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Annelie Blomgren säger:
En byggnad för hästar kallas för stall.
I stallet finns spiltor eller boxar.
Spilta
I spiltan står hästen uppbunden med ett grimskaft.
Box
I boxen går hästen lös.

Ytterligare en variant finns för att hålla häst.
Lösdrift
Lösdriften är en öppen byggnad där flera hästar kan gå in samtidigt. En hage finns alltid för hästarna att gå
ut i i anslutning till lösdriften.

Hästen ska i sin uppstallning ha en bädd att stå och ligga på.
Bädden ska vara mjuk, torr och halkfri. redigerad 21:30, 5 Mar 2011
Postad 21:01, 5 Mar 2011 ()

Annelie Blomgren säger:
Innan du ställer in en häst i ett stall kan det vara värt läsa lagtexten om hästhållning i sin helhet.
Flera nya lagar kom i bruk under 2010.
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Dessutom gäller olika regler för tex gödselhantering i olika kommuner. redigerad 21:28, 5 Mar 2011
Postad 21:13, 5 Mar 2011 ()

Silvana Eriksson säger:
Gödselhanteringen gäller numera även om man bara har en häst på gården .
Gödsel skall läggas på anvisad gödselplatta eller gödselcontainer som är lämpad för ändamålet.
Har du egen mark så är det tillåtet att lägga ut gödslet på åkrar och dyl efter att gödslet har brunnit till
jord som jordförbättrare.

Hästar har även lagstadgad rätt till sällskap men på den punkten är det lite luddigare hur man definerar
sällskap .
Det kan gå bra om hästen kan se sina artfränder i en annan hage eller om hästen går tillsammans med tex
en ko eller get.
Gällande lagar om uppstallande så gäller följande , max 16timmars utevistelse om det inte finns ett
godkänt vindskydd i hagen .
Inne får hästen vara i box nästan dygner runt om den bara får komma ut och röra sej i sina naturliga
gångarter en gång om dagen.
I spilta gäller max 16 timmar åt gången .
(alla regler o lagar ändras hela tiden så håll er alltid uppdaterade )
Om hästar går på lösdrift så ska marken hålla för det , dvs hästar får inte gå på lerig eller upptrampad
mark.
På vintern ska vattnet hållas frysfritt.
Postad 18:29, 9 Nov 2011 ()
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