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Innledning 

I husdyrbruket har utviklingen lenge gått i retning av løsdriftsystemer, der dyr 

holdes i grupper på arealer og i et miljø som tillater større grad av artsspesifikk 

atferd. Eksempler på dette er overgang fra båser til løsdrift for purker og melkekyr 

og fra nakne, små bur for verpehøns til aviarier eller større bur med vagle, 

verpekasse og sandbad. Hester er svært sosiale dyr, og det er bred enighet om at 

gruppehold med fri bevegelse er gunstig også for hesters velferd. Imidlertid er de 

fleste hester fortsatt oppstallet enkeltvis inne, og mange holdes også alene ute i 

luftegårder. En viktig årsak til dette synes å være eiernes frykt for at hestene skader 

hverandre, bekymringer for farlige situasjoner når hester skal hentes ut av gruppen 

for bruk samt usikkerhet med hensyn på hvordan gruppen bør være sammensatt. 

Det nordiske NKJ-prosjektet ”Group housing and managing horses under Nordic 

conditions – strategies to improve welfare and human safety” har tatt utgangspunkt 

i disse problemstillingene. Man har undersøkt i hvilken grad bekymringene er 

reelle og man har vurdert eventuelle forebyggende tiltak. Prosjektet har hatt 

deltakere fra Sverige, Danmark, Finland og Norge (samt Island inntil finanskrisen) 

og ble avsluttet i 2010. Nærmere informasjon om prosjektet, publikasjoner m.v. 

finnes på http://www.group-housing-horses.net/ 

 

Skader 

Norge utarbeidet en protokoll for registrering av ytre skader på hester. Denne 

protokollen er testet for intra- og inter-observer variasjon og grad av 

overensstemmelse med ”standard” (Mejdell et al. submittert). Det ble undersøkt 

100 ridehester som gikk i stabile grupper. Det ble ikke funnet alvorlige skader, og 

hele 79 % gjaldt kun hårtap og 18 % sår som ikke penetrerte huden. 28 av hestene 

var helt fri for skader, unghester hadde gjennomgående flere, og én ung hingst 

hadde hele 28 overfladiske skader. Dette indikerer at overfladiske skader kan være 

tegn på lek/lekeslåssing og således indikere positiv velferd. Protokollen ble 

benyttet for å undersøke om antall skader og alvorlighetsgraden av disse påvirkes 



av gruppesammensetningen (totalt 67 grupper). Generelt er skadenivået lavt, og 

skadene ikke alvorlige. De aller fleste gjaldt også her kun hårtap eller overfladiske 

skrap i huden. Totalt ble det påvist 816 skader på 378 hester (Keeling et al. 2010). 

De fleste av disse ble registrert dagen etter etablering av gruppen (dvs. blanding av 

hester). Det var ingen effekt av gruppesammensetning, men det var en effekt av 

rase, idet islandshester hadde færre og mindre alvorlige skader. En undersøkelse i 

Finland fant at det ikke var flere eller mer alvorlige skader på unghester holdt i 

gruppe sammenliknet med unghester holdt enkeltvis (Hyyppä, upubliserte data). 

 

Det kan konkluderes med at alvorlige bitt- og sparkskader er meget sjeldne hos 

hester som går i gruppe. Imidlertid må det tas i betraktning at de fleste hester som 

inngikk i studien var yngre hester som ikke var skodd. Risikoen for skader er størst 

i forbindelse med introduksjon av nye hester.   

 

Hente en hest ut fra en gruppe 

Når en person skal gå inn på et område med flere løse hester og hente ut sin hest, 

kan potensielt ulike vansker oppstå. Det er frykt for at andre hester kan opptre 

truende overfor personen, at hesten som skal hentes vanskelig lar seg fange, at 

hesten vil bli truet av andre hester og derfor stopper eller løper ut når den leies, og 

endelig frykt for at andre hester blir med ut når man åpner porten. I prosjektet er 

det gjort to studier på dette (Jørgensen et al. submittert, Hartmann et al. 2010). Det 

ble ikke observert at personen som beveget seg på området ble truet av hestene i 

gruppen. Om andre hester nærmet seg, var dette på en ikke-truende måte. Med 

svært få unntak, lot hesten seg fange på første forsøk. I de aller fleste tilfeller lot 

hesten seg også leie ut uten problem. Enkelte (særlig lavt sosialt rangerte) hester 

kunne bli truet av dominante hester, slik at de stoppet opp eller forsøkte å løpe ut. 

Hvis man tok en pause med hesten inne i innhegningen økte sannsynligheten for å 

tiltrekke seg de andre hestene og dette bør unngås. Å håndtere både port og hest 

kan være vanskelig for én person. Hele 27 % av dem som gjorde dette alene, 

snudde ikke hesten rundt ved lukking av porten. Hesten ble da stående med 

bakparten vendt mot personen, noe som er potensielt farlig. Plassering av 

vannbøtter og fôr nær porten øker sannsynligheten for at andre hester oppholder 

seg der, og øker dermed risiko. En letthåndterlig port og gjerne en sluse kan være 

en god investering for å sikre seg mot at andre hester blir med ut.   

 

Gruppesammensetning 

 Effekt av voksen hest i unghestgruppe 

I naturen går hester i aldersblandede grupper, og det kan tenkes at voksne hester 

fungerer som ”rollemodeller” og påvirker unghesters adferd positivt. Forsøkene 

ble utført i regi av de danske deltakerne, og gjennomført i Norge, Sverige og 

Danmark. Unghestgrupper med og uten en eldre hest ble sammenliknet 



(Søndergaard et al., manuskript under arbeid). Foreløpige resultater er at de 

aldersblandede gruppene viser mer vennlig adferd og mindre aggressiv adferd. Det 

er mer lekeadferd i grupper med vallaker enn i hoppegrupper. 

 

Skal hopper og vallaker holdes hver for seg? 

Mange hesteeiere har klare oppfatninger om dette, mens deres praksis er meget 

ulik. Grupper med kun hopper, kun vallaker og blandede grupper ble 

sammenliknet med hensyn på sosial adferd. Kjønn påvirket ikke aggresjon eller 

avstanden hestene holdt til hverandre, men vallaker og hester i kjønnsblandede 

grupper viste mer lekeadferd (Jørgensen et al. 2009). Det var enklere å ta ut en 

hest fra en kjønnsblandet hoppe enn fra en ren hoppegruppe (Keeling et al. 2010). 

 

Ustabile grupper – kan hester trenes til å takle sosiale skifter?  

På mange staller er det betydelig utskifting av hester og derfor vanskelig å holde 

gruppene sosialt stabile. Blanding av hester er en situasjon der aggresjon er vanlig 

og skaderisikoen øker. Det kan imidlertid tenkes at erfaring i å møte fremmede 

hester gjør hester mer aksepterende. I et forsøk utført i Danmark ble noen grupper 

unghester (hopper 2 år) holdt med uendret sammensetning, mens det i andre ble 

skiftet ut hester ukentlig over en periode på sju uker. Foreløpige analyser viser 

som forventet høyere frekvens av agonistisk adferd og lavere frekvens av vennlig 

adferd i ustabile grupper. Det var noe variasjon mellom ukene, men ingen endring 

i sosial adferd over forsøksperioden (Christensen et al., manuskript under arbeid).  

Forsøkene tyder på at det verken skjer en sensitivisering eller habituering til det å 

møte ukjente hester. 

 

Andre faktorer 

Plassen i innhegningene og fôringsregimet påvirker aggresjonsnivået (Jørgensen et 

al. 2009). Det var mer aggressiv adferd i mindre innhegninger enn i store. 

Fôrtilgang påvirket også aggresjonen. Det var minst aggressiv adferd på beite, og 

mer ved restriktiv fôring og der det var begrenset med eteplasser.  

 

Blanding og separasjon av hester 

En stipendiat på prosjektet i Sverige, Elke Hartmann, studerte metoder for å 

redusere aggresjon ved blanding av hester og metoder for å trene unghester å være 

alene (Hartmann 2010).  

 

Unghester som først fikk hilse på hverandre i 10 minutter med et gjerde som skille, 

bet og sparket hverandre mindre når de etterpå ble sluppet sammen i en paddock, 

sammenliknet med unghester som ble sluppet direkte sammen i paddocken.  

Tilsvarende effekt av 10 minutters opphold i nabopaddocker ble ikke påvist hos 

voksne hester. 

 



Det er nødvendig at hester kan håndteres og brukes ute av syne for andre hester. 

Hester er sosiale dyr som må læres å akseptere isolasjon fra andre hester. Det ble 

prøvd ut en totrinns strategi, der hester først ble skilt ut fra flokken sammen med 

en annen hest, og deretter ble tilvendt å være helt alene. Det var ingen fordeler ved 

å gå veien om parvis atskillelse. 
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