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Hästen - en arbetskamrat eller ett offer för våldsutövning? 

Den frågan ställde Ryttmästare Dag Nätterqvist i slutet av 1990-talet. 

Nätterqvist mfl försökte på olika sätt uppmärksamma aktiva, Jordbruksverket,  landets större 
dagstidningar och fackpress på att sporten var på väg att utvecklas i felaktig negativ riktning. 
Tyvärr var det få som tog det till sig eller förstod vad han försökte säga. 

Hästsport och ridsport har haft och har en bred folklig förankring där de flesta hobbyutövare gör 
allt för att sköta och använda sin häst på bästa sätt. Okunskap, pengar, snabba resultat i sporten 
och brist på respekt för djuret har dock alltid varit det största hotet mot välbefinnandet och hälsa. 
Många människor har blivit bättre upplysta och kunnigare men tyvärr inte alla funktionärer, 
domare och tränare som ska övervaka och vägleda. Utbildningsmaterial, policydokument, 
regelverk är nedtecknade precis som djurskyddslagar och förordningar. 

När fel blev rätt 

Syftet med att utbilda och träna hästar är att bygga upp hästen för att den ska kunna bidra med sin 
kraft och fysiska förmåga i ett långsiktigt perspektiv. Och det är också vad den första regeln i det 
internationella ridsportförbundet FEI,s, Code of Conduct säger: ”Inget sportsligt mål eller 
ekonomisk vinning får gå före hästens hälsa” 

Utbildnings och träningsmetoder har över tid prövats, antagits och förkastats. Det finns många 
sanningar eftersom det finns lika många individer som det finns hästar där alla har olika fysiska 
och mentala förutsättningar. Det krävs mycket tid och övning för att lära sig att förstå, utbilda och 
träna hästar. När hästar uppvisar oönskade beteenden läggs skulden inte så sällan på hästen. 

  Foto Djurtandvårdskliniken 

När trycket från hand/bett upprepas för många gånger blir konsekvensen att hästen får skador. Se 
bild till höger och såret intill den första kindtanden. Vi kan diskutera hästens huvudposition ur 
många synvinklar men som bilden till vänster visar så hamnar trycket från bettet direkt mot lanen. 
Detta ökar risken för skador markant.  

Inom ridsporten belönas deltagarna på olika sätt men det vanligast beviset på framgång är en 
rosett i olika kulörer som ett mått på den genomförda prestationen. Redan från tidigt stadium 
belönas deltagare i olika sporter efter vad som ofta kan uttryckas som fort och fel.  



Inom dressyrsporten blir ryttare ibland belönade med höga poäng trots att det som uppvisas är 
långt ifrån det som är önskvärt. Det har gjorts insatser för att främja stilhoppning och god ridning 
men insatserna har inte alltid fått önskad effekt. 

 
En sjuk historia 

Uppfödare producerar hästar med förhoppning att deras avkommor ska prestera och generera 
pengar vid försäljning. Så kallade unghästutbildare med olika bakgrund och kvalifikationer säljer 
sina tjänster som ibland mer liknar övergrepp än utbildning i syfte att försörja sig(vilket inte ska 
föraktas) och lyfta hästens prestationsförmåga och kvalitéer på så kort tid som möjligt. 

Här hamnar många veterinärer i ett dilemma eftersom man samtidigt som man ska övervaka 
djurskyddet och har anmälningsplikt vid djurskyddsbrott så är man precis som alla andra beroende 
av sina kunder. Många skador uppstår genom okunskap och olyckshändelser medan andra 
sjukdomstillstånd är en direkt följd av felaktigt handhavande och brister i utrustningen.  

Idag vittnar många veterinärer som genomgått vidareutbildning om de förhållanden som länge 
varit kända genom tandläkare Torbjörn Lundström, Djurtandvårdskliniken som har intresserat sig 
för hästars munhälsa sedan slutet av 1980-talet.  

Statistiken i de ca 70.000 journalerna vid Djurtandvårdskliniken talar sitt tydlig språk då 
statistiken vittnar om att ca 70% av hästarna har skador av olika karaktär i munnen. De skadorna 
har uppstått genom ovarsam hantering av utrustning som bett och nosgrimmor.  I vårt samhälle 
har vi lagar, förordningar, ordningsmakt och ett rättsväsende som ska se till att ordningarna 
efterlevs. I det här sammanhanget har gränsen sedan länge överskridits.  

Djurskyddsförordningen är tydlig med att ”utrustning som förorsakar skador eller annat lidande ej 
får användas” 

När aktiva tar till sig de idealbilder som förmedlas i fackpress mm på hur hästar ska arbeta blir 
tyvärr konsekvenserna av aktiviteterna väldigt negativa för många hästar. 

Foto ur boken ”Hästens förutsättningar för arbete, under utbildning och träning” 

  

Förändringar i skelettet orsakade av för hårt spänd nosgrimma. Danmark har infört 
nosgrimmekontroll fr.o.m 2018 med det av ISES framtagna mätinstrumentet. Trots mängder med 
fakta svarar SvRF ordf i Tävlingssektionen i en artikel att det behövs mer fakta. 



Tryckskador i munnarna beror bara på vad människor gör med sina händer och i sämsta fall blir 
skadorna obotliga som i fallet nedan till vänster där en benbit tränger igenom slemhinnan på 
lanen. 
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Vägverkets bild och Wilhem Müselers utbildningstrappa hänger bättre ihop med hur hästen bör 
arbetas än den bild som många gånger uppvisas på tävlingsplatser och i olika medier. 

När hästar inte accepterar kraven eller inte förstår, läggs ofta problemet på hästen som ska 
korrigeras med åtdragna nosgrimmor då hästen gapar för tryck och smärta från bett.  

Så kallade hjälptyglar och olika former av inspänningar för att ”få hästen att arbeta i form” 
marknadsförs och säljs av olika företag av tradition trots att det finns forskning och statistik inom 
veterinärmedicin och etologi som talar för att inte tillåta försäljningen. 

Hästen har stor betydelse för människor och olika näringar i ett brett perspektiv. När allt fler 
interagerar med hästar är det nödvändigt att arbeta för att säkerställa att kunskap och värdegrunder 
upprätthålls. 

Det är i många avseenden mycket positivt som har hänt inom ridsporten men också en hel del som 
fallit mellan stolarna eller vad man nu ska sätta för etikett på tillståndet. Allt är inte nattsvart men 
trots möten, möten och åter möten, forum mm så går utvecklingen emellanåt bakåt. Även om de 
goda ordningarna finns nedskrivna så snurrar irrlärorna på genom kommersialism och i sociala 
medier.  



På senare tid har det bevingade uttrycket ”Elefanten i rummet” använts i debatten och en sluten 
#HorsesToo rörelse har startats av engagerade personer på sociala medier. 

SvRF Djurskyddsutskott tillsattes i början på 2000-talet då djurskyddsfrågorna började diskuteras. 
Om syftet har varit något annat än att det skulle se bra ut på papperet så kan man bara konstatera 
att det inte gjort så stor skillnad för djurskyddet. 

Ledstjärnor har nedtecknats, gott så men veterinären och nuvarande ordföranden i 
Djurskyddsutskottet Karl-Henrik Heimdahl uttryckte i en artikel nyligen att ”den gedigna 
hästkunskapen är borta”.  

För att diskutera de olika ämnena krävs kunskap och insikter framför åsikter. När TR utformas är 
det uppenbarligen inte en djupare kunskap om hästen som styr. En häst har inte plats för bett i 
munnen. Beroende på anatomin så kan vi ”låna” plats till bettet. Uttrycket att hästen skall ha 
munnen sluten under dressyruppvisning är ett bra mål. Om hästen arbetar självbärig i egen balans 
och den som rider är utbildad och har god färdighet så är det inget problem.  

Eftersom bettet utlöser tuggreflexer är det inte det minsta konstigt att hästen rör på underkäken. 
Det finns mycket nyanser att beakta vid diskussion kring ämnet men för att kunna arbeta utan 
spänningar är det ett fundamentalt fel ur flera aspekter att låsa käken med nosgrimma. Hästen har 
svårt att bli såväl mentalt som fysiskt lösgjord. Risken för tryckskador av olika karaktär ökar 
markant 

 

Foton Djurtandvårdskliniken 

Med den information som finns idag är det i framtiden inte rimligt att tillåta  
kombinationen engelsk nosgrimma/achenrem 

Det är bra med innovationer och att sk  ”anatomiska”träns har utvecklats för att fördela tryck i 
nacken mm. Om hästarna hade arbetats på ett korrekt sätt och nosgrimman tillpassats som den bör 
hade dessa nya utrustningar inte haft någon marknad. Numera finns också nosgrimmor som 
tillverkats så att achenremmen som för övrigt inte borde vara tillåten överhuvudtaget, integrerats 
med den engelska utan att den går att ta bort.  



Idag är det många som ser bristerna och anser att vägs ände är nådd och undrar hur det kan vara 
möjligt att den negativa utvecklingen tillåts fortsätta och dessutom belönas. Då kritik har 
framförts avvisas den med kommentarer att det är ögonblicksbilder.  

Då journalist och fotograf dokumenterade framridningen vid tävlingar i Falsterbo 2016 framgår 
det tydligt genom långa filmsekvenser vilken typ av ridning som pågår och som dessutom 
övervakades av personer med officiella uppdrag inom förbundet. De som filmade blev avvisade 
från tävlingsplatsen av polis medan de som ska övervaka ordningarna avseende hur hästar rids 
inte agerar.  

Vid årsskiftet 2015/16 tog jag kontakt med SvRF ordf och även ordf i KSLA:s hästsektion och 
hade givande diskussioner tillsammans med en kompetent veterinär angående dessa frågor. Vad 
har kommit ut av detta? 

Ett seminarium avhölls under EM i Göteborg under rubriken ”From the Horses Perspective”. 
Inbjudan gick ut 4 dagar innan det skulle avhållas. Forumet på Friends arena hade samma nivå på 
framförhållning. Vad hände sedan? 

Under tidigt 2000-tal tog Länsstyrelsen i Dalarna, Södermanland, Gävleborg mfl initiativet till 
utbildningsinsatser/studiecirklar där ett av arbetsnamnen var Hästkörkortet. Namnet uppskattades 
inte av alla men det framstår nu allt tydligare att det kanske är den vägen näringen måste ta för att 
styra upp saker och ting.  

På tävlingsplatsen måste det vara hästkunniga personer som övervakar och ser till att inte 
gränserna passeras. Ingen lätt uppgift, därför kanske det ska vara samverkan mellan överdomare, 
veterinär, ridlärare, tränare med särskild kompetens/utbildning. 

Svenska Ridsportförbundet har ett stort ansvar för framtidens ridsport men har inte visat tillräcklig 
vilja eller förmåga att förändra den rådande bilden. Det är många som skulle välkomna att SvRF 
och hästnäringen bjuder in till en hearing där öppenhet råder för att diskutera frågeställningarna 
och skapa en handlingsplan till gagn för förbättring och utveckling av tävlingsformer som belönar 
god utbildning och tar större hänsyn till hästen. 

Det här är frågor som måste lösas nu om sporten ska ha fortsatt legitimitet i framtiden. 

Vänligen 

Anders Eriksson   

Strömshammarsvägen Marielund 
642 96 Malmköping 
+46(0)70 564 79 88 
info@anders-eriksson.se 
 
Undertecknad är född 1959 och har ägnat större delen av mitt liv inom hästnäringen. Efter att ha 
vuxit upp i den svenska ridskolemodellen, med militärtjänst vid kavalleriet och yrkesverksam vid Kgl 
Hovstallet som ryttare, kusk och hovslagare mellan 1985-1991 vill jag påstå att jag har en viss 
historisk förankring. Aktiv inom tävling på VM-nivå och hästföretagare i brett perspektiv med 
riksomfattande utbildningsverksamhet samt produktion av utbildningsmaterial och under åren 2001-
2013 förtroendevald inom SvRF. Ledamot i ledningsgrupper vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. 


