesta ridskolor sina hästar i spiltor. I Djurskyddsmyndighetens förslag 

finns ett förbud mot att bygga nya spiltor. De spiltor som redan finns får vara kvar, 

förutsatt att hästar inte hålls bundna längre än 16 timmar.  

 

I förslaget finns även några detaljregler. Till exempel finns minsta mått för den 

inredning som finns i stallet, som spiltor, boxar, takhöjd och stallgångar.  

Klimatet i stallet ska vara väl anpassat till hästarna så att de exempelvis inte behöver 

svettas för att behålla sin kroppstemperatur. Det ska även vara torrt och rent hos 

hästen. Hästar i stall ska ha fri tillgång till friskt vatten och mängden grovfoder ska 

uppgå till minst ett kilo per 100 kilo kroppsvikt och dag. 

 

För de hästägare som inte redan uppfyller kraven tillkommer eventuella kostnader för 

hagar och förändringar av inredning i stallar. Beordrar en veterinär annan skötsel ska 

dennes råd följas. 

 

Omorganisering försenar förslaget 

Regeringen vill lägga ner eller slå ihop Djurskyddsmyndigheten med en annan 

myndighet för att effektivisera arbetet. Bertil Norbelie, före detta generaldirektör för 

Livsmedelsverket, har gjort en snabbanalys och kommit fram till att verksamheten 

i Skara ska flyttas till Jordbruksverket i Jönköping. Analysen presenterades den 14 

december och flytten ska ske den 30 juni 2007.  
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Till en början var tanken att de nya reglerna skulle börja gälla den 1 januari 2007. 

I och med omorganiseringen av myndigheten och över 80 inkomna remissvar 

skjuts förslaget på framtiden. Så snart remissvaren är sammanställda skickas de 

till Bryssel för att även där ses över. Djurskyddsmyndighetens förhoppning är att 

allt ska vara klart till den 30 juni 2007. 

 

 

Hästförslag kan skapa problem för ridskolor 

Djurskyddsmyndighetens krav på att hästar ska gå ute varje dag väcker starka 

känslor i Hästsverige. I sommar träder troligen ett nytt regelverk i kraft, som 

kan tvinga ridskolor att lägga ned. Men Djurskyddsmyndigheten anser att 

reglerna behövs. 

 

Ridskolor i Stockholmsområdet kan få problem att följa de nya reglerna, inte minst 

då det gäller hästarnas dagliga utevistelse. Detta beror till stor del på att en del 

ridskolor blivit inbyggda och inte har tillräckligt med mark till hagar.   

 

Djurskyddsmyndigheten har i förslaget sagt att en häst som står i spilta max får vara 

uppbunden 16 timmar per dygn. Tidigare har det inte funnits någon tidsbegränsning. 

– Det är inte acceptabelt att en häst går lektion tre timmar om dagen och sedan står 

uppbunden, säger Göran Åkerström, handläggare för förslaget. Vi kan inte acceptera 

att de står bundna 18–20 timmar och jag tror inte att vi kommer att backa på den 

punkten. 

 

Solna Ridskola är en av de verksamheter som i dag har för få hagar. Det antal timmar 

hästarna går i hagen motsvarar inte de regler som Djurskyddsmyndigheten vill få 

igenom.  

– Ska det finnas hagar så att alla hästar kan gå ute de antal timmar som krävs behövs 

enormt mycket mark och pengar, säger Björn Waimon, ridskolechef. Det går inte att  
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skära så mycket i en ridskoleverksamhet eller stänga ett stall över helgen. Hästarna 

behöver mat och rent i spiltorna, fortsätter han. 

 

Lotta Riedel, ridskolechef på Nacka Ridhus, tycker att myndigheten har hakat upp sig 

på diskussionen om timmar och meter och att detta i hög grad påverkar ridskolorna.  

– Det kommer att behövas mer utrymme och personal. Det beror även på hur 

välvilligt inställd markägaren, som ofta är kommunen, är till att ge mark till 

ridskolorna, säger hon. 

 

Björn Waimon säger att djur är individer och att alla kanske inte trivs i hage. Gamla 

hästar kan bli mobbade i flock och kan då må bättre inne. 

– Det är svårt att få in levande djur i ett regelverk, säger han. 

Han berättar att de flesta ridskolor släpper ut sina hästar i mesta möjliga mån. Han 

anser att förslaget om hagar och boxar driver ut ridskolor från tätorterna och därmed 

göra ridningen mindre tillgänglig. 

– Det blir svårt för barn och ungdomar att ta sig dit. Man kan inte räkna med att 

föräldrar kan skjutsa, fortsätter han. 

 

Oenighet om hur många som drabbas 

Hur många av Sveriges över 500 ridskolor som kommer att drabbas om de nya 

reglerna börjar gälla är oklart. Det finns ingen total undersökning som visar på detta 

och meningarna går isär.  

 

Göran Åkerström hävdar att det endast är fyra anläggningar i Sverige som redan inte 

följer de nya reglerna. Han hänvisar till myndighetens enkätundersökning i 

kommunerna och menar att det kommer att finnas hästar hållna i spiltor under en 

lång tid framöver. 

– Förslaget kommer inte slå särskilt hårt. 
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Veterinären Åsa Regnander-Dahl skickade, för Djurskyddsmyndighetens räkning, ut 

en enkät till kommuner. De fick bland annat svara på huruvida de trodde att 

ridskolorna hade möjlighet att släppa ut hästarna. Enligt henne har inte Stockholm 

lämnat svar men hon tror inte att det påverkar resultatet särskilt mycket. 

 

Lotta Riedel och Björn Waimon tror att det är ett större antal och menar att flera av 

Stockholms mer än 60 ridskolor kan behöva lägga ner eller ändra sin verksamhet om 

reglerna blir verklighet. De vet åtminstone åtta anläggningar i Stockholms län som 

har blivit inbyggda eller inte har tillräckligt med hagar.  

 

Även Ridsportförbundet har gjort en undersökning bland ridskolor men menar att 

den inte kan användas som underlag för att skapa nya regler. 

– Myndigheten har inte analyserat konsekvenserna av reglerna tillräckligt, anser 

Kicki Ronnerberg-Bäckman, på Ridsportförbundet. Förslaget kommer att få en 

effekt som är mycket större.  

 

Bra med översyn 

Både Lotta Riedel och Björn Waimon är överens om att det behövs en översyn, men 

att Djurskyddsmyndigheten bör inrikta sig på de mindre verksamheterna. Ridskolor 

är öppna anläggningar som inte behöver kollas en gång om året, och de anser att 

djurskyddsinspektörerna bör se efter ensamma hästar i första hand.  

– Man får inte förhasta sig, säger Lotta Riedel. Vi är måna om att våra hästar ska ha 

det bra. Ingen ridskola vill behandla sina hästar illa eftersom verksamheten då inte 

skulle fungera. Att en ridskola är tillgänglig för allmänheten garanterar ytterligare att 

hästarna inte missköts. 
  

Björn Waimon tycker inte att dagens underlag är tillräckligt för att skapa nya regler, 

utan att det behövs mer forskning och studier inom området.. 
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Göran Åkerström anser inte att det saknas forskning och menar att Sverige är ett litet 

land och forskning måste hämtas från andra länder. 

– Den tyska forskningen är väl överförbar till Sverige. Det är ingen skillnad på en 

bunden häst i Tyskland och en bunden häst i Sverige, säger han. 

 

Veterinären Åsa Regnander-Dahl menar dock att det inte finns några studier som 

visar att just åtta timmar utanför spiltan är det bästa. Personligen tror hon inte att det 

skiljer så mycket om en häst står uppbunden 16 eller 17 timmar. 

– Det är dem som inte sköter sig som reglerna är till för. Det finns alltid djur som 

inte sköts rätt och finns inga regler kan man inte gå till domstol för att kräva bättring, 

säger hon. 

 

Margareta Rundgren, agronom och etnolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

(SLU), bekräftar att forskningen är bristfällig. Hon kan inte säga absoluta tider för 

hur mycket en häst ska röra sig.  

– Den ska hinna rulla sig och springa av sig och mår bäst av att röra sig fritt så 

mycket som möjligt, säger hon. 

 

Hon menar även att det inte bara är bra för hästarna att gå i hagen, utan även för 

ryttarna. 

– Hästarna blir inte lika pigga och busiga på lektionerna och rangordningen har de 

redan klarat av i hagen. 

 

Drabbar fel  

Lotta Riedel och Björna Waimon tycker att förslaget drabbar ridskolor onödigt hårt 

och att Djurskyddsmyndigheten inte kommer åt dem som verkligen missköter sina 

hästar. De tycker att myndigheten har börjat i fel ände och inte når ut till dem som 

har en ponny någonstans på landet eller i ”lekstugan”.  

– Hästar är arbetsdjur, inte försöksdjur. En arbetskamrat som man är rädd om. Det 

har det varit i hundratals år, säger Lotta Riedel på Nacka Ridhus. 
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Nya spiltor förbjuds 

De flesta ridskolor håller idag sina hästar i spiltor. Djurskyddsmyndighetens förslag 

förbjuder nybyggnationer av spiltor. De anser att spiltor är den uppstallningsform 

som i störst utsträckning begränsar hästens naturliga beteende. Ridskolorna anser att 

spiltor ger en bättre översyn och är bra ur säkerhetssynpunkt. I en box kan elever bli 

inträngda. 

 

Margareta Rundgren, på SLU, tycker att det är bra att nybyggnationer av spiltor 

förbjuds. 

– Hästarna kommer inte åt att klia sig överallt och de kan inte röra sig på ett naturligt 

sätt om dem står i spilta. Det lilla en häst ligger ner måste den kunna ligga bra, menar 

hon. 

 

Björn Waimon drar en parallell till militärens hästar som alltid stått uppbundna i 

spiltor. Och menar att de blir gamla och inte ”går sönder”. 

– Är det då så skadligt med spiltor? undrar han. Vi har en häst som är 19 år och som 

inte har visat några onormala beteenden. En annan är 18 år och den har aldrig varit 

halt, båda står i spilta, fortsätter Björn Waimon. 

 

Mer utbildning 

Istället för att skriva regler som är svåra att kontrollera om de följs tycker Lotta 

Riedel och Björn Waimon att man ska satsa mer på utbildning och upplysning om 

hästhållning. 

– Det är svårt att lagstifta bort de problem som finns, säger Björn Waimon.  

 

På Djurskyddsmyndigheten håller man inte med. 

– Vi kommer inte från detaljreglerna, säger Göran Åkerström. Även om man utbildar 

människor så kommer det alltid att finnas en grupp som aldrig går på kurser och det 

är ofta dem som utgör de stora problemen. Vi måste ha något slags redskap för att 

komma åt dem. 
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Lotta Riedel på Nacka Ridhus hänvisar till portalparagrafen i djurskyddslagen som 

säger att djur inte ska utsättas för onödigt lidande. 

– Det gör de inte på ridskolor. 

 

 
 

 

Ridskolor med olika förutsättningar 

Stockby Ridskola och Östermalms Ridskola är två till synes likadana 

verksamheter. Östermalms enda hage räcker inte till daglig utevistelse för alla 

hästar och ridskolan kan få svårigheter att klara av Djurskyddsmyndighetens 

nya regler. Stockby Ridskola har däremot en stor hage där hästarna kan 

släppas dagligen. 

 

Klockan är sju på morgonen. Stephanie Leo och Rosanna Johansson har just 

börjat med morgonutfodringen på Stockby Ridskola. De drar en vagn fylld med 

hösilage och hästarna väntar längtansfullt på sin frukost. På vagnen hänger en våg. 

Maten vägs i en grön korg, då det är viktigt att varje häst får rätt mängd. 

 

Stephanie Leo har jobbat i stallet i fem år och är anställd på heltid. Rosanna 

Johansson jobbar vid behov, vilket hon har gjort i cirka fyra år. 

 

De flesta hästar står lugnt och väntar på deras tur att få mat. Andra är mer ivriga och 

slår och sparkar i väggen, eller skrapar med hovarna mot betonggolvet. Några biter i 

gallret, som gränsar mot grannen, så att det skakar. En ponny gnäggar försiktigt.  

Stallet är ljust och luftigt med högt i tak. Spånet, som hästarna står på, gör stallet 

ännu ljusare. Även stallgången är täckt av spån, så det är svårt att höra om någon 

närmar sig bakifrån.  
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Kvart över sju drar Karin Klingstedt, praktikant, fram en grön kärra med kraftfoder. 

Då blir det genast liv i luckan igen. 

– Sluta nu! ropar Karin, för att hästarna ska lugna ner sig. 

 

Då alla fått sin beskärda del av kraftfodret blir det åter tyst och hästarna mumsar 

lugnt på sin mat. Karin Klingstedt berättar att maten ges så tidigt som möjligt, 

senast 07.30, för att ponnyerna ska hinna äta upp innan de släpps ut i hagen. Först 

efter lunch tar de stora hästarna över hagen.  

– Ponnyerna är matglada så det brukar inte vara några problem, säger hon.  

 

Frukosten är utdelad och det är dags att mocka. Stephanie Leo och Rosanna 

Johansson börjar i varsin ände i ena stalldelen och mockar i snabb takt. En efter en 

töms kärrorna på sitt innehåll. 

 

En kort bilresa från Lidingö ligger Östermalms Ridskola, mitt i centrala 

Stockholm. Bland otaliga företag och byggnader kring Ryttarstadion är det svårt 

att se att det ligger två ridskolor på toppen av en kulle.  

 

Morgonutfodringen är redan avklarad och det är lugnt och tyst i stallet. Två personer 

är i full gång med att mocka spiltorna. Stallet är väl upplyst och det är flera meter 

högt i tak. Hästarna som står i box tittar nyfiket upp för att se vem som går förbi. 

Några privatryttare är på plats och förbereder sina hästar för dagens ridpass. 

 

Olika förutsättningar 

Stockby och Östermalm är två av Stockholms mer än 60 ridskolor. Stockby har en 

stor hage som ligger alldeles bredvid stallet och de släpper ut alla hästar varje dag. 

Östermalms Ridskola har endast en liten rasthage till sitt förfogande. Och de har inte 

lika stora möjligheter att dagligen släppa ut hästarna i hagen. 
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Enligt Djurskyddsmyndighetens nya hästhållningsregler ska en häst få röra sig fritt en 

stund varje dag. Dessutom är tiden en häst får stå uppbunden i spilta begränsad till 

16 timmar per dygn. Både Stockby och Östermalm har merparten av lektionshästarna 

i spilta. Djurskyddsmyndigheten vill helst inte att hästar står i spilta, eftersom de 

anser att spiltor begränsar hästens behov.  

– Benen blir stela och hästarna får problem med mage och tarmar, säger Göran 

Åkerström på Djurskyddsmyndigheten. 

 

Ulrika Lind, instruktör och häst- och stallansvarig på Stockby Ridskola, tycker att 

spiltorna fungerar bra. Hon nämner säkerheten som en stor aspekt, och menar att 

spiltor är säkrare för eleverna. 

– Fick man välja skulle man så klart vilja ha alla hästar i box. 

 

Hästarna går ut själva 

Klockan är åtta. Mockningen i den ena delen Stockbys stall är klar och det är dags för 

de små hästarna att gå ut. Tjejerna spänner upp ett rep från stalldörren ut till hagen. 

De blockerar även andra möjliga utrymmen för att ponnyerna inte ska hitta på något 

bus på vägen. Ponnyerna släpps loss från spiltorna och de marscherar ut på egen 

hand. Några stannar och luktar lite på inredningen och behöver en extra smackning 

för att de ska fortsätta ut mot hagen. 

 

Ridskolan jobbar hårt för att komma upp i de åtta timmar en häst måste göra annat 

än att stå uppbunden. Hästarna är i hagen, promenerar på en skrittmaskin och går 

lektion. Med jämna mellanrum skickas hästarna iväg på minisemestrar, där de får vila 

upp sig några dagar. 

 

På Stockby Ridskola får hästarna komma ut i hagen cirka fyra timmar varje dag. Även 

om deras hästar får komma ut dagligen tror Ulrika Lind att de nya reglerna innebär 

svårigheter för andra ridskolor.  
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– Vissa har begränsat med utrymme och har mindre möjlighet att släppa ut sina 

hästar varje dag. De kommer att få problem på grund av platsbrist, säger hon. 

 

Enorm terräng utan hagar 

Ridskolorna runt Ryttarstadion har en enorm terräng att rida i. Breda grusade vägar 

och det går att rida i en och en halv timme utan att behöva korsa sin egen väg. Trots 

detta har Östermalms Ridskola endast en rasthage till sitt förfogande. Det finns en 

till, men den tillhör de privatägda hästarna.  

 

Med jämna mellanrum leder personalen in och ut ponnyer. Hagvistelsen blir inte 

långvarig men de lerinpackade ponnyerna verkar nöjda med vad de har lyckats 

åstadkomma. 

– Vi släpper ut ponnyerna på morgonen och de stora får gå ut på eftermiddagen, 

säger Peggy Sjöstedt, en av ridskolecheferna på ridskolan. De som är sjuka eller nya 

har företräde. 

 

Fler hagar önskas 

Fler hagar står högt på Östermalms önskelista. Men eftersom de delar marken med 

Stockholms Ridhus blir det ändå svårt att leva upp till de åtta timmar en häst måste 

vara i rörelse. Över 100 hästar har de båda ridskolorna tillsammans.  

 

Det har pratats om att de kan få den mark, kallad cirkusplatsen, som ligger nedanför 

ridskolan. Men inte under den tid det sker julgransförsäljning där eller då tennisbanan 

behöver marken som parkering. 

 – Det blir också konstigt. Det går inte att ha hästarna ute varje dag och sedan 

plötsligt låta dem stå inne i tre månader för att marken behövs till annat, säger Peggy 

Sjöstedt.  

 

Hästar behöver mat på bestämda tider, därför går det inte att släppa ut dem i hagen 

hur tidigt som helst på morgonen. De måste få äta sin mat i lugn och ro.  
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Peggy Sjöstedt vill gärna ha stora hagar där det går att släppa fler hästar på samma 

gång, utan att någon blir mobbad och att alla har möjlighet att gå undan en stund.  

– Djurskyddsmyndighetens förslag slår fel och de kommer inte åt dem som har 

hästar i något litet utrymme på landet, säger hon.  

 

Tio över åtta rullas en skranglig kärra, fylld med kraft och havre, fram. De stora 

hästarna får mat först. En kvart senare har det blivit ponnyernas tur. Kärran rullar 

förbi dem och de börjar genast gnägga. Men det är ingen som bråkar eller sparkar i 

vägen. Fåglarna som finns i stallet väsnas mer. 

– Hästarna vet att det inte hjälper, säger en av de anställda. 
 

Motion på skrittmaskin 

Stockby Ridskola har en skrittmaskin som hästarna får gå på med jämna mellanrum.  

– Den stärker hästarna utan ryttare på ryggen och de får lättare att sätta muskler, 

berättar Ulrika Lind. Det är också ett sätt att tillgodose rörelsebehovet. 

 

Napoleon leds ut från stallet och går vant upp och ställer sig på bandet. Han vet 

precis vad som ska hända och väntar på att bandet ska börja rulla. Stephanie Leo 

spänner fast honom och trycker på start.  

 

Det hörs skri från hagen. Två ponnyer bråkar lite med varandra. Napoleon reagerar 

och lyssnar, men återgår snabbt till att koncentrera sig på sin uppgift. Skrittakten hörs  

tydligt. Ett, två, tre, fyra, ett, två, tre, fyra. Efter cirka 30 minuter stannar bandet. 

Napoleon får gå hem och fortsätta äta sin frukost. 

 

Personalen försöker få fem hästar att gå på bandet varje förmiddag. 

– Det kommer vi inte att hinna idag. Det var så blött på morgonen så vi var tvungna 

att låta bandet rulla en timme innan så att det inte skulle vara så halt, förklarar 

Stephanie Leo.  
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Rastning i ridhus 

Östermalms Ridskola har ingen skrittmaskin men försöker tillgodose rörelsebehovet 

på andra sätt. En gång i veckan släpps hästarna i ridhuset. Ston för sig och valacker 

för sig. Där får de utlopp för sina känslor och det ger även personalen möjlighet att 

se vilka som är kompisar och trivs ihop. Det är viktigt för placeringen i spiltorna, 

som ligger två och två med galler emellan. En hög vägg skiljer sedan spiltgruppen.  

 

Lektionerna börjar runt tre och håller på fram till tio på kvällen. Ingen häst står still 

inne i stallet en hel dag. Ridskolan försöker göra det bästa av sin situation genom att i  

bästa mån få ut hästarna i hagen, gå ut och beta eller promenera med dem. Även 

uteritter anordnas. 

– Här är inte hästarna inställda på att gå ut länge i hagen och då fungerar det, säger 

Peggy Sjöstedt. 

 

Djurskyddsmyndigheten är medveten om att ridning betyder oerhört mycket för 

många människor. Och att man måste vara rädd om de ridskolor som finns. 

– Det är säkert ett litet antal ridskolor som kan få problem på grund av de här 

rörelsebehoven hos hästarna, säger Göran Åkerström på Djurskyddsmyndigheten. 

Men det är ett litet fåtal och då får man hoppas att man kan hitta bra lösningar i just 

de fallen. I värsta fall kan det bli fråga om nedläggning 

 

Skiftbyte på Stockby 

Ponnyerna i hagen vet att det snart är dags att gå in. De har närmat sig ingången och 

står och tittar mot stallet. De vill gå hem och äta lunch. Alla möjliga flyktvägar är 

spärrade. Stephanie öppnar grinden och de minsta går in först, eftersom de är högst i 

rang. 

– Är man liten måste man vara ettrig, säger Ulrika. 

 

– Ok! ropar Rosanna inifrån stallet då hon spänt fast de första. 
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Stephanie öppnar återigen grinden för att släppa in några till. Rangordningen bland 

ponnyerna följs tills alla är inne och uppbundna i sina spiltor. 

 

Proceduren för hästarna är den samma som vid utsläppet av ponnyerna.  

– Vad har vi sagt om det där, säger Karin Klingstedt, och motar ut en av hästarna 

som är på väg tillbaka in i stallet. 

 

När hälften av hästarna är ute tar det stopp. ”Djungelboken”, då översten beordrar 

elefantflocken att stanna och alla krockar, är inte långt borta. 

– ”Mackan” lekte lite stoppkloss, säger Karin. 

 

Nya lösningar 

Ulrika Lind upplever att hästarna mår bra och att de får röra på sig tillräckligt. 

Hästarna står aldrig uppbundna mer än tolv timmar i sträck, och det är under natten. 

– Hästarna gör ett stort arbete och de måste hinna äta, vila och bli omskötta, säger 

hon. De har inte tid att gå ute längre. 

 

Östermalms Ridskola har funderat på att sätta skjutdörrar på spiltorna så att de kan 

fungera som boxar och därmed inte behöva ha hästarna ute lika länge varje dag. Men 

då skulle de behöva minska antalet stallplatser och därmed öka ridavgiften. 

Ridskolans höga hyra gör det inte lättare. 

– Det är viktigt att försöka ha kvar ridskolor i innerstaden. Speciellt för barnens skull, 

menar Peggy Sjöstedt. Det måste råda demokrati och barnen måste få möjlighet att 

välja sport. 
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Hästkunskap som växt sedan 50-talet 
Eleonor Westin har haft hästar som intresse i stort sett hela livet. Hon är 

engagerad i många delar av ridsportvärlden, men det är som tävlingsdomare 

många vet vem hon är. Hästhållningsfrågor ligger henne varmt om hjärtat och 

hon anser att vi måste vara rädda om djuren. Hon fyller snart 64 år, men har 

inga planer på att kliva ner från hästryggen. Den dagen hon blir rädd har hon 

sagt att hon ska sluta. 

 
Framtiden för Eleonor Westin är full av planer. Hon är bland annat en av åtta i 

Sverige som ska gå en intermedieredomarutbildning för att kunna döma svårare 

klasser i dressyr. I dag finns det tio personer i landet som har gått den kursen.  

– Vi får väl se om jag lyckas, säger hon och skrattar högt. Jag ska verkligen göra mitt 

bästa för att klara av det.  

 

Som domare har hon har sett många ridskolor och hon tycker att hästarna har det 

bra och att hästhållningen har förbättrats. Även kunskaperna. 

– Man kan tycka att det är lite halvrisigt på en ridskola. Hästarna kanske inte får gå 

ute hela dagarna, men de är ju vanedjur, flockdjur och flyktdjur. Det innebär att 

miljön på en ridskola är bra. Hästarna har sin plats i hierarkin och de går efter 

varandra, svans i svans på lektion. Det måste vara en toppengrej för en häst, som jag 

ser det. För det är precis det de gör om man släpper dem på bete. De får mat på 

bestämda tider, någon som sköter om dem.  

 

Eftersom det har blivit dyrare att rida tror Eleonor att ridskolorna är mer måna om 

att tillhandahålla bra hästar och utbildad personal. 

– Det är viktigt för att få ett gott rykte och få eleverna att stanna och tycka att det är 

roligt. Och det blir inte roligt om det inte är bra. Därför måste hästarna vara friska 

och hålla bättre.  



Södertörns högskola 
C-projekt, HT06 
Agneta Wahlström, JMMH04 
Djurskyddsmyndighetens hästhållningsregler 
Handledare: Sus Andersson 
Examinator: Kajsa Olsson 
Antal tecken: 29987 

 18

 
Red redan på 50-talet 

Eleonor började rida i mitten på 50-talet. Då red hon tillsammans med en släkting 

som snabbt blev rädd och slutade rida. Hon minns inte riktigt hur länge hon själv 

stannade kvar. 

– Jag lärde mig att rida lätt och galoppera.  

 

Hon red några gånger i Vällingby, tills tonåren tog slut och då försvann ridningen.  

 

Sedan Eleonor började rida tycker hon att hästhållningen har förbättrats, men att 

de nya föreskrifterna från Djurskyddsmyndigheten ändå är nödvändiga. Hon tror 

att ridskolor kommer att få problem i och med de nya reglerna men hon hoppas att 

de kan få dispenser, eftersom ridning betyder mycket för många. Hon poängterar 

att det är viktigare att se om hästarna är runda och har blank päls istället för att 

haka upp sig på centimeter och timmar. 

– Får man in många rapporter är det klart att något måste göras åt den anläggningen.   

 

Pånyttfött intresse 

Eleonor började rida igen innan hon fyllt 30. 

– Jag hade fått två barn och två av mina grannar frågade om vi inte skulle göra något 

roligt.  

 

Eleonor överlät planeringen till grannarna. Hon trodde att de skulle läsa 

konsthistoria, lära sig dansa hambo, eller något liknade. Men istället hade hennes 

grannar beställt tid på en ridskola. 

– Jag trodde inte att de var kloka. Vad skulle vi börja rida för? Men vi började, för jag 

hade ju lovat. Den ena slutade efter ett en månad för hon blev rädd. Den andra red i 

ett år. Men hon ramlade av och bröt tummen och slutade hon också. Jag blev kvar. 

Och det är jag fortfarande. 
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I dag rider Eleonor en gång i veckan på Gömmargårdens Rid & Fritidsförening, som ligger 

i Huddinge, utanför Stockholm. 

 

Hon har aldrig blivit rädd. Blir hon det har hon sagt att hon ska sluta. Hon berättar 

att det har varit spännande många gånger.  

– Jag har gått omkull en gång och fått hästen över mig och brutit foten. Om hästen 

har busat och man tänker; ska jag ramla av eller inte? Men jag har aldrig varit rädd. 

De är underbara djur, men jag har full respekt för dem.  

 

Eleonor har haft tre egna hästar. 

– Jag har tävlat i hoppning och dressyr. Jag har aldrig varit duktig egentligen, men 

några blygsamma placeringar har jag haft. 

 

Eftersom hon inte är någon tävlingsmänniska har hon inte tagit sig till de svårare 

klasserna. 

– Jag är inte tävlingsintresserad och tror inte att jag har energin. Eller så kanske jag 

inte är tillräckligt begåvad, säger hon och brister ut i skratt. 

 

 
Tävlingar för andra 

Även om Eleonor inte tycker om att tävla för egen del syns hon på tävlingsplatser 

i stort sett varje helg. Men då som domare, som hon blev av en slump. När hon 

var medlem i Järfälla Ryttarförening var hon engagerad i tävlingskommittén. 

Klubben hade varken hopp- eller dressyrdomare och lotten föll på Eleonor. Hon 

började med att döma tävlingar som föreningen anordnade och eftersom hon hade 

ett stort kontaktnät fick hon även komma och döma på andra ställen. Eleonor 

anmälde sig till en domarutbildning för lättare dressyrklasser. Efter det gick hon 

även olika utbildningar för att kunna döma svårare klasser.  

 

Eleonor förklarar att det finns lätta, medelsvåra och svåra klasser med olika 

program på varje nivå. Intermediere är en svår klass och ekipagen måste kunna  
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göra galoppombyten i serier, piruetter och kunna ha sin häst väl samlad och utföra 

de olika rörelserna på exakt rätt ställe. 

 

Domare på SM 

I hoppning har hon dömt upp till regional nivå. Eleonor blev tillfrågad om hon ville 

döma SM i dressyr. Och i somras var hon i Skåne och dömde de två första dagarna 

på SM. Hon blev glad när hon blev tillfrågad. 

– Vajert! tänkte jag. De litar på mig.  

 

En eller två gånger har Eleonor blåst för felridning på en tävling trots att ryttaren har 

ridit rätt väg. Hon berättar att det kan hända om man inte är tillräckligt uppmärksam.  

– Man blir alldeles förtvivlad, knallröd i ansiktet, börjar stamma och vill ha ett glas 

vatten och gå därifrån. Det är hemsk tråkigt. Ryttare som inte är så rutinerade blir så 

klart väldigt ledsna. 

 
 

Med egna ord är Eleonor en kort fyrkantig person med glasögon. Hennes 

beskrivning är ganska talande men hon är betydligt mer än så. Hon har stor kunskap, 

utan att bli överlägsen. Det märks att hon gillar sitt arbete som hon har turen att 

kombinera med sitt intresse och det riktigt lyser i hennes ögon då hon pratar om 

hästar. 

 

Hon beskriver sig som en snäll, pålitlig människa som tidigare var tidsoptimist. 

Långsinthet är en sida hos sig själv som hon inte tycker om, eftersom den mest 

drabbar henne. Hon anser att människor kan göra fel och blir inte arg för småsaker. 

Men har man varit avsiktligt elak eller trampat på någons personlighet är det inte 

okej. 

– Har man trampat mig på tårna en gång, då har man trampat färdigt, säger hon 

bestämt. 
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Även om det skiljer mycket i ålder har människor inom ridsporten samma intresse 

och kan vara vänner. Det tycker Eleonor är härligt. 

– Jag tror inte att någon tänker; där kommer hon som är så gammal. Utan de tänker; 

där kommer Eleonor. Det är en otrolig samhörighet.  

 

Laga det vi förstört 

När det gäller hästars dagliga utevistelse tycker Eleonor, om hon låter erfarenheten 

tala, att hästar ska få komma ut och röra sig på ett eller annat sätt. 

– Det är ett djur som ska röra sig utomhus. Men jag tror inte att antalet timmar är 

kopplat till att de skulle må mycket bättre. Det finns säkert hästar som gärna står och  

glor över staketet hela dagen. Men några vill gå ut och ruska av sig och sedan gå in 

igen. 

 
 

Hästhållningsförslaget förbjuder nya spiltor och det tycker Eleonor är bra, eftersom 

hästarna kan bli stela i benen om de står för länge. 

– För 6000 år sedan tog vi deras liv ifrån dem. Det är viktigt att vi ger dem ett 

anständigt liv och är rädda om dem. Som fölungar har de perfekt balans. Sen  

sätter vi oss på dem och förstör alltihop. Under hela deras livstid är det vår uppgift 

att återskapa den balansen.  

 

 

 
 
 
 
 

Född: 28 januari, 1943 

Familj: Man (ej gift men de har bott tillsammans i 25 år), två barn, fem barnbarn, 

två gamla föräldrar. 

Bor: Hässelby (uppvuxen i Gamla Stan) 
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Arbetsrapport 

 
Jag har valt att skriva om Djurskyddsmyndighetens hästhållningsförslag. Anledningen 
till ämnesvalet har i första hand skett eftersom jag själv är hästintresserad och har ridit 
på ridskola i 18 år. Personligen anser jag att förslaget kan få konsekvenser för vissa 
ridskolor i stockholmsområdet. Jag tycker det vore synd om några fick lägga ner eller 
förflyttas eftersom det skulle göra ridning mindre tillgänglig för många, speciellt 
ungdomar. Samtidigt tycker jag att det är bra att man lyfter fram hästhållningsfrågor 
eftersom hästar, precis som andra djur har rätt till ett bra liv. Jag tycker att 
rapporteringen om hästar och ridning är otroligt bristfällig med tanke på att över en halv 
miljon svenskar på ett eller annat sätt har hästar som intresse.  
 
Syftet med arbetet är att försöka belysa vad förslaget kan få för konsekvenser för 
ridskolor och hur människor ställer sig till förslaget. Vad som är positivt och negativt.  
Arbetet är i första hand tänkt att publiceras i en tidning för hästintresserade, men jag vill 
även försöka få ut texterna till en bredare allmänhet. Då krävs en mindre omarbetning 
av texterna eftersom jag då måste förklara en del ord som är självklara för dem som 
håller på med hästar. Till exempel hösilage och krubbitning. 
 
Jag valde att göra två reportage eftersom jag tyckte att det var intressant att se från två 
håll. En ridskola som inte klarar av de nya kraven och en ridskola som redan i dag 
uppfyller dem.  
 
Personporträttet är gjort med en person som har lång erfarenhet av ridning och hästar 
och har fått många positiva reaktioner då jag berättat att jag ska prata med henne. 
 
Mitt mål var att tala med båda sidor, för och emot förslaget, och även oberoende källor. 
Vilket jag anser att Margareta Rundgren på SLU är. Hon har inget med förslaget att 
göra och hon tillhör ingen ridskola.  
 
Som jag ser det uppstod inga etiska problem. Det var en person på Östermalms ridskola 
som ville vara anonym och det fick hon vara.  
 
Jag har försökt få tag på Peggy Sjöstedt på Östermalms Ridskola för att få ytterligare en 
kommentar om vad de nya reglerna kan få för konsekvenser för dem. Än har det inte 
resulterat i något. 
 
 
Alla inblandade har fått möjlighet att kontrollera sina citat genom de mejl jag har 
skickat ut. Jag har gett alla möjlighet att läsa hela artiklarna där de medverkar. Alla har 
bekräftat att de har läst sina citat och godkänt dem. Jag fick ett mejl från Margareta 
Rundgren där hon skrev att hon inte hunnit läsa men att hon skulle ta med sig artikeln 
och läsa på tåget. Hon har inte återkommit och sagt att något inte stämde så jag utgår 
från att allt är ok med henne också.  
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Källor: 
Johansson, Rosanna, Stockby Ridskola 
Klingstedt, Karin, Stockby Ridskola 
Leo, Stephanie, Stockby Ridskola 
Lind, Ulrika, Stockby Ridskola. 
Regnander-Dahl, Åsa veterinär som tidigare arbetade med förslaget. 
Riedel, Lotta, ridskolechef, Nacka Ridhus. 
Rundgren, Margareta, agronom och etnolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
Sjöstedt, Peggy, ridskolechef, Östermalms Ridskola 
Waimon, Björn, ridskolechef, Solna Ridskola 
Åkerström, Göran Djurskyddsmyndigheten 
En anställd på Östermalm som ville vara anonym. 
 
 
www.djurskyddsmyndigheten.se 
www.ridsport.se 
www.rro.se 
 
Jag har läst vad som stått på Djurskyddsmyndighetens hemsida. Jag har även tagit del 
av några remissvar. Bland annat Ridsportförbundets och Ridskolornas Riksorganisation 
(RRO).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


