Skärpta restriktioner hot mot hästvälfärd
Enligt de skärpta restriktioner regeringen meddelade den 18 december bör all verksamhet som
drivs av kommuner och "inte är nödvändig" stängas ned – exempelvis idrottshallar.
Svenska Ridsportförbundet vädjar till Sveriges kommuner att i sina beslut ta hänsyn till
ridskoleverksamhetens ansvar enligt djurskyddslagen samt dess möjlighet att bedriva
verksamhet som inte ökar smittspridning i samhället.
Svenska Ridsportförbundet har sedan i mars kontinuerligt anpassat och utvärderat ridsportens
verksamhet till rådande läge för att förhindra spridning av covid-19. Det är en svår utmaning då
insatser för att skydda mot smittspridning mellan människor ska balanseras mot det ansvar för hästen
som finns enligt djurskyddslagen. Brott mot den får konsekvenser för hästvälfärd och kan betyda
indraget tillstånd från länsstyrelsen att ha hästverksamhet. Men en anpassad verksamhet kan erbjuda
hälsa för såväl häst som människa. Verksamheten har varit framgångsrik i sin anpassning och till
dags dato finns inga kända fall av smittspridning av Covid-19 inom Svenska Ridsportförbundets
ridskoleverksamhet.
Verksamhet inom ridsporten
•

•

•

•

Liten risk för smittspridning. Ridsport är ingen kontaktsport och går inte att jämföra med till
exempel lagsporter. Hittills har ytterst liten smittspridning identifierats i samband med ridsport
och ridskoleverksamhet och den verksamhet som genomförs är anpassad efter myndigheternas råd
och rekommendationer.
Naturligt och inbyggt avstånd – utomhus eller på stora ytor. I ridsporten håller vi alltid minst en
hästlängds avstånd, det vill säga cirka två meter. Få personer rider samtidigt på stora ytor och ofta
utomhus. Hästarna görs iordning inför och efter ridning i enskilda utrymmen. Antal besökare har
begränsats, mötesplatser har stängts och anvisningar för hur smittsäkrad genomströmning på
anläggningen ska ske har upprättats.
Utbildad personal och inarbetade rutiner. På ridskolan finns anställd och utbildad personal som
ansvarar för att rekommendationer följs. Hantering av smittspridning är inte nytt i ridsporten,
det finns inarbetade rutiner kopplat till smittor på häst, vilket medför en vana att hantera dessa
situationer.
Hästen motverkar ohälsa. Det finns tydliga tecken i samhället på att Coronapandemin ökat
förekomsten av psykisk ohälsa hos befolkningen. I dessa tider kan hästen erbjuda en fysisk
kontakt som inte sprider smitta och som ger lite lindring när människan mår dåligt.

Konsekvenser av att stänga ned verksamhet i ridsporten
Ridskoleverksamhet skiljer sig från andra idrotter genom hästen som möjliggörare för avstånd och
förstärkt hälsa. Men med hästen kommer ansvar reglerat i djurskyddslagen. Hästar kräver tillsyn,
omvårdnad, motion och foder flera gånger om dagen, alla årets dagar.
Det finns ridskolor i nästan alla av Sveriges kommuner, där antalet hästar är dimensionerat för det
antal elever som deltar i deras verksamhet. Alla hästar kräver daglig omhändertagande och motion,
något som i stor utsträckning utförs av ridskolans elever. Ridskolans personal är en garanti för både
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säkerhet och djurskydd. En stängning av ridskoleverksamheten skulle bland annat betyda följande för
hästens välfärd.
• Förändras mängden motion för en häst påverkas inte bara hästens kondition och styrka utan
även fodersmältning med risk för kolik (en åkomma som kan vara livshotande).
• Det kommer behövas tid att bygga upp kondition och styrka när hästen ska återgå till sitt
arbete.
• Vissa verksamheter har begränsad tillgång till hagar, vilket ökar behov av motion under
ryttare.
• En häst som inte rastas har mycket oanvänd energi som kan innebära säkerhetsrisker i
hantering och ridning.
Svenska Ridsportförbundet har stor respekt för de beslut som Sveriges kommuner måste ta i dessa
tider. Mot bakgrund av ovanstående hoppas Svenska Ridsportförbundet att en covid-anpassad
ridskoleverksamhet kan få fortsätta då den värnar välmående hos häst och människa. Självklart
finns vi till förfogande för att besvara frågor och ytterligare förtydliga innehållet i denna skrivelse.

Låt oss tillsammans arbeta för att ridskolan ska vara en levande mötesplats och stark resurs i
kommunen, även i framtiden!
Vänliga hälsningar,

Ulf Brömster, ordförande, samt förbundsstyrelsen
Svenska Ridsportförbundet
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