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Innledning 
I utkast til forskrift om hold av hest er det et krav om at ”alle hester skal sikres 
mulighet for mosjon og uteliv i egnet luftegård eller på beite. Hester som står 
oppbundet, skal i tillegg til eventuell daglig trening, sikres mulighet for fri 
bevegelse og mosjon i minst 2 timer pr. dag.” I tilhørende retningslinjer fastsettes 
arealet på luftegården til minimum 10 x 30 m. Tall oppgitt fra forskere i Sverige 
og Danmark viser til forskjellige størrelser for en ideell luftegård til hest. I 
Danmark anbefales det et areal på minimum 800 m2, (Söndergaard et al., 2002), 
mens Ventorp og Michanek (1995) anbefaler en størrelse på 10 x 30 m (altså 300 
m2). Det finnes imidlertid ikke forskningsresultater som viser effekten av areal i 
luftegårder på hestenes adferd.  
 
Forsøk på unghester i et løsdriftssystem viser at aktiviteten er størst rundt 
fôringsplass (Kongsrud og Sakariassen, 1992). Dette tyder på at hesten må ha en 
grunn til å bevege seg, og store deler av aktiviteten skjer i sammenheng med 
fôring eller beiting. For lite aktivitet og opphold enkeltvis kan være årsak til dårlig 
velferd i form av manglende eller endrede adferdsmønstre hos hest (Heleski et al., 
1999). Trening påvirker hestens beinstruktur slik at den utvikler seg raskere og 
blir mer robust (Price et al., 1995).  
 
Formålet med forsøket var å undersøke effekten av ulik størrelse på luftegård og 
daglig trening på adferd til hester i luftegård.  
 
Materiale og metoder 
 
Forsøksopplegg 
Forsøket ble utført ved Norsk Hestesenter Starum tre uker i juni og tre uker i 
august, sommeren 2004. Ni hester fikk tilgang til luftegård to timer daglig, og ble 
testet i en uke i hver av tre ulike størrelser av luftegårder, liten (10 x 15 m), 
middels (10 x 30 m) og stor (10 x 45m). I forsøksperioden i juni ble hestene ikke 
mosjonert, mens i forsøksperioden i august ble hestene mosjonert daglig (45 
minutter i skrittemaskin eller tilsvarende ridning eller kjøring).  
 
De ni hestene av begge kjønn var av kaldblods (3), halvblods (5) og varmblods 
(1) raser. Hestene stod på samme stall enten på spilt (8) eller på boks (1), og fikk 
samme behandling i forsøksperiodene.  
 



Underlaget i luftegårdene var av sandjord, som ble noe gjørmete etter to dager 
med regn. Luftegårdene var inngjerdet med gjerdepåler av tre eller glassfiber og 
strømførende streng eller gjerdetråd i to til tre høyder. Hestene fikk ikke mat i 
luftegården, men ble fôret inne på stallen før utslipp.  
 
Observasjoner 
I de to siste dagene av hver av de seks forsøksperiodene ble hestenes adferd i 
luftegården registrert av en observatør hvert minutt (øyeblikksregistrering) i to 
timer, og følgende adferder inngikk i etogrammet: gå, stå, speide, stirre, løpe, 
utforskning, grave med forbeina, gjødsle/urinere, rulle seg, ligge våken, ligge og 
sove, stå og sove, egen kroppspleie, spise og annet. I tillegg ble hestenes posisjon 
i luftegården registrert.  
 
Hver dag ble lufttemperatur og værforhold registrert i en loggbok for forsøket, og 
dessuten ble underlaget i luftegårdene beskrevet.  
 
Adferdstester 
Før forsøket startet ble det utført tre adferdstester for å finne individuelle 
forskjeller i fryktsomhet og reaksjon på sosial separasjon. De tre testene var en 
”Open field” test (20 m x 40 m), en ”Novel object” test (ballong) og en ”Bru” test, 
og ble utført etter mal fra Wolff et al. (1997).  
 
Resultater 
Hestene oppholdt seg mest i den nedre halvdelen av luftegårdene, uavhengig av 
luftegårdstørrelse. Det var generelt stor forskjell i aktivitet mellom individer.  
 
Effekt av mosjon 
Hestene gikk signifikant mer og stod mindre i perioden uten mosjon enn i 
perioden der de fikk daglig mosjon (tabell 1). Videre så utforsket hestene bakken 
mer og stod mer med hodet løftet og med ørene vendt fremover (vise 
oppmerksomhet) i perioden uten mosjon enn i perioden med mosjon.  
 
Effekt av størrelse på luftegård 
Hestene stod signifikant mindre og beveget seg signifikant mer i den store 
luftegården i forhold til den middels store luftegården og den lille luftegården 
(tabell 1). Hestene i den store og middels store luftegården brukte også mye mer 
tid på å spise gress som vokste rett utenfor gjerdet.  



 
Tabell 1. Effekt av størrelse på luftegård og mosjon på adferd hos hest 

Adferd (% av antall 
observasjoner) 

Liten Middels Stor Uten 
mosjon 

Med 
mosjon 

Stå og sove (lukkede øyne) 0,0 0,4 0,2 0,1 0,3 
Stå 61,8a 50,0b 34,1c 44,4d 52,9e 
Gå 5,9 7,2 8,3 9,3d 5,1e 
Løpe 0,5 0,3 0,5 0,6 0,2 
Lek (hopp, bukkesprang etc.) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 
Rulle seg rundt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Utforsking (snuse på bakken) 2,7 2,9 3,5 3,9a 2,2b 
Spise gress under gjerdet 22,5a 30,9b 44,2c 31,1 34,0 
Løftet hode, stirrer på noe 2,0 1,6 1,9 3,0a 0,6b 
Egen kroppspleie 0,7 0,9 0,5 1,0 0,4 

Middeltall med ulike bokstaver er signifikant forskjellige a,b,c P < 0,001,  
d,e,f P< 0,05. 
 
Adferdstester 
Tiden det tok for hestene å krysse brua i “Brutesten” viste et gjennomsnitt på 55,1 
sekunder. Maksimum var på 377 sekunder og minimum på 6 sekunder.  
 
Det var store individuelle forskjeller i aktivitetsnivå i ”Open field” testen (tabell 
2). I ”Novel object” testen var det tre hester som ikke var i nærheten av objektet i 
løpet av testperioden på 5 minutter.  
 
Tabell 2. Registrerte parametere i “Open field” test og ”Novel object” test. 
  Middel Maksimum Minimum 
Open field    
  Antall ruter krysset 27 50 17 
  Utforsking (% av antall obs) 34 67 5 
  Oppmerksomhet (% av antall obs) 39 58 20 
Novel object    
..Tid til innen 5 m av objekt (s) 208 300 10 
..Antall ruter krysset etter objekt avdekket 13 24 6 

 
Det var ingen sammenheng mellom antall ruter krysset i ”Open Field” testen og 
latenstid i ”Novel Object” testen (r = 0,32, P = 0,39). Det var imidlertid en 
korrelasjon mellom antall ruter krysset i ”Open Field” testen og generell aktivitet i 
luftegårdene (r = 0,69, P<0,05).  
 
Diskusjon og konklusjon 
 
Rundt 80 % av tiden i luftegården ble brukt til enten å stå i ro eller spise gress 
under gjerdet.  



I forsøksperioden uten mosjon viste hestene en høyere aktivitet i luftegården enn i 
perioden med mosjon. De både gikk mer og det var også en tendens til at de løp 
mer. Dette antyder klart at hester har behov for mosjon, og dokumenterer at kravet 
om luftegård og daglig mosjon er berettiget. At hestene i perioden uten mosjon 
også viste mer utforsking og stod mer med hodet løftet (vise oppmerksomhet mot 
noe) tyder på at stallmiljøet er stimulifattig og at luftegården også oppleves som et 
mer stimulirikt miljø.  
 
I de store luftegårdene brukte hestene mer tid på å spise gress som vokste under 
gjerdet. Dette kan enkelt forklares ved at store luftegårder har større omkrets 
(perimeterlengde) og således også har mer tilgjengelig gress å spise. At hestene i 
de store luftegårdene også gikk mer kan delvis forklares ved at hestene gikk mer 
langs gjerdet for å finne gress, men kan også være uttrykk for at de oppfattet den 
økte plassen som mulighet for økt aktivitet.  
 
Forsøkene viser at hester har et behov for mosjon, og at kravet om luftegård og 
daglig mosjon er høyst berettiget. Derimot gir forsøkene ikke grunnlag for å 
hevde at størrelsen på luftegården er av stor betydning, i alle fall innenfor de mål 
som er brukt i dette forsøket.  
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