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ABSTRACT 
From 1

st 
of January 2009 Länsstyrelsen took the responsibility for the animal welfare from the 

municipalities. It was moved with hope of more equal controls across the country.  

There’ve been concerns that animal owners don’t have the same conditions in the various 

counties – there are examples of individual cases with difference in dealing with measurement 

errors, which corroborates this hypothesis.  

A questionnaire was sent to each of the 205 animal welfare controllers in Sweden. Replies 

were received from 16 controllers from eight different counties. Despite the low response rate 

the conclusion is quite certain – the various counties interpret the law differently.  

In the Animal Welfare Agency’s regulations and general advices for horses, there are 

provisions that a minor deviation from the measurement regulation can be accepted. But, 

there are no facts about how much this “minor deviation” would measure.  

Some Counties said that they would never accept a ceiling height variation of 10 cm less in a 

stable. Other Counties would not require action from the owner of the horse as long as the 

deviation doesn’t exceed 15 cm.  

The regulations must be changed, or at least clarified, not leave anything to the individual 

controller to interpret.  
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SAMMANFATTNING 
Den 1 januari 2009 gick ansvaret för landets djurskydd över från att ha legat på kommunerna 

till att skötas av Länsstyrelserna. En anledning till att det flyttades över var att kontrollerna 

skulle bli effektivare och mer likvärdiga över hela landet.  

Misstankar har funnits att det inte råder samma villkor för djurägare i de olika länen. Flera 

exempel på fall med avseende på måttavvikelser styrker denna hypotes.  Därför fattades 

beslutet att undersöka saken närmre för att få fram bevis på att delar av lagstiftningen tolkas 

för fritt, vilket gör att bedömningen inte blir likvärdig över landet.  

En enkät skickades ut till var och en av Sveriges 205 djurskyddshandläggare. Svar erhölls 

från 16 handläggare från 8 olika län, vilket utgjorde ~8 % av landets handläggare och ~38 % 

av länen. Trots den låga svarsfrekvensen kunde en slutsats dras utifrån de inkomna 

enkätsvaren att olika län och olika inspektörer tolkar lagen på olika vis.  

Enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning ska takhöjden 

där en häst hålls eller tillfälligt binds vara minst 1,5 x hästens mankhöjd, dock minst 2,2 m, 

och mätas från den nivå hästen står på till takkonstruktionens eller annan byggnadsdetaljs 

lägsta nivå. I samma föreskrift beskriver en paragraf hur en så kallad mindre avvikelse från 

lagen kan godtas exempelvis om djurmiljön i stallet som helhets bedöms vara mycket god, om 

måttavvikelsen inte innebär någon ökad risk för skador, om det inte bidrar till stress eller 

ohälsa hos hästarna, och om inte tillsyn och skötsel av hästarna försvåras. Däremot finns 

ingen information om hur stor en ”mindre avvikelse” är i mått.  

Stockholms och Jönköpings län var de två län som enligt enkäten direkt kunde säga, trots 

paragrafen om mindre avvikelse, att de aldrig skulle godta en takhöjdsavvikelse på 10 cm i ett 

stall, oavsett vilken häst som stod där och under vilka förhållanden den hölls. Västra Götaland 

var av en annan åsikt; så länge djurmiljön i stallet som helhet bedömdes vara god, och 

avvikelsen inte översteg 15 cm krävde man ingen åtgärd från hästägaren.  

Bara denna jämförelse visar att man ibland som hästägare har anledning att önska att man 

bodde i grannlänet.  För att inte lämna något åt den enskilde handläggaren att göra sina egna 

tolkningar borde föreskrifterna ändras, eller i alla fall förtydligas. Vi borde se vårt grannland 

Norge som föredöme – där har man inga detaljbestämmelser utan har istället beskrivit vad 

hästen ska kunna uträtta i utrymmet och tar hänsyn till hästen som individ och inte som art.  
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1. INLEDNING 

Den 1 januari 2009 gick ansvaret för landets djurskydd över från att ha legat på kommunerna 

till att ligga på Länsstyrelserna. En anledning till att det flyttades över var att kontrollerna 

skulle bli effektivare och mer likvärdiga över hela landet. Tanken var också att det skulle bli 

lättare att styra, samordna och följa upp om man hade färre kontrollmyndigheter. Man 

hoppades öka handläggarnas kompetens genom att fler som arbetar heltid utbyter mer 

erfarenheter och information. Dessutom skulle kontrollerna bli avgiftsfria, så länge man inte 

behövde återkomma för att följa upp en brist. Detta för att förebygga uppkomsten av 

vanvårdsfall. Djurägarna skulle känna att det lönar sig ekonomiskt att sköta djuren väl. 

Gårdarna skulle också besökas efter en riskbedömning, det vill säga att de verksamheter där 

man hittade brister vid tidigare kontroller skulle kontrolleras oftare än de som inte bedömdes 

ha samma riskklass.
1
 Även stora enheter, där en brist snabbt drabbar ett stort antal djur, skulle 

kontrolleras oftare.  

Genom kontakt med Lantbrukarnas riksförbunds (LRF:s) regionchef Helene Andersson kom 

förslaget; att titta extra på de olika länens varierande tolkningar av lagstiftning och 

bestämmelser angående häststall och byggnadsdetaljer avseende mått.  Ett antal studerade fall 

tyder nämligen på att hästägare kan få olika besked om exempelvis beslut om § 16-tillstånd, 

beroende på vilket län man vänder sig till. §16-tillstånd söker man om man yrkesmässigt eller 

i större omfattning föder upp, förvarar och utfodrar, upplåter eller säljer djur.  

Helene Andersson belyste särskilt problemet som kan uppstå vid tolkning av lagstiftning, när 

både ”ska” och ”bör” finns med.  

Olika installningssystem har stort inflytande på hästars välbefinnande och hälsa. Och hästars 

begränsade möjligheter att röra sig kan orsaka både sjukdomar och beteendestörningar. 
2
 

Trots att hästar är otroligt anpassningsbara djur, som snabbt lär sig att inte slå i huvudet i ett 

för lågt tak, är det naturligtvis inte bra för dem att kontinuerligt stå med huvudet i en lägre 

position. Däremot kan hästen leva ett fullgott liv även med något för lågt tak. Hur mycket 

                                                           
1
 http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Djurskydd/ 

2
 http://www.horseconnexion.org/Housing-

2535.asp?subpage=http://www.horseconnexion.org/webmotor/nyhetsfunktioner/The-daily-biorhythm-of-horses-

in-different-housing-systems--0224.htm 

Josefine Johansson 

Louise Rosén Rhodiner 

Josefine Johansson 

Louise Rosén Rhodiner 

http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Djurskydd/
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grovfoder hästen får, hur många timmar om dagen den får gå ute och om den har sällskap, är 

andra faktorer som måste vägas in, innan man kan säga att hästen är tillfreds med livet och sin 

situation.
3
  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hästens bakgrund 

Kunskap om hästens beteende i det vilda är mycket fördelaktigt för den som ska planera och 

bygga ett häststall. Det kommer att bli problem om stallet inte är utformat med förståelse för 

hur hästen fungerar då man inte kan ändra hästens grundläggande natur.  

Hästen har använts av människan som riddjur i cirka 5500 år men hästens historia började 

redan för 60 miljoner år sedan. Under domesticeringen har inte människan förändrat hästens 

beteende nämnvärt. Det är enbart beteendefrekvens och retningströskel som har ändrats i vissa 

fall, annars dominerar fortfarande vildhästens beteende. Nivån av stimuli som erfordras för att 

ett arbete ska utföras benämns som retningströskel. Hästens retningströskel för flykt och 

aggressivitet har höjts mot människan. Rädslan för människan är således inte lika stor hos 

tamhästen som hos vildhästen.  

Hästar i det vilda lever i stabila familjegrupper eller haremsgrupper. I haremsgrupperna är det 

en hingst, ett eller flera ston med föl samt ettåringar. Hästflocken strövar över stora områden 

för att beta, och behöver därför inte hävda något revir. Där betesmarkerna är goda kan det 

inom samma område finnas många flockar. Strax innan hästarna blir könsmogna vid 1-2 års 

ålder jagar de äldre hästarna bort dem. I väntan på en egen flock samlas unghingstarna i så 

kallade ungkarlsgrupper och ungstona söker upp en annan flock att ansluta sig till. En häst 

utsätts för kraftig stress när man separerar den från sin flock då driften att vara tillsammans 

med den är väldigt stor. När ett stall ska planeras ska man utgå ifrån flocken och inte separera 

hästarna mer än nödvändigt.  

Hästen är ett bytesdjur och den är väldigt vaksam och flyr vid fara. Snabbheten är dess försvar 

mot rovdjur och den vill kunna se ut över omgivningen. Hästen uppskattar inte att sitta fast, 

då en eventuell flykt förhindras. En häst kämpar länge för att komma fri om den till exempel 

fastnar i stallinredningen, och då kan skador lätt uppstå.  

                                                           
3
 M. Winther 2011-02-23 
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Hästen är ett av våra mest vakna husdjur då den är vaken 20 timmar per dygn, och därför kan 

vistelsen i ett stall lätt bli tråkig. Den största delen av den vakna tiden ägnas i det vilda åt att 

äta eller söka föda. När hästen är i frihet eller vid fri tillgång på grovfoder äter den 12-14 

timmar per dygn. I frihet varierar det hur många gånger hästen dricker per dag, det beror på 

vätskebehovet, hur mycket hästen äter och avståndet till vattenhålet. Hästarna går till 

vattenhålet en gång per dygn eller varannan dag om avståndet dit är långt. I fångenskap 

dricker hästen främst en halvtimme efter utfodringen.  

Hästen har flera sömnperioder och det förekommer tre olika typer av sömn; dåsighet, ytlig 

sömn och djup sömn, även kallad REM-sömn. Med anledning av konstruktionen av hästens 

extremiteter, den så kallade ståapparaten, kan hästen sova stående. En vuxen häst står upp 

cirka 90 % av sovtiden men för att kunna sova den djupa sömnen måste hästen kunna ligga 

ned. Den kan däremot inte tillbringa mer än 30 minuter liggande på sidan på grund av att den 

stora kroppstyngden orsakar störningar i lungornas blodcirkulation. Storleken och formen på 

boxen kan påverka hur mycket tid hästen ligger ned respektive ligger på sidan per dygn.
4
 

Forskning i Danmark har visat att hästar som hålls i större boxar (2,5 x mankhöjden) 

spenderar mer tid liggande än hästar som hålls i förhållandevis små boxar (1,5 x 

mankhöjden). 
5
  Hästar rullar sig några gånger per dag och de väntar oftast tills de kommit ut i 

hagen, men det händer ändå att de rullar sig i spiltor och i boxar. Det kan då hända att de 

rullar fast sig mot en vägg om de kommer med ryggen nära den. Hästen kan då få svårt att ”få 

tag” och ”skjuta ifrån” med hovarna mot väggen. Utformningen av boxar och spiltor ska 

minska risken att hästen fastnar när den rullar sig.
4
 

 

1.1.2 Antal hästar i Sverige 

Jordbruksverket gjorde i juni 2010 en undersökning av antalet hästar i Sverige, och skattade 

antalet till 362 700 st. Det är en ökning med 10-20% sedan 2004 då en likadan undersökning 

gjordes, vars metod medförde att siffran underskattades med 20 000 – 45 000 hästar.  

Länet med flest hästar är Skåne med sina 52 400 hästar. Efter det följer Västra Götalands län 

med 48 900 hästar, Stockholms län med 45 200 hästar, Östergötlands län med 16 100 hästar 

och Gävleborgs län med 14 800 stycken. Tittar man på antalet hästar per 1000 invånare ligger 

                                                           
4
 Att bygga häststall, Ventorp, M. Michanek, P. (2001) 

5
 http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_equinos/curso_equinos_I/14-behavoiur_box_size.pdf 

http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_equinos/curso_equinos_I/14-behavoiur_box_size.pdf
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Gotland överlägset högst i landet med 180 hästar per 1000 invånare. Därefter följer Blekinge 

län med 74 hästar, Jämtlands län med 66 och Kalmars län med 61 hästar.
 6

  

Med ett ökat antal hästar stiger också antalet kontroller och därmed antalet häststall som 

granskas. Många hästar i landet hålls i gamla stallar, som bara byggs om invändigt, och då 

blir resultatet tyvärr i många fall att takhöjden blir för låg. Hade lagen och föreskrifterna 

kommit före stallarna hade stallmåtten formats efter dem och man hade tagit mer hänsyn till 

de behov som en häst som sätts i stall fortfarande har. Nu har istället måttbestämmelserna 

grundats på de stallar som redan fanns när djurskyddslagen (SFS 1988:534) stiftades 1988 

och djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) beslutades. 

 

1.1.3 Takhöjd 

Det finns tydliga detaljbestämmelser i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

om hästhållning (DFS 2007:6), saknr L101, om hur hög takhöjd en häst ska ha, 1,5 m x 

mankhöjden, dock minst 2,2 m. Detta ska mätas upp till den lägsta byggnadsdetalj som finns i 

boxen eller spiltan. Det skulle inte vara rimligt eller ekonomiskt försvarbart att förelägga 

någon att bygga om ett helt stall för att det saknas 2 eller 5 cm på takhöjden, vilket ibland är 

enda lösningen, om det rör sig om en bärande bjälke som går rakt igenom en eller flera boxar.  

Frågan är om hästen egentligen tar skada av en för låg takhöjd. I svaret måste många faktorer 

vägas in. Till dem hör bland annat hästens mankhöjd, normala hållning, temperament men 

även stallvistelsens längd påverkar risken för att hästen kommer till skada. 

 

1.1.3.1. Mindre avvikelse 

Enligt 3kap 2§ i L101 kan en så kallad mindre avvikelse från måttbestämmelserna godtas 

såvida djurmiljön i stallet som helhet är god, konsekvenserna endast bedöms ha ringa 

påverkan på hästen avseende de funktioner som måttföreskriften syftar till, måttavvikelsen 

inte bedöms innebära en ökad risk för skador, stress och ohälsa hos hästarna, eller att tillsynen 

och skötseln av hästarna inte försvåras. När den första versionen av L101  började gälla fanns 

i denna paragraf inte några som helst krav eller förslag på vad som bör uppfyllas för att en 

mindre avvikelse skulle kunna accepteras. Många djurskyddshandläggare upplevde därför 

regeln svårtillämpad, vilket gjorde att det blev en mycket stor variation i bedömningen från 

                                                           
6
 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Husdjur/JO24/JO24SM

1101/JO24SM1101_tabeller1.htm 
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fall till fall. Som följd härav valde man att göra föreskriften tydligare. En viktig fråga kvarstår 

dock – hur mycket är en mindre avvikelse i mått? 5 cm? 10 cm? 15 % av måttkraven?  

1.1.3.2 Ventilation 

I dokumentet Motiv till föreskrifter om hästhållning
7
 finner man under 3 kap 5§ följande 

motivering till varför takhöjden skall vara en viss höjd ”Tillräcklig takhöjd är av betydelse 

framförallt ur två aspekter. Dels ska hästen kunna stå i normal ställning och inte slå i taket 

om den reagerar snabbt och kastar upp huvudet, dels är den viktig för att ventilationen ska 

fungera på ett bra sätt.” Detta motiv kan man se, både i undersökta fall och i enkäterna, 

användas av djurskyddshandläggare för att motivera föreläggande för en för låg takhöjd. 

Veterinär och stallmiljöforskaren Per Michanek hävdar dock att takhöjden inte påverkar 

ventilationen. Stor luftvolym kan vara bra ur den synvinkel att damm och luftföroreningar 

späds ut och kapar toppar av luftföroreningar när stora mängder damm frigörs, exempelvis när 

man sopar golvet. Genom att ha högt i tak kan man öka luftvolymen, men lika väl genom att 

ha stora luftiga boxar, litet antal hästar i stallet eller stora biytor och gångar. Däremot är inte 

stor luftvolym en förutsättning för att få in frisk luft i stallet – detta fås genom tillräckligt 

luftflöde. Att plocka bort ett innertak förbättrar inte på något sätt ventilationen.  

För att få detta förhållande bekräftat eller vederlagt kontaktades Växa Halland som arbetar 

med bland annat rådgivning för lantbrukare. Rebecka Jönsson som är byggnadsrådgivare på 

Växa i Lilla Böslid utanför Halmstad har besvarat våra frågor och hon beskrev vår svenska 

dimensionering av ventilation i djurstallar som sker genom Svensk Standard SS 95 10 51. 

Denna standard visar hur man beräknar vilket luftflöde som behövs för att ventilera bort den 

fukt, koldioxid och värme som djuren i ett stall avger, beroende på luftens temperatur inom- 

och utomhus. Detta uttrycks i m³ luft/timme och kräver inte någon bestämd takhöjd eller 

luftvolym. Viktigt är att vid mekanisk undertrycksventilation ha rätt fläktkapacitet och ett 

tillräckligt antal och rätt placerade tilluftsdon för att fördela den friska, inkommande luften till 

alla djur. Har man naturlig ventilation i stallet måste man ha tillräckligt stora och rätt 

placerade öppningar. 

Här kommer också frågan om takhöjd in. Att ha en hög takhöjd kan underlätta att luften 

fördelar sig bra i stallet genom att man lättare kan placera tilluftsdonen på bra ställen. Större 

                                                           
7
 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.160b021b1235b6bb8618000699/foreskriftsmotiv_4_2007_L101%5

B1%5D.pdf 

 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.160b021b1235b6bb8618000699/foreskriftsmotiv_4_2007_L101%5B1%5D.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.160b021b1235b6bb8618000699/foreskriftsmotiv_4_2007_L101%5B1%5D.pdf
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luftvolym kan man få bland annat genom högre takhöjd, eller att ha få djur/m². Skulle 

exempelvis fläktarna i stallet gå sönder tar det också längre tid innan temperaturen stiger till 

kritiska nivåer om man har en större luftvolym, då större mängd luft ska värmas upp.  

Sammanfattat kan man alltså säga att det går att uppnå rätt ventilationsflöde och 

luftfördelning, och därigenom bra lufthygien, även med låg takhöjd men man kan ha fler 

valmöjligheter med större takhöjd.  

Trots detta används ofta, som ovan nämnts, en ibland ej ens uppmätt ”undermålig” ventilation 

för att kräva ökning av en för låg takhöjd.  

 

1.1.4 Allmänna råd 

Som i mycket annan lagstiftning kompletterar allmänna råd ofta enskilda paragrafer i L101. 

Enligt ett yttrande från Jordbruksverket
8
 anges ett allmänt råd som ett förslag på hur ett krav 

skulle kunna uppfyllas. Detta betyder dock inte att det inte finns ytterligare alternativ på hur 

man kan uppfylla kravet.  

Det finns exempel på ett flertal fall där djurägare fått föreläggande för att de inte följer ett 

allmänt råd. Det knepiga med detta är huruvida man som djurskyddshandläggare verkligen 

kan kräva att ett allmänt råd ska uppfyllas. Man måste ha lagstöd för att kunna ge ett 

föreläggande på att man inte följer lagstiftningen. Det har man inte om man kräver att ett 

allmänt råd skall följas, för då handlar man på eget bevåg, och byter ut bör mot ska. Det har 

inte en enskild handläggare varken rätt eller befogenhet att besluta om.  

Per Michanek som är leg. veterinär, stallmiljöforskare och även författare till en bok om hur 

man bygger häststall, hävdar att många länsstyrelser går över sina befogenheter genom att just 

ge föreläggande för ett ”bör”. 
9
 

Ett mail skickades till Jordbruksverket med frågor angående allmänna råd och ”bör”. 

Frågorna rörde de allmänna råden – vad ”bör” innebär, vad syftet är med råden och hur man 

som handläggare ska använda sig av dem. En fråga handlade om huruvida man kan ge ett 

föreläggande för att ett allmänt råd ej är uppfyllt. Frågorna besvarades av Helena Kättström, 

chef för Enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket. Kättström skriver att allmänna 

råd är kopplade till de bindande föreskrifterna och att syftet med de allmänna råden är att visa 

                                                           
8
 H. Kättström 2010-10-19 

9
 P. Michanek 2011-02-17 
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hur man skulle kunna uppfylla det som föreskriften kräver. Det kan dock finnas andra sätt att 

uppfylla kravet än just det som är exempel i det allmänna rådet. Hon ger ett exempel på 

måtten som är rekommenderade för dörröppningar för häst. De rekommenderade måtten på 

dörröppningar är funktionskrav. Kravet är att hästarna ska kunna passera på ett lugnt och 

säkert sätt i dörröppningarna och dörrarna ska vara utformade så att detta är möjligt. Måtten är 

alltså endast en rekommendation på hur detta krav kan uppnås. Måtten i dörröppningarna kan 

behöva vara större än det rekommenderade för att den aktuella paragrafen ska kunna uppfyllas 

men det kan även räcka med dörröppningar som är mindre än det rekommenderade måttet, 

beroende på vilka hästar som ska passera och på situationen. Enligt Kättström kan de 

allmänna råden användas som stöd i handläggarnas arbete. De kan även användas när man ger 

rådgivning till djurägaren för att visa hur man kan uppfylla föreskriftens krav. Det är 

godtagbart med en annan lösning om den är lika bra för djuren och om den uppfyller det som 

krävs i föreskriften. Dispensansökningar gällande allmänna råd kommer ibland in till 

jordbruksverket. Jordbruksverket kan dock inte ge dispens från allmänna råd utan endast från 

bindande föreskrifter.
10

 

Enligt jurist Göran Hegen är allmänna råd just råd om hur en viss fråga kan/bör hanteras. 

Råden behöver inte följas men finns för att ge rekommendationer om hur en författning bör 

tillämpas. I avgörandet av en fråga kan råden få betydelse i brist på annan vägledning. 

Föreläggande kan inte ges för att ett allmänt råd inte följs.
11

 

 

1.1.5 Stallmått för häst i grannländerna 

Även Sveriges grannländer Danmark, Norge och Finland har speciell lagstiftning som gäller 

för häst, och lagstiftningen om stallmått skiljer sig åt mellan länderna.  

1.1.5.1 Utrymme i spilta 

Sverige har en tabell för utrymmesmått i spilta, se tabell 1 nedan. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 H. Kättström 2011-04-27 
11

 G. Hegen 2011-04-15 
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Tabell 1: Sveriges utrymmesmått för häst i spilta 

Angivelserna i denna tabell är optimala mått som ej får underskridas eller markant 

överskridas.  

12
 

 

Måtten i tabellen är beroende av hur stor hästen är.  

 

I Norge har man inga måttangivelser för spiltor. Där står istället att spiltan ska vara så lång 

och bred att hästen kan ligga helt på sidan utan att behöva använda stallgången. Skiljeväggen 

ska vara så lång att hästarna inte kan sparka varandra.
13

  

 

Hur bred en spilta ska vara i Finland räknar man ut genom att ta hästens mankhöjd adderat 

med 10 centimeter. När man ska räkna ut längden på spiltan tar man hästens längd adderat 

med 25 centimeter och den fasta delen av en spiltvägg ska vara minst lika hög som hästens 

mankhöjd multiplicerad med 0,9.
14

 

 

I Danmark är det inte tillåtet att stalla upp hästar i spiltor.
15

  

 

                                                           
12

 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning 
13

 http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20050602-0505.html 
14

 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20100588?search%5Bkohdista%5D=koko&search%5Ball%5D=&sear

ch%5Bany%5D=djur&search%5Bphrase%5D=&search%5Bwithout%5D=&search%5Btype%5D=tekstihaku 
15

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2661&exp=1 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20050602-0505.html
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20100588?search%5Bkohdista%5D=koko&search%5Ball%5D=&search%5Bany%5D=djur&search%5Bphrase%5D=&search%5Bwithout%5D=&search%5Btype%5D=tekstihaku
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20100588?search%5Bkohdista%5D=koko&search%5Ball%5D=&search%5Bany%5D=djur&search%5Bphrase%5D=&search%5Bwithout%5D=&search%5Btype%5D=tekstihaku
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2661&exp=1
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1.1.4.2 Takhöjd 

Bestämmelserna kring takhöjd i Sverige och Finland är lika. Takhöjden i stallet ska vara 

hästens mankhöjd multiplicerat med 1,5, dock lägst 2,2 m.
14

 
16

 

 

Norge har inga måttangivelser för takhöjd men den ska överallt vara stor nog att hästen med 

god marginal kan stå i naturlig ställning, samt säkerställa tillräcklig luftvolym.
17

  

I Danmark ska takhöjden vara minst 2,60 m i fri höjd över ströbädden.
18

 

 

Vilken takhöjd skulle krävas för en och samma häst i de olika länderna? 

En häst med en mankhöjd på 1,10 m skulle i Sverige kräva en takhöjd på 2,2 m, likaså i 

Finland. I Danmark skulle samma häst kräva 2,60 m i takhöjd, medan Norge endast skulle 

begära att den med god marginal ska kunna stå i naturlig ställning, och att takhöjden skall 

säkerställa tillräcklig luftvolym.  

En häst med mankhöjd på 1,70 m kräver i Sverige och Finland en takhöjd på 2,55 m, och i 

Danmark en takhöjd på 2,60 m. I Norge gäller samma villkor som i föregående stycke. 

 

1.1.6 Projekt för mer likvärdig djurskyddskontroll 
I slutet av februari dök det upp en artikel på Länsstyrelsens hemsida som handlade om att 

Jordbruksverket och länsstyrelserna skulle starta ett projekt för att ge en effektiv och likvärdig 

djurskyddskontroll. Projektet sker under hela året och arbetar med följande: 

 Ett handläggarstöd ska skapas med processbeskrivningar och övrigt stöd för 

länsstyrelserna för att ge förbättrad samsyn 

 Genom förändringar i rutiner och administrativa system ska det skapas gemensamma 

förutsättningar för en effektivare djurskyddskontroll 

 För dem som arbetar med djurskyddskontroll ska en nationell utbildningsplan tas fram  

 För registervård av djurskyddskontrollregistret ska en plan tas fram 

                                                           
16

 http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000913/DFS_2007-06.pdf 
17

 http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20050602-0505.html 
18

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2661&exp=1 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b08000913/DFS_2007-06.pdf
http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20050602-0505.html
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2661&exp=1
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 Rutiner ska tas fram för uppföljning och utvärdering av djurskyddskontrollen  

Projektet är ett resultat av att regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans 

med länsstyrelserna förbättra möjligheterna för en god djurskyddskontroll.
19

 

 

1.2 Syfte 

Efter att ett flertal fall de senaste åren resulterat i skilda bedömningar i relativt sett lika fall, 

finns det anledning att tro att det skiljer sig i bedömningarna mellan de olika Länsstyrelserna 

runt om i Sverige. I L101 – föreskrifter och allmänna råd om hästhållning, finns det fyra 

paragrafer som rör just mått i häststall. Avsikten med projektet är att utnyttja denna föreskrift 

för att undersöka om det verkligen föreligger skillnad i bedömningarna mellan länen.  

 

Syftet med arbetet är att få svar på följande frågeställningar under arbetets gång: 

a) Förekommer det skillnad i bedömningarna mellan länen? 

b) Om ja, varför förekommer denna skillnad? 

c) Vad finns det att göra för att göra bedömningen mer likvärdig över landet? 

Avsikten är att finna var problemet ligger, och kanske även ta fram en plan för hur man skulle 

kunna göra situationen bättre än den är idag.  

 

1.3 Avgränsning 

Innehållet i enkätfrågorna har sin grund i L101 kap 3 §§ 2, 5, 6 och 7. Studien valdes omfatta 

alla djurskyddshandläggare på de 21 länsstyrelserna i Sverige. Detta för att kunna jämföra 

hela landet och se om det finns skillnader och trender.  Djurskyddshandläggarna fick själva 

möjligheten att välja om enkäten skulle besvaras enskilt eller av flera personer, men det 

påpekades att enskilda svar var önskvärda. Anledningen till detta var en misstanke om att 

bedömningarna inte skiljde sig enbart mellan länen utan också inom. Om handläggarna 

svarade enskilt och fick vara anonyma i arbetet förmodades chansen vara större att de vågade 

ge just sin ärliga åsikt. Därefter kunde en medelåsikt räknas ut i varje län för att sedan jämförs 

med andra län.  

                                                           
19

 http://lst.se/lst/Pressrum/Nyheter/2011/djurskyddskontroll.htm 
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2. METOD 

Faktamaterialet i arbetet kommer från lagstiftningen på Jordbruksverkets hemsida, från 

uttalanden av olika personer med olika koppling till djurskyddsfrågan, och från enkätsvar. För 

att få en insyn i hur ett problem med stallmått ser ut i verkligheten besöktes i början av arbetet 

en hästägare som ligger i en rättsprocess med anledning av avvikelser på stallmått. Vid frågor 

angående paragrafer och allmänna råd i L101 kontaktades Jordbruksverket som är ansvarigt 

för denna djurskyddslagstiftning.  

I Microsoft Word utarbetades en enkel enkät med frågor angående mått i stall för häst och 

angående hur den som svarar använder sig av allmänna råd och prejudikat. Via telefon 

kontaktades länsstyrelserna för att fråga om de kunde tänka sig att ta emot enkäten. En ny 

mailadress skapades via MSN Hotmail – djurskyddsenkat@hotmail.com. Från denna mail 

skickades enkäterna ut för att få alla svar samlade på en och samma plats.  

Det första utskicket av enkäten skedde via en kontaktperson på varje länsstyrelse, som sedan 

vidarebefordrade enkäten till de djurskyddshandläggare som arbetade just i detta län, 

sammanlagt till 205 stycken. Enkäten besvarades konfidentiellt så när som på vilket län svaret 

kom ifrån.  

Efter att ha upptäckt att svarskvoten var väldigt låg (4 svar av 205) skickades en påminnelse 

ut. Denna gång togs namn och mailadresser upp till alla djurskyddshandläggare via 

Länsstyrelsens hemsida
20

, för att säkerställa att enkäten skulle nå fram till varje enskild 

handläggare och inte fastna på vägen.  

Resultaten från de olika länen sammanställdes och jämfördes med varandra för att se hur stora 

skillnaderna var. 

 

3. RESULTAT 

Sammanlagt erhölls elva enkätsvar från åtta olika län; Blekinge, Dalarnas, Jönköpings, Skåne, 

Stockholms, Västmanlands (tre svar), Örebro (gemensamt svar från fem handläggare) och 

Östergötlands (två svar) län. I Örebro län hade alla djurskyddshandläggarna i länet svarat 

gemensamt, och därmed kan man säga att enkäterna besvarats av sammanlagt 16 personer. 

                                                           
20

 http://lst.se/lst/sv/amnen/Djurskydd/ 

 

mailto:djurskyddsenkat@hotmail.com
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Redan innan enkäten skickades ut fanns förvarningar från kontaktpersonerna på 

länsstyrelserna att svarskvoten förmodligen inte skulle bli så hög. Länsstyrelserna uppgav sig 

vara så hårt belastade och samtidigt överösta med högskoleenkäter vid den här tiden på året, 

att man i flera län beslutat att inte svara på enkäter överhuvudtaget. 

För komplett enkät – se bilaga 1. 

 

3.1 Fråga 1  

Du kommer till ett stall med ett tak som är 1 dm lägre vid lägsta byggnadsdetalj än vad 

föreskrifterna kräver.  

Vad tittar Du som inspektör på innan Du bestämmer om Du ska anmärka på detta eller inte?  

Frågan följdes av arton svarsalternativ. 

______________________________ 

Jönköpings och Stockholms län svarade spontant att de aldrig skulle godta en avvikelse på 

10 cm (20 % av länen, ~13,3 % av handläggarna). Jämfört med Stockholm skulle Jönköping 

dock ändå ta en viss hänsyn till andra alternativ.  

Sex av åtta län tittar på typ av byggnadsdetalj för att bedöma fallet (75 % av länen, ~73,3 % 

av handläggarna), ej Stockholm och Östergötland och bara två av tre handläggare från 

Västmanland.  

Alla svarande län utom Stockholms (87,5 % av länen och ~93,3 % av handläggarna) tyckte att 

man skulle ta hänsyn till byggnadsdetaljens placering för att kunna bedöma respektive fall.  

Takhöjdens inverkan på möjligheten till tillsyn och skötsel tittade endast Dalarna och två av 

tre svarande handläggare i Västmanland (25 % av länen, ~20 % av handläggarna) på för att 

bedöma fallet. 

De län som tittade på hur många hästar som levde i samma stallmiljö var Dalarna, en av tre 

svarande handläggare i Västmanland och en av två svarande handläggare i Östergötland 

(25 % av länen, ~20 % av handläggarna).  

Sex av åtta län tittar på påverkan på hästen för att bedöma fallet (75 % av länen, 80 % av 

handläggarna), ej Blekinge, Stockholm men bara en av tre handläggare från Västmanland.  
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Sju av åtta län tittar på hästens mankhöjd som en faktor som spelade roll i bedömningen 

(87,5 % av länen, 86,6 % av handläggarna), ej Stockholms län och en av tre svarande 

handläggare i Västmanlands län).  

Hästens ålder tittade Dalarnas län, en av två svarande handläggare i Östergötlands län och 

två av tre svarande handläggare i Västmanlands län (20 % av länen, ~26,6 % av 

handläggarna) på för att bedöma fallet. De flesta skrev i fritextfältet att avvikelsen skulle 

kunna godtas om hästen är gammal och om hästägaren inte har för avsikt att ha häst av den 

storleken i boxen igen.  

Hästens hälsa och skick skulle Dalarnas och Jönköpings län titta på, men även en av två 

handläggare i Östergötlands län och en av tre handläggare i Västmanlands län (20 % av länen, 

~26,6 % av handläggarna).  

Dalarnas län samt en av tre svarande handläggare i Västmanland och en av två svarande 

handläggare i Östergötland tittar på hästens psyke och lynne (12,5 % av länen, 20 % av 

handläggarna).  

Endast Dalarnas län (12,5 % av länen, ~6,6 % av handläggarna) har angivit att man följer upp 

hästens sjukdomshistoria för att bedöma fallet. 

Om hästen har högrest eller lågställt huvud tar Dalarnas och Örebro län (20 % av länen, 

~40 % av handläggarna) hänsyn till för att bedöma fallet.  

Två av åtta län; Dalarna, Västmanland och en av två handläggare i Östergötland tittade på om 

verksamheten är tillståndspliktig (20 % av länen, ~26,6 % av handläggarna) för att bedöma 

fallet.  

Fyra av åtta län; Dalarna, Jönköping, Västmanlands två av tre svarande handläggare och båda 

Östergötlands svarande handläggare (50 % av länen, ~40 % av handläggarna) tittade även på 

luftkvaliteten i stallet för att bedöma fallet. 

Jönköpings län och en av tre handläggare i Västmanlands län, och en av två från 

Östergötlands län (12,5 % av länen, ~20 % av handläggarna) tittade även på hur gammalt 

stallet är för att bedöma fallet. 

Sex av åtta län tittade på helhetsintrycket av stallet (75 % av länen, ~86,6 % av 

handläggarna), ej Skåne och Stockholms län.  
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För en handläggare av tre svarande i Västmanland, och en av två svarande i Östergötland 

spelade även intrycket av hästägaren roll i bedömningen (0 % av länen, ~13,3 % av 

handläggarna).  

Samma handläggare i Västmanland tog även hänsyn till hästägarens erfarenhet och 

yrkesskicklighet (0 % av länen, ~6,6 % av handläggarna).  

 

Svaren sammanställdes i Figur 1 och Figur 2 nedan, som visar hur många län som ansåg att 

respektive svarsalternativ var viktigt att ta hänsyn till. Observera att det första diagrammet har 

ett y-axelvärde mellan 0-100 % och diagram två har ett y-axelvärde mellan 0-50 %. 

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Länsstyrelsernas svar på frågan ”Du kommer till ett stall med ett tak som är 1 dm 

lägre vid lägsta byggnadsdetalj än vad föreskrifterna kräver. Vad tittar Du som inspektör på 

innan Du bestämmer om Du ska anmärka på detta eller inte?” 

_______________________ 
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Figur 2: Länsstyrelsernas svar på frågan ”Du kommer till ett stall med ett tak som är 1 dm 

lägre vid lägsta byggnadsdetalj än vad föreskrifterna kräver. Vad tittar Du som inspektör på 

innan Du bestämmer om Du ska anmärka på detta eller inte?” 

_______________________ 

 

3.2 Fråga 2 

 

Vilket/vilka påståenden tycker Du stämmer angående Allmänna råd? 

Frågan följdes av fyra svarsalternativ. 

____________________________ 

 

Endast Jönköpings och Örebro län anser att man som djurskyddshandläggare inte kan ställa 

krav på en djurägare att ett allmänt råd skall uppfyllas. Båda länen anser också att ett allmänt 

råd är ett förslag på hur en paragraf skulle kunna uppfyllas, en uppfattning de delar med 

ytterligare fem län; Blekinge, Dalarna, Skåne, Örebro och Östergötland, och en utav de tre 

svarande handläggarna i Västmanlands län. De resterande länen – Stockholm och de andra två 

% 

Svarsalternativens relevans enligt län/handläggare 

Svarsalternativ 
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av tre svarande handläggarna i Västmanland anser att ett allmänt råd är den bästa 

rekommendationen på hur man kan uppfylla paragrafen. Fem län – Blekinge, Dalarna, Skåne, 

Stockholm, Västmanland – anser att man kan kräva att ett allmänt råd ska följas.  

 

3.3 Fråga 3 

Hur mycket tar Du som handläggare hänsyn till tidigare domar (prejudikat) när Du 

handlägger ett ärende om stallmått?  

Frågan följdes av fyra svarsalternativ.  

_______________________________ 

Inget län angav att de aldrig eller alltid tog hänsyn till tidigare domar. Dalarnas, Jönköpings, 

Skåne, Västmanlands och Örebro län, vilka utgör 62,5% av länen, hade angett att de hade 

tidigare liknande domar i åtanke när de bedömde fall. Bland handläggarna blev procenten 

73,3. Blekinge, Stockholm och återigen Örebro, d.v.s. 37,5% av länen hade svarat att de 

följde tidigare liknande fall så länge de anser det vara rimligt. Detta motsvarade 60 % av 

handläggarna. Östergötlands läns två svarande handläggare hade angett varsitt svarsalternativ.  

 

3.4  Fråga 4 

Om Du som handläggare kommer till detta stall för rutintillsyn, vad är det Du tittar på för att 

göra Din bedömning av hästens inhysning? Är det något särskilt Du reagerar på? Vad hade 

Du skrivit i rapporten till djurägaren?  

Till enkätfråga hörde en beskrivning av den omgivande stallmiljön samt följande skiss 

(Figur 3) över två spiltor.  
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Figur 3 

 

Figur 3: Denna ritning bifogades i enkäten. 

 

(OBS! Följande ”facit” över vilka mått som krävs enligt lagstiftningen, ingick inte i enkäten.)  

Innertakets höjd var 10 cm lägre än minimimåttet för takhöjd i ett stall, oavsett hästens 

mankhöjd. Hästarna som hölls i spiltorna mättes till 1,36 cm respektive i 1,43 cm i mankhöjd. 

Spiltornas längd var 10 cm för kort, och bredden 5 cm för liten, med avseende på den större 

hästens mankhöjd. Skiljeväggen mellan spiltorna var 5 cm för låg för den stora hästen. 

Stallgången bör enligt ett allmänt råd vara 3,0 m, men var bara 2,9 m i beskrivningen.  

___________________________ 

Östergötlands län kunde ej bedöma fallet enbart utifrån beskrivningen. En av de två 

handläggarna poängterade dock att takhöjden skall vara 2,2 m. 

Örebro län föreslog galler ovan skiljeväggen mellan stona, om det inte är så att hästarna 

kommer mycket bra överens. Den något för korta spiltan till den största hästen kunde 

accepteras, beroende på hur det ser ut där den tar slut.  

Västmanlands läns tre svarande handläggare har sammantaget reagerat på stallgångens mått, 

vilket kan räknas som mindre avvikelse såvida inte uppbindning sker bakom stona, eller om 

stona blir ängsliga när andra hästar passerar bakom. Är det en ridskoleverksamhet skulle detta 

förmodligen inte accepteras, och då inte heller den för låga takhöjden eller den spilta som är 
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för liten. Galler mellan hästarnas huvud kan bli ett krav om stona uppenbart, eller påvisat med 

skador, inte trivs ihop och inte är snälla mot varandra. Även framtida inhysningsplaner tas i 

beaktande. 

”1 dm bedöms av Lst inte vara en mindre avvikelse” enligt Stockholms län och bedömer 

därför takhöjden för låg med avseende på luftvolym och hästar. Spiltmåtten är för små för den 

största hästen, och om mellanväggen mellan stona är hel skulle det krävas att den utformades 

för att tillgodose hästarnas sociala behov.  

Vad som skulle kontrolleras av Skåne län är vilken möjlighet hästen i den för smala spiltan 

har att lägga sig ned ordentligt, och även vilka alternativ för åtgärd som är möjliga, 

exempelvis flytt av häst eller spiltvägg. 

Spiltmåtten kan räknas som en mindre avvikelse, och även takhöjden såvida inte den inverkar 

på ventilationen på ett negativt sätt, enligt Jönköpings län. Helhetsintrycket av stallet är ändå 

vad som avgör.  

Dalarna reagerar främst på måttavvikelsen för den stora hästen och tiden hästarna står 

uppbundna i stallet. Bedömningen görs beroende på hur hästägaren kommer att hålla häst i 

framtiden.   

Hur Blekinge län bedömer fallet beror på vilken skaderisk det finns med det måttavvikande 

taket, placeringen av lysröret är troligen för låg för att hästarna ska kunna passera säkert.  

 

Instruktion för bedömning av takhöjd i häststall – Västra Götalands län 

Västra Götalands län har som de andra länsstyrelserna hårt ansträngda resurser och fick därför 

prioritera bort att svara på enkäten. Istället bifogade länsveterinär Karin Lundborg ett 

dokument som de kallar för Instruktion för bedömning av takhöjd i häststall, vilken kommer 

att vara gällande tills länet, som planerat, arbetat fram en mer heltäckande instruktion i ämnet. 

Denna instruktion är ett resultat av möten och föredrag där man även tittat på gamla 

domstolsbeslut. Den används som ett stöd för djurskyddshandläggarna i länet, och som 

främjar tankesättet bättre fria än fälla. 

Instruktionerna lyder, att vid konstaterad god djurhållning i ett stall i övrigt kräver 

Länsstyrelsen ingen åtgärd för avvikelser upp till 15 cm beträffande takhöjd. Av 
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kontrollrapporten ska då framgå, konstaterad måttavvikelse i takhöjd, men inget krav på 

åtgärd från djurägaren. I fritexten bör noteras att avvikelse i takhöjd har konstaterats och att 

djurhållningen för närvarande bedöms som god. Åtgärd krävs i dagsläget inte av 

Länsstyrelsen, men bedömningen kan komma att ändras om det i framtiden inträffar 

förändringar i djurhållningen eller i övrigt.  

Påträffas större avvikelser beträffande takhöjden ska detta diskuteras med BVD – biträdande 

verksamhetsledare djurskydd, som tar upp frågan med cheferna innan man beslutar om åtgärd. 

Utifrån vilka signaler djurägaren ger bestämmer man om beslutet ska förenas med vite. Om 

en ombyggnation föreslås, ska den ske inom två betessäsonger. Avvikelsen och kravet på 

åtgärd skall noteras i kontrollrapporten.  

Är djurhållningen i övrigt inte heller bra ska BVD och närmsta chefen kontaktas för att 

diskutera ärendet. 
21

 

4. DISKUSSION 

Målet med studien var att se om det föreligger någon skillnad i bedömningarna mellan de 

olika Länsstyrelserna. Trots att svar endast erhölls från 8 av 21 län, och från 16 av 205 

handläggare, kunde slutsatsen snart dras att så är fallet. Troligen är lagstiftningen i sig orsaken 

till det. Man kan omöjligt ha en lagstiftning med mått som passar alla hästar, stora som små, 

vilda som lugna. Man kan heller inte ta fram föreskrifter och räkna med att alla människor 

kommer använda den på precis samma vis, särskilt inte när det finns utskrivet i föreskriften att 

man som handläggare och utövare av lagen får utrymme att göra undantag, s.k. ”mindre 

avvikelser” i de fall de finner det lämpligt eller nödvändigt.  Människor tolkar saker på olika 

sätt beroende på sina egna kunskaper och erfarenheter. 

I ett examensarbete som gjordes på lantmästarprogrammet i Alnarp 2005 visade det sig att 

djurskyddshandläggarna inte alls var nöjda med alla lagar och förordningar. De ansåg att 

lagstiftningen skulle göras om för att bli mer tydlig och lättförståelig. Måttbestämmelser i 

lagen var en av de punkter de var överens om behövde förändras för att få en mer jämn 

tolkning över landet.
22

  

                                                           
21

 K. Lundborg 2011-04-14 
22

 http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000715/01/2005_19.pdf 

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000715/01/2005_19.pdf
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När det kommer till måttavvikelser har arbetet koncentrerats ganska mycket just på avvikelser 

från takhöjden. Anledningen till detta är att det oftast är lättare att genom en mindre 

ombyggnation ändra en spiltas längd eller bredd, än att höja ett innertak eller en bjälke i ett 

stall med ett par dm. Näst efter takhöjden är det förmodligen stallgångens bredd som är 

svårast att ändra. Det är vanligt att man har spilt- eller boxrader längs en vägg, och tvärs över 

stallgången en murad vägg. Ju mindre hästar som hålls i ett stall, desto mindre utrymme 

kräver de. Är man beredd att byta ut sina hästar mot mindre storlekar kan man ibland ändå ha 

kvar hästar i stallet, takhöjden är dock ett problem då det ska vara minst 2,2 m oavsett hur 

liten häst som hålls. Positivt för hästägarna är att 87,5% av länen svarade i enkäten att de ändå 

tog hästens mankhöjd i beaktande vid bedömning av ett stall med enbart 2,1 m i takhöjd.  

 

4.1 Resultatets tillförlitlighet 

Utifrån de enkätsvar som erhölls framgick att olika län tolkar en och samma föreskrift på 

olika sätt, men också att olika djurskyddshandläggare inom ett och samma län bedömer fall 

olika. Trots den låga svarsfrekvensen på ~8 % av landets handläggare och ~38 % av länen kan 

slutsats ändå dras att det finns skillnader i bedömningen, dock finns bara bevis att det finns en 

skillnad mellan de länen vi fått svar från. Emellertid var syftet med enkätundersökningen inte 

att se om det skiljde mellan bedömningarna mellan alla län, eller mellan två bestämda län, 

utan om det skiljde överhuvudtaget. Även om alla län utom ett hade gett samma svar på 

enkäten finns det fortfarande en skillnad i bedömningarna. 

Kvaliteten på studien hade kunnat ökas om en högre svarsfrekvens från länen hade uppnåtts. 

Det representativa svaret för varje län hade blivit mer tillförlitligt om fler handläggare från 

respektive län hade svarat. Svarsfrekvensen hade kanske blivit högre om handläggarna hade 

fått längre tid på sig att svara, men antagligen hade det nog inte spelat någon större roll, då 

man kanske hade glömt bort att svara om man väntat med det och skjutit upp det. Något som 

också påverkar resultatet är om alla som besvarat enkäten förstått och tolkat frågorna på 

samma sätt.  
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4.2 Bör/ska 

I ett föreläggande kan man inte skriva på vilket sätt en brist ska åtgärdas, bara att den ska 

åtgärdas, vad syftet är med ändringen och till vilket resultat åtgärden ska leda. Sedan är det 

djurägarens ansvar att bedöma om hon/han ska åtgärda problemet enligt det allmänna rådet, 

enligt eget eller grannens förslag, eller helt enkelt genom att sälja hästen. Hade det bara 

funnits ett alternativ på hur det ska uppfyllas hade det lika gärna kunnat stå ”ska”, men det 

finns alltid alternativ. 

Utifrån resultatet i fråga 2 kan man tycka att Jordbruksverket borde bli tydligare med vad 

allmänna råd är och hur de ska användas. Två län anser nämligen att man inte kan kräva att ett 

allmänt råd ska uppfyllas och fem län anser motsatsen. Begreppet allmänt råd låter enligt oss 

ganska diffust, först är det paragrafen som ska uppfyllas sen kommer ett allmänt råd där det 

dessutom finns ett bör i. Rent spontant är råd just råd och inget som man måste följa.  

Som Helena Kättström på Jordbruksverket uttryckte det finns det allmänna råd med bland 

annat rekommenderade mått för dörröppningar i stall, som innefattar ett så kallat 

funktionskrav. Det finns alltså ett visst resultat som måste uppnås med den åtgärd man väljer, 

exempelvis att hästen ska kunna passera öppningen på ett lugnt och säkert sätt. Vad 

funktionskravet är står i föreskriften, och det är det som måste uppfyllas, inte rådet. 

 

4.3 Bättra fria än fälla… 

Det anser i alla fall länsstyrelsen i Västra Götalands län, där man kommit överens om att alla 

måttavvikelser på takhöjd i häststall, vilka inte överstiger 15 cm, ska godkännas utan krav på 

åtgärd om djurhållningen konstaterats vara god. För att en så kallad mindre avvikelse enligt 

föreskriften ska godtas krävs bland annat att tillsyn och skötsel av hästarna inte ska försvåras, 

och att det inte får finnas ökad risk för skador, stress eller ohälsa hos hästarna. Därför verkar 

det som om Västra Götaland bedömer även 15 cm som så försumbart, att man inte ens ser det 

som en mindre avvikelse. 

Utifrån enkätsvaren från Stockholms län verkar deras bedömning vara att en måttavvikelse på 

10 cm aldrig under några omständigheter kan godtas i ett häststall. Som de själva uttryckt det: 

”1 dm bedöms av Lst inte vara en mindre avvikelse”, deras definition på en mindre avvikelse 

är alltså uppenbarligen mindre än 10  cm. Där verkar man tro att denna uppfattning är en 
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gemensam åsikt eller regel för alla länsstyrelser. De flesta länsstyrelserna har i våra enkätsvar 

benämnt sig bara som ”Länsstyrelsen” utan att nämna vilket specifikt län. Antingen talar de 

ändå bara för sig själva, eller så delar många av länsstyrelserna uppfattningen och tron att alla 

Länsstyrelser automatiskt arbetar på samma sätt eftersom de alla står under samma lagar och 

regler.  Eftersom Jordbruksverket är högsta tillsynsmyndighet för djurskyddet är det deras 

plikt att se till att deras föreskrifter är så tydliga att de används och följs på samma sätt, och på 

det sätt som var tänkt i lagen och förordningen.   

 

4.4 Möjlighet till skötsel och tillsyn – ett krav? 

Att möjligheten till tillsyn och skötsel inte försvåras är ett krav som måste uppfyllas för att en 

mindre avvikelse från en måttföreskrift ska kunna godtas. Ändå svarade enbart 25 % av länen 

att de kollade på möjligheten till tillsyn och skötsel för att bedöma fråga 1 i vår enkät, vilken 

handlade om att en byggnadsdetalj är 10 cm för lågt placerad jämfört med vad föreskrifterna 

kräver. Anledningen kan vara att de olika länsstyrelserna har olika uppfattning om vad som 

räknas som en mindre avvikelse, att 10 cm för vissa kanske inte är lönt att kräva åtgärd på 

såvida det inte är en väldigt olämpligt placerad byggnadsdetalj. De kanske inte anser det 

alternativet vara aktuellt, eftersom 10 cm för låg takhöjd troligtvis inte kan påverka 

möjligheten till tillsyn eller skötsel på hästen. Svarsalternativet ”Påverkan på hästen” var 

däremot ikryssat av 75 % av länen, och i detta alternativ kanske flera faktorer räknas in som 

eventuellt påverkande på hästen, däribland försvårad skötsel av häst och stall.  

 

4.5 Grannländernas bestämmelser 

Stallmåtten för hästar i Danmark känns överdrivet höga, men hur handläggarna jobbar och hur 

hårda de är i landet är det bara danskarna själva som vet. Takhöjden ska vara 2,60 m i fri höjd 

över hela ströbädden
23

 – det är vad vi i Sverige kräver för en häst med mankhöjd på 1,73 m
24

. 

Finland har samma mått som Sverige
25

. Norge däremot har enbart krav på att hästen med god 

marginal ska kunna stå i naturlig ställning, och att möjligheten till tillräcklig luftvolym 

säkerställs
26

. Då slipper man dessa små obetydliga måttavvikelser som bara dyker upp när 

                                                           
23

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2661&exp=1 
24

 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning 
25

 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20100588?search%5Bkohdista%5D=koko&search%5Ball%5D=&sear

ch%5Bany%5D=djur&search%5Bphrase%5D=&search%5Bwithout%5D=&search%5Btype%5D=tekstihaku 
26

 http://www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20050602-0505.html 
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man använder tumstock. Man utgår helt enkelt från hästen som står i utrymmet just då, och 

ser till att takhöjd och utrymme är tillräckligt.  

Samma sak gäller spiltorna, i Danmark är det numera förbjudet att stalla upp hästar i spiltor
27

 

medan det i Finland krävs hästens mankhöjd adderat med 10 cm för att få bredden på spiltan, 

för att den ska kunna ligga ner. Hästens längd adderat med 25 cm utgör kravet för längden på 

spiltan
28

. I Sverige räknar vi hästens längd från bakdelen fram till bringan/halsen, och då 

känns ett 25 cm tillägg på längden alldeles för kort för att huvudet ska få plats.  

I Norge har man ännu en gång löst det fenomenalt, lagen säger att spiltan ska vara så pass 

lång och bred att hästen kan ligga ner utan att behöva använda stallgången
29

. Än en gång tar 

man hänsyn till hästen som individ och inte som en art där alla är lika stora och beter sig 

likadant. Detta borde vi i Sverige ha som föredöme!  

 

Vad hästen bör kunna göra i en spilta är alla länder överens om – den ska kunna ligga ned på 

sidan. Däremot är Norge det enda land som verkar lita på att hästägarna och handläggarna 

själva kan bedöma vad som är tillräckligt för respektive häst. 

 

5.  SLUTSATS 
Följande frågor har besvarats under arbetets gång; 

a) Förekommer det skillnad i bedömningarna mellan länen? 

Svar: Ja. De enkätsvar som erhölls från 16 av landets 205 djurskyddshandläggare visar att det 

skiljer sig i bedömningarna mellan länen, men också inom länet. Varje Länsstyrelse verkar 

också tro att även de andra länen använder lagstiftningen på samma sätt eftersom många skrev 

sina svar i enkäten som om det var självklart att alla Länsstyrelser tyckte på detta vis. 

”Länsstyrelsen bedömer inte 1 dm avvikelse på takhöjden som en mindre avvikelse.” Det kan 

vara så att de ändå enbart talar för sig själv och för sitt län, men det kan också vara okunskap 

genom att man tror att detta är en instruktion som kommer från tillsynsmyndigheten och som 

alla Länsstyrelser ombetts följa. 
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I vissa län är cheferna däremot noggranna med att beslut ska vara lika åtminstone inom länet. 

Därför kan eller bör man ofta som handläggare be chefen eller länsveterinären om råd om 

man någon gång tvekar mellan att förelägga eller godkänna en måttavvikelse.  

 

b) Om ja, varför förekommer denna skillnad? 

Svar: Skillnaderna i bedömningarna mellan länen och mellan enskilda handläggare kan ha 

flera grunder. Föreskrifter tolkas bevisligen olika av olika individer. I och med att det inte står 

något mått i L101 för hur stor en ”mindre avvikelse” från måttföreskrifterna är, bildar sig 

kanske varje handläggare själv en uppfattning och acceptans hur stor avvikelsen får vara i 

mått mätt. I län som utformar instruktioner för hur handläggarna ska hantera ”mindre 

avvikelser” borde skillnader i bedömningarna finnas gentemot andra län där handläggare inte 

har tydliga riktlinjer att gå efter. I vissa län är kontrollerna uppdelade och handläggarna är 

specialiserade på ett visst område. Handläggare som huvudsakligen kontrollerar hästhållning 

ser många olika typer av inhysningar och stallar för hästar och bildar sig kanske då en 

uppfattning om vad som är en ”normal” mindre avvikelse i mått mätt i häststallar.  

 

c) Vad finns det att göra för att göra bedömningen mer likvärdig över landet? 

Svar: För det första måste definitionen av en så kallad mindre avvikelse redas ut. Att det 

kommit krav som ska uppfyllas innan en mindre avvikelse kan godtas är ett steg på vägen, 

men fortfarande har den enskilda handläggaren för mycket tolkningsfrihet när det gäller just 

den outmätta avvikelsen, som man i enkätsvaren sett vida varierar.  

Tyvärr kan lösning på ett problem leda till ett nytt problem. I det här fallet är haken att trots 

att en mindre avvikelse i framtiden kanske värderas till 10 cm kommer det finnas stallar där 

avvikelsen mäts till 11 och 12 cm också. Kommer man då börja diskutera hur mycket en 

mindre avvikelse är från en avvikelse? 

Det behövs även en förklaring, bakgrund och ett syfte till varje enskild paragraf, en tydlig 

beskrivning av vad man vill uppnå med alla de krav som finns i L101. På så sätt kan man som 

handläggare lättare bedöma om syftet uppnås trots en måttavvikelse.  Tittar man på Norges 

lag om hästhållning har de inga detaljbestämmelser angående mått i häststall, istället 
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säkerställer de att varje enskild häst mår bra och har tillräckligt med utrymme just genom att 

beskriva syftet med att ha visst utrymme och mått i ett stall. Risken är här att en handläggare, 

som inte har mycket erfarenhet just av hästar, inte kan se huruvida hästen mår bra eller inte, 

och om den verkligen tar skada av måttavvikelsen. Handläggare som inte anser sig kunna 

bedöma en sådan sak har inte mycket annat val än att gå efter lagstiftningen. Att följa 

måttföreskrifterna säkerställer inte en hästs välfärd. Att följa ett allmänt råd garanterar inte att 

en hästägare uppfyller syftet med en paragraf för just sin häst, det kan finnas omständigheter 

som gör att ett mindre mått är tillräckligt, eller att det kan krävas ett större utrymme eller mått 

än vad som anges i föreskrifterna. 

Allteftersom drabbade hästägare överklagar förelägganden och avslag om tillstånd kommer 

domstolarna med utslag och nya beslut. Dessa tidigare domar kallas prejudikat, och många 

handläggare har tidigare liknande domar i åtanke när de bedömer fall, mer exakt svarade 

62,5 % av länen i enkäten detta. De resterande 37,5 % av de svarande länen försökte till och 

med att följa tidigare liknande domar så långt som möjligt i den utsträckning det ansågs 

rimligt.  

Eftersom en från rätten fastställd dom spelar så stor roll för liknande fall även i framtiden 

kämpar hästägarna tillsammans för sin rätt, hjälper varandra med expertkontakter inom 

området och gör allt för att vinna. Därför är det också viktigt att man vid rättegångar lyssnar 

på hästägarna som oftast är de mest hästkunniga, ser till att verkligen höra experterna, och att 

personer med erfarenhet om hästen och dess behov fattar besluten. Får en hästägare avslag på 

en överklagan om ett tvivelaktigt föreläggande är risken stor att handläggare i framtiden 

hänvisar till denna tidigare dom. Påverkan på hästen bör vara ansenlig för att en större 

ombyggnation av ett stall ska kunna krävas. Det kan vara dyrt att bygga om ett stall och 

många hästverksamheter kan annars behöva läggas ner när ekonomin inte räcker till.  

Det känns positivt att Jordbruksverket och Länsstyrelserna själva insett att man behöver följa 

upp hur fall bedöms över landet. Jordbruksverkets uppgift är att samordna länsstyrelserna och 

förhoppningsvis kommer detta leda till att alla Sveriges hästägare känner sig lika inför lagen, 

den ska ju trots allt tillämpas lika för alla.   
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Bilaga 1 – Följebrev och enkät 

Examensarbete djurskydd 

Hej! 

Vi är två tjejer som går sista året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Vi håller på med ett examensarbete efter en idé från LRF - att undersöka om det skiljer sig mellan 

bedömningarna av mått i häststall mellan de olika länsstyrelserna runt omkring i landet.  

Denna enkät skickas ut till alla djurskyddshandläggare i Sverige och Du kommer att vara anonym, 

dock behöver vi veta vilket län Du arbetar i. Vi har utformat enkäten på enklast möjliga sätt i 

Microsoft Word, och Du fyller i ditt svar på det sätt Du finner lämpligast och tydligast.  

För mest tillförlitligt resultat ber vi Er att svara individuellt på enkäten. Om enkäten besvaras 

gemensamt, var noga med att skriva hur många Ni är som svarat. 

 

Era svar kommer att utgöra grunden för vårt arbete och är därför väldigt betydelsefulla för oss!  

 

Vi behöver Era svar senast den 25/4 (obs: förlängd tid!) via mail: 

djurskyddsenkat@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Louise Rosén Rhodiner och Josefine Johansson 

 

 

 

Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss! 

 

Louise  

madsed@hotmail.com 

+46 (0)736 96 60 62 

 

Josefine 

isola_01@hotmail.com 

+46 (0)733 74 72 60 

 

 

mailto:djurskyddsenkat@hotmail.com
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ENKÄT  

Jag/Vi jobbar på Länsstyrelsen i … län som … (befattning).  

I detta län är vi … stycken djurskyddshandläggare. Enkäten är gemensamt besvarad av … 

personer.  

 

Fråga 1 

Du kommer till ett stall med ett tak som är 1 dm lägre vid lägsta byggnadsdetalj än vad 

föreskrifterna kräver.  

Vad tittar Du som inspektör på innan Du bestämmer om Du ska anmärka på detta eller inte?  

 

Alternativ 

(Sätt ett [x] på det/de alternativ som stämmer) 

[] Skulle aldrig godkänna 1 dm för lågt takmått  

Ev. kommentar: Skriv här… 

___________________________________________________________________________ 

[] Typ av byggnadsdetalj  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Placering av byggnadsdetalj  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Möjlighet till tillsyn och skötsel  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Antal hästar i samma stallmiljö 

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Påverkan på hästen  
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Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästens mankhöjd  

Ev. kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästens ålder  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästens hälsa och skick  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästens psyke/lynne  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästens sjukdomshistoria 

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Högrest eller lågställt huvud  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Om verksamheten är tillståndspliktig  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Luftkvaliteten 

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hur gammalt stallet är  

Ev. kommentar: … 

_________________________________________________________________________ 

[] Helhetsintrycket av stallet  
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Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Intryck av hästägaren  

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Hästägarens erfarenhet och yrkesskicklighet 

Ev. kommentar: … 

___________________________________________________________________________ 

[] Annat: … 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 2 

Vilket/vilka påståenden tycker Du stämmer angående Allmänna råd? 

 

(Sätt ett [x] på det/de alternativ som stämmer) 

[] Ett allmänt råd är ett förslag på hur man skulle kunna uppfylla syftet med paragrafen 

[] Ett allmänt råd är den bästa rekommendationen för att uppfylla syftet med paragrafen 

[] Man kan kräva att ett allmänt råd ska uppfyllas  

[] Man kan inte kräva att ett allmänt råd ska uppfyllas  

[] Annat: Ange… 
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Fråga 3 

Hur mycket tar Du som inspektör hänsyn till tidigare domar (prejudikat) när Du handlägger ett 

ärende om stallmått?  

(Sätt ett [x] på det/de alternativ som stämmer) 

[] Jag följer liknande tidigare domar till punkt och pricka.   

[] Jag har liknande tidigare domar i åtanke när Jag inspekterar ett häststall.  

[] Jag försöker att följa liknande tidigare domar så länge Jag anser att det är rimligt.  

[] Jag går inte efter liknande tidigare domar överhuvudtaget.   

[] Annat: Ange… 

 

Får Du själv ta fram information från tidigare domar? Om Ja, tycker Du att den är svår att finna? 

[] Nej. 

[] Ja, ange… 
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Fråga 4 

I ett stall byggt 1985 står två fullvuxna ston på 1,36 m respektive 1,43 m i mankhöjd.  

De står i varsin spilta bredvid varandra, och måtten är enligt följande ritning: 

 
Hela innertaket i stallet mäts till 2,1 m (d.v.s. inga lägre bjälkar). 

Stallgången bakom spiltorna mäts till 2,9 m.  

Stona står i spiltorna ungefär 12 timmar om dygnet.  

I den övriga stallmiljön finns gallerförsedda fönster, gallerförsett lysrör i stallgången utanför 

spiltorna, mekanisk ventilation inklusive nödventilation vilket gör att stallet uppfyller kraven för 

maximiventilation.  

Båda hästarna har normalt hull, inga synliga skador eller sår, rör sig normalt och verkar pigga och 

nyfikna.   

Fråga: Om Du som inspektör kommer till detta stall för rutintillsyn, vad är det Du tittar på för 

att göra Din bedömning av hästens inhysning? Är det något särskilt Du reagerar på? Vad hade 

Du skrivit i rapporten till djurägaren?  

Svar: … 

 

 

Stort tack för Era svar!   
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