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Innledning 

Hester skal i følge forskrift om velferd for hest gis tilgang til luftegård minst 2 

timer per dag. Tidligere undersøkelser viser imidlertid at hestens aktivitet i 

individuelle luftegårder er meget begrenset og hovedsakelig relatert til søk etter 

mat (Jørgensen og Bøe, 2007a). Aktiviteten i luftegården er videre avhengig av 

hvor lenge det er siden hesten sist fikk bevege seg fritt (Chaya et al., 2005) og om 

hesten har blitt mosjonert (Jørgensen og Bøe, 2007a). Hester er mye mer aktive 

når de går i grupper enn når de står enkeltvis i hver sin luftegård (Jørgensen og 

Bøe, 2007b). Flere alvorlige adferdsproblemer og stereotypier hos hester kobles til 

oppstalling i stimulusfattige miljø og sosial isolasjon (Luescher et al., 1991), men 

nå finnes det kommersielle produkter på markedet som skal fungere som 

miljøberikelse til hester i enkeltvis oppstalling (Henderson og Waran, 2001). 

 

Formålet med dette forsøket var å undersøke hvor vidt hester i luftegård bruker 

forskjellige objekter ment som miljøberikelser. Vi undersøkte hester både i 

individuelle og i gruppeluftegårder.  

 

Materiale og metode 

Forsøket ble gjort i to deler hvor del 1 omfattet åtte hester som ble rotert mellom 

åtte individuelle luftegårder som hver inneholdt en av syv objekter ment som 

miljøberikelser. En luftegård ble holdt uten objekt og fungerte dermed som 

kontroll. Hestenes adferd ble registrert direkte hvert minutt i en time i starten og 

en time i slutten av hver lufteperiode, og hestene fikk tilgang til hvert objekt en 

dag før de ble flyttet til en annen luftegård som inneholdt et nytt objekt. Hestenes 

adferd ble delt inn i tre kategorier: adferder rettet mot objektet (f. eks. snuse på, 

tygge på, sparke i), passiv adferd (gå, stå, ligge) eller andre aktiviteter ikke rettet 

mot objektet (rulle seg, bevege seg).   

 

I del 2 av forsøket registrerte vi de samme adferdene som beskrevet overfor, hos 

seks ulike grupper av hester (3-6 hester) som fikk tilgang til et av de fire mest 

populære objektene fra del 1 i fire dager, før de fikk tilgang til et nytt objekt. Også 

her ble det lagt inn en periode uten objekt som fungerte som kontroll. De fire 



objektene som ble undersøkt i både del 1 og 2 var: halm (STRA), en ball fylt med 

kraftfôr (CBALL), kvister (BRAN) og en kløpinne (POLE). I del 2 ble sosiale 

interaksjoner mellom hestene også registrert kontinuerlig i observasjonsperiodene.  

 

Resultater 

Hester både i individuelle luftegårder og i grupper rettet signifikant mer 

oppmerksomhet mot objekter som var spiselige enn mot objekter som ikke var det 

(P<0.05) (Tabell 1). Adferden ”tygge på objektet” var den mest vanlige i denne 

kategorien. 
 

Tabell 1. Generell og sosial adferd registrert i de to delforsøkene i forhold til de mest 

populære objektene. Tall er oppgitt i % av totalt antall observasjoner.  

Del 1: Hester i 

individuelle luftegårder 

Kontroll 
CONT 

Kløpinne 
POLE 

Kvister 
BRAN 

Halm 
STRA 

Kraftfôrball 
CBALL 

Adferd rettet mot objekt - 2,1 6,3 20,0 13,7 

Passive adferder 52,5 40,7 54,7 22,4 35,0 

Andre aktiviteter 47,4 57,0 38,9 57,4 51,2 

Del 2: Hester i grupper      

Adferd rettet mot objekt - 1,7 2,8 23,7 26,0 

Passive adferder 29,4 38,9 22,4 33,2 19,7 

Andre aktiviteter 64,8 52,8 68,4 41,0 50,3 

Sosiale interaksjoner 5,7 6,5 6,2 1,9 4,0 

 

Hester i individuelle luftegårder viste flest passive adferder i luftegården som 

inneholdt kvister eller i kontroll luftegården (Tabell 1). Hester i grupper derimot 

var mest passive da de fikk tilgang til en kløpinne. Adferder rettet mot objektet 

hadde imidlertid ingen direkte innvirkning på frekvensen av passive adferder 

(Figur 1 a), men det generelle nivået av passive adferder så ut til å være lavere i 

grupper enn hos hester oppstallet enkeltvis (Tabell 1).  

 

Frekvens av andre aktiviteter var lavest da hestene fikk tilgang til kvister i 

delforsøk 1, men da hestene stod i grupper var det tilgang til halm som gav færrest 

andre aktiviteter (Tabell 1). Ved å se nærmere på kategorien andre aktiviteter fant 

vi at adferden ”spise gress fra underlaget” var den mest dominerende. En 

korrelasjon mellom denne adferden og antall passive adferder viste også at jo mer 

tid hestene brukte på å spise gress fra underlaget, desto færre passive adferder 

viste de (Figur 1 b). Den samme korrelasjonen ble funnet for hester oppstallet 

enkeltvis (R=-0,97, P<0,0001). 

 

Tilgang til halm reduserte også antall sosiale interaksjoner mellom hestene i 

grupper (P<0.0001) (Tabell 1) og ved å dele denne kategorien inn i aggressive og 

vennlige adferder fant vi signifikant færre aggressive interaksjoner da hestene fikk 

tilgang til halm sammenlignet med de andre objektene(F4,215=7.2, P<0.0001).  



 
 
Figur 1 a). Sammenheng mellom adferder rettet mot objekt og frekvens av passive adferder. 

 
 

Figur 1 b). Sammenheng mellom adferden ”spise gress” og frekvens av passive adferder. 

 
 

Diskusjon 

Selv når hestene fikk tilgang til de mest populære spiselige objektene (STRA og 

CBALL) brukte ikke hestene mer tid på adferder rettet mot objektet enn på 

passive adferder. Hestene var imidlertid meget motiverte for å spise grønne strå 

som vokste opp fra underlaget i luftegårdene, og denne adferden medførte også en 
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reduksjon i antall passive adferder. Dette understreker viktigheten av å gi hester 

tilgang til beite eller grovfôr av god kvalitet, spesielt når de blir holdt enkeltvis i 

stimulusfattige luftegårder med lite annet tidsfordriv. Hester i grupper 

synkroniserer ofte sine aktiviteter, noe som gjør at spiselige former for 

miljøberikelser bør tilbys på flere steder. I slike tilfeller kan også tilgang til halm 

faktisk bidra til å redusere antall aggressive interaksjoner mellom hester i grupper.  

 

Konklusjon 

Å gi tilgang til leker eller andre ikke-spiselige objekter så ikke ut til å være en 

effektiv miljøberikelse for hester, men ingen negative effekter ble avdekket heller. 

Mer oppmerksomhet ble rettet mot spiselige objekter uansett om hestene stod 

enkeltvis eller i grupper, og tilgang til halm bidro til et lavere nivå av aggressive 

interaksjoner hos hester i grupper.  
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