
 

 

Behandla människor som hästar! 
 

Politiker av olika färg brukar ofta förklara att "vi värnar om den enskildes rätt att bo 

kvar hemma". Detta är ju vackert så länge det verkligen handlar om en "rätt". Men 

många gamla vill inget hellre än att slippa ensamheten och flytta till ett gemensamt 

boende – men de får inte en chans. 

 

Det kan därför vara intressant att läsa vad som gäller för hästar. I 

Djurskyddsmyndighetens författningssamling DFS 2007:6 står följande: 

”2 kap. Skötsel och hantering 
Allmänna krav 

1 §
 
Hästars behov av social kontakt ska tillgodoses.  

Allmänna råd till 2 kap. 1 §  

Hästar bör hållas tillsammans med artfränder.” 

Detta har sedan förtydligats, nedanstående text är hämtad från en länsstyrelses 

webbplats: 

 

”Behov av social kontakt 
Hästar är flockdjur och de har ett stort behov av social kontakt, som helst bör 

tillgodoses genom att de hålls tillsammans med artfränder. Om hästar visar tecken 

på akut stress, stereotypier eller apati kan det ifrågasättas om dess behov av social 

kontakt är tillräckligt tillgodosett. Hästar bör stallas upp så att de har möjlighet till 

fysisk kontakt med andra hästar, om det inte är uppenbart olämpligt. Hästar blir 

lugnare av att kunna se, höra och nosa på andra hästar, men har också behov av 

lugn och ro, bland annat när de äter...Även vid utevistelse bör hästar hållas 

tillsammans med åtminstone en annan häst. 

Daglig utevistelse 
Hästar ska normalt sett dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga 

gångarter, med undantag för vissa situationer, t.ex. när veterinär ordinerar annat. 

De har naturligt ett fysiskt och i varierande grad ett mentalt behov av att röra sig. 

Unghästar och hingstar är de hästkategorier som har störst rörelsebehov. De flesta 

hästar mår dock bra av att vistas ute så mycket som möjligt.” 

 

Enligt vår uppfattning bör man kunna byta ut "hästar" mot "människor" i huvuddelen 

av ovanstående text. Människor har samma behov som hästar! 
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