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ABSTRACT
Horses lying behavior kept in an active group – Comparative study between open
sheds with different areas
In the wild, horses live in smaller groups together in a herd. They spend most of the day
feeding. One of many reasons why people choose to house their horses in different grouphousing systems is because it is good for the horse’s welfare. An Active Stable® system
helps horse-owners enrich the horses' environment with feeding at different locations
several times a day, thus increasing the horse to be more active in the paddock for a longterm perspective.
The primary aim was to study if the horses' lying behaviour differ depending on available
space for the lying area. The secondary aim was to study if the horse was disturbed by
other horses in relation to their lying behaviour. The questions were; How was the lying
time and lying behaviour affected when the lying area varies? Were the horses disturbed
by other horses when they are to or do their lying behaviour? The hypotheses were; The
lying time will increase when the lying area is expanded from 8 m2 per horse to 18 m2 per
horse. The horses will interfere with each other when performing their lying behaviour to
a larger extent in a smaller available lying area of 8 m2 per horse compared to 18 m2 per
horse.
The study was located at the Swedish National Equestrian Centre Strömsholm in an
Active Stable® system. In the study, two treatments were compared; a smaller area (8 m2
per horse) and a larger area (18 m2 per horse). The lying behaviours of the horses were
video recorded in the lying hall. An etogram was used to document the different lying
behaviours.
The results showed significant difference when the horses lied down in sternal position
(p<0.004), lateral position (p<0.01) and total lying time (p<0.001) in the hall with
extended area compared to the hall with smaller area. There was a significant difference
in behavior concerning to nose on the ground before lying down between the two
treatments (p <0,007). There were no significant differences that affected different rising
behaviors. Behaviors about how much they interfered or drove each other from lying
position did not differ significantly. There were no significant differences in terms of age
and lying time.

INTRODUKTION
Bakgrund
I det vilda lever hästar i mindre grupper tillsammans som flockdjur, där de under större
delen av dygnet utför sitt födosöksbeteende (Feist & McCullough 1976). Utevistelse på
vintern ställer särskilda krav på att tillgång till ligghall ska finnas, om hästar ska hållas
ute mer än sexton timmar per dygn (Jordbruksverket 2018). Att hästar går ute mer än tio
timmar per dygn är något som motverkar förslitningsskador på grund av den ökade
rörelsemängden som i sin tur stärker skelettet av den ökade belastningen (Hoekstra et al.
1999).
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Det är konstaterat att hästar som hålls i grupp rör sig mer än hästar som går utan sällskap
(Hoffmann et al. 2012b). Ökar hagens storlek gör hästarnas aktivitet och rörelse men
endast under en kort period (Rose-Meierhoefer et al. 2010). Ett Active Stable® system
hjälper hästägare att berika hästarnas miljö med utfodring på olika platser flera gånger om
dagen och då öka hästarnas rörelse i hagen under ett långtidsperspektiv (RoseMeierhoefer et al. 2010; Hoffmann et al. 2012a). Aggressiva beteenden uppkommer om
förhållandet mellan mängden foder och andra resurser är ojämnt i förhållande till hur stor
grupp med hästar som befinner sig på samma yta (Rose-Meierhoefer et al. 2010). Det kan
påverka en häst med låg rang så att den får lägre tillgång till mat och de aggressiva
beteendena som då kan uppstå kan innebära skador till följd av detta (Rose-Meierhoefer
et al. 2010; Hoffmann et al. 2012a).
Rastas hästar ensamma utan någon möjlighet till sällskap i form av artfränder kan ett
stressat beteende i form av rastlöshet uppkomma (Werhahn et al. 2012). Att hålla hästar i
grupphästhållning minskar beteendestörningar såsom stress samt rastlöshet (Yarnell et al.
2015) och eftersom hästar då får utöva sina sociala behov har det en positiv inverkan på
hästars välbefinnande (Hartmann et al. 2011). Hästar har en naturlig instinkt att söka sig
till sin egen art för social kontakt (Søndergaard et al. 2011; Hartmann et al. 2011). Enligt
jordbruksverkets föreskrifter om hästhållning (SJVFS 2018:49, 2 kap. 1 §) bör hästar
hållas tillsammans med artfränder för att tillgodose hästars sociala behov.
Under 2000-talet har grupphästhållning utvecklats i fler länder exempelvis i Tyskland,
Österrike och Sverige, detta antagligen på grund av att det dagliga arbetet underlättas för
hästägaren (Hästsverige 2016). Föreskrifterna kräver också att hästen alltid ska ha
möjlighet att ligga på torrt och rent underlag (SJVFS 2018:49). Stora ytor krävs för att ha
hästar i större grupp vilket alla hästägare inte har möjlighet att erbjuda (Hästsverige
2018). Föreskrifterna kräver att hästar som hålls i grupp där de har tillgång till ligghall
ska ha 80% av en yta på 10,0 m2 per häst, vilket är 8,0 m2 per häst i liggyta, samt så ska
alla hästar få plats att ligga ner i ligghallen. Vidare tydliggör föreskrifterna att det kravet
bygger på box ytan som gället för en vuxenhäst på 170 cm i mankhöjd och gäller i
ligghall där hästarna inte utfodras i ligghallen.
Sömn räknas som ett grundläggande behov för alla däggdjur. Alla däggdjur har olika
sömncyklar och hästars sömncyklar brukar bestå av fem till sju stycken olika
sömnperioder, vilka brukar pågå i 30–40 minuter åt gången. Deras sömn kan sedan delas
in i olika typer som baseras på hur hög respektive låg hjärnaktivitet hästen har. SWS
(Slow-wave sleep) har låg hjärnaktivitet och REM (Rapid Eye Movements) har hög
hjärnaktivitet, mellan dessa två typer är hästen något som kallas dåsig. När hästen är i sitt
dåsiga tillstånd brukar den stå upp med sin vikt avlastad från ena bakbenet. När hästen är
i SWS samt REM sömn ligger den ned. Vuxna hästar sover i regel i SWS sömn tre
timmar om dygnet, ofta mindre än en timme i REM sömn och är i dåsigt tillstånd ungefär
i två timmar om dagen. En hästs sömncykel varar i ungefär 15 minuter där REM sömn
genomsnittligt varar i 4,2 minuter och SWS sömn varar i 6,4 minuter, total sovtid är i
genomsnitt fyra timmar för tamhästar. REM sömn kan inte uppstå utan att hästen gått in i
SWS sömn först. Sömnperioderna uppkommer vid olika tider på dygnet men sker
vanligtvis mellan klockan 20.00 och 05.00. (Dallaire 1986)
Enligt Dallarie (1986), Chaplin & Gretix, 2010, Burla et al. (2017) och Ninomiya et al.
(2008) så måste hästar ligga ned på sidan eller ligga ned så att huvudet kan ta stöd emot
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underlaget eller mot en vägg för att kunna gå in i REM sömn och utebliven eller
förminskad REM sömn kan ha negativa konsekvenser för hästen. Hästen måste ta stöd
emot något på grund av att några av hästens muskler blir helt avslappnade när den går in i
REM-sömn (Burla et al. 2017). Enligt Burla et al. (2017) och Raabymagles et al. (2006)
ökar hästars liggtid på olika sätt när hästars liggyta varierar.
Hästar i det vilda ligger ner olika mycket, unghästar tenderar att spendera mer tid till att
ligga ner än vuxna hästar som istället föredrar att vara i ett dåsigt tillstånd ståendes
(Duncan 1980). Vuxna hästar i det vilda ligger endast ner en timme per dygn i genomsnitt
(Duncan 1980). Det skiljer sig också mellan kön, då hingstar kräver mer REM sömn än
vad ston gör (Duncan 1980). Det kan efterliknas i beteende hos tamhästar när de går på
bete, då minskar hästarnas liggtid samt sömn och de spenderar desto mer tid i ett dåsigt
tillstånd (Dallaire 1974). Liggbeteendet hos hästar påverkas också av vilket strömaterial
som används då studier visar att hästar spenderar mer tid att ligga ner på en yta med strö
än utan strö (Hunter et al. 1989). Det är mycket individuellt vilket strömaterial som hästar
föredrar, men det finns studier som visar på att dem föredrar att ligga ner på halm (Hessel
et al. 2010). Att hästar rullar sig innan de ska resa sig upp från liggande position kan ses
som ett välbefinnande beteende eller att de vill minska stelhet genom att sträcka på sig
innan de reser sig upp (Hansen et al. 2006). Hansen et al. (2006) resultat visade på att
hästar reste sig med rullning till 34%. Det anses också vara ett onormalt beteende som är
framtvingat i fångenskap då beteendet inte är observerat i det vilda och har studerats öka
när hästar befinner sig i en mindre box (Raabymagles et al. 2006).
Burla et al. (2017) har sett en ökning av liggtiden på sidan när liggytan utökas för hästar
som går på lösdrift. Detta kan också ses i studien av Raabymagle et al. (2006) då de
tydligt kunde se att hästarna spenderade mer tid liggandes i en box med större yta jämfört
med en box med mindre yta.

Problemställning
Hästar är sociala djur som söker sig till varandra för att leva i flock. När ytan begränsas i
förhållande till resurserna kan aggressivt beteende uppkomma. Hästarna kan då störa
varandra när de utför sitt liggbeteende och kan då gå miste om eventuell REM-sömn. Det
finns begränsad kunskap om hur hästars liggbeteenden påverkas i grupphästhållning och
om hästar stör varandra till den grad att de inte får tillräckligt med liggtid.

Syfte
Studiens primära syfte var att ta reda på om hästars liggtid ändras beroende på hur stor
liggyta de har tillgång till, samt dokumentera hur hästars liggbeteenden i
grupphästhållning påverkas när liggytan varierar. Det sekundära syftet med studien är att
dokumentera om hästarna blir störda av andra hästar när de utför eller ska utföra sitt
liggbeteende.

Frågeställningar
Hur påverkas liggtiden och liggbeteenden när liggytan varierar?
Blir hästarna störda av andra hästar när de ska eller utför sitt liggbeteende?
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Hypoteser
Liggtiden kommer att öka när liggytan utökas från 8 m2 per häst till 18 m2 per häst.
Hästarna kommer störa varandra fler gånger när de ska eller utför sitt liggbeteende då de
har tillgång till en liggyta på 8 m2 per häst jämfört med liggytan på 18 m2 per häst.

MATERIAL OCH METODER
Försöken utfördes i den aktiva grupphästhållningen på Ridskolan Strömsholm. Hästarna
fodrades genom automatiska foderautomater. De hade tillgång till grovfoder tjugo gånger
per dag och kraftfoder tio gånger per dag, för att få sin giva utspridd under en större del
av dygnet. Utfodringarna styrdes av ett chip som hästen bar med hjälp av ett halsband
som sitter runt nackpartiet. En dator avläser chipet när hästen går in i en foderautomat för
att sedan ge rätt mängd grovfoder till rätt häst. Hästarna hade vanligtvis tillgång till en
stor ligghall samt tre mindre ligghallar som begränsades under försöken till en mindre
liggyta, de var försedda med halm som strömaterial. Hästarna har totalt tillgång till en
utomhusyta på ungefär 3600 m2.
I studien ingick totalt elva valacker (se tabell 1), men det var två som endast deltog i var
sin period på grund av skador, därför var det endast tio valacker samtidigt i den aktiva
grupphästhållningen. De var mellan fyra och femton år gamla av rasen svensk
varmblodig ridhäst. De hade gått tillsammans i grupphästhållningen i ungefär sex
månader. Hästarna användes i Hippologutbildning på Ridskolan Strömsholms. De äldre
hästarna reds ungefär sex dagar i veckan i en timme och de yngre hästarna reds i en
timme om dagen, fyra till fem dagar i veckan.
Inspelningsperioden varade mellan februari och april år 2017. Filmkamerorna placerades
på ett sådant sätt att de inte skulle störa hästarna. Det sattes upp två kameror i varje
ligghall för att få med hela ytan på film. Det finns inget filmat material så att det går att se
vad hästarna gör utanför respektive ligghall.
Hästarna studerades i två olika perioder. Period ett, ligghall med föreskriven minimiyta, 8
m2 per häst totalt 80 m2. Period två, ligghall med utökad yta på 18 m2 per häst totalt 180
m2. Under period två hade hästarna tillgång till två stycken ligghallar där hall ett hade
måtten 80 m2 och hall två hade måtten 100 m2. Varje period pågick i totalt tio dagar.
Hästarna hade under varje försöksperiod sju dagar som var till för invänjning och tre
dagar där hästarna filmades. Under period två togs endast resultat med från de två första
dygnen då hästarna rev ner en avspärrning till ytterligare en ligghall som inte filmades
och resultaten från dygn tre blev då olämpligt att använda i studien. Anläggningsskiss se
bilaga 1.
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Tabell 1. Sammanställningen visar en specifikation av hästarna i studien
Nr
6
4
2
1
5
3
8
9
7
10
11

Ålder
18
15
12
10
6
5
5
5
4
4
18

Vikt Mankhöjd
540
163
530
162
540
166
660
173
610
167
550
165
590
168
640
174
580
162
550
165
670
175

Krafft
2
1
2
4
2
2
2
2
2
4
4

Muskel
0
0
0
0,5
0
0,5
0
0,5
0
0,5
0,5

Grovfoder per min
240
260
300
400
300
360
400
300
300
400
400

Period
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1 + P2
P1
P2

Registering av data
De olika beteenden studerades och registrerades med hjälp av ett etogram. Registreringen
av hästarnas liggbeteenden skedde vid den minut som hästen började utföra sitt beteende
och registrerades vid den minut de avslutade beteendet. Liggförberedelser, uppkörning,
störningar och resningsbeteende registrerades vid varje nytt utförande av beteendet.
Bröst – Hästen ligger på undersidan av bröstkorgen
Sida – Hästen ligger på sidan där hästens bröstkorg och huvud ligger på sidan mot
underlaget. Benen behöver inte vara helt utsträckta.
Total tid bröst – Den totala tiden som hasten ligger på bröstet.
Total tid sida – Den totala tiden som hasten ligger på sidan.
Gå runt – Hästen går runt I liten cirkel, halv cirkel eller rakt fram innan den lägger sig
ned.
Nosa – Hästen har sin mule nära underlaget och söker efter en plats innan den lägger sig
ned.
Gå runt & Nosa – Hästen går runt i liten cirkel, halv cirkel eller rakt fram samt har sin
mule nära underlaget och söker efter en specifik plats innan den lägger sig ned.
Direkt läggning – Hästen lägger sig ned direkt utan något förberedande beteende innan
läggningen.
Störs av häst – Hästen som ligger blir på något sätt störd av en annan häst. Ex genom att
en annan häst kliver på dem/nafsar efter dem. Att en häst springer in/ut ur ligghallen, eller
går väldigt nära den liggande hästen.
Uppkörd av häst – Hästen som ligger blir tydligt uppkörd från sin liggande position av
en annan häst. Biten eller på sprungen med vilja att jaga bort den liggande hästen.
Resning utan rullning – Hästen reser sig upp från liggande position utan att rulla sig.
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Resning med halv rullning – Hästen rullar endast på ena sidan och reser sig sedan.
Resning med hel rullning – Hästen tar tillräckligt med fart och rullar över på andra
sidan.

Statistisk bearbetning
Insamlade data har sammanställts med hjälp av Microsoft Exel (2018). Först
sammanställts den totala liggtiden för varje häst över båda perioder, samt antal gånger de
utförde de olika liggbeteendena. Datan bearbetades för att se den signifikanta skillnaden
emellan de olika stora liggytorna och liggtid hos hästarna med hjälp av t-test. Det gjordes
beräkningar med hjälp av Chi2-test för att se signifikanta skillnader mellan liggbeteenden.
Resultatet är endast beräknat på de nio hästar som deltog i båda perioder och därför ingår
häst 10 & 11 inte i resultatet. Signifikant värde sattes vid p <0,05.

RESULTAT
Liggtid
Hästarna låg kortare tid på den mindre liggytan på 8 m2 per häst jämfört med 18 m2 per
häst, se tabell 2. Detta gällde total liggtid, liggtid på bröst samt liggtid på sida.
Tabell 2. Genomsnittliga liggtider för respektive liggyta
8 m2 per häst
Total liggtid, antal minuter
Liggtid på bröst, antal minuter
Liggtid på sida, antal minuter

68,1
46,7
21,7

18 m2 per häst

p-värde

129,8
81,8
48,1

p <0,001
p <0,004
p <0,01

Samtliga hästar lade sig ner mellan klockan 19.38 och 05.40. Antalet perioder per natt var
i genomsnitt 3,2 när de hade tillgång till 8 m2 per häst och 3,9 då de hade tillgång till 18
m2 per häst. Häst nr 5 syntes vid ett tillfälle ligga precis utanför ligghallen i sanden under
dagtid när den hade tillgång till 8 m2 per häst. Hästarnas individuella liggtider kan ses i
fig. 1. Hästarna valde att ligga ner fler samtidigt i den stora hallen 100 m2 än när de hade
tillgång till den mindre hallen på 80 m2.
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Bröst

Sida

300

ANTAL MINUTER

250
200
132
150

49

46

76

22

100
50

63

22,5
17

8,5

40,7 38,5
0

96,5
0
19,7

9
38,7

72,8

10,3

43
2,7 108,8

48,3
23,8

119,5

56,2

43

68

33,5

45
53,3

71

99,7 109,3 0,3

Figur 1. Diagrammet visar antalet minuter var häst ligger ner i total liggtid under båda perioder, under
period ett är ligghallens yta 8 m2 per häst och period två utökad till 18 m2 per häst.

Liggbeteende
Hästarna utförde signifikant fler liggförberedande beteenden totalt sett (Gå runt; Nosa;
Gå runt och nosa jämfört med Direkt läggning) på liggytan 8 m2 per häst jämfört med 18
m2 per häst (p<0,007), se tabell 3. Inga skillnader mellan tillgängliga liggytorna kunde
noteras för beteendena kring resning eller störningsbeteenden, se tabell 4.
Tabell 3. Sammanställning över hästarnas olika förberedande läggningsbeteende
Liggförberedande beteende
8 m2 per häst
18 m2 per häst
Gå runt, antal gånger
34
9
Nosa, antal gånger
4
12
Gå runt och nosa, antal gånger
0
12
Direkt läggning, antal gånger
40
22
Tabell 4. Sammanställning över hästarnas olika förberedande läggningsbeteende
Resningsbeteende
8 m2 per häst
18 m2 per häst
Resning utan rullning, antal gånger
23
23
Resning med halv rullning, antal gånger
16
17
Resning med hel rullning, antal gånger
6
0
Uppkörd, antal gånger
13
15
Störd, antal gånger
10
17

10

33

63,5

DISKUSSION
Liggtid
Resultatet visade att hästarnas totala liggtid var signifikant skild i den totala liggtiden,
liggtid på bröstet och liggtid på sidan jämfört mellan de två olika perioderna. Under första
perioden hade hästarna tillgång till 8 m2 per häst alltså minsta tillåta mått enligt
jordbruksverket och under andra perioden bestod ytan av 18 m2 per häst. Hästarnas
liggtider varierade stort mellan 20minuter – 2timmar och 43minuter då de hade tillgång
till 8 m2 per häst och de varierade mellan 47minuter och 4timmar då de hade tillgång till
18 m2 per häst. Det fanns däremot en häst som låg mindre när den hade tillgång till 18 m2
per häst än när den hade tillgång till 8 m2 per häst, detta var häst nr 1. Enligt studien av
Dallaire (1986) så är det normalt att hästar har i genomsnitt en liggtid på fyra timmar per
natt. Det tyder på att uppmätta liggtider i den föreliggande studien är relativt låga. I
studien av Duncan (1980) så ligger vilda hästar endast ner en timme per dygn vilket
stämmer bättre med resultat i denna studien.
I studien syntes det tydligt att hästarna valde att ligga ner mer i hallen med en yta på 100
m2 och fler hästar låg ner samtidigt i den hallen än i hallen med 80 m2. Det kan tyda på att
hästarna föredrar en större liggyta än 8 m2 per häst. Studien av Burla et al. (2017)
undersökte hästars liggbeteenden på olika stora ytor för ligghall vilket har likheter med
denna studie, då båda har fått signifikanta skillnader när det gäller den totala liggtiden.
Burla et al. (2017) såg i studien en ökning av liggtiden på sidan när ytan utökades vilket
bekräftas även i denna studie. Detta kan också ses i studien av Raabymagle et al. (2006)
då de tydligt kunde se att hästarna spenderade mer tid liggandes i en box med större yta
jämfört med en box med mindre yta.
I studien av Duncan (1980) sågs en skillnad i liggtid kring ålder, då de yngre hästarna
spenderade mer tid åt att ligga ner och de vuxna hästarna spenderade mer tid i ett dåsigt
stående tillstånd. I den föreliggande studiens resultat framkom det inte någon skillnad
mellan ålder och liggtid. Det var varierade liggtider bland alla hästar, unghästar som
vuxna hästar. Det syntes en tendens till att de yngre hästarna låg ner mer än de äldre, men
det visade sig inte vara någon signifikant skillnad. Detta kan bero på att fler av de yngre
hästarna var lägre i rang än de andra och på så sätt kände de sig inte trygga nog i flocken
för att ligga ner mer. Häst nr 8 är unghäst och ligger ner mest har troligtvis en högre rang
i flocken och känner sig på så vis bekväm nog att ligga ner mer än de andra unghästarna.
Det reflekterades över att de vuxna hästarna stod ofta en längre tid och vilade än de yngre
hästarna gjorde. Det stämmer överens med det som Duncan (1980) har beskrivit i sin
studie om att vuxna vildhästar vilar mer i ett dåsigt tillstånd ståendes än vad unghästar
gör. Enligt Dallarie (1986) så uppkom sömnperioderna vid olika tider på dygnet men sker
vanligtvis mellan klockan 20.00 och 05.00, vilket överensstämmer med samtliga hästar i
denna studien.

Liggbeteende
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de olika stora liggytorna när det gällde
beteenden där hästarna störde varandra. Hästarna störde varandra fler gånger när de hade
tillgång till en liggyta på 18 m2 per häst än när de hade tillgång till 8 m2 per häst. Detta
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kan bero på flera faktorer som att de låg ner mer när de hade tillgång till 18 m2 per häst.
De valde att ligga ner fler hästar samtidigt i samma hall då de hade tillgång till en ligghall
på 100 m2 istället för 80 m2. Hästarna låg inte ner lika mycket i ligghallen med 80 m2
eller lika många i hallen samtidigt.
Hästarna valde i studien att resa sig upp i de flesta fall med halv rullning eller inte med
någon rullning alls, de valde ytterst sällan att resa sig med hel rullning. I studien av
Hansen et al. (2006) diskuterade de att beteendet med rullning är något som hästarna
väljer för ökad komfort och om de har tillräckligt med utrymme. Hansen et al. (2006)
resultat visade på att hästar reste sig med rullning till 34%. Denna studies resultat skiljer
sig på det sättet att hästarna väljer att resa sig utan rullning 34% av gångerna när de hade
tillgång till 8 m2 per häst och 32% av gångerna när de hade tillgång till 18 m2 per häst.
Att ytan utökats påverkar inte resningsbeteendet till att öka med signifikanta skillnader
när de har tillgång till 18 m2 per häst. Hästarna reste sig flest gånger utan att rulla sig,
vilket kan tyda på att rullningsbeteende inte har något med stor yta att göra. Skillnaden
kan också bero på att hästarna i Hansens et al. (2006) studie var av större variation, från
ponny till stor häst av olika ras, men det kan också bero på att de hade ett större antal
hästar samt att de inte hade tillgång till ligghall. Hästar använder sig av resningsbeteendet
rulla. I en studie av Raabymagle et al. (2006) studerades resningsbeteendet rulla där
hästar först fick befinna sig i en stor box och sedan i en mindre box under ett antal dagar.
Där syntes det att hästarna använde sig mer av rullning för att resa sig upp när de var i en
mindre box än när de var i en större box.

Material och Metod
Det var positivt att hästarna var relativt enhetliga då alla var valacker och i varierad ålder.
Alla hästarna gick som skolhästar i utbildningen vid hippologprogrammet och utförde
likartat arbete med olika mycket intensitet och krav beroende på vilken åldersgrupp
hästarna tillhörde. Under första perioden dokumenterades hästarnas beteenden under tre
dygn vilket också hade varit önskvärt även i period två, men eftersom hästarna förstörde
avgränsningen till en större yta under sista natten användes bara dokumentation under två
dygn när de hade tillgång till den utökade liggytan på 18 m2 per häst. Det kan ha påverkat
resultatet då hästarna kan ha legat ner och utfört andra liggbeteenden där de inte blev
filmade, på så sätt kunde heller inte det som filmades räknas med i resultatet. Det hade
varit önskvärt att kunnat använda lika många timmar av filmerna för båda perioderna för
ett tydligare och mer tillförlitligt resultat.
Under studien deltog elva stycken hästar, men eftersom en häst drog på sig en skada togs
den ur studien och en ny ersatte den tidigare. Det var alltid tio stycken hästar som deltog
samtidigt under samma period, men den tionde hästen var inte samma häst under period
ett som under period två. Det hade även här varit önskvärt om alla elva stycken hästar
hade genomgått de två perioderna fullt ut för att få ett tydligare resultat.
Sömnperioder kan uppstå när som helst under hela dygnet enligt Dallarie (1986). Därför
studerades liggtid och liggbeteenden under hela dygnet i denna studie. Det är viktigt att
ha med i beräkning att hästarna inte filmades utanför ligghallen. Eftersom häst nr 5 sågs
ligga utanför ligghallen under dagtid då den hade tillgång till 8 m2 per häst går det inte att
utesluta att fler hästar gjorde det och då utanför filmkamerans räckvidd vilket kan ha
påverkat resultatet i studien.
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Det hade varit intressant att använda sig av ett större material som flera olika lösdrifter
för att kunna tyda dessa beteenden bättre och få ett tydligare resultat även kring hur
mycket hästarna stör varandra eller inte. Ett större material, med ett större antal hästar i
varierad ålder hade också varit väldigt intressant för att se tydligare resultat gällande
liggbeteenden och ålder. Det hade också varit intressant att använda sig av olika typer av
flockar i detta försök för att se om flockdynamiken påverkar liggbeteenden negativt eller
positivt. Det hade varit önskvärt att studera fler olika liggbeteenden så som beteendet
skrapa mot underlaget för att se om detta liggbeteendet också påverkas av liggytans
variation på ett positivt eller negativt sätt. Därför hade ett mer utvecklat etogram varit
önskvärt i studien.

Tillämpning
Arbetet skulle kunna användas av ridskolor, hästföretagare och så även av olika privata
hästägare om de överväger att använda sig av ett lösdriftsystem, där hästar får hög
stimulans vad gäller rörelse och utspridd fodergiva. Denna studie kan hjälpa dem att välja
storlek på sin ligghall, då minst angivna mått per häst kanske inte är optimalt för en större
grupp med hästar. Hästägare kan få en inblick i hur hästarnas liggbeteende påverkas av
den totala ytan men också hur hästar påverkar varandra beroende på tillgänglig liggyta.
Det hade varit önskvärt om arbetet kunde påverka valet kring ytan av ligghallens storlek
och utformning till hästägare. Förhoppning om att kunna påverka till djurskyddsmässiga
förbättringar för alla som väljer denna typ av inhysningssystem. En del hästar tycks
undvika att ligga på sidan alltså med huvudet mot underlaget så kan de ha förekommit att
deras behov av REM sömn uteblivit. REM sömn är något som hästar kräver för att
fungera normalt då det är ett grundläggande behov som måste tillgodoses. Det är viktigt
att se till det individuella behovet av storlek på ytan och att kravet på yta per häst när det
gäller ligghall ska utökas av denna anledningen. Detta för att undvika att individer som
kräver större yta ska slippa lida i form av utebliven sömn.

Förslag på framtida studier
Det som skulle vara mest intressant att se är om det finns en maximal yta på ligghall,
alltså en yta där hästars liggbeteende inte längre påverkas av ytans storlek. Därefter skulle
det kunna få fram ett nytt perspektiv kring vad som borde vara minst angivna mått. Så att
hästar med individuella behov av större yta också kan trivas i ligghallen.
Det hade också varit intressant att följa flera olika flockar av hästar i samma ytor, alltså
använda sig av en flock med endast unghästar, en med endast äldre hästar samt en flock
med blandat valacker och ston för att se hur dynamiken i flocken påverkar liggbeteenden.
Något som också hade varit intressant att studera är om utformningen av själva ligghallen
hade påverkat hästarnas liggbeteende i större utsträckning. Samtliga ligghallar i denna
studie har en hel långsida öppen, vilket gör att faktorer utanför ligghallen kan påverka
hästarnas liggbeteende. Det hade varit intressant att se om det påverkas av att ligghallen
har två mindre öppningar och därmed får hästarna mindre påverkan av faktorer utanför
ligghallen. Även att olika sorters ligghallar finns att välja mellan i samma försök för att se
om hästarna väljer att ligga mer i en av hallarna.
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Slutsats och hypotesprövning
Studien visade signifikant skillnad i hästarnas liggtid och de olika stora liggytorna.
Hästarna låg ner en längre tid på bröstet, på sidan och totalt i liggtid när de hade tillgång
till 18 m2 per häst. Det visade sig inte vara någon signifikant skillnad vad gällde
beteenden att störas av annan häst eller uppkörd av annan häst mellan de olika stora
liggytorna. Beteendet som gällde liggförberedelsen nosa visade en signifikant skillnad
mellan de olika stora liggytorna, då de utförde beteendet mer när de hade tillgång till 18
m2 per häst. Rekommendationen blir att den som bygger ligghall bör använda en större
yta än 8 m2 per häst.
Studiens hypotes ”Liggtiden kommer att öka när liggytan utökas från 8 m2 per häst till 18
m2 per häst.” antogs.
Den andra hypotesen ”Hästarna kommer störa varandra mer när de ska eller utför sitt
liggbeteende då de har tillgång till en liggyta på 8 m2 per häst jämfört med liggytan på 18
m2 per häst” förkastas i föreliggande studie, den kan vara giltig i vidare studier.

SAMMANFATTNING
I det vilda lever hästar i mindre grupper tillsammans som flockdjur där de under större
delen av dygnet utför sitt födosöksbeteende. Utevistelse på vintern ställer särskilda krav
om hästar ska hållas ute mer än sexton timmar per dygn. Att hästar går ute mer än tio
timmar per dygn är något som motverkar förslitningsskador på grund av den ökade
rörelsemängden som i sin tur stärker skelettet av den ökade belastningen. Ett Active
Stable® system hjälper hästägare att berika hästarnas miljö med utfodring på olika platser
flera gånger om dagen och på så sätt öka hästarnas rörelse i hagen.
Sömn är ett grundläggande behov för alla däggdjur och hästars totala sovtid beräknas
vara ungefär fyra timmar för tamhästar och ungefär en timme för hästar som lever i det
vilda. Hästar har två olika typer av sömn som delas in beroende på hur hög och låg
hjärnaktivitet hästen har. SWS (Slow-wave sleep) sömn och REM (Rapid eye
movements) sömn. REM sömn kan inte uppstå utan att hästen gått in i SWS sömn först
och det kräver att hästen ligger ner och kan luta sitt huvud mot ett fast underlag. Detta
ställer krav på att ytorna är liggvänliga och att hästarna trivs i flocken, samt att de har
tillräckligt med utrymme för att vilja ligga ner.
Studiens primära syfte var att ta reda på om hästars liggbeteende ändras beroende på hur
stor liggyta hästarna har tillgång till. Det sekundära syftet med studien var att
dokumentera hur länge hästar i grupphästhållning ligger ned och på vilket sätt, samt om
de blir störda av andra hästar när de utför eller ska utföra sitt liggbeteende. För att besvara
syftet användes dessa frågeställningar; Hur påverkas liggtiden och liggbeteenden när
liggytan varierar? Blir hästarna störda av andra hästar när de ska eller utför sitt
liggbeteende?
Studien utfördes i ett Active Stable® system på Ridskolan Strömsholm. I studien
begränsades ytan till en kortare period med mindre liggyta (8 m2 per häst) för att sedan
utökas till en större liggyta (18 m2 per häst). Hästarnas beteenden dokumenterades genom
att de blev filmade dygnet runt i ligghallarna. Ett etogram användes för att dokumentera
hästarnas liggtid och olika liggbeteenden.
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Hästarna låg ner en längre tid på bröstet, på sidan och totalt i liggtid när de hade tillgång
till 18 m2 per häst jämfört med när de hade tillgång till 8 m2 per häst. Beteendet som
gällde liggförberedelsen nosa visade en skillnad mellan de olika stora liggytorna, då de
utförde beteendet mer när de hade tillgång till 18 m2 per häst än när de hade tillgång till 8
m2 per häst. Det visade sig inte vara någon skillnad vad gällde beteenden att störas av
andra hästar på olika sätt mellan de olika stora liggytorna. Rekommendationen blir att
den som bygger ligghall bör använda sig av en större yta än 8 m2 per häst.
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