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Varmblodsston i Brösarpsprojektet 

Mitanni (SWB), född 2017
e. Karmel van de Watering  u. Shiva  e. Stakkato 

Push Play M&M (40) (SWB), född 2018 
e. Gamelus R  u. Caprifol  e. Cardento 

Ask for Carmenzita (SWB), född 2017 
e. Karmel van de Watering  u. Chianti  e. Cortez

U-2 Dragon Lady LVST (SWB), född 2018  
e. Karmel van de Watering u. Omega  e. Corrado  

Ägare Interbreed AB 

Hedvig (SWB), född 2018  
e. Hip Hop  u. Philipa  e. Waldes  

Ägare Fredrik Persson

I år följer vi huvudsakligen flocken till fots och testar ett auto- 
matiserat övervakningssystem. Förhoppningsvis skall det i 
framtiden bli möjligt för den enskilde hästägaren att följa sina 
hästars hälsotillstånd och aktiviteter i sin smartphone. 
 Sannolikt kommer köpare av dyra hästar inom en snar fram-
tid att begära dokumentation av hur hästen fötts upp m m, en 
”uppfödningsjournal”. 

De som köper en häst – ung eller gammal – bör vara medvetna 
om vad de köper. Alla som köper en begagnad bil kan få doku-
mentation om mätarställning, servicetillfällen, m m. Det är där-
för anmärkningsvärt att det som regel saknas information om 
hur en häst har fötts upp eller använts. Då hästar idag oftast är 
dyrare än begagnade bilar börjar det kanske bli dags att kräva att 
få se en ”hästjournal” för att en hästaffär skall avslutas? 

Hästen i Skåne vill genom samverkan med andra intressenter 
undersöka hur unghästar utvecklas om de ges möjlighet att röra 
sig i frihet på mycket stora och kuperade marker med varierande 
underlag. 
 Under 2019 följer vi en grupp bestående av ett 30-tal ett- och 
tvååriga islandshästar och SWB hopphästar. Deras status och 
utveckling studeras genom okulär inspektion minst en gång per 
dag. Dessutom studeras några av hästarnas beteende noggrant 
dygnet om med Hoof Step-systemet. Trots att antalet hästar i de 
olika grupperna är för litet för att dra några säkra slutsater är det 
ändå intressant att konstatera de stora skillnaderna.

   Det påbörjade pilotprojektet verkar ge lovande resultat och 
gruppen avser att under hösten lägga upp ett större och mer 
vetenskapligt projekt för att öka vår kunskap om betydelsen av 
hästuppfödning i semivild natur. Tanken är att kunna utnyttja 
Sveriges unika markresurser för uppfödning av hållbara täv-
lingshästar med attraktiv härstamning som hästköpare i hela 
världen nu letar efter.  
 Om de påbörjade testprojekten faller väl ut och tilldelas 
fortsatta forskningsmedel är ambitionen att 2020 utöka antalet 
hopphästar i flocken, eventuellt också med avelsston med föl.

Brösarpsprojektet - unga hästar på stora, kuperade marker
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Summering av delresultat
Så här långt i studien kan vi notera följande:

● Hästarna i Brösarp är mer än dubbelt så aktiva som referens- 
hästarna i lösdriften och mer än fyra gånger så aktiva som häs-
tarna på box. ”Aktivitet” är ett samlingsmått på hästens alla rö-
relser vilka, utöver hästens underhållsnivå, förbrukar energi.

● Hästarna i Brösarp tillryggalägger en distans motsvarande 
hästar i vilt tillstånd, d v s 8 km/dygn. Referenshästarna i lös-
driften rör sig knappt hälften så långt under dygnet (då finns en 
lösning som tvingar dem att förflytta sig mellan t ex vatten, bete 
och ligghall). Referenshästarna på box med gräshage dagtid rör 
sig en fjärdedel så långt, ca 2 km per dygn. För att referenshäs-
tarna i lösdriften ska komma upp i samma aktivitetsnivå som 
hästarna i Brösarp krävs ca 1,5 timmes motion i kuperad terräng 
i alla gångarter.

● Hästarna i Brösarp och referenshästarna tuggar i snitt ca 11 
timmar/dygn, vilket ligger nära de 14-18 timmar hästar i natur-
ligt tillstånd ägnar åt att både söka föda och förflytta sig. Däre-
mot aktiverar och förflyttar sig inte referenshästarna i samma 
omfattning för att söka föda som hästarna i Brösarp.
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Hagdisponering
Genom att göra heat maps kan vi beskriva hur hagarna dispo-
neras av hästarna i Brösarp. De har tydliga favoritplatser; vid 
grinden, vattnet och mitt i hagen på en höjd med utsikt och 
där det fläktar. Flocken följer ett tydligt rörelsemönster över 
dygnet.

Slutsats
Av detta första resultat kan vi konstatera att det krävs ordent-
ligt stora kuperade hagar för att hästen ska röra sig naturligt 
i samma omfattning som i vilt tillstånd. Hästar som hålls i  
mindre lösdrifter behöver arbetas minst 1,5 timme för att 
nå upp i samma nivå. Hästar på box med tillgång till hage  
behöver arbeta betydligt mer än så. Detta ställt till att hästar 
i lösdrift och på box äter i lika stor omfattning som hästarna i 
Brösarp men gör av med betydligt mindre energi.

Om hästar ska hållas enligt deras naturliga förutsättningar 
kan detta vara en intressant tankeställare.

Det pågår en debatt om att många hästar idag är i överhull och 
rör sig för lite. Denna pilotstudie fortsätter under ytterligare 
några månader och fokus kommer vara att titta på just energi-
förbrukning som ytterligare ett mått.
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Hagdisponering 

Genom att göra heat maps kan vi beskriva hur hagarna disponeras av hästarna i Brösarp. I exemplen 
nedan syns VAR hästarna ofta befinner sig. Hästarna har tydliga favoritplatser såsom; vid grinden, 
vattnet och mitt i hagen på en höjd med utsikt och där det fläktar. Flocken följer ett tydligt 
rörelsemönster över dygnet.  
 

 
 

 
Slutsats 
 
Av detta första resultat kan vi konstatera att det krävs ordentligt stora kuperade hagar för att hästen 
ska röra sig naturligt i den omfattning den gör i vilt tillstånd. Hästar som hålls i mindre lösdrifter behöver 
arbetas minst 1,5 timme för att nå upp i samma nivå. Häst på box med tillgång till hage behöver arbeta 
betydligt mer än så. Detta ställt till att hästar i lösdrift och på box äter i lika stor omfattning som 
hästarna i Brösarp men gör av med betydligt mindre energi.  
Om hästar ska hållas enligt deras naturliga förutsättningar kan detta vara en intressant tankeställare. 
Det pågår en debatt om att många hästar idag är i överhull och rör sig för lite.   
 
Denna pilotstudie fortsätter under ytterligare några månader och fokus kommer vara att titta på just 
energiförbrukning som ytterligare ett mått. 
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BAKGRUND: Den 15 maj släpptes en flock hästar i Brösarps 
Backar (ca 70 ha mycket kuperat bete) bl a utrustade med Hoof-
Steps lösning för övervakning av hästens välmående. Syftet är 
att långsiktigt mäta effekterna av att låta unghästar växa upp på 
stora, kuperade ytor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 Som referens till studien samlas data från hästar hållna dels 
i lösdrift dygnet runt (en islandshäst och ett varmblod på 2 ha 

bete med ligghall) och dels på box nattetid med tillgång till egen 
beteshage dagtid (två varmblod på 0,5 ha vardera). Den enda 
skillnaden är att hästarna på box har tillgång till hö nattetid.
 Detta är en första pilotstudie i att genom objektiva data se 
hur det skiljer sig mellan tre olika hästhållningsformer på ett 
antal punkter såsom; aktivitet, vila, ätande och tillryggalagd dis-
tans.

Redovisning av erhållna resultat så här långt
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Hästen i Skåne driver tre  högprioriterade utvecklingsprojekt:
(1) Skånsk hästföretagardag
(2) Hästunderstödd terapi inom humansjukvården
(3) Avel och uppfödning av hållbara tävlingshästar

Övergripande mål med projekt tre är att Sveriges unika mark- 
resurser för naturlig hästuppfödning på sikt skall kunna utveck-
las till en betydande konkurrensfördel. 
 För att kunna locka svenska och utländska hästar till grupp-
uppfödning i lösdrift på dessa marker behöver kvalitetscertifie-
rade avels- och uppfödningscentrum (AUC) utvecklas. Ett AUC 
måste ha tillgång till kompetent personal, veterinär expertis för  
bl a artificiell insemination och embryotransfer samt också ha ett 
antal sk mottagarston. Dessutom måste det finnas betryggande 
och kontinuerlig övervakning av samtliga hästar.    

För att det skall bli möjligt att på sikt skapa AUC på olika håll i 
landet måste projekt avseende progressiv avel och uppfödning 
som redan pågår  lokaliseras och samordnas. För att stimulera 
utvecklingen har Hästen i Skåne tagit initiativ till en serie semi-
narier  för att stimulera till användning av embryotransfer med 
mål att få fram internationellt intressanta stofamiljer. 
 Vidare har Hästen i Skåne i samverkan med Brösarpsgården,  
HoofStep och Agria startat upp ett pilotprojektet avseende  
härdande uppfödning av unghästar  på Brösarpsgårdens  stora 
och  kuperade betesmarker.
 Vår förhoppning är att nästa vår kunna arrangera ett sym-
posium om avel, reproduktion och naturlig uppfödning av 
kvalitetshästar för att stimulera pågående verksamheter till 
samverkan och vidareutveckling för att på sikt bli attraktiva kva-
litetscertifierade AUC. 
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Utvecklingsprojekt i Hästen i Skåne


