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Djurskyddsmyndighetens föreskriftsmotiv nr 4/2007.
Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex
31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).
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1 kap. Allmänna bestämmelser
Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid all hästhållning om inte annat anges i
föreskrifterna.
2 § Hästar får hållas och skötas på annat sätt än vad som anges i dessa föreskrifter om en veterinär har ordinerat detta av veterinärmedicinska skäl.
3 § Ord eller uttryck som används i denna författning har följande betydelse:
avvänjning: process som innebär att fölet skiljs från stoet, bl.a. i syfte att få
stoets mjölkproduktion att upphöra,
dBA: enhet för mätning av bl.a. ljudnivå (ljudtrycksnivå). "A" anger att den
ingående ljudstyrkan vägts över det standardiserade A-filtret före
nivåangivelsen. dBskalan är logaritmisk; en ökning eller minskning av
ljudnivån med 10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling
respektive halvering av ljudstyrkan,
grovfoder: stråfoder som vanligtvis utgörs av gräs, hö, hösilage, ensilage eller
halm,
hovbeslag: material eller anordning som skyddar, understödjer eller ger fäste
åt hästens hov, t.ex. hästskor, barfotaboots eller hovplast,
individuell uppstallning: hästar som inhyses en och en, vanligen i spilta eller
box,
häst: hästar, ponnyer, åsnor samt korsningar mellan dessa,
kalla årstiden: den tid på året då betestillväxt inte sker,
korttidsuppstallning: inhysning av hästar i permanenta eller tillfälliga stallar
under maximalt fem dygn, exempelvis gäststallar i samband med tävling. Om
syftet är att en häst ska stanna på platsen mer än fem dagar är det fråga om
stadigvarande uppstallning från första dagen,
ligghall: stall med liggplatser för lösgående hästar. Hästarna hålls inte
instängda i stallet utan kan själva välja när de vill använda det,
mankhöjd: lodrätt avstånd mellan mankens högsta punkt och det plan som
hästen står på,
nödventilation: alternativ ventilationslösning för mekaniskt ventilerade häststallar som upprätthåller en godkänd luftmiljö och som fungerar även vid
strömavbrott, exempelvis öppningsbara fönster,
ppm: koncentration av ett visst ämne mätt i miljondelar (parts per million),
stadigvarande uppstallning: hållande av en häst i en byggnad i hästens
ordinarie utrymme såsom t.ex. en box, lösdrift etc.
stadigvarande hästhållning: när hästar hålls i sin hemmamiljö t.ex. hos sin
ägare, tränare eller fodervärd,
stall: byggnad för hållande av djur,
termisk komfort: hästarna har termisk komfort inom den s.k. termoneutrala
zonen. I denna zon kan hästarna utan svårigheter upprätthålla sin värmebalans.
Den termoneutrala zonen begränsas nedåt av den nedre kritiska temperaturen
och uppåt av den övre kritiska temperaturen. När omgivningen har en temperatur under den undre kritiska temperaturen måste hästarna öka sin ämnesom-
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sättning och äta mer foder för att behålla sin kroppstemperatur. Vid temperaturer över den övre kritiska temperaturen kommer hästarnas kroppstemperatur
att stiga på grund av att de av fysikaliska skäl inte kan bli av med sin överskottsvärme. De kritiska temperaturgränserna påverkas av en mängd faktorer
såsom hästarnas vikt, hästarnas hälsa, utfodringsintensitet, lufthastighet,
luftfuktighet, liggytor, strö, antal hästar i gruppen samt hästarnas möjlighet till
rörelse,
utegångshäst: en häst som går ute eller har möjlighet att gå ut på betesmark
eller i rasthage mer än 16 timmar per dygn under den kalla årstiden då betestillväxt inte sker, samt
ätspilta: spilta som hästen endast vistas i under korta perioder för att äta.
Hänvisningar till övriga bestämmelser
4 § Grundläggande bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas finns i
djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen.
För hästar som hålls för offentlig förevisning gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker m.m.
För hästar som hålls på cirkus gäller även Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om cirkusdjur.
För hästar som hålls som försöksdjur gäller även Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och
användning m.m. av försöksdjur.
Bestämmelser om träning och tävling med hästar samt om dopning finns bl.a.
i Djurskyddsmyndigheten föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur
vid träning eller tävling samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS
2005:2) om träning och tävling med djur.
Bestämmelser om transport av hästar finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005
av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/973 samt Djurskyddsmyndighetens
föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur.
Bestämmelser om förprövning av häststallar finns i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1999:95) om förprövning av djurstallar.

2 kap. Skötsel och hantering
Allmänna krav
1 §4 Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses.
Allmänna råd till 2 kap. 1 §
Hästar bör hållas tillsammans med artfränder.
2 § När hästar förflyttas ska de hanteras lugnt. Hästarna ska ha tillräckligt med
utrymme för att kunna förflytta sig.
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EUT L 3, 5.1.2005, s. 1, Celex 32005R0001.
Övergångsbestämmelse, se sid. 14.
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Allmänna råd till 2 kap. 2 §
Förflyttning av hästar bör inte ske genom koppling till motorfordon.
3 § Hästar ska hållas tillfredsställande rena.
4 § Hästarnas hovar ska inspekteras regelbundet och verkas vid behov.
Hovarna ska vid behov förses med hovbeslag.
Allmänna råd till 2 § djurskyddslagen
Hästarnas känselhår bör inte klippas av eller på annat sätt avlägsnas
annat än av veterinärmedicinska eller funktionella orsaker.
Med känselhår avses de speciella, hårda hårstrån på mule och runt
ögonen som hästen använder för sin känsel.
Avvänjning av föl
5 § Föl ska avvänjas på ett sätt som tar hänsyn till deras psykiska och fysiska
hälsa.
Allmänna råd till 2 kap. 5 §
Följande metoder utgör exempel på när fölets psykiska och fysiska
hälsa kan anses vara tillgodosedd vid avvänjning:
1. Naturlig avvänjning – fölet går med stoet till dess stoet inte längre
tillåter diande. Detta sker vanligen då fölet är 8-10 månader gammalt om
stoet är dräktigt.
2. Successiv avvänjning – fölet avvänjs under några veckors tid genom
att del av dygnet vistas i utrymme omedelbart intill stoets utrymme med
möjlighet till fysisk kontakt men inte till diande alternativt vistas i utrymme tillsammans med fölgrupp. Resterande del av dygnet går fölet
tillsammans med stoet. Denna typ av avvänjning kan påbörjas tidigast vid
5 månaders ålder.
3. Avvänjning med hjälp av fölgrupp – fölet går direkt från stoet till en
invand (för fölet tidigare känd) fölgrupp. Denna typ av avvänjning kan
tidigast påbörjas när det yngsta fölet är 5 månader.
Utrustning
6 § Utrustning som används till hästar ska vara väl anpassad, utformad och
anbringad samt i sådant skick att den inte orsakar skador eller sjukdom.
Allmänna råd till 2 kap. 6 §
Täcken bör enbart användas vid behov och då huvudsakligen som skydd
mot kyla, väta eller insekter.
Uppbindning m.m.
7 § Vid uppbindning får endast grimma, halsrem eller motsvarande användas.
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8 § Löpande grimskaft ska användas vid uppbindning i spilta. Detta gäller inte
vid tillfällig uppbindning.
9 § En häst som hålls uppstallad i spilta ska bindas så att den kan ligga med
huvudet vilande mot underlaget.
10 §5 En häst får inte hållas bunden i spilta mer än sammanlagt 16 timmar per
dygn. Detta gäller dock inte i följande fall:
1. om det är nödvändigt för att skydda hästen vid onormala väderleksförhållanden,
2. om det är nödvändigt för att skydda hästen från skador eller sjukdom vid
onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas,
3. om det är nödvändigt för att skydda hästen mot allvarliga insektsangrepp,
eller
4. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan
undanröjas på annat sätt.
11 § En häst får endast tillfälligtvis hållas bunden på annan plats än i spilta och
den ska då hållas under uppsikt.
12 § När hästar hålls på bete får deras rörelsefrihet inte begränsas genom att
en tyngd eller annat hindrande föremål fästs vid hästen. Rörelsefriheten får
inte heller begränsas genom att hästen binds upp, genom att olika delar av
hästens kropp binds samman eller genom att hästen binds samman med en
annan häst.

3 kap. Byggnader och förvaring
Allmänna krav
1 § Vid en anläggning där hästar hålls under den kalla årstiden ska alla hästar
samtidigt kunna beredas utrymme i stall.
2 § De mått som anges i dessa föreskrifter är minsta mått och centrummått för
normal inredning om inte annat anges.
Mindre avvikelse från föreskrivna mått kan dock godtas i befintliga stallar
under förutsättning att följande kriterier uppfylls:
1. djurmiljön i stallet som helhet är mycket god,
2. konsekvenserna av måttavvikelsen bedöms endast ha ringa påverkan på
hästen avseende den funktion som måttföreskriften syftar till,
3. måttavvikelsen innebär inte någon ökad risk för skador, stress eller ohälsa
hos hästarna, samt
4. måttavvikelsen innebär inte att tillsynen och skötseln av hästarna försvåras.
Detsamma gäller vid ombyggnad av stallar som förprövas om länsstyrelsen
vid förprövningen bedömer att kriterierna i punkterna 1 - 4 ovan uppfylls i
stallet efter åtgärden och att planlösningen i stallet är god.
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3 § Hästar som hålls i stall ska hållas i utrymmen som minst uppfyller de mått
som anges i tabellerna nedan.
Utrymme i spilta
Angivelserna i denna tabell är optimala mått som ej får underskridas eller
markant överskridas.
Tabell 1
Uppstallning
Mankhöjd
(m)

< 0,85
0,86 – 1,07
1,08 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,48
1,49 – 1,60
1,61 – 1,70
>1,71

Längd
(m)

Bredd
(m)

1,50
1,80
2,15
2,35
2,45
2,65
2,85
3.00

1,00
1,15
1,40
1,50
1,60
1,75
1,85
2,00

Ätspilta

Skiljeväggens
höjd (m),
exkl. ev.
galler
0,80
0,95
1,15
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60

Längd
(m)

Bredd
(m)

1,40
1,75
2,10
2,30
2,40
2,60
2,75
2,90

0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

Utrymme i box
Tabell 2

Individuell uppstallning
Mankhöjd
(m)
< 0,85
0,86 – 1,07
1,08 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,48
1,49 – 1,60
1,61 – 1,70
>1,71

Area1)
(m2)
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Kortaste
sida (m)
1,50
1,60
1,90
2,10
2,20
2,35
2,50
2,70

Fölningsbox och box för
uppstallning av sto med föl2)
Area
(m2)
3,5
4,5
6,5
7,5
8,5
10,0
11,0
13,0

Kortaste
sida (m)
1,60
1,90
2,30
2,50
2,60
2,80
3,00
3,20

1) Vid korttidsuppstallning får arean minskas till 85 % av angivna mått.
2) Sto med föl får hållas tillsammans i detta utrymme fram till och med fölets sjätte
månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.
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Utrymme per häst vid grupphållning
Tabell 3

Gruppbox
2

(Area i m )

Ligghall1)
(Area i m2)

Vuxna hästar

100 % av arean för vuxen
häst enligt tabell 2

80 % av arean för vuxen
häst enligt tabell 2

Unghästar
12-24 mån.

75 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt
tabell 2

60 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt
tabell 2

Unghästar
5-12 mån.

50 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt
tabell 2

40 % av arean för förväntad vuxenstorlek enligt
tabell 2

1) Avser tillgänglig liggarea. Anordningar för utfodring får inte räknas in i
liggarean. Om hästarna utfodras lösgående inne i ligghallen gäller samma
utrymmeskrav som för gruppbox.

4 § I nybyggda stallutrymmen avsedda för stadigvarande hästhållning som tas i
bruk efter denna författnings ikraftträdande, ska hästar hållas i box eller ligghall. Detsamma gäller stallutrymmen som genomgått förprövningspliktig tilleller ombyggnad och som tas i bruk efter denna författnings ikraftträdande.
Sådana stallbyggnader som vid förprövning enligt 5 § djurskyddsförordningen godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt före denna författnings ikraftträdande omfattas inte av kravet i första stycket.
Tak, golv, liggyta m.m.
5 § Takhöjden i det utrymme där hästar hålls eller tillfälligt binds ska vara
minst 1,5 × mankhöjden, dock lägst 2,2 m. Takhöjden mäts från den nivå
hästen står på till takkonstruktionens eller annan byggnadsdetaljs lägsta nivå.
Takkonstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanför boxeller spiltvägg ska inte inräknas i takhöjden.
6 § Dörröppningar där hästar passerar ska vara utformade så att de kan passera
på ett lugnt och säkert sätt.
Allmänna råd till 3 kap. 6 §
Fritt öppningsmått i boxdörr och stalldörr bör vara minst 1,2 x 2,2 m.
7 § Golv och liggytor ska ha en jämn och halksäker yta och i övrigt vara
utformade så att hästarna kan förflytta sig säkert på dem.
Allmänna råd till 3 kap. 7 §
Stallgångar bör ha minst följande bredd:
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bakom hästar som hålls i spilta
mellan två spiltrader i ridskolestall
mellan två boxrader eller boxrad och vägg
mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången

3,0 m
3,5 m
2,5 m
3,5 m

8 § Liggytorna ska ge god liggkomfort och vara försedda med strö eller vara
konstruerade på ett sätt som ger motsvarande komfort.
Liggytorna ska hållas torra och rena.
Strömedel ska vara av lämplig typ och ha god hygienisk kvalitet.
9 § Stallutrymmen ska rengöras noggrant minst en gång per år.
Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor
10 §6 Boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara
utformade så att hästarnas sociala behov tillgodoses. Dessa ska även vara
utformade så att skaderisken minimeras.
Tillverkningsmaterial ska ha tillräcklig hållfasthet för att stå emot hästsparkar.
Allmänna råd till 3 kap. 10 §
Boxväggar och skiljeväggar mellan spiltor bör vara utformade så att:
1. hästarna kan se och höra andra hästar,
2. hästarna kan ha fysisk kontakt med varandra,
3. hästar som visar aggression mot varandra inte skadar eller stör
varandra, samt
4. hästarna inte kan fastna med hov, huvud eller käke.
Andra punkten gäller inte om det är uppenbart olämpligt att hästarna
har fysisk kontakt.
Särskilda krav vid fölning och utrymme för behandling m.m.
11 § Om fölning sker på annan plats än i fölningsbox ska stoet har möjlighet
att gå undan. Det tillgängliga utrymmet för stoet ska minst motsvara det som
anges för fölningsbox i 3 §, tabell 2.
12 § Hästar som behöver särskild vård ska kunna tas omhand lösgående i ett
närbeläget utrymme och ska där vid behov kunna stallas upp individuellt.
Utrymmet ska ha ett klimat som hästarna är vana vid.
För utegångshästar och för hästar som under den kalla årstiden hålls i stallar
med utomhusliknande klimat ska det även finnas behandlingsplatser som kan
värmas upp eller på annat sätt vara anpassade så att hästarnas behov av termisk
komfort tillgodoses.
Allmänna råd till 3 kap. 12 §
De utrymmen som avses i 12 § bör kunna hysa minst var 25:e häst.
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Förvaring av häst i transportfordon
13 § Hästar får, i samband med aktiviteter som de transporteras till, vid behov
förvaras i transportfordonet. Detta gäller endast hästar som inte oroas av denna
typ av uppstallning och om förhållandena i transportfordonet är goda. Hästar
ska vid dessa tillfällen ses till minst en gång per timme.
Vid de tillfällen som anges i första stycket får hästar förvaras i transportfordonet nattetid om samtliga villkor för uppstallning i box kan tillgodoses.
Stallklimat och luftkvalitet
14 § Stall ska ha ett klimat som är anpassat till de hästar som vistas där,
(termisk komfort).
15 § Samtliga hästar i stallet ska tillförsäkras kontinuerlig tillförsel av frisk
luft.
16 § I ett stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar som
överstiger följande värden:
ammoniak: 10 ppm,
koldioxid: 3 000 ppm,
svavelväte: 0,5 ppm,
organiskt damm: 10 mg/m³.
17 § I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.
18 § I värmeisolerade stallar får den relativa luftfuktigheten under vintern inte
annat än undantagsvis överstiga 80 procent såvida inte stalltemperaturen
understiger 10o C. I sådana fall får den numeriska summan av stalltemperaturen
och relativa fuktigheten inte överstiga 90.
I oisolerade stallar får den relativa fuktigheten inte annat än undantagsvis
överstiga uteluftens relativa fuktighet med mer än 10 procentenheter.
19 § Utgödslingssystem ska vara utformade så att luft inte kan strömma via
utgödslingssystemet till stallavdelningen.
Ljus och buller
20 § Häststallar får vara försedda med andra ljusinsläpp för dagsljus än fönster.
21 § Stallar ska vara försedda med fast monterad belysning som inte förorsakar
hästarna obehag och som medger att tillsyn kan utövas utan svårigheter. Kravet
på fast monterad belysning gäller inte för ligghallar under förutsättning att tillräcklig belysning som möjliggör tillsyn är ordnat på annat sätt.
22 § Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar
hästarnas hälsa menligt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för
mekaniskt buller överstigande 65 dBA.
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Skadeförebyggande åtgärder
23 § Föremål och ämnen som kan skada hästarna ska förvaras så att de är
oåtkomliga för dessa.
24 § Fönster, belysningsanordningar, elektriska ledningar och andra elinstallationer samt speglar som hästarna kan nå i det utrymme där de normalt vistas,
ska vara försedda med lämpliga skydd eller vara utformade så att hästarna inte
kan skadas.
25 § Vid ny-, till-, eller ombyggnad av stallar ska dessa utformas så att det för
hästarna finns godtagbart byggnadstekniskt eller likvärdigt skydd mot brand
samt godtagbara förutsättningar att rädda hästarna vid brand.
Detsamma gäller när en stallbyggnad ändras eller används på ett sätt som
innebär en ökad brandrisk eller om verksamheten i stallet eller intilliggande
utrymmen helt eller delvis ändras till annan verksamhet.
Reparations- och underhållsåtgärder omfattas inte av första stycket.
Allmänna råd till 3 kap. 25 §
Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer bör följas vid
nybyggnad och större om- och tillbyggnad av häststall.
26 § Det ska finnas en godtagbar plan för hur djurskyddet ska upprätthållas vid
elavbrott.

4 kap. Foder och vatten
Foder
1 § Hästar ska utfodras enligt följande:
1. med individuellt anpassad och välbalanserad fodergiva,
2. med daglig tillräcklig tillgång till grovfoder för att tillgodose behovet av
växtfiber och sysselsättning,
3. så att deras behov av långa ättider tillgodoses, samt
4. så att de inte blir över- eller underviktiga i förhållande till sitt användningsområde.
Ytterligare bestämmelser om foder finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.
2 § Foder ska vara av lämplig struktur och fodergivan ska garantera en
välbalanserad näringstillförsel.
Vatten
3 § I de fall hästar inte har fri tillgång till dricksvatten ska de erbjudas vatten
och ges möjlighet att dricka sig otörstiga minst två gånger dagligen jämnt
fördelat över dygnet.
Ytterligare bestämmelser om vatten finns bl.a. i 3 § djurskyddslagen.
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4 § Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och
placerade så att hästarna lugnt och naturligt kan inta sitt foder och vatten.
Allmänna råd till 4 kap. 4 §
Ätspiltor i lösdriftssystem och spiltor i foderstationer bör vara försedda
med en avskiljningsanordning bakom hästarna.
Hästar bör ha fri tillgång till dricksvatten.
Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst 6 liter per minut.
För hästar som vintertid hålls i utrymmen där temperaturen sjunker
under noll grader bör vattningsfunktionen frostskyddas.

5 kap. Rastning och utevistelse
Allmänna krav
1 §7 Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina
naturliga gångarter.
För föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska denna rastning ske
tillsammans med minst en annan häst.
Första stycket gäller inte
1. hästar som på grund av skada eller sjukdom inte bör röra sig fritt,
2. när hästar tillfälligt befinner sig på annan ort än där de stadigvarande hålls,
3. om det är nödvändigt för att skydda hästarna vid onormala väderleksförhållanden,
4. om det är nödvändigt för att skydda hästarna från skador eller sjukdom vid
onormala markförhållanden som inte kunnat förebyggas,
5. om det är nödvändigt för att skydda hästarna mot allvarliga insektsangrepp,
eller
6. om det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp som rimligen inte kan
undanröjas på annat sätt.
Andra stycket gäller inte om risk för oönskad betäckning föreligger.
2 § Sådan rastning som avses i 1 § ska ske utomhus i rast- eller beteshagar.
Där möjlighet saknas att anlägga rast- eller beteshagar kan sådan rastning
istället ske i ridhus, paddock eller motsvarande.
3 § Hästar ska sommartid hållas och skötas på ett sådant sätt att risken för att
de ska utsättas för svåra insektsangrepp minimeras.
Markytor och stängsel
4 § Vid halka ska sådana åtgärder vidtas att hästarna kan förflytta sig säkert.
5 § Markytor som är hårt belastade av hästarna ska vara dränerade eller
naturligt ha motsvarande egenskaper.

7

Övergångsbestämmelse, se sid. 14.
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6 § Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål med
uppenbar risk att skada hästarna. Uppenbart riskabla områden ska avgränsas så
att de blir oåtkomliga för hästarna.
7 § Stängsel ska vara väl uppsatt och underhållet samt i övrigt utformat och
anordnat på ett sådant sätt att hästar som hålls inom stängslet eller drivs mellan
stängsel inte skadas. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta.
Allmänna råd till 5 kap. 7 §
Elstängsel bör utformas så att materialet brister om en häst fastnar.
8 § Stängsel som innehåller taggtråd får inte användas.
Befintliga taggtrådsstängsel för häst får dock brukas till och med den 31
december 2009. Om sådant taggtrådsstängsel används gäller dock följande.
Stängsel som innehåller taggtråd får inte vara elektrifierade. Elektrifierad
elstängseltråd får dock monteras på stängsel som innehåller taggtråd om fastsättningsanordningen utförs på ett sådant sätt att ett horisontellt minimiavstånd
av 150 mm mellan elstängseltrådarnas och taggtrådarnas vertikalplan säkerställs. Därutöver ska taggtråden jordas på återkommande avstånd och
elstängseltråden monteras på den sida som djuren hålls på.
Utegångshästar
9 § Endast hästar som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får
hållas som utegångshästar. En ytterligare förutsättning för att hålla utegångshästar är att de yttre förhållandena såsom terräng och markbeskaffenhet är
lämpliga för hästarna.
Allmänna råd till 5 kap. 9 §
Hästar som ska hållas som utegångshästar bör, för att utveckla en
lämplig hårrem, vänjas vid utevistelsen i god tid före den kalla årstiden.
10 § Utegångshästar ska under den kalla årstiden när betestillväxt inte sker ha
tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind
samt en torr och ren liggplats.
Allmänna råd till 5 kap. 10 §
En ligghall för utegångshästar bör ha en öppen sida eller flera större
öppningar för att undvika att ranghöga hästar hindrar övriga hästar från
att gå in eller ut ur ligghallen.
Den öppna sidan och större öppningar bör i normalfallet ha söderläge.

6 kap. Tillsyn
Allmänna råd till 3 § djurskyddslagen
Hästar som går i skrittmaskin bör hållas under uppsikt.
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1 § Hästar ska ha tillsyn minst en gång dagligen.
Nyfödda, sjuka eller skadade hästar och hästar som beter sig onormalt ska ses
till oftare. Detsamma gäller för högdräktiga ston, särskilt vid tiden kring
fölningen.
2 § Automatiska system och anordningar som inverkar på djurskydd och
djurhälsa ska kontrolleras dagligen.

7 kap. Övriga bestämmelser
1 § Om det finns särskilda skäl kan Djurskyddsmyndigheten medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter.
2 § Bestämmelser om straff för brott mot dessa föreskrifter finns i 36 § djurskyddslagen.
---------------------------

Ikaftträdande- och övergångsbestämmelser
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2007. Vissa föreskrifter träder
dock i kraft vid en senare tidpunkt enligt följande:
1. 2 kap. 1 § träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. 2 kap. 10 § och 5 kap. 1 § träder i kraft den 1 augusti 2010.
3. 3 kap. 10 § träder i kraft den 1 augusti 2010. Fram till dess gäller att
boxväggar eller boxdörrar samt skiljeväggar mellan spiltor ska vara
utformade så att skaderisken minimeras.

MATZ HAMMARSTRÖM
Göran Åkerström
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