
Hestevelferd
Smittevern
Antidoping

FRISKE,GLADE OG HOLDBARE 

HESTER GIR GOD SPORT!



¤ Dyrevernloven regulerer hvordan hester skal 
leve mht oppstalling, utegang og foring, tilsyn. 
Mattilsynet forvalter loven.
¤  Organisasjonene regulerer v.h.a sitt 
regelverk; klasser, alder, nivå osv
¤  Men det er hesteeieren som til sist har 
Ansvaret for sin hest, og må sørge for for at 
den har et godt liv.
¤  Hester er tilpasningsdyktige og knytter seg til 
andre hester og til folk, og vi må passe på at det 
er harmoni her.

E I E R-T R E N E R- RY T T E R-

F O R RY T T E R- O P PA S S E R-

R Ø K T E R- H OV S L A G E R-

V ET E R I NÆ R- S TA L L -

E I E R- F Ò R P R O D U S E N T



Stalldrift, fòring og utegang

FÒRING: 

Rent vann ute og inne! Drikkelysten er mindre på vinteren, lunka vann hjelper.

Minst 3 måltider pr. dag, gjerne flere!

Fri tilgang på grovfòr er godt for fordøyelsen om hesten ikke blir for fet☺

Justere fòrplanen etter hestens hold og energinivå, sesong og treningsmengde!

Rengjøring av krybber og drikkekar, bøtter og høynett ukentlig er bra.

FLOKKDRIFT: lage flokker med god harmoni, jevnbyrdighet er viktig!





Konkurranse eller hobby?

Planlegge treningen, finne et nivå som 

passer for hesten, og utvikle dette 

gradvis i forhold til kapasiteten.

Hobbyhester trenger regelmessig 

mosjon uansett eierens hverdag… 

Fint at flere kan dele på en hest.



Frisk og glad eller syk og svak?



Å forebygge sjukdom er bedre enn å 
behandle de sjuke hester!

Vaksineprogram mot influenza, stivkrampe, herpes mfl

Parasittbekjempelse etter råd fra vet;  stort smittepress, alder på hesten osv.

Gode rutiner mht fòring, stell, trening, røkt, skoing, helsekontroll og oppstalling.

Smittebeskyttelse er viktig, mange skumle hestesjukdommer ute i verden som vi er 

forskånet fra i Norge! Dette må vi fortsette med.

Transport av hest: stressfaktor som kan trigge sjukdom, samt stort smittepress med 

mange fremmede smittsomme agens.



DOPING= Når man gir hesten medisiner og 
starter før karenstiden er ute. Dette regnes 
som prestasjonsfremmende for hesten.



Karenstider er listet for alle medisiner



Smittevern i staller og på senter



Epidemier kommer og går, noen er 
livstruende. Gode rutiner i hverdagen er 
alltid viktig!



Virus, bakterier og sopp slår seg ned 
der immuniteten er svak.



HVA FRYKTER VI MEST:

Afrikansk hestepest, fins ikke i Norge enda..
Salmonella og andre agressive bakterier
Influenza (hestehoste) og  Tetanus  (stivkrampe)
Botulisme, giftstoff fra clostridier,for eksempel fra mus i rundball.
Kverke som er en streptokokkinfeksjon
Herpes-virus
Silosyke og forgiftninger av andre mykotoxiner
Ringorm, en sopp som angriper huden.
Forgiftninger av ulike slag (planter, tungmetaller, miljøgifter)
Parasitter: utvendige og innvendige



Lykke til med stevneseongen!

Snakk med trener, veterinær og hovslager om små og store problemer som dukker opp.



Vi ønsker oss 
alle det beste for 
hesten☺
Ren sport. Overholde karenstidene.

God smittevern, god hygiene.

Friske og smertefrie  hester i god 
kondisjon

Enhver hest må få være i sin                             
« flytsone», dvs vi må ikke kreve mer 
enn den kan klare!

Noen ganger vil rytteren mer enn 
hesten, og  hasteverk er alltid lastverk.








