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Sammanfattning 
 
Arbetet i häststallar idag är fortfarande oerhört traditionellt! Världen över arbetar man på samma 
sätt som man gjort under många år utan att se vilka framsteg som gjorts på mekaniseringssidan. 
Hästgårdar är dessutom ofta små, omoderna och inte alltid anpassade efter den verksamhet som 
bedrivs där. Det kan göra dem svåra att mekanisera, men det finns redan idag en rad olika tekniska 
lösningar och inhysningssystem som skulle underlätta arbetet även i dessa stallar. Det skulle 
samtidigt ge en ibland betydande ekonomisk besparing och bättre stallmiljö för både hästar och 
människor, vilket även innebär mindre förslitningsskador på stallpersonalen. Det är dock få 
hästföretag som utnyttjar dessa möjligheter och istället använder man utrustning och metoder som 
utvecklades under tidigt 1900-tal. 
 
Inom lantbruket är man mycket kostnadsmedveten och arbetskraft är en av de största utgifterna. 
Därför får tekniken bl.a. sköta de tunga arbetsuppgifterna, medan lantbrukaren ägnar sig åt det som 
tekniken har svårare att göra. Man använder också olika optimeringsprogram för att beräkna 
kostnader för foderhanteringskedjor, utgödslingssystem mm. Detta skulle också kunna utnyttjas i 
häststallar. 
 
 Många hästföretagare lägger idag större delen av sin arbetstid på det praktiska stallarbetet i stället 
för att utveckla sitt företag. För att hästföretagen ska bli mer lönsamma och ”företagsanpassade” 
borde befintlig kompetens och erfarenhet inom mekanisering av andra typer av djurstallar utnyttjas 
bättre, vilket också skulle medföra att kostnaderna för arbetskraften minskar. 
 
Häststallar behöver främst effektiva tekniska lösningar för utgödsling och foderhantering, särskilt 
grovfoder. Denna inventering visar att det finns ett flertal fungerande tekniska lösningar för detta 
som skulle kunna fungera bra även i häststallar. Dessa lösningar visas i resultatdelen med bilder och 
kommentarer. 
 Med små modifieringar skulle tekniken fungera utmärkt i många stallar och arbetstiden/kostnaderna 
skulle kunna kapas med upp till 50 %. I ett stall med 10 hästar blir det 600 timmar eller 130 000 kr på 
ett år. I ett 60-hästars stall blir det 3 500 timmar eller 800 000 kr per år! 
 
Vid nybyggnationer, och framförallt i större stallar, blir det snabbt ekonomisk försvarbart att göra 
fasta installationer som är ännu effektivare än de som måste anpassas till ett befintligt stall. Troligtvis 
går det att få ner arbetstiderna till ca 10 % av dagens, men det kräver anpassning och utveckling av 
produkterna 
 
Ventilationen är i de flesta häststallar underdimensionerad (om man följer Svensk Standard). I många 
häststallar har man inga eller mycket dåliga erfarenheter när det gäller ventilation. Detta är givetvis 
mycket oroväckande, då exempelvis ammoniak och damm ger stor risk för hälsoproblem hos både 
häst och människa, och det finns gränsvärden som inte får överstigas. 
 
 En förutsättning för att mekaniseringen i stallar ska fungera på ett bra sätt är att personalen är 
positivt inställd till förändringen, då fungerar tekniken nästan helt utan problem. Det är viktigt att 
personalen får lära känna den nya tekniken väl och att den utformas så att den passar i just deras 
stall. Eftersom majoriteten av dem som arbetar i stallarna är kvinnor är det också nödvändigt att 
utveckla teknik och redskap som är anpassat just för dem. Detta möter idag inga tekniska hinder. 
 
Det visar sig också att de stallar som investerat i någon form av mekanisering av stallarbetet inte vill 
återgå till det traditionella sättet att arbeta. Det visar sig också att inställningen hos personalen är 
viktig, om de inte vill ha det nya systemet så kommer det inte att fungera optimalt. 
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Bakgrund 
 
Lantbrukarna har för länge sedan slutat gödsla ut och fodra för hand. För att deras företag skulle 
klara konkurrensen och vara lönsamma så måste en person kunna sköta många djur, och därför 
genomfördes en omfattande mekanisering inom hela lantbruksnäringen. Nybyggda kostallar har inte 
många likheter med traditionella kostallar. Dessa förändringar har resulterat i högre produktion, mer 
lättarbetade miljöer och friskare kor och personal. Många gånger är byggnaden billigare att bygga då 
planlösningen och inredningen är enklare jämfört med traditionella ladugårdar. Även på svinsidan är 
det rationella lösningar utan manuell utgödsling och utfodring som dominerar även om själva 
byggnaderna fortfarande i stor utsträckning bygger på boxsystem.  
 
När hästarna lämnade lantbruket till förmån för traktorn på 40- och 50 talet, minskade antalet hästar 
radikalt i Sverige. Under många år var hästar en ovanlig syn och de som höll hästar i någon större 
omfattning var nästan bara ridskolor, militären och travstallar.  Hästar var ingen stor näring och 
lämnades åt sitt öde av lantbrukssektorn. Det bedrevs heller inte någon forskning eller 
produktutveckling att tala om på den tekniska sidan inom hästnäringen. De sista hästarna lämnade 
SLU 1953 (Rundgren, M. 2009) och därmed den dåvarande officiella forskningen. Hästen blev nästan 
bortglömd från lantbrukets sida under de nära 50 år då lantbruket genomgick en teknisk revolution 
som gällde kor, svin, får och höns.  
 
Idag finns det närmare 300 000 stycken hästar i Sverige (SJV, 2004), 1970 fanns 85 000 hästar. Det är 
fler än på många år, men de har hamnat i kläm. Hästarna tillhör oftast inte lantbruksföretagen (om 
de inte arbetar på åkern) och inte vanliga företag heller. Det finns 56 000 anläggningar med 
hästhållning i Sverige, ex vis travtränare, ridskolor, jordbruk eller fastighetsägare (SJV, 2004).  De två 
senare hyr ofta ut stall/stallplatser till personer som sköter sina hästar självständigt. Trots mängden 
anläggningar är det i många fall svårt att få F-skatt då hästverksamheter ofta klassificeras som 
hobbyverksamhet utan vinstsyfte eller har svårt att visa vinst. En anledning till detta är det tunga 
manuella arbete som kostar för mycket utan att genera tillräcklig inkomst. Många hästverksamheter 
är därför sponsrade via ett annat företag eller ett lantbruk. 
 
Om Arbetsmiljöverket skulle göra inspektioner i de kommunala ridskolorna och vara lika hårda när 
det gäller bra arbetsmiljö där som på verkstäder skulle majoriteten av alla ridskolor få stängas! Stora 
brister i arbetsmiljön vid ridskolor rapporterades i en studie utförd av Yrkesinspektionen i Örebro 
(Jansson,?. 1996). Framförallt gällde det brister i säkerheten vid ensamarbete vid till exempel 
utfodring, då den maskinella utrustningen oftast var bristfällig. I en avslutad studie vid JTI – Institutet 
för jordbruks- och miljöteknik - kom forskare fram till att det fanns stora risker för belastningsskador 
vid utgödsling i häststallar (Adolfsson, N., Geng, Q. 2008). Barn växer fortfarande och löper därför 
större risk att skadas av tungt arbete än vuxna (Arbetsmiljöverket, 1996). Samtidigt är det just 
barn/ungdomar, oftast flickor och kvinnor som arbetar i stallarna, d v s de som har sämre fysiska 
förutsättningar. Männen i stallarna använder oftare maskiner eller andra hjälpmedel. Hur många 
gånger får inte kvinnan skotta tungt för hand medan mannen kör runt i en bobcat/traktor. Det beror 
också till stor del på att tekniken är gjord av män för män, för trots att det inte skiljer så mycket i 
längd och räckvidd är det ändå tillräckligt för att det ska bli obekvämt för kvinnorna. Om man byggde 
tekniken efter kvinnorna skulle det nog se helt annorlunda ut.  
 
Inom många branscher är det också så att den s.k. ställtiden, d v s den tid det tar att plocka fram alla 
saker som behövs för att utföra ett jobb, minskar den totala kostnaden för varje producerad enhet. 
Ställtiden är fast och kan sedan slås ut på antalet hästar, vilket är grunden till stordriftsfördelarna. 
Inom hästbranschen är det ofta få hästar som delar på ställtiderna, två boxar gödslas ut i en kärra, 
två foderhinkar kan bäras samtidig osv. oavsett antal hästar. Därför behövs det ett nytänkande, 
eftersom man med dagens teknik får inga eller få stordriftsfördelar inom hästnäringen.  
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Litteraturstudie 
 
Enligt litteraturen tar det ca 11-14 min att gödsla ut, strö och sopa (utgödslingstid) på konventionellt 
sätt (Hallberg och Holmqvist, 2003). I intervjuer gjorda 2008 i Jordbruksverkets rapport 
Arbetsredskap i häststallar (Bendroth, M., Arvidsson, N. 2008) uppskattades tiden för att gödsla ut 
hos hästarna till 15 min/häst inkl ströande mm. Utgödsling med skrapor i kulvert tar något kortare 
tid, ca 7 min 25 sek jämfört med 7 min och 46 sek för hand (Hellberg,O., Karlsson, L. 2008). Den 
tidsstudien är gjord under de specifika förutsättningar som gäller i just det stallet vid den tidpunkten 
och sop- och strötid är inte inkluderat. Resultatet ska ses som en indikation på att det går att 
förbättra förutsättningarna i stallarna (Morgan, K. 2009). Personal som arbetar i dessa stallar anser 
att den totala tiden för utgödsling har halverats med skrapornas hjälp.  
Permanentbäddar av halm och spån där endast hästens träckbollar tas ut ger en kortare 
utgödslingstid på 4,8 till 9,5 min (Hallberg och Holmqvist, 2003). I samma studie visas en förhöjd halt 
av ammoniak i båda typer av permanentbäddar, men bara i undantagsfall var värdena över den 
rekommenderade gränsen.  
 
Några tidsstudier när det gäller utfodring är svåra att finna. I rapporten Arbetsredskap i häststallar 
(Bendroth, M., Arvidsson, N. 2008) beräknades tiden för utfodring av både kraft- och grovfoder till ca 
11 min/häst.  Där framkommer också att just grovfoderhanteringen är mycket tung och tidsödande. 
Inom lantbruket har man fokuserat på grovfoderhantering och trots att snittiderna för utfodring av 
grovfoder till nöt är ca 1 min per dag (Evertsson, L. 2004) krävs fortsatta insatser för att komma ner 
ytterligare i tid. Jämför detta med häst där intervjuerna i projektet visat på ca 6 till 8 minuter per dag 
och häst för bara grovfodret!  
 
I de intervjuer som M. Bendroth och N. Arvidsson gjorde 2008 uppskattade de som hade hästar som 
reds, kördes eller användes på något sätt att de ägnade ca 70 % av den totala tiden i stallet en vanlig 
dag till utgödsling och utfodring (med den längsta tiden för utgödslingen). För hästar som inte 
användes, t ex fölston, bedömdes tiden för utgödsling vara ca 50 % av den totala tiden och på 
motsvarande sätt tiden för utfodring ca 40 %. 
 
Även när det gäller ventilation är det svårt att finna litteratur som rör häststallar. Det finns ett stort 
mörkertal kring luftrörsproblem hos häst, då de många gånger inte visar några symtom förutom 
nedsatt prestationsförmåga (Riimäki, M. 2008). Eftersom de flesta hästar inte behöver prestera på 
topp märks skillnaden inte så tydligt eftersom tränaren eller hästägaren inte kan jämföra med hur 
hästen skulle ha betett sig om den varit frisk.  
 
För att kunna ge förslag på besparingar bör man ha ekonomiska kalkyler med siffror som speglar 
verkligheten. När det gäller lantbruksdjuren finns en uppsjö av kalkyler för byggkostnader, 
arbetskostnader, foderkostnader, avkastning och sambanden mellan dessa för att få så optimala 
ekonomiska förutsättningar som möjligt. En sökning på Internet på samma kriterier gällande häst ger 
inte många användbara resultat. Det finns inte många kalkyler på vad en hästplats kostar att bygga, 
vilka arbetskostnader som läggs ner per häst och år, foderkostnader och avkastning på investerat 
kapital.  

Projektets syfte, mål, målgrupp och måluppfyllelse 
 

Syfte och mål med projektet var att: 

• såväl nationellt som internationellt göra en inventering av vilken typ av mekanisering det 
finns i häststallar idag, samt kartlägga vilka behov som kan finnas i framtiden 
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• redovisa fördelar med mekanisering  
• göra preliminära skattningar på hur stor ekonomisk besparing de olika lösningarna ger i både 

tid och pengar. 
•  redovisa vad som finns inom andra produktionsgrenar i lantbruket som kan anpassas till 

verksamheter med häst 
• ge hästföretagaren en bättre insikt och förståelse om positiva och negativa effekter hos olika 

koncept för utgödsling, fodring och stallmiljö och därigenom underlätta val av teknik och 
maskinsystem 

• resultatet av projektet skall komma hela hästsektorn tillgodo, då det kan innebära stora 
ekonomiska och ergonomiska fördelar samt bättre stallmiljö för hästarna 

• detta arbete på sikt skall kunna ligga till grund för en fortsatt projektering och utveckling av 
lönsamheten och användbarheten för olika maskinsystem och teknikkoncept 

 
Målgrupp för projektet är i första hand hästföretagare och deras anställda, men också övriga inom 
hästsektorn samt andra utanför sektorn som kan ha nytta av resultaten. 
 
Måluppfyllelse: Vi anser att vi genom arbetet i projektet uppfyllt och på ett pedagogiskt och 
lättillgängligt sätt redovisat ovanstående punkter under syfte och mål. 

Genomförande och tidsplan 
 
I slutet av april, drogs riktlinjerna upp för hur arbetet skulle bedrivas. Anna Wallertz har gjort nästan 
allt det praktiska arbetet, och är den som till största delen har inventerat, intervjuat, varit ute och 
fotograferat och dokumenterat samt sedan sammanställt resultaten. Hon har också gjort de 
ekonomiska kalkylerna. 
Vi åkte också gemensamt på en studieresa till Danmark för att titta på olika lösningar i häststallar i 
september. 
Kontakt med för projektet intressanta stallar fick vi bland annat genom annonsering och artiklar i 
fack-/lantbrukspress under april och maj och genom personliga kontakter. Det fanns även kunskap 
om häststallar med olika tekniska lösningar hos projektets båda genomförare.  
 
Under projektets gång hörde HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) och de anläggningsansvariga 
på riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången av sig för att diskutera de resultat vi kom 
fram till, då de såg behovet av och höll på med ytterligare mekanisering på de olika anläggningarna. 
Vi hade två möten med dem, dels i Stockholm i juni, dels på Flyinge i september. 
 
Inventeringen av befintlig teknik i häst och djurstallar, nationell och internationellt, där åtgärder har 
vidtagits för att få en bra miljö och/eller underlätta det tunga arbetet, skedde både som intervjuer 
per telefon och via besök. 
 I intervjuerna har personalen beskrivit för- och nackdelar med de system de valt samt uppskattat 
den tid de lagt ner i det system de har. 
 
 Dokumentationen genomfördes också genom två typer av besök: 
  

1.) Hos olika typer av lantbruksföretag för att se om det där fanns tekniska hjälpmedel och 
lösningar som skulle gå att introducera i häststallarna. Eftersom häststallarna ser väldigt olika 
ut och har många olika verksamhetsinriktningar så har många olika lösningar analyserats, 
både ur teknisk- och ekonomisk synpunkt. 3 olika mjölkkobesättningar besöktes under maj 
till september 2009 för uppdatering av vad som hänt på mekaniseringsområdet under senare 
år. Mjölkladugårdarna hade både uppbundna djur och djur i lösdrift. 



7 

 
 

2.) Hos ett tjugotal olika häststallar av varierande storlek, med byggnader av olika åldrar  och 
med varierande inriktningar. Dessa besöktes också mellan maj och september 2009 och 
bestod av: 

• små hobbystallar med 2 till 4 hästar  
• inackorderingsstallar med upp till 30 hästar 
• travtränare med över 60 hästar i träning  
• ridskolor  
• tillridningsstallar med upp till 30 hästar  
• K1 
• Flyinge 

 
En sammanställning av lösningarnas för- och nackdelar ur teknisk, ergonomisk och ekonomisk 
synpunkt arbetades slutligen fram under september till december 2009. 

Resultat 

 
OBS! Det fullständiga resultatet med bilder, kommentarer och kalkyler redovisas i Bil 1. 
 
Det finns mycket tid och pengar att spara genom att mekanisera häststallarna eller ha en lösdrift med 
foderbord och/eller foderautomater. Flera positiva bieffekter tillkommer också genom bättre 
arbetsförhållanden, mer tid för hästarna, bättre hälsa och i många fall bättre stallmiljö. 
 Lösdrifter är billiga, lättarbetade och uppfyller, så långt man kan komma, kraven på naturligt 
beteende för hästarna. Men som med alla system måste det skötas och formas för individerna som 
ska leva med och i systemet. En bra fungerande lösdrift kräver stora hagar, hårdgjord platta framför 
ligghallen och daglig tillsyn av hästarna.  
 
På marknaden finns flera väl fungerande system för utgödsling, utfodring och ventilation. Allt ifrån 
elskottkärran (som går att använda till både gödsel och foder, inte ger några avgaser och kan 
användas i befintliga stallar) till helautomatiska fodervagnar och skraputgödsling med kulvertfläkt.  
 
Dessutom finns en enorm utvecklingspotential och som dessutom kan ge en rejäl vinst. En anledning 
till problem med lönsamheten hos hästföretag är det tunga och tidsödande arbetet med utgödsling 
och utfodring som inte genererar någon inkomst.  Den tiden hade man istället kunnat använda till att 
hålla på med hästarna. 
Om man jämför de mest tidsödande och oergonomiska alternativen för utgödsling och utfodring med 
de billigaste, mest ergonomiska kan det ge en total besparing på 495 000 sek per år eller 2200 
timmar på 20 hästar. Alla tiderna är preliminära uppskattningar och det krävs omfattande 
tidsstudiearbete för att verifiera siffrorna. Om siffrorna skulle stämma bara till hälften skulle man 
spara 250 000 sek eller 1100 timmar per år. Det är många timmar som kan läggas på 
träning/förädling av hästarna i ett stall med 20 hästar…  
 
Det är mycket viktigt att man tror på det system man väljer för att det ska fungera. Hur ett system 
fungerar beror upp till 30 % på användarnas inställning! Därför bör alla som arbetar i ett stall vara 
med och bestämma och utbildas i ny teknik som anpassats för dem för optimal funktion. 
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Slutsatser och rekommendationer 
 

• Hästägare är oerhört traditionella när det gäller arbetet i häststallarna, och det är inte många 
som använder teknik sina stallar i någon större utsträckning. Man är också relativt okunnig 
om de tekniska hjälpmedel som redan finns, både för häststallar och i andra typer av 
djurstallar och som skulle gå att anpassa till häststallar.  

 
• En såpass stor näring som hästnäringen kan inte som hittills vara beroende av billig 

arbetskraft och/eller praktikanter. Det måste till en attitydförändring, och nu när det börjar 
blir ont om ”stallflickor” kanske tiden är mogen för att förändra arbetet i stallarna. 

 
• En tydlig trend när det gäller mekanisering i stallarna är att inställningen hos dem som har 

hand om systemen avgör hur framgångsrikt det är. Är personalen helt emot alla typer av 
förändringar, används inte systemet optimalt och vid intervjuer framgår vissa problem. När 
personalen är positiv till förändringar fungerar systemen mycket bättre. Uppskattningsvis är 
30 % av systemets funktion beroende av inställningen hos de som hand har tekniken.  

 
• Ett problem är också att det brister i kunskap, ekonomiskt tänkande och användning av 

rådgivning vid om -, till - och nybyggnationer i just häststallar. 
 
• Det man med säkerhet kan säga är att det finns en enorm potential i att mekanisera arbetet, 

både ergonomiskt och ekonomiskt! I Bil 1, resultatdelen, visade vi att om man använder sig 
av de dyraste och dessutom mest oergonomiska arbetsalternativen och jämför dem med de 
billigaste (som även sparar kroppen) kan det ge en total besparing på 495 000 sek per år eller 
2200 timmar om man har 20 hästar. Om dessa siffror, som pga bristen på tidsstudier är något 
osäkra, endast skulle stämma till hälften blir det ändå en minskad kostnad på 250 000 sek 
eller 1100 timmar per år. Det är många timmar som i stället kan läggas på träning/förädling 
av hästarna i ett stall med 20 hästar…  

 
• Eftersom majoriteten av dem som arbetar i stallarna är kvinnor är det nödvändigt att 

utveckla teknik och redskap som är anpassat just för dem. Kvinnor har väl utvecklad 
finmotorik men räckvidden och den fysiska styrkan är mindre än hos männen. Dagens teknik 
är utvecklad för män, men det finns inga tekniska hinder för utveckling av kvinnoanpassade 
redskap och maskiner som körs med lättare hand.   

 
• Inom lantbruket räknar man på olika kedjor/system där man optimerar olika maskiners 

förmåga att arbeta ihop med just den unika ladugårdens utformning. På hästsidan skulle 
sådana program behöva tas fram där man kan jämföra olika teknikers inverkan på tidsåtgång 
i förhållande till investerings- och driftskostnader.  

 
• Det krävs djupare analyser av ekonomiska fördelar för olika system samt hur olika maskiner 

arbetar ihop i olika stallayouter. Eftersom varje stall är unikt är den ekonomiska brytpunkten 
för olika investeringar väldigt olika. Det beror bl.a. på stallets storlek, ålder och logistiska 
förutsättningar. Framtagande av ett optimeringsprogram där man kan lägga in egna 
tidsstudier från sitt eget stall vore därför mycket intressant. 
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• Det saknas ordentliga kalkyler när det gäller häst. Frågor som måste belysas: Vad kostar 
egentligen en hästplats att bygga under olika förutsättningar, vilka arbetskostnader läggs ner 
per häst och år, vilka är foderkostnaderna per år i olika system, och vad blir avkastningen på 
investerat kapital?  

 
• Ordentliga tidsstudier över arbetsåtgången i häststallar behöver göras. 
 
• Hästforskningen har ju under senare år bl.a. genom Svensk Hästforskning (SHF) erhållit 

betydande medel för forskning på häst. Eftersom hästarna ökat så kraftigt i antal under 
senare år och även blivit en allt mer betydande ekonomisk del av lantbruket, behövs det 
ytterligare medel för en utökad forskning (t ex vid SLU) när det gäller just arbets- och 
djurmiljö och mekanisering i häststallar.  

 

Spridning av projektets resultat 
Projektets resultat kommer att spridas via respektive genomförares hemsidor, i olika 
hästföretagarnätverk, vid kurser, träffar och föredrag samt genom artiklar i olika 
branschtidningar. Dessutom kommer alla som medverkat i projektet, i intervjuer och 
diskussioner, samt de vi besökt, att få sig tillsänt några ex. av rapporten.  
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Resultat 
 
Nedanstående system är ett urval av det som finns på marknaden idag. Vi har försökt redovisa de 
system som vi tror är eller blir de mest aktuella i vårt land. 

Utgödslingssystem: 
I studien har vi tittat på 15 olika utgödslingssystem och försökt ranka dem efter tidsåtgång. I samtal 
med personalen framgår fördelar och nackdelar med de olika systemen. 
 
Ett utgödslingssystem består i huvudsak av tre delar:  

• Utgödsling från box  
• Att gå och tömma gödsel på förvaringsplats  
• Införsel av strö  

Studien har tittat extra noga på utgödslingen och vägt systemens fördelar, nackdelar, tidsåtgång och 
arbetskostnader. De två faktorerna tidsåtgång och arbetskostnader återkommer i kapitlet om 
ekonomi. 

 

Utgödsling från box och lösdrift 
System Fördel Nackdel Service o underhåll  
Skottkärra Liten investering 

Passar in i alla stallar 
Tidsödande 
Oergonomiskt 
Tungt 

Regelbunden kontroll av 
däck, ev byte av korg 

Skottkärra med 
extra hjul så 
man slipper 
lyfta den 

Liten investering 
Passar in i alla stallar 

Tidsödande 
Oergonomiskt 
Tungt 
Högre lyft 

Regelbunden kontoll av 
däck,ev byte av korg 

 
Elskottkärra Passar in i alla stallar 

Rymmer 8 boxar med 
spån 
Självgående 
Behöver inte lyftas 
eller skjutas 
Inga avgaser 

Måste laddas 
Kan upplevas som 
otymplig 
 

Laddning regelbundet. 
Kontroll av batteri 
Kontroll av däck 

 
Rälshängd kärra 
med tipp under 
 

Rymmer 8 boxar med 
spån 
Behöver inte lyftas.  

Fast installation 
Gående mellan 
kärra och box 

Kontroll av 
rälsupphängning  
Underhåll av tippfunktion 

 
Bädd tas ut en 
gång per år 
med traktor, 
dagligt uttag av 
träckbollar 
 

Liten investering 
Passar in i alla stallar 
med bra ventilation 

Plats för traktor 
eller bobcat i box 
Avgaser 
Bullrigt 
Hög ammoniakhalt i 
boxar där hästarna 
river upp bädden 

Beroende på hur 

träckbollarna tas ut, 
med kärrra, dammsug, 
skrapor mm 
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Portabel 
dammsugare 
 

Inget uppkast till en 
kärra 
Tar med allt strö 
 

Högt ljud 
Avgaser 
Tar med allt strö  

Regelbundning tankning 
Service på motor (olja 
mm) 
 

Central-
dammsugare 
 

Inget uppkast till en 
kärra 
Tar med allt  

strö  

Fast installation 
Kan vara svårt att 
undvika stopp i 
böjar  
Tar med allt strö 

Kontroll av motor 
Service av motor 
Slangar 
Rensning vid stopp 

 

Skrap-
utgödsling 
 

Inget uppkast till en 
kärra 
Inget körande med 
kärra 

Fast installation 
Kräver en del att 
bygga in i befintligt 
stall 
 

Smörjning rörliga delar i 
kulvert 
Byte av enstaka skrapor 
ca 1 gång per år 
Rensning vid stopp 

 
Rundomatic 
 

Inget uppkast till en 
kärra 
Inget körande med 
kärra 

Fast installation 
Gammal teknik, 
svår att få tag på 

Smörjning rörliga delar i 
kulvert 
Byte av rörliga delar 
Rensning vid stopp 

 
Bild saknas 

Djupströbädd 
halm utan 
mockning 
 

Ingen mockning alls Måste få plats med 
traktor eller bobcat 
i stallet 
Avgaser 
Bullrigt 

Tillfixning av bädden 1 
gång per dag 
 

 
Ligghall till 
lösdrift 
 

Ingen mockning alls Måste få plats med 
traktor både för att 
strö och gödsla ut 

Tillfixning av bädden då 
och då 

 
 

Koncept att utveckla 
 
Moving Floor 
 

All utgödsling sker 
helt automatisk. Nära 
0 min i arbetstid 

Stor investering Byte av gummimatta ca 
vart 10 år.  
 

 
Elevatorkärra 
Omvänd 
fodertruck 

Gödseln läggs på 
bandet som ligger 
nära golvet. 
Transporten till baljan 
sker automatiskt . 
Inget lyft eller 
skjutande 

Laddas regelbundet Kontroll av elevatorband 
och batteri. 
Byte batteri 
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Urindränering Genom golvet rinner 
urinen ner i kulvert 
med utsugsfläkt  

Finns, ofta dåligt 
fungerande 

Ev rensning, spolning 

 
Muck-o-matic  
 

Slipper sortera 
smutsigt och rent i 
boxen, det gör 
maskinen 

Krävs både kärra 
eller korg och 
muck-o-matic inne i 
boxen 
Måste flyttas 
mellan boxarna 

? 

 
 
Inte i något mekaniserat stall ville personalen återgå till utgödsling med vanlig skottkärra med 
tippning via planka. Alla var nöjda med de försök, mer eller mindre framgångsrika, som gjorts. I ett 
stall med skraputgödsling intervjuade jag två personer som hade erfarenhet från ”vanlig” utgödsling. 
De ansåg at detta var mycket smidigare, gav upphov till mycket mindre sopning av stallgång, inga 
tunga kärror att gå med långa sträckor, mindre lukt och mindre flugor, alltså flera positiva bieffekter 
som de inte hade räknat med. De var också positiva över enkelheten i själva utgödslings ”rörelsen”, 
man inte behöver lyfta grepen så högt och pricka en kärra. Dessutom verkar det som att personalen 
tar det lugnare och gödslar ut något långsammare med skraputgödslingen, vilket leder till att de mår 
bättre och har mer energi till annat.  
I stallarna med djupströbäddar och ligghallar var alla överens, de skulle aldrig ta anställning igen i ett 
stall där traditionell utgödsling förekom.  I det isolerade stallet med djupströ finns en mycket bra 
ventilation som är balanserad och styr luften dit den behövs även när dörrarna öppna och har en 
max kapacitet på 350m3/h för varje box. De har inte upptäckt några luftrörsproblem av att urinen 
inte mockas ut på 3 mån. Det andra stallarna med djupströ var oisolerade med mycket glipor, så där 
var ventilationen också bra. 

Utvecklingspotential  
Alla systemen ovan har stor utvecklingspotential och kan med modifiering fungera ännu bättre. De 
flesta systemen är bara provade på något eller några ställen och har fungerat bra med tanke på hur 
svårt det är att göra allt rätt första gången vid utvecklingsarbete.  
Att gödsla ut med skottkärra kan göras enklare med bättre redskap, som skyfflar, grepar, bättre däck 
mm. Att höja skottkärran och sätta hjul på den så att den inte behöver lyftas, är ett mycket enkelt 
och billigt sätt att göra det lite lättare, men medför nackdelen att man måste lyfta varje greptag 
högre för att lägga det i kärran. 
Skraputgödslingen hade lite inkörningsproblem i början. Skraporna gick av lite då och då men snart 
lärde användarna sig hur de skulle sköta mockningen för att detta inte skulle inträffa. De måste börja 
mocka närmast skruven/tryckaren och kolla att kulverten inte är full när man kastar ner gödsel. 
Halm skapade mer problem än spån, framförallt i utgödslingens vändlägen. 
Sugtekniken väcker stort intressen men här krävs utprovningsinsatser framförallt vid fast installation, 
s.k. centraldammsugare. För den portabla krävs mycket god ventilation samt hörselskydd då den 
drivs av en förbränningsmotor.  
Det har länge funnit eldrivna kärror/mopeder som är lätt att passa in i stallarna. Tyvärr har det inte 
slagit i hästvärlden. Dessa går att använda i alla stallar och de spar många tunga lyft och tid genom 
att man får med sig gödsel från upp till 8 boxar på en gång. 
De fyra koncepten muck- o-matic, moving floor, omvänd fodertruck och urindränering är säkert 
något för framtiden, men här krävs produktutveckling och -anpassning.   
 
Utöver tidsbesparingarna menar flera att känslan av att någon försöker förbättra arbetsmiljön är bra 
för den psykiska hälsan och gör att man får mer energi.  
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Tippning på gödselstack/i container 
 
Gödsel lagras tillfälligt eller under längre tid på en bestämd plats, oftast en gödselplatta eller 
container. Vi har tittat på olika sätt att tömma kärran, skrapkulvertarna, mm och har rankat dem 
efter hur lång tid och kraft de i genomsnitt tar. I fortsättningen bedömer vi inte servicebehovet, då 
detta är svårare att jämföra för de fortsatta systemen. 
 
System Fördel Nackdel Bild 
Planka upp till 
gödselstack 
 

Billigt 
Lätt att anpassa till omgivning 
Kan lagra mycket gödsel på 
en gång 

Svårkört 
Vingligt 
Kan bli halt och tungt 
 

 
Gödseln läggs 
direkt på plattans 
botten. Skrapas 
ihop med traktor el 
dyl. 
 

Billigt  
Lätt att tömma kärra 
Kan lagra mycket gödsel på 
en gång 

Kräver stor yta för att kunna 
köra 
Kräver tillgång till maskin 

 
Starke Arvid 
 

Lätt att tömma kärran 
Får upp gödseln till en icke 
nedsänkt container 

Kräver underhåll 
Kärrorna till är svåra att 
köra på stallbacken 

 
Nedsänkt container 
 

Lätt att tömma kärra 
Lätt att tömma gödselstack 

Kräver någon form av 
byggnation 
Kostar att byta container 

 
Elevatorband 
 

Lätt att tömma kärra 
Kan installeras inomhus 

Kräver service 
Dyrt att byta elevatorband 
 

 
Skruv 
 

Lätt att tömma kärra 
Kan installeras inomhus 
Täckt skruv ger slutet system 
som inte luktar 

Kräver service 
Täckt skruv kräver större 
investering 

 
Rälshängd kärra 
med öppning i 
botten till 
elevatorband 
 

Lätt att tömma 
Kan installeras inomhus 

Kontroll av rälsupphängning 
Fast installation 
Kan ”gunga” lite mycket 
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Även här finns mycket tid och kraft att spara, men det är svårt att göra en skattning om hur mycket. 
Det beror på utgödslingssystem, hela stallets layout, avstånd till lagringsplats, förutsättning för 
tippgropar mm.  

 

Intransport av strö till stall 
 När väl allt smutsigt är bortgödslat ska nytt strö in. Även här finns stora rationaliseringar att göra. 
Enklast är att använda elkärra eller eltruck med vilka man kan få med sig många fler balar eller mer i 
lösvikt så man inte behöver gå så många gånger.  
 
System Fördel Nackdel Bild 
Gummimatta Hästen står/ligger aldrig direkt 

på betonggolvet 
Ger ej den besparing av strö 
som utlovas 
Bör rengöras under ca 1 
gång/mån., annars växer 
det… 

 
Skottkärra 
 

Billigt 
Fungerar överallt 

Tungt 
Högst ett par boxar 
samtidigt 
 

 
Nedkast från skulle Är inbyggt i stallet 

Närhet till strö 
Enkelt över foderbord 

Bör vara i ett separat 
rum/avdelning p.g.a. 
dammspridning 
 

 
Manuell vagn 
 

Billigt  
Fungerar överallt där det är 
körbart 
 

Tungt 
Svårt att få med strö i lösvikt 

 
Elkärra med flak Fungerar överallt där det är 

körbart 
 

Måste laddas 

 
Elkärra med korg Fungerar överallt där det är 

körbart 
 

Måste laddas 
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Strövagn på räls Behöver bara fylla vagnen vid 
”stationen” 

Kan ”gunga” lite mycket 

 
Strö med lastare  Går fort att ta in strö till 

många 
Kräver lösdrift eller stor 
stallgång 
Avgaser 
Hög ljudnivå 

 
Att lägga in gummimattor för att få ner ströåtgången har visat sig ge en mycket liten besparing 
eftersom det ändå måste vara ett visst lager strö för att suga upp urin.  Vilket av systemen som är 
bäst beror på vilket system som valts för mockning och fodring. 
 

Kraftfodersystem 
Det enklaste och billigaste arbetsmomentet att förbättra är utfodring av kraftfoder. Trots detta har 
jag ingenstans funnit kraftfoderautomater med automatisk påfyllning från silo.  
 
System Fördel Nackdel Bild 
Hinkar 
 

Billigt 
Fungerar överallt 

Tungt 
Högst 4 samtidigt 
 

 
Manuell fodervagn 
 

Billigt  
Fungerar överallt där det är 
körbart 
 

Tungt 
Har ofta små hjul och tar sig 
fram dåligt, vissa välter lätt 

 
Elkärra Fungerar överallt 

Får med foder till alla hästar 
samtidigt 

Måste laddas 
 

 
Rälshängd manuell 
fodervagn 
 

Får med allt foder till alla 
hästar samtidigt 

Kräver fasta installationer 
och viss layout på stallet 

 
Rälshängd 
automatisk 
fodervagn 
 

Behöver bara fylla vagn vid 
station 
Behöver inte vara personal för 
att fodra 

Kräver fast installation 
Kräver viss layout av stall 
Hittade inget häststall med 
detta i 
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Manuellt påfyllda 
automater för mer 
än en utfodring 
 

Alla hästar får samtidigt 
Behöver inte finnas personal 
för utfodringen 

Fodret måste bäras/köras 
fram till respektive box 
Endast ett eller två mål kan 
laddas per gång 

 
Manuellt påfyllda 
automater 
 

Alla hästar får samtidigt 
Behöver inte finnas personal 
för utfodringen 

Fodret måste bäras fram till 
respektive box 
Kan ladda upp till 4 kg foder 

 
 
 

Koncept att utveckla 
Automatiskt 
påfyllda automater 
 

Alla hästar får samtidigt 
Behöver inte finnas personal 
för utfodringen 

Fast installation av skruv 
sparar mycket arbete och 
tid. Bullrigt endast några 
minuter per dygn 

 
De som investerat i en bättre fodervagn eller manuella foderautomater var även här väldigt nöjda 
med att fått det lite enklare. Samtidigt är många tveksamma till att rationalisera detta moment, 
eftersom alla hästar får så olika foder i samma stall. Den ena ska ha betfor, den andra specialhavre, 
den tredje musli, pellets, vitaminer, linolja mm. Man kan dock konstatera att det oftast finns ett 
”grundfoder” som stallet hanterar medan skötarna/ägarna själva utfodrar det andra fodret i 
hinkform. I automaten borde grundfodret vara och resten kan skötas med hinkutfodring en gång per 
dag. 

 

Grovfodersystem 
Fördelning av grovfoder är i många stallar ett tungt och besvärligt arbete. Hö hanteras antingen löst 
eller i små- eller rundbalar, och hanteringen av ensilage består – om man inte ställer ut en hel bal - av 
tre olika moment: 

1. Öppna balen 
2. Få loss fodret ur balen (svårare med rundbalar av långt ensilage)  
3. Fördela till hästarna 

 
Få loss foder ur balen är det tyngsta arbetet för dem som har storbalar. Nedan är några hjälpmedel. 
System Fördel Nackdel Bild 
Platta på hjul Billigt 

Fungerar nästan 
överallt 
 

Fodret kan sno sig runt 
hjulen, kräver jämnt 
underlag 
Kan vara tung att flytta 
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Balspjut 
 

Billigt 
Fungerar överallt 
 

Kräver rundbal och 
möjlighet till rälshängning 
Kräver visst utrymme i 
stallet 
 

 
Upprullare Beprövad teknik 

Rullar upp på golvet 
eller foderbord 
Traktor lyfter upp i 
upprullaren 

Kräver rundbalar 
Fast installation 
Service behov 
Vissa kräver traktor 

 
Mixervagn 
 

Fördelar fodret jämnt 
Kan blanda till 
optimalt foder 

Stor, går oftast inte in i 
stallgången 
Stor investering 
Service behov 
 
  

 
 
 
Sedan ska grovfodret delas ut till hästarna. Flera av idéerna hittades i lantbruket. 
System Fördel Nackdel Bild 
Ikeakassar/lövkorgar 
mm 
 

Billigt 
Fungerar överallt 

Tungt, ofta dålig 
arbetsställning när man 
fyller, tidskrävande 
Högst 4 samtidigt, annars 
behövs vagn el. liknande 
 

 

Manuellt dragen 
hö/ensilagevagn 
 

Billigt 
Fungerar överallt 
Behöver bara gå en 
gång från 
foderrummet 

Tungt 
 
 

 
Eldriven 
hö/ensilagevagn 
 

Fungerar överallt 
Behöver bara gå en 
gång från 
foderrummet 

Måste laddas 
 

 
Grovfoderautomat 
 

Alla hästar fodras 
samtidigt 
Kan fyllas från gången 

Måste fyllas portionsvis 
manuellt 
Många delar som kan gå 
sönder 
Inte alltid optimal 
ätställning för hästen  

Fodertruck 
 

Behöver bara gå en 
gång från 
foderrummet 

Avgaser  
Hög ljudnivå  
Kräver visst utrymme i 
stallet 
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Rälshängd fodervagn  
 

Behöver bara gå en 
gång från 
foderrummet 

Kräver fast installation 
Kräver visst utrymme i 
stallet 
 

 
Bandfoderfördelare  
 

Alla hästar får nästan 
samtidigt 
Beprövad teknik 
Tyst gång 
Ekonomisk  

Kräver fast installation 
Hittade inget häststall 
med detta  

 
Rälshängd automatisk 
fodervagn 
 

Balarna lyfts med 
traktor  
Beprövad teknik 

Kräver programmering 
Kräver underhåll 
Hittade inget häststall 
med detta  
Kräver traktor 

 
Nedkast från skulle Är inbyggt i stallet 

Närhet till strö 
Enkelt över foderbord 

Bör vara i ett separat 
rum/avdelning p.g.a. 
dammspridning 
 

 
Foderbord Beprövad teknik 

Underlättar utfodring 
oavsett system 
lösdrift/box 
Hygieniskt 
Behöver inte gå in till 
hästen 

Kan vara svårare att 
utfodra individuellt 

 

 
 Att öppna varje box, bära in fodret och lägga det på golvet är tidsödande, kan innebära risk för 
skador, är stressande för hästen om den står inne, och är ohygieniskt. Genom att använda foderbord 
kan man komma runt alla ovanstående problem och det går att använda oavsett vilket fodersystem 
man använder. Om man inför öppna boxfronter (som i Danmark), behöver stallet inte vara bredare 
än idag för att få in ett foderbord. I annat fall tar foderbordet extra plats. Trots det är byggkostnaden 
nog snabbt hemräknad i minskad arbetstid samt minskad stress och ökat välmående hos hästarna.  

Utvecklingspotential 
Att rationalisera utfodringen är inga problem. I boxstallar finns stallgångar där man lätt tar sig fram 
med elkärror eller fodertruckar. Att installera en större vippkrubba i boxväggen skulle lösa problemet 
med att gå in till hästarna och med en timer skulle de kunna användas som foderautomater som 
utfodrar hästen vid en viss tid. 
 
Lösdrifterna har ofta foderbord och att göra det körbart med fodertruck eller installera 
bandfoderfördelare skull rationalisera utfodringen ytterligare. 
Rälshängda fodervagnar, både manuella och automatiska, kan också installeras i de flesta stallar och 
skulle underlätta många tunga moment. 
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Olika ventilationssystem 
 
Det är svårt att veta vilka konsekvenser det medför att ha dålig ventilation. De flesta har aldrig varit i 
ett stall med bra luft och tycker ventilation är ett svårt ämne, och de vill helst inte tänka på det. Den 
dominerande uppfattningen är att ventilationen ska var ”naturlig” och som förr. Det finns 
ventilationsrekommendationer från Svensk Standard, men i Djurskyddsbestämmelserna för häst är 
det är enbart gränsvärden för vissa ämnen som omnämns, inte övrig information om ventilation!  
 
Med bra ventilation kan troligtvis stora summor sparas på veterinärkostnader. Även de som arbetar i 
stallet känner större välmående. Ingen mår och presterar bra i dåligt miljö, varken häst eller 
människa. Luftrörsproblem, allergier och nedsatt allmänt tillstånd kostar stora pengar. Trots detta är 
oftast ventilationen mycket underdimensionerad/försummad.  
I ett av de besökta stallarna hade man lagt ner stor möda för att lösa det tunga arbetet i stallet och 
lyckats till viss del, men mest nöjda var de med ventilationen. De menade, att det var värt hur mycket 
som helst att luften i stallet var torr och fri 
 
 
System Fördel Nackdel Bild 
Egna lösningar 
självdrag 
 

Personalen tror på 
systemet  

Oftast är luftväxlingen 
alldeles för dålig med 
mycket ammoniak och 
partiklar i luften 
Fungerar oftast bara när 
det är riktigt kallt 
Kräver isolering och viss 
längd på trumman 

 
Beräknade lösningar 
självdrag 
 

Ger bra luft  
Bör ha automatisk 
stormstängning 
Stora luckor ger ljus 
miljö 

Stängs ofta igen då 
personal tycker det blir för 
kallt 
Underhåll försummas 

 
Egna lösningar 
mekanisk ventilation 
 

Personalen tror på 
systemet 

Ofta för små friskluftsintag 
Ofta bullrig fläkt 
 

 
Beräknade lösningar 
mekanisk ventilation 
 

Ger bra luft om den 
sköts rätt 
Balanserad 
ventilation styr luften 
till hästarna även om 
dörrar och fönster är 
öppna 

Underhållet försummas 
Undertrycksventilation 
uppfattas ofta som dragig 
då dörrar öppnas och 
luften går igenom där 

 

Andra tidsbesparande åtgärder 
Det finns naturligtvis många fler tidsbesparande åtgärder. Ordning och reda och fungerande rutiner 
är alltid tidsbesparande. Att planera utrymmena i stallet så att det är nära till gödselstack, foderrum, 
strö och sadelkammare mm sparar många steg och mycket tid. I många stora stallar använder man 
vattenhink till hästarna. Att sätta vattenkran på ledningen till vattenkoppen gör t ex att man slipper 
bära tunga hinkar. 



23 

Ut- och insläpp av hästar är ofta tidsödande och riskfyllt. Att låta hästarna själva gå ut i hagen sparar 
många minuter och steg, men kan öka risken för skador på hästar och personal.  Det finns 
bandsnurror som man kan sätta upp och använda för att stänga av olika vägar till och från hagarna.  
I mindre häststallar med 2-4 boxar är ergonomiska redskap, upprullare i form av ett balspjut, 
enkelhet vid tömning av gödselkärran, vippkrubba med timer för automatisk morgon- eller 
kvällsfodring av grovfoder det som känns mest relevant. 
 
För stora stallar finns hur mycket som helst att välja på och det enda som begränsar investeringen är 
fantasin, ekonomin och i vissa fall att ombyggnationen inte godkänns p.g.a. exempelvis 
kulturmärkning, måttbestämmelser eller liknande. 
 
Varje stall är unikt och det finns flera olika lösningar för tidsbesparingar. Det viktiga är att personalen 
är med på förändringen. 

Kostnadskalkyler 
Inget av utgödslingssystemen vi tittat på, bortsett från Moving Floor och Centraldammsugaren (beror 
på rördragningen) har en investeringskostnad på mer än 15 000 kr per box utslaget på 20 boxar. Är 
det fler boxar går kostnaden ner per box och har man färre boxar går kostnaden upp. Vid vilket antal 
boxar olika system blir lönsamma är individuellt för varje stall. Skraputgödsling i ett stall för 4 hästar 
tar många år att betala igen medan det i ett stall för 60 hästar tar mindre än ett år.  
 
Eftersom det är mycket svårt/nästan omöjligt att hitta siffror på byggkostnaden per box har den 
skattats utifrån vad stallägarna berättat. Det har framkommit att ett ridhäststall, med tillhörande 
isolerat ridhus och ridbana samt uppehållsrum mm kostat närmare 1 000 000 sek per boxplats. Den 
dyraste investeringen i ovanstående stall är ett utgödslingssystem vilket har en kostnad på ca  
50 000 sek per box, (5 % av byggkostnaden) men då tar utgödslingen i gengäld inte många minuter. 
Alla ekonomiska kalkyler bygger på en lantarbetarlön, 20 700 i månaden, vilket ger arbetsgivaren en 
kostnad på ca 36 000 kr/mån. Det ger en arbetskostnad på 3,75 kr/min.  

Gödselsystem 
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.  
 
System Skottkärra Elkärra 

Rälshängd 
kärra 

Djupströ-
bädd spån 
i box, 
träckbollar 
ut med 
elkärra 

Portabel 
damm-
sugare 
 

Centraldamm-
sugare 
Skraputgödsling 
Rundomatic 
 

Djupströ-
bädd 
halm i 
box 
 

Ligghall 
lösdrift 
 

Moving 
Floor* 
 

Tid per 
box i 
min 

11 8 6 6 5 1,4 0,8 0,2 

Kost-
nad kr 
per 
box 

41 30 22 22 19 5 3 0,8 

20 
boxar i 
ett år i 
kr 

41*20*365 
= 
300.000 

30*20*365 
= 
219.000 

22*20*365   
= 
165.000 

22*20*365 
= 
165.000 

19*20*365  
= 
140.000 

5*20*365 
 = 
38.000 

3*20*365 
= 
22.000 

0,8*20*365 
= 
5.5000 

*Moving floor finns ännu inte på marknaden 
 
Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande 

systemet är 294 500 kr per år räknat på 20 hästar. 
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Kraftfodersystem 
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.  
 
System Hink Fodervagn 

 
Elkärra Rälshängd 

manuell vagn 
 

Rälshängd 
automatisk 
vagn 

Manuellt påfyllda 
automater 
 

Automatiskt 
påfyllda 
automater 
 

Tid per 
box i 
min 

3 2 1,5 1,5 0.5 1,2 0,2 

Kostnad 
kr per 
box 

11 7,5 6 6 2 4,5 0,8 

20 
boxar i 
ett år i 
kr 

11*20*365 
= 
82.000 

7,5*20*365 
= 
54.800 

6*20*365 
= 
41.000 

6*20*365 
 = 
41.000 

2*20*365  
= 
14.000 

4,5*20*365  
= 
33.000 

0,8*20*365 
 = 
5.500 

 
Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande är 76 

000 kr per år räknat på 20 hästar.  

 

Grovfodersystem 
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.  
 
 
System Ikeakasse Fodervagn Elkärra Fodertruck Rälshängd 

fodervagn 
Grovfoder 
automat 

Rälshängd 
fodervagn 
automatisk 

Tid per 
box i 
min 

6 5 4 2 4 4 0,5 

Kostnad 
kr per 
box 

23 19 15 8 15 15 2 

20 
boxar i 
ett år i 
kr 

23*20*365 
= 
164.000 

19*20*365 
= 
137.000 

15*20*365 
= 
219.000 

8*20*365  
= 
110.000 

15*20*365 = 
 
106.000 

15*20*365 
= 
106.000 

2*20*365 
= 
22.000 

 
Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande är 

142 000 kr per år på 20 hästar.  

 

Kommentarer 
Skulle man använda de dyraste och mest oergonomiska alternativen till vänster för alla tre 
hanteringarna och jämföra med de billigaste till höger (som dessutom sparar kroppen) ger det en 
total besparing på 495 000 sek per år eller 2200 timmar om man har 20 hästar. Alla tiderna är 
preliminära uppskattningar och det krävs ett omfattande tidsstudiearbete för att verifiera siffrorna.  
 
Det man med säkerhet kan säga är att det finns en enorm potential i att mekanisera arbetet. Om 
siffrorna endast skulle stämma till hälften är det 250 000 sek eller 1100 timmar per år. Det är många 
timmar som i stället kan läggas på träning/förädling av hästarna i ett stall med 20 hästar.  
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När det gäller investeringskostnaderna är majoriteten av systemen ovan återbetalda på mindre än 1 
år, det absolut mest exklusiva tar 4 år beräknat på 20 boxar. Vid fler boxar kortas återbetalningstiden 
än mer. Var brytpunkten för olika investeringar ligger beror på stallets storlek och förutsättningar. Ett 
optimeringsprogram där man kan lägga in egna tidsstudier utifrån sitt eget stall vore mycket 
intressant.  
 
Inom lantbruket räknar man på olika kedjor/system där man optimerar olika maskiners förmåga att 
arbeta ihop med just den unika ladugårdens utformning. På hästsidan skulle sådana program behöva 
tas fram där man kan jämföra olika teknikers inverkan på tidsåtgång i förhållande till investerings- 
och driftskostnader.  
 
 


