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Innledning 

Hester er sosiale dyr som lever i flokk under naturlige forhold (Boyd og Bandi, 

2002). I løpet av hestens korte domestiseringshistorie ser det imidlertid ikke ut til 

at den har mistet sin motivasjon for sosial kontakt og når domestiserte hester 

rømmer til et liv i det fri ser vi fortsatt at de velger å leve sammen i grupper (Salter 

og Hudson, 1982). I likhet med krav i forskrifter for storfe, fjørfe og gris sier også 

forskrift om velferd for hest at eiere skal legge til rette for at hester kan holdes i 

grupper (Landbruks og matdepartementet, 2005). Likevel er det ikke uvanlig å se 

hester oppstallet alene året rundt. Data fra en Sveitsisk spørreundersøkelse viser at 

83 % av hestene stod oppstallet alene, enten i enkeltboks innendørs (32 %), i 

enkeltboks utendørs (28 %), bundet (18 %) eller i enkeltboks med fri tilgang til 

paddock (4 %). I en tilsvarende dansk undersøkelse kom det frem at kun 25 % av 

hestene ble oppstallet i grupper, mens de resterende hestene stod på enkeltboks 

(65 %) eller på spilt (10 %) (Søndergaard et al., 2002). Likeledes ble det i en 

svensk spørreundersøkelse vist at 5 % av hestene ble holdt på spiltau, mens hele 

88 % av hestene var oppstallet i enkeltbokser, og kun 7 % av hestene stod i 

grupper (Statens Jordbruksverk, 1997). 

 

Luftveisinfeksjoner er et stadig økende problem hos hest (Townson et al., 1995), 

og noe av dette kan forklares med mangelfull eller feil bruk av 

ventilasjonsanlegget i stallen (Dragsund, 2008). I Norge er det per i dag ingen 

nasjonal registrering av oppstallingsforhold, selv om det er meldeplikt til 

Mattilsynet om staller med flere enn ti hester. Med denne spørreundersøkelsen 

ønsket vi derfor å belyse hvordan travhester i Norge er oppstallet, hvilke 

utearealer som står til rådighet for hestene, samt skaffe en oversikt over hvilke 

ventilasjonssystemer som blir brukt i norske staller. 

 

Materiale og metode 

I samarbeid med Det Norske Travselskapet DNT ble et spørreskjema sendt ut til 

medlemmer i lokale travlag. Fra hvert travlag ble det valgt ut fire til fem staller 

etter følgende kriterier: en liten stall med 1-2 hester, to til tre mellomstore staller 

med 3-10 hester, samt den stallen i travlaget som hadde flest hester oppstallet. 



Spørreskjemaet bestod av i alt 32 spørsmål inndelt i fire ulike kategorier: 

driftsforhold, stallforhold, ventilasjon og utendørsforhold. Dersom det var mer enn 

én stallbygning på eiendommen, ble eieren bedt om å svare for den stallen hvor 

det var oppstallet flest hester, slik at alle besvarelsene ble basert på kun én 

bygning. Til sammen 275 (61 %) av de totalt 442 utsendte spørreskjemaene ble 

besvart. Syv besvarelser ble i midlertidig tatt ut på grunn av mangelfull utfylling, 

og resultatene er dermed basert på 268 besvarelser. Totalt er det 38 små staller (1-

2 hester), 164 mellomstore staller (3-10 hester) og 60 store staller (11-90 hester) i 

vårt datagrunnlag, mens seks staller ikke oppgav hvor mange hester de hadde. 

Spørreundersøkelsen omfatter til sammen over 2400 hester. Bortsett fra Oslo og 

Telemark var alle fylker representert i undersøkelsen.  

 

Resultater 

Over halvparten av bygningene med oppstallingsmuligheter hadde tidligere vært 

knyttet til annen bruk (56,4 %). Mange av disse var tidligere fjøs (37,3 %) og 

enkelte også kombinert stall og fjøs (4,5 %). Bare 39,6 % oppgav at bygningen 

alltid hadde vært stall. Majoriteten av stalleierne hadde isolerte stallbygninger 

(83,6 %), mens noen få hadde uisolert kalde staller (10,1 %) eller leskur/rom med 

tre vegger og tak (1,1 %). Det var 0,4 % av stalleierne som ikke visste hvilken 

isolasjon bygget hadde, mens 4,9 % ikke svarte på dette spørsmålet. De fleste 

stalleierne oppgav at de hadde mekanisk ventilasjon med vifte (49,6 %), mens 

38,4 % oppgav at de benyttet naturlig ventilasjon (Figur 1).  

 

 
Figur 1.  De vanligste ventilasjonstypene i stallbygninger. 

 

Blant stalleierne som benyttet naturlig ventilasjon, hadde 23,1 % (8,9 % av totalt 

antall besvarelser) uisolerte bygninger og naturlig ventilasjon med regulerbare 

åpninger, mens 76,9 % (29,8 % av totalt antall besvarelser) hadde isolerte bygg og 
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luftet via dører, vinduer, ventiler og lignende. Manglende ventilasjon ble oppgitt 

av 4,9 % av stalleierne, mens 0,4 % ikke visste hvilken type ventilasjon 

stallbygget hadde. I tillegg var det 2,6 % som hadde leskur til utegang eller 

lignende der ventilasjon var unødvendig (Figur 1). Blant stalleierne som benyttet 

mekanisk ventilasjon, var det 3,0 % som oppgav at vifta sjelden ble brukt, men at 

den ble startet manuelt ved behov.  

 

Oppstalling på enkeltboks innendørs dominerte (84,0 % av stallene), mens svært 

få hester var oppstallet på utendørsboks (1,1 %). Blant andre oppstallingsmåter ble 

det oppgitt spiltau (1,5 %), utegang med leskur/rom (3,4 %), både spiltau og 

enkeltboks innendørs (6,0 %) og spiltau eller enkeltboks kombinert med løsdrift 

eller gruppeboks (1,1 %) (Figur 2). 

 

 
Figur 2. Oppstallingstype i prosent av totalt antall staller. 

 

Seks av de 38 små stallene hadde bare én hest som følgelig stod alene, mens i 

totalt 34 % av de små stallene ble hestene holdt i hver sin luftegård. Kun i 15 % av 

de mellomstore stallene ble hestene holdt i individuelle luftegårder, mens 80,4 % 

av disse stallene holdt hestene to eller flere sammen. I 5 % av de store stallene ble 

hestene holdt i hver sin luftegård, mens 90 % av disse stallene holdt to eller flere 

hester sammen. Størrelsen på paddockene som ble brukt til daglig varierte fra 50 

m
2
 til 255 000 m

2
, mens beitestørrelsen varierte fra 30 m

2
 til 1 000 000 m

2
. 

Gjennomsnittlig størrelse var 5 235 m
2
 for vinterpaddockene og 32 111 m

2 
for 

sommerbeitene, noe som er langt større enn minstekravet i forskriften på 

minimum 300 m
2
 per hest. Det var imidlertid 10,8 % som oppgav at de hadde en 

gjennomsnittlig paddockstørrelse på under 300 m
2
, og 1,1 % hadde en 
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gjennomsnittlig beitestørrelse på under 300 m
2
. De fleste hestene hadde tilgang til 

paddock hver dag både sommer (98,1 %) og vinter (96,3 %).  Bare et fåtall var ute 

mindre enn syv dager i uka (sommer 1,9 %, vinter 3,4 %).  

 

Konklusjon  

Travhester i Norge oppstalles hovedsakelig individuelt i enkeltbokser innendørs, 

og bygningene som brukes til oppstalling er ofte gamle, ombygde fjøs. Ventilering 

av stallrommene ser ut til å basere seg mye på åpning av dører og vinduer eller 

lignende, og mange staller har et ventilasjonssystem som ikke fungerer optimalt. 

Dette gjelder også i de nyere stallene som er bygget nettopp for oppstalling av 

hest. De fleste travhestene har daglig tilgang til paddock eller beite, men det 

varierer hvor lenge hestene går ute, og om de går sammen med andre hester. 

Oppstallingsforhold for hester innen andre disipliner bør også undersøkes. 
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