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Fredagen den 27 april 2012

Michael
Ventorp
förordar
grupphållning med utegång för
1
2
3
4
5
6
7
hästar.
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Gör upphandlingen under konkurrens och se till att stallet blir lättjobbat.
Det är några av experten Michael Ventorps tips till den som ska bygga för
häst.
Hästens välbefinnande stod i fokus när Hästen i Skåne
höll kurs i stallbyggnation och stallmiljö på Jägersro
trav- och galoppbana i Malmö i slutet av mars. För att
lyckas så bra som möjligt behöver den som ansvarar
för stallet planera noggrant, inte minst med tanke på
ekonomin. När det blir dags att köpa tjänster och
material bör leverantörer få konkurrera om att vinna
uppdraget.

KONKRETA TIPS

Sätt två rader med taklampor
i stallgången i stället för en i
mitten. Om ljuset kommer
– Jag har exempel på att det kan variera flera hundra rakt uppifrån skuggar hästen
sig själv och det blir svårt att
procent på ett och samma jobb, sa Michael Ventorp,
forskningsledare på Sveriges Lantbruksuniversitet och se benen ordentligt vid
skötsel.
byggnadsrådgivare på Hir Häst.
Den som bygger om en
Naturligt
byggnad till stall gör ofta för
Michael Ventorp tycker att det är bra om hästar kan
smal stallgång. Tänk på att
hållas så naturligt som möjligt, helst i grupp med
boxar inte behöver vara
tillgång till mycket utomhusmiljö.
fyrkantiga.
– Det gäller att bygga rätt även om det handlar om en Släpp ut hästen i hage när du
sopar och ströar, så slipper
ligghall. Det bästa är att ha en öppen långsida eller
åtminstone två öppningar i långsidan. Principen är att den få i sig partiklarna som
rörs upp i luften.
det ska vara så kort väg som möjligt från öppningen
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till alla delar i hallen, sa Michael Ventorp.

ljuddämpare så blir stallet
tystare och behagligare.
Han tycker inte att man ska öppna en gavelport. Då
kan en ranghög häst ställa sig där och blockera in- och Om möjligt, ha det kallt i
stallet och bygg en separat,
utgång för de andra hästarna.
uppvärmd skötselavdelning
Luftkvalitet
där du kan borsta, sela med
mera.
För den som har hästar i ett mer traditionellt stall är
Vid nybyggnation är det
det viktigt att tänka på luften. Fukt, ammoniak,
bättre att ha lager i marknivå
koldioxid och luftburna partiklar behöver släppas ut
och öppet upp till nock
och frisk luft behöver komma in. En stor
istället för höskulle.
byggnadsvolym är en buffert mot föroreningar, men
den ersätter inte ventilationen. Michael Ventorp
tycker att det är bra om dörrar och fönster kan vara öppna mycket som extra luftning.
Hästar ska kunna ha kontakt med varandra i stallet och även med människor. Det
behöver dock inte innebära att gå ut och in till hästen med skottkärra och höpåsar. Om
man har krav på att få betalt för sitt arbete i stallet finns mycket att spara på att
rationalisera utgödsling och fodring.
– Du vinner jättemycket tid på att inte behöva gå in i boxen vid fodring, sa Michael
Ventorp.
Tina Andersson
Genom att kommentera på ATL.nu så godkänner du våra regler.
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