Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i
samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF.
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Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning inte kan, eller ska,
leva vidare? Varför är hästens roll som livsmedelsproducerande djur underskattad och
hur kommer det sig att slakt och avlivning av häst är så tabu att prata om? Det är några
av frågorna som resulterat i projektet Hästliv . Syftet med projektet är att öka kunskapen
om alternativ i slutet på hästens liv och hästens roll som livsmedelsproducerande djur.
Av naturliga skäl läggs fokus på hästens liv; födelse (avel), utbildning och följande
träning- eller tävlingskarriär, men det är nödvändigt att även tänka på slutet på hästens liv.
Hästägare måste någon gång ta ställning till när/hur hästen ska avsluta livet, vilket kan
vara både svårt och känslosamt. En känslomässig ovilja att hantera situationen kring
avlivning eller slakt kan göra att man (hästägare) står oförberedd när ett beslut ska tas om
vad som ska hända med hästen när den inte ska leva vidare. Det är viktigt att som
hästägare ha en plan, både ekonomiskt och praktiskt.
Förr var det vanligast att hästen slaktades till livsmedel men idag är det inte bara
slakteriet som gäller. Det finns flera olika alternativ för själva avlivningen. Det kan t.ex.
ske hemma vid stallet eller på en klinik och därefter finns också flera sätt att omhänderta
kroppen. Fakta om olika sätt att avliva hästen och omhänderta kroppen finns på bl.a.
http://www.hastsverige.se/avlivning.html och
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/hastar/avlivningochslakt
Att det finns flera alternativ kan också bidra till den varierande kunskapen hos landets
hästägare. En del saknar kännedom om vilka alternativ som finns i slutet av hästens liv.
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Målet med Hästliv är att öka kunskapen om alla alternativ i slutet på hästens liv, men
också att lyfta fram det svenska slaktalternativet, (som följande information visar) och
fördelar med att åter få in fler hästar i den svenska livsmedelskedjan.
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Slakten av häst har minskat betydligt under de senaste 20 åren, vilket till viss del kan
förklaras av förändrade regler. Till exempel krävs hästpass vid slakt (slakterier skyldiga att
kontrollera maj 2005), men som mest minskade slakten mellan år 1994 och 2000, alltså
före krav på hästpass vid slakt (avräkningspriset har fallit under samma tidsperiod – kan
vara en anledning/förklaring). Sverigekartan visar slakterier som slaktar häst 2012
(september, enligt uppgift någon mer nu), det är 32 stycken (fler än för 10 år sedan!),
alltså är det relativt god tillgänglighet (sämre i vissa områden).
En ytterligare bidragande orsak till den minskade slakten kan vara regelförändringar som
innebär att nödslakt i traditionell bemärkning (när hästägaren ringde ut nödslakten som
kom till stallet och avlivade hästen på plats, därefter togs kroppen med och användes i
livsmedelskedjan, hästägaren fick avräkningspengar) i princip inte är möjligt. Hästar som
ska användas till livsmedel måste transporteras levande till slakteriet, vilket kan få
hästägare att välja andra alternativ.
Det många idag kallar ”nödslakten” är inte samma hantering som tidigare (trots att det
kan vara samma fysiska person som kommer till stallet). Det sker nu i samarbete med
Svensk Lantbrukstjänst. Det innebär att hästen avlivas vid stallet och kroppen tas
därefter med i en container (tillsammans med andra döda djur/hästar) för
energiåtervinning (destruktion). Vid energiåtervinning krossas och mals alla kroppar
ihop till en massa som därefter används som förbränningsmaterial (fjärrvärme).
Hästägaren får betala processen (ca 5000 kr för avlivning + omhändertagande). Det
finns också andra aktörer, t.ex. djurambulanser, trotjänartjänst etc. Viktigt att se upp med
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oseriösa aktörer!
En minskad slakt kan också förklaras av en förändring i vård och rehabilitering av
skadade och sjuka hästar. Idag används fler och mer avancerade läkemedelsbehandlingar,
vilket tillsammans med ändringar i läkemedelsregler medför att hästar får långa eller
livstids slaktkarenser (får aldrig användas till livsmedel).
Det är även så att den ekonomiska fördelen av slakt är inte särskilt stor. Det
genomsnittliga avräkningspriset på häst i Sverige ligger i genomsnitt mellan fem och sex
kronor per kilo, vilket innebär knappa 1500 kronor i avräkning för en stor häst. Små
hästar (under 125 kg i slaktvikt, slaktvikt = ca 50 % av levande vikten) avräknas oftast
inte alls eftersom slakteriets hanteringskostnader överstiger värdet på köttet. Men det
måste dock relateras till kostnaden för avlivning och omhändertagande som ofta uppgår
till minst 5000 kronor.
Men såklart spelar även faktorer av personlig och känslosam karaktär en viktig roll. Man
ser på hästar på ett annat sätt.
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Så här såg slakt och avlivningsstrukturen ut i Sverige 2011. OBS det är den
informationen som går att hitta i ”statistik” och gäller endast slakt på slakteri och hur
hästar omhändertagits efter avlivningen.
Finns enligt den senaste skattningen drygt 360 000 hästar i Sverige. Förra året slaktades
4503 hästar. De övriga siffrorna är hämtade från hur hästar omhändertagits efter
avlivningen (avlivningen kan ha skett hemma, på klinik, av veterinär, djurambulans, Sv
Lantbrukstjänst…).
Den största andelen (ca 6300) omhändertogs för energiåtervinning (destruktion) av
Svensk Lantbrukstjänst. Länsstrelserna lämnade 1122 tillstånd för begravning. 1636
kremeringar (Hästkrematoriet/SVA). Den ena anläggningen har fått tillstånd att
fördubbla (och ser enligt siffrorna ut att göra det). Totalt slaktades /omhändertogs 13
561 hästar förra året, den verkliga siffran är nog högre. Ett antal hästar begravs
förmodligen utan tillstånd, den totala siffran kanske kommer upp i ca 15 000 (OBS grov
uppskattning).

Baserat på den senaste skattningen (över totalt antal hästar på 362 000) ”borde”
någonstans mellan ca 18 000 och 23 500 hästar slaktas/avlivas varje år (det är beräknat
dels på en medellivslängd/årlig procentuell ”avgång”). I statistiken hittade vi max ca 15
000 döda hästar, saknas/fattas 3000 till 8500 hästar varje år. Mot vilket öde är osäkert. Vi
vet att det förekommer slakttransporter av hästar i Europa, MEN det saknas siffror på
svenska hästar. Verksamhet som sker i skymundan.
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Vad är det då som brister med nuvarande hantering? Det finns brister ur flera perspektiv;
bland annat för klimatet och miljön. Med tanke på det hållbarhetsperspektiv som
kännetecknar dagens samhälle och den klimatpolicy som hästnäringen har antagit är
hantering och omhändertagande av döda hästar inte tillfredställande.
Hanteringsprocesser av hästkroppar (t.ex. kremering är mycket energikrävande!
Energiåtervinning sker på enstaka ställen i landet. Långa transporter till anläggningar)
och diverse transporter kan bidra till en negativ klimatpåverkan och även orsaka
verkningar i närmiljön. Begravningar av häst blir allt vanligare och kan påverka närmiljön
negativt; det är alltid förknippat med smittorisk att gräva ner stora döda djur
(mark/vatten) och dessutom är det relativt okänt hur giftiga avlivningsmedel bryts ner
och eventuellt sprids till marken.
På grund av att få hästar slaktas i Sverige krävs dessutom import för att täcka efterfrågan
från bland annat charkindustrin (omkring 400 ton importeras varje år). Hästkött
importeras bl.a. från Syd- och Nordamerika, många gånger är det kött från amerikanska
hästar som slutligen hamnar i svenska köttdiskar. I USA förekommer inte slakt av hästar
till livsmedel och istället transporteras hästar långa sträckor till Kanada eller Mexiko.
Under transport och vid slakt rapporteras allvarliga djurskyddsproblem och dessutom
saknas en fungerande kontroll av hästarnas identifiering och medicinska historia. Det kan
vara mycket farligt för livsmedelssäkerheten (d.v.s. om konsumenter äter kött med
läkemedelsrester).
Import innebär även långväga transporter och osund resurshushållning, vi borde själva ta
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tillvara på det hästkött som finns inom landet i större utsträckning. Nu eldas drygt 8000
hästar upp varje år (alla kan självklart inte gå in i livsmedelskedjan men kanske många?).
Förutom klimat- och miljökonsekvenser finns även en ekonomisk aspekt att beakta
vilket i förlängningen kan påverka djurvälfärden. Avlivning och omhändertagande av en
hästkropp är mycket kostsamt vilket kan påverka djurvälfärden (energiåtervinning kostar
minst ca 5000, kremering 6-15000, begravning 1500-? OBS: det är exklusive kostnad för
själva avlivningen som kan variera mellan ca 750-4000, beroende på vem som anlitas och
metod). Dyra avlivningsalternativ är en orsak till att hästar istället säljs billigt eller skänks
bort mot ett många gånger osäkert öde. (Resultat: slussas mellan ägare, far illa, blir kvar i
verksamhet etc.). Slakt till livsmedel är i princip det enda tillgängliga alternativet för
hästägare som vill (eller behöver) undvika en stor utgift. Men slakt har självklart även
andra fördelar; hästens kropp tas tillvara, jmf hantering vid energiåtervinning och slakt.
Eftersom antalet hästar i Sverige ökar finns även behovet av en lättillgänglig
avlivningsstruktur som passar olika ekonomiska förutsättningar och finns på ett
geografiskt acceptabelt avstånd (= slakt). (Resonemanget ovan visar att) Det finns flera
fördelar med att åter få en större andel svenska hästar som går in i livsmedelskedjan när
livet är över.
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Om fler hästar ska kunna användas i livsmedelskedjan finns några mycket avgörande
faktorer:
Det krävs en större kunskap om slakt av häst (hur det går till och var det finns) och de
krav som ställs på hästpasset och tidigare läkemedelsbehandlingar. Men det krävs också
en ökad acceptans för hästen i livsmedelskedjan och (att våga) diskutera slutet på hästens
liv (obehagligt).
Hästpasset och tidigare läkemedelsbehandlingar avgör om hästen kan gå in i
livsmedelskedjan. Hästar som ska användas till livsmedelsproduktion måste vara fria från
läkemedelsrester, som hästägare kan man behöva ta ställning tidigt i hästens liv – viktigt
att då vara medveten om konsekvenser. För att garantera livsmedelssäkerheten krävs vid
slakt hästens originalpass (duplikat/ersättningspass godkänns aldrig) med ”rena”
livsmedelssidor. Det är oerhört viktigt att hästar som blir behandlade med vissa
läkemedel inte hamnar i livsmedelskedjan, vilket endast garanteras om hästpassen
undantagslöst används/hanteras på rätt sätt.

Vissa läkemedelsbehandlingar (t.ex. ”butta”) innebär att många hästar utesluts från
livsmedelskedjan för alltid, idag sker det ofta och utan större eftertanke. Viktigt att
reflektera över konsekvenser/ekonomi och kanske betrakta möjligheten att använda
hästen i livsmedelskedjan mer värdefull? När en häst blir utesluten från livsmedelskedjan
(borttappat pass, vissa läkemedelsbehandlingar eller att ägare ”kryssar” hästen från
livsmedelsanvändning) gäller det resten av hästens liv, oavsett ägarbyte etc.
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Tyvärr är den exakta betydelsen av kraven inför slakt inte alltid tydliga (kan vara svårt att
förstå), vilket får obehagliga följder, hästar anländer ibland till slakterier med felaktigt
pass. Slakterierna måste då avvisa dem och hästägaren får åka hem med hästen
alternativt betala för avlivning och omhändertagande på plats, vilket kan vara praktiskt
omöjligt. Situationen är obehaglig och beror i grund och botten på bristande kunskap
eller otillräcklig information.
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Ett konkret exempel av hur bristande kunskap och ekonomiska förutsättningar i
förlängningen kan få konsekvenser för djurvälfärden. Vid ett vanvårdsfall med en
gammal häst som har uppmärksammats anger ägaren att…
…man inte kontaktat veterinär för avlivning av hästen eftersom den saknade hästpass
(okunskap)
…hästen inte var avlivad av ekonomiska skäl (förutsättningar)
Delar av kampanjen i projektet Hästliv är att just öka kunskapen och vi har samarbetat
kring informationsavsnitt på kunskapsportalen HästSverige. www.hastsverige.se

7

Hur går det då till på svenska slakterier? Myten som alla pratar om: ”Skicka hästen till
slakt”. Hanteringen ser inte ut så idag, slaktbilen kommer generellt inte och hämtar
hästen vid stallet.
Vanligt förekommande tillvägagångsätt:
Hästägaren ringer det valda slakteriet och bokar en dag/tid då hästen tas emot.
Hästägaren kör hästen själv till slakteriet och stannar ofta tills hästen är avlivad. Om man
vill kan man ofta få närvara eller tillochmed hålla hästen vid bedövningen. Personal på
slakterier har stor erfarenhet av att hantera och avliva djur, de är duktiga och allt går
lugnt till. Personal måste dessutom ha kunskap och utbildning inom djurvälfärd,
beteende avlivningsteknik etc.
Slakterier anpassar verksamheten för att passa hästar och hästägare! Man slaktar hästar
på speciella dagar och tider (t.ex. på morgonen, när det är lugnt och inga andra
djur/verksamhet, eller efter rast när det är rengjort, hästar behöver inte alltid gå in,
ibland sker avlivningen utomhus eller så används speciella områden/rum etc.). Den
exakta miljön etc. varierar såklart mellan olika slakterier. Många mindre erbjuder slakt av
häst – fördelaktigt.
Hästar hanteras alltid separat! Inte ”löpande band principen” och avlivas vid ankomsten,
hästar stallas sällan upp. Hästen avlivas med bultpistol/skjutvapen (bedövning) och
följande avblodning (själva avlivningen).
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Beskrivning av marknaden för hästkött i Sverige/hur hästkött används. En ganska
blygsam konsumtion, omkring 200 g/person/år. Den svenska slakten (under 4500 hästar
eftersom en del kasseras) uppgick till 1270 ton 2011. Men efterfrågan är större än
tillgången vilket kräver import, ca 400 ton varje år.
Vad är det då för hästkött som konsumeras? Fina styckningsdetaljer (filé, biff och
entrecote) men framförallt charkprodukter (hamburgerkött). Finns några enstaka stora
producenter som praktiskt taget tömmer marknaden på svenskt hästkött (t.ex.
Gustafskorv). I princip ”alla” charkföretag har hamburgerkött i sitt sortiment.
Lätt att säga att om vi bara slaktar fler så kommer importen minska, men det stämmer
inte riktigt. Det finns samma problematik som för annat svenskt kött (gris, nöt…) =
konkurrens med billigare importkött i stora volymer. MEN många som idag använder sig
av importkött (charkuterister) säger att det beror på den ojämna och osäkra tillgången
(hästar slaktas ojämnt över året, väldigt få på sommaren och många under höst/vinter).
Skapa en jämnare och större tillgång kan bidra till att minska användning av importkött.

Ett liknande projekt (som Hästliv) har genomförts i Finland för några år sedan (de såg
samma problematik som här), slakten ökade med ca 65 % under 4 år (!). Samtidigt som
andra sätt att omhänderta hästkroppar minskade, dvs. man började inte slakta alla hästar
”bara för att”, det är ett alternativ i slutet av hästens liv.
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Få med er några viktiga områden som projektet jobbar med.
Acceptans – det är viktigt att prata om det här, trots att det är jobbigt.
Information och kunskap. Som hästägare är det viktigt att ha en plan för slutet på
hästens liv. (Kan t.ex. skrivas ner och ha i stallet, med tlf-nummer)
Hantering av hästpass (både ägare och veterinärer) och läkemedel. Rutiner och eftertanke
innan hästar utesluts från livsmedelskedjan. Viktigt för att garantera
Livsmedelssäkerheten.
Regler om Läkemedel (?), här finns mycket liten möjlighet till påverkan – tyvärr! Arbete
sker på EU-nivå och studier måste bekostas av läkemedelsföretag.
Viktigt att skapa en långsiktigt hållbar struktur, speciellt om antalet hästar fortsätter öka.
Efterfrågan och tillgång på hästkött.
Utveckling avräkningspris – viktigt! Alldeles för dåligt nu, måste bli en större fördel av
att välja slakt.
Under hela arbetet beakta djurvälfärd, miljö, klimat och ekonomisk hållbarhet.
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Slutet av hästen liv ÄR viktigt, men ÄVEN vägen dit såklart.
Det finns problem med att få hästar slaktas – men även med att många inte kan slaktas.
(uteslutna pga läkemedel/felaktiga pass)
Det är viktigt att ha mer eftertanke innan hästar utesluts från livsmedelskedjan.
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