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Motion till Harplinge Ridklubbs årsmöte 2020-02-09
Förslag till beslut av årsstämman
 Tillgång till både vinterhagar och sommarhagar för alla hästar på klubben, även de i
Medlemsstallet.

Beskrivning av ärendet
Vid stallmötet 2019-02-28 framkom att anläggningens hagar och de behov som finns skulle inventeras och
att man även skulle beakta privathästarnas behov av betesskifte. Det är viktigt att låta hagarna få möjlighet
att vila och återhämta sig för att minska slitage och parasitsmitta. Då behovet av betesskifte är angeläget
inkommer vi nu med denna motion inför klubbens årsmöte. Förslaget, att såväl privathästar som
ridskolehästar ska ha tillgång till både vinterhagar och sommarhagar, bör lämpligen fattas av klubbens
medlemmar vid årsmötet då privathästarna är uppstallade i klubbens Medlemsstall.

Bakgrund
Grovt uträknat finns ca 16 800 kvm hagar totalt på HRK. Privathästarna har idag ca 2 150 kvm och
ridskolehästarna har ca 14 650 kvm hagar. Ridskolehästarna har därmed drygt 1 000 kvm hage per häst
medan privathästarna har ca 150 kvm per häst. Om man har som utgångspunkt att alla hästar har samma
behov och rättigheter, så ser fördelningen av hagyta väldigt obalanserad ut. Förslagsvis bör detta justeras.
Vi i Medlemsstallet är väl medvetna om, och har största förståelse för, att klubben vill att ridskolehästarna
betar gräs i så stor utsträckning som möjligt för att hålla foderkostnaderna nere. Dock har antalet
ridskolehästar, och därmed behovet, minskat och antalet privathästar har ökat men det har inte gjorts
någon justering av hagytorna som motsvarar denna förändring. I dagsläget är ridskolehästarna 14 till
antalet (tidigare 18 st) och det finns plats för 14 privathästar (tidigare 10 st). Även om privathästarna får
vinterhagar plus sommarhagar, så kommer ridskolehästarna fortfarande ha mycket stora ytor att tillgå, så
detta borde inte vara ett problem. Under våren, sommaren och hösten 2019 gick mycket potentiellt bete
tyvärr till spillo i ridskolans sommarhagar, då man helt enkelt inte hann utnyttja det. Det skulle vara bättre
om gräset kommer till användning.
Just nu är de flesta av privathästarnas hagar täckta av djup, svårframkomlig lera. Särskilt blött är det vid
ingång och matplats, vilket har lett till uppkomst av mugg och rasp. Samtidigt finns det precis nedanför 6
stycken väldigt stora lediga hagar, som utgör en del av ridskolehästarnas sommarhagar. Dessa används inte
många månader per år. När privathästarnas hagar inte har möjlighet till vila blir de i allt sämre skick, gräset
hinner inte växa upp igen och ratorna växer och tar över. Detta förslag skulle ge den lertäckta gropiga
marken i privathästarnas nuvarande hagar en chans till återhämtning, vilket skulle minska risken för
kostsam återställning av betesmarken vid flytt från Perlars gård.
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Forskning och fakta
Djurskyddsföreskrifterna, som är en del av Djurskyddslagen1, kräver att markytor som är hårt belastade av
hästar ska vara dränerade. Särskilt utsatta platser är insläppet till hagar, foderplatser och ligghallar. En av
Länsstyrelsens Djurskyddskontrollanter, beskriver i Tidningen Ridsport2 att de vid särskild tillsyn av
vinterhagar för hästar noterar det som en brist om hästarna sjunker ner med hela hovarna i lera. Det ska då
åtgärdas, t.ex. genom att lägga en dränering, eller genom att flytta hästarna till hagar som inte är lika leriga.

Veterinärmedicinska rådet (tidigare Sveriges Veterinärmedicinska) framhåller att ”Mugg” och ”Rasp” kan
vara orsakade av ständigt blöta ben (skadad skyddsbarriär) på grund av leriga hagar m.m.3
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) 4 bedömer att betesplanering är ett viktigt redskap i det
förebyggande arbetet för att minimera risken att smittämnen och parasiter växer till i hagarna.
För en god hästhållning rekommenderar SVA m.fl. bl.a. att





Använda betesrotation och betesvila
Skilja på vinter- och sommarhagar
Hålla rent och torrt runt hästarna året om
Byta beteshagar innan växtligheten är alltför nedbetad

Vidare skriver SVA:
Hästarna ska ha tillgång till lagom näringsrikt bete, och helst stora arealer. Se till att hästarna är i god
kondition och får tillräckligt med bete. Om de tvingas beta nära gödselhögar och rator ökar risken för
parasitinfektion. Ett riktvärde för djurtätheten kan vara tre hästar per hektar åkermarksbete och sedan
färre hästar per hektar ju mer betet har karaktär av naturbetesmark. Betesplaneringen går ut på att
erbjuda hästarna så parasitfritt bete som möjligt. Smittfarliga parasitlarver ska inte ansamlas under
betessäsongen på hästarnas bete. Vinterhagarna ska inte betas av hästar under våren och sommaren.
Tvinga inte hästarna att beta nära gödselhögar och rator där många parasitlarver kan finnas.

Argumenten för betesskifte är många. Skulle årsstämman kunna fatta ett
övergripande beslut om tillgång till både vinterhagar och sommarhagar för alla
hästar på Harplinge Ridklubb, även de i Medlemsstallet?
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Bilaga till Motion till Harplinge Ridklubbs årsmöte 2020-02-09:
Förslag till lösningar för att tillgodose alla hästar på klubbens behov av betesskifte,
dvs. sommarhagar samt vinterhagar:
 Behålla befintliga hagar som vinterhagar för privathästarna (och grusa vid
ingång/fodringsytor) och överlåta delar av ridskolehästarnas sommarhagar till
privathästarna.
 Behålla befintliga hagar som sommarhagar och överlåta de tre hagarna på framsidan + ett
par på baksidan till privathästarna under vintern (och slå ihop ridskolehästarna till en
stoflock och en valackflock i de stora hagar där de flesta ston och valacker går idag).
 …

