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Skrivelse angående djuretik, våld och bruk av smärtsam 

utrustning inom svensk ridsport  

Djurens Rätt har under försommaren inlett kampanjen ” Stoppa våldet mot 

hästarna ” . Detta har vi gjort av två anledningar. Dels har vi fått 

signaler om att många aktiva inom svensk hästsport har upplevt grovt våld, 

misshandel och barrering av hästar, och att det finns en stor frustration 

över att detta pågår. Och dels ser vi en ökande acceptans för det lite mer 

tysta våld som sker genom bruk av skarp utrustning under träning och 

tävling. Vi har därför genom ett svarsformulär på vår hemsida samlat in ett 

stort antal berättelser från ridsportens aktiva som vittnar om det våld som 

många får uppleva. Ett urval av dessa berättelser är bilagda denna 

skrivelse (bilaga 1), och vi önskar att Ridsportförbundet (SvRF) läser dem 

och ger sin syn på dem.  

Vi önskar även ställa några detaljfrågor till SvRF med anledning av vår 

kampanj:  

- Hur arbetar förbundet med §17 i djurskyddslagen som förbjuder att 

djur utsätts för lidande i samband med träning och tävling? Vi hittar 

ingen information till ryttare och andra aktiva i vare sig reglemente 

eller på er hemsida (inte ens under ”Djurskydd ”) om att denna 

paragraf existerar. Vi vill uppmana förbundet att ta ett större 

ansvar för att implementera denna paragraf i sina styrdokument och 

policys. Vi befarar att de flesta ryttare och tävlingsfunktionärer 

inte känner till denna lagskrivning, som lägger ett större 

djurskyddsmässigt ansvar på den som vill träna och tävla med djur, än 

den gemene djurhållaren. Vi anser att förbundet måste arbeta för att 

sprida kunskap om denna paragraf. Hur ställer sig SvRF till detta? 

   

 

- Som man kan läsa i de bilagda berättelserna så sker grovt våld och 

övergrepp mot hästarna även på tävlingsplatserna. Vilket ansvar tar 

SvRF för att utbilda sina domare och tävlingsledare i ett etiskt 

förhållningssätt? Hur ställer sig förbundet till att exempelvis 

regelbundet hålla konferenser för domare, tävlingsledare och stewards 

på temat etik? Många frågor kring etik och gränsdragningar är i 

dagsläget alltför öppna för tolkning vilket gör att utvecklingen inte 

går framåt i önskad takt. Vi tror att man skulle behöva komma till en 

konsensus kring frågor som vad man menar med missbruk av utrustning, 

vad som är oschysst ridning, vilket våld mot hästens munhåla man ska 

acceptera osv. Dessa frågor är svåra, men de behöver likväl 

diskuteras.  

 

- Hur arbetar SvRF med utbildning i djuretik för ryttarutbildare, så 

som tränare och ridlärare? Som berättelserna beskriver så är det 

många gånger tränaren eller ridläraren som har uppmanat till våld i 

en träningssituation. Forskning har visat att rädsla blockerar 

inlärningen, både hos människor och djur, och det är därför högst 

opedagogiskt och ineffektivt att bruka våld eller hot om våld i en 

träningssituation – både av hänsyn till hästen och till ryttaren. Hur 

ser förbundet på att träningsmetoder som inkluderar våld och slag 



tillämpas ute i Hästsverige? Hur ämnar SvRF arbeta med denna fråga 

framöver? 

Som en del i vår kampanj besökte vi också SM i fälttävlan på Flyinge och 

dokumenterade där att majoriteten av alla ryttare rider med sporrar i 

terrängen. Samtidigt visar de bilder som vi tog att det är mycket svårt att 

kontrollera sporrens verkan i en så fartfylld gren som terräng. Vi noterade 

också att många ryttare rider med hävstångsbett, och att flera kombinerar 

detta med en sådan typ av nosgrimma som helt stänger hästens mun. För oss 

är det en motsägelse att utrusta hästen med skarpa bett för att den ska bli 

mer reglerbar – då ju många hästar blir väldigt heta i terrängen – och 

samtidigt använda sporrar, som är en kraftigt framåtdrivande hjälp. Vi har 

bifogat ett antal bilder från SM i fälttävlan (Bilaga 2), och vi önskar 

förbundets syn på följande delfrågor:  

- Anser SvRF att det är okej att kombinera nosgrimmor av den typ som 

stänger munnen helt (ex. acchen-, remont-, pullar-) med 

hävstångsbett, eller är detta något som bör ses över?  

 

- Hur ställer sig SvRF till att genom riktlinjer till 

tävlingsarrangören inkludera mun och sporrläge i 

veterinärbesiktningen? Idag finns det vissa veterinärer som gör det 

på eget bevåg, men vi tror att Ridsportförbundet i riktlinjer måste 

ställa sig bakom detta för att det skall göras rutinmässigt.   

 

- Hur ser SvRF på det faktum att många ryttare oavsiktligt verkar med 

sporren före, under och efter hindret – och även mellan hindren? Är 

det inte i själva verket så att ryttarens finmotorik i underskänkel 

och fot inte är tillräckligt precis för att garantera att sporren 

inte används oavsiktligt i en så fartfylld gren som fälttävlan? För 

oss leder det till slutsatsen att sporrar inte bör användas i 

hoppning och fälttävlan. Hur ser förbundet på detta?      

 

- Vi vill avslutningsvis gärna veta hur SvRF ser på ett införande av 

åldersgräns på sporrar, som vi framhållit i tidigare skrivelse? Vi 

kan genom bilderna från SM i fälttävlan på Flyinge se att det är 

mycket svårt även för en erfaren ryttare att kontrollera verkan av 

sporren. Det är ännu svårare för ett barn, och vi anser därför inte 

att det är rimligt att barn tillåts rida med sporrar. Vi skulle också 

önska att reglerna för betsling på ponnytävlingar i hoppning och 

fälttävlan skärptes. Barn bör inte rida med hävstångsbett och andra 

typer av skarpa betslingar eftersom deras motorik och balans inte är 

fullt utvecklad. Hur ser förbundet på detta?  

 

Vi ser mycket fram emot ert svar på denna skrivelse då ridsport och etik är 

något som är högaktuellt just nu. Vi vill också passa på att uppmärksamma 

det positiva faktum att kravet på sporrar och kandar i dressyren slopats i 

det nya förslaget till TR, samt att man är fri att rida med vilket huvudlag 

man vill i hoppningen. Detta ser vi mycket positivt på och vi tror att det 

kommer att höja välfärden hos hästarna på sikt.   

 

 

med vänlig hälsning  

Gunnel Söderback  

Djurens Rätts arbetsgrupp för hästfrågor   

e-post: hastgruppen@djurensratt.se  
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Bilaga 1 – Urval av inkomna berättelser under 

kampanjen ”Stoppa våldet mot hästarna ”   

 

Hopptävling med ponny, utspelar sig under okänt år  

” Jag och min förra ponny skulle iväg och tävla i hoppning som vi 

brukade, men min ponny var inte på humör. Vi vägrade ut oss i ena 

klassen och jag var jätteledsen inför den andra. Jag var på 

framhoppningen med mamma som försökte hjälpa till men han hade ingen 

lust att hoppa alls. När vi stod på framhoppningen och diskuterade hur 

vi skulle göra, om jag skulle försöka ändå eller inte så kom en annan 

mamma från samma klubb fram och sa - ni kan göra som vi gör med våra 

hästar: gå bakom ridhuset ensamma och ta med er ett långt spö så piskar 

ni på honom tills ni ska in på banan då blir den superstressad och 

kommer aldrig våga stoppa igen. Det funkar, så gör vi mot alla våra 

hästar innan dem går in la hon till innan hon vände och gick igen. Och 

skrämmande nog är hon en ryttare som tävlar på SM nivå idag. ”  

Dressyr, utspelar sig i mellersta Sverige  

” Jag var hästskötare på min nyfunna arbetsplats och följde med på en 

dressyrträning hos en känd tränare i Stockholmsområdet. Ena hästen (ett 

sto) var på dåligt humör den dagen och kickade ibland när ryttaren la 

till spöet. Då uppmanade tränaren till att när hon gjorde det skulle 

han ta båda tyglarna i samma hand och ta i allt vad han kunde och rappa 

henne på rumpan tills han sa stopp. Detta gjorde dem flera gånger under 

träningen. Hästen hade märken över rumpan när träningen var slut så de 

drog på henne ett ländtäcke så att ingen skulle se. Denna ryttare 

tävlar inom hög dressyr. ”  

Hopptävling, utspelar sig under okänt årtal  

” Har två olika berättelser. Den ena var när jag var på hopptävling på 

****** ryttarförening och såg en ryttare som red mot ett hinder på 

framhoppningen, hästen stannade då den kom fel på hindret men ryttaren 

hoppar av ponnyn och börjar slå den med spöet i ansiktet och skriker 

att det är totalt värdelös.  Den andra var också på en hopptävling där 
ryttaren som red sin ponny hade ett väldigt skarpt bett (minns ej vad 

det heter just nu) samtidigt som hon drog och slet den i munnen så att 

hästen saktade ner och slängde upp med huvudet i varje ryckning hon 

gjorde så piskade hon på den och sporrade den kraftigt för att "den 

gick för sakta". ”   

Ridskola, utspelar sig i mellersta Sverige för ett par år sedan

  

” För några år sedan hade jag mina 2 ponnyer uppstallade på en ridskola 

utanför Örebro under en period. Den dåvarande stallchefen som även var 

ridlärare fick lov att rida min 5-åriga ponny då hon visade sig vara 

otroligt "stoig" i en period, med andra ord kunde hon tvärstanna under 

ridpasset och vägra flytta sig samt sparka bakut och tvärnita, vi 

kollade även med veterinär och hon var en fullt frisk ponny som hamnat 

i trotsåldern. Jag som var ungefär 12 år hade svårt att kontrollera 

hennes små infall och bad om hjälp då ridläraren hade både egen ridvana 

samt erfarenhet av sådana ponnyer. Det jag fick vittna under det 

ridpasset är något som aldrig kommer försvinna från min näthinna. 

Ridläraren red från början väldigt barskt och missbrukade tygeltagen 

som hjälpmedel. 5-åriga sent tagna ponnyer är ofta väldigt obalanserade 

och gröna i huvudet. Hon ryckte och slet så att löddret från munnen 

blev blodblandat, min ponny hade senare svårläkta småsår på insidan av 

mungiporna. Helt plötsligt började hon rida skolor bl.a. 

skänkelvikningar på den nyinridna ponnyn, som inte förstod något alls 

och protesterade genom att försöka dra upp huvudet. Detta straffades 

med upprepade piskrappningar och min ponny for iväg i en bockserie, som 

följdes av "sågande" i munnen och ytterligare piskrapp. Ponnyn försökte 

då fly och skenade som sista utväg. Det jag såg i min ponnys ögon var 

allt annat är ridglädje. Här avbröt jag passet innan det skulle gå helt 



åt helvete. Efter detta var min ponny minst sagt traumatiserad och 

spörädd samt isolerad.  
 

Klubbtävling, utspelar sig år 2013  

” På en tävling en gång var det en häst som vägrade på samma hinder gång 

på gång. Det var en tjej som var runt 15 år och hennes syster sparkade 

sen upp grus i rumpan på hästen och även sparkade den lite i rumpan 

(hon stod vid hindret). Ingen reagerade utan folk smålog och de där 

nere i ridhuset småskrattade. ”   

 

Dressyrträning, Mellansverige  

Jag tränade med min ponny för en erkänt duktig ryttare som tävlar på 

svår nivå i dressyr. Min ponny var inte lätt, det kan jag säga. Men han 

förtjänade inte den behandling han utsattes för. En dag skulle tränaren 

longera honom åt mig. Han spändes in med snören som liknar tvättlinor 

men som var i typ bomull. Inspänningen fungerade som en fast graman. 

Han var väldigt hårt inspänd, så protesterna kom ju direkt. Han ställde 

sig på bakbenen flera gånger för att komma ur obehaget. Värt att 

tillägga är ju att longeringen skedde på stallplanen, inte ens på 

ridbanan med bättre underlag. Det fortsatte en bra stund, tills han 

"gav sig". Efter passet säger tränaren "Om han har några skavsår 

behöver du inte bry dig om det". Jag tänkte inte så mycket på det, för 

jag såg inget. Jag tog in ponnyn i spolspiltan och duschade honom. Men 

han betedde sig underligt, steppade runt, vilket inte alls var likt 

honom. Då upptäckte jag sår mellan frambenen som var närmare 2 cm 

djupa. Inspänningen hade alltså skurit upp djupa sår, som tränaren 

dessutom hade märkt. En annan incident under ungefär samma tidsperiod 

med samma ponny skedde i ridhuset. Han skulle springa lös på en 

avstängd del av ridhuset. Inspänd med ett grimskaft på ENA SIDAN bara. 

Så halsen och huvudet var böjt inåt. Detta skulle vara bra och 

lösgörande, för "så gör man faktiskt i Tyskland". Bara det att ponnyn 

började protestera (nähä?!) och RAMLADE OMKULL TOTALT 4 GÅNGER! Varje 

gång han ramlade piskades han tills han stod upp igen.  

Hopptävlingar för ponny, utspelar sig i norra Sverige maj/juni år 2014

  

” På lördagen var det en ponny som stannade på hinder. Ryttaren red med 

hård hand, slet ponnyn i munnen och använde sporrarna hårt. När ponnyn 

stannade så fick den även flertalet slag med pisken. När ryttaren tog 
tyglarna i en hand för att utdela rundslag med pisken sa domaren till i 

högtalarna. Men när ponnyn stannade för tredje gången, därmed 

uteslutning, fick den slag med ridspöet över huvudet, samt flertalet 

spark med sporrarna. Fruktansvärt. Ryttarens förälder hördes "heja på" 

utanför banan. Banpersonal sa åt överdomaren som dock sa att han inte 
kunde göra något annat än att säga till ryttaren eftersom denne inte 

sett händelsen. Ryttaren tilläts alltså att tävla även nästa klass, 

trots det brutala behandlandet av sin stackars ponny. Vad är det för 

tävlingsreglemente vi har, hur skyddar det djuren? Hur kan man tillåtas 

fortsätta tävla efter att ha slagit sin ponny med ridspöet över 

huvudet? 

Hoppträning, utspelar sig i norra Sverige år 2009  

” Det finns mkt att berätta men en händelse som etsat sig fast var då 

jag på den tiden både tränade och tävlade, främst i hoppning. Vi skulle 

hoppa en oxer utomhus, vi kom perfekt på hindret men min häst stannade. 

Jag red bara om igen, och samma sak hände då. Jag var på väg att vända 

om och ta hindret igen då min tränare säger åt mig att gå tillbaka till 

hindret, stå vid hindret, smacka på och sparka med benen, samtidigt som 

jag såklart måste hålla igen för att vi inte ska gå rätt genom 

bommarna. En gång till och hon stannar igen. Jag var återigen på väg 

att bara ta om hindret, men min tränare säger åt mig direkt att lägga 

på spöet. Jag använder de en gång vid bogen lite lätt, utan att släppa 

tyglarna. Min tränare säger då åt mig att ta tyglarna i en hand, spöet 

i de andra och lägga på spö bakom skänken, jag gjorde som hon sa. Hon 



ville att jag skulle upprepa det, tillslut hade jag tappat räkningen, 

och där satt jag 16 år och spöade min häst utan att veta varför, men 

jag vågade inte säga nej. Vi tog hindret igen, min häst hoppade 

klockrent, men det fanns ingen glädje överhuvudtaget kvar, det var inte 

värt något, och skuldkänslorna kom som ett brev på posten. Här började 

min tävlings- och träningskarriär, än om det var på så basic nivå man 

kan komma, att ta slut. Idag rider jag barbacka med hackamore utan 

skänklar de gånger min häst vill ut i skogen. En bana har vi inte 

vistats på flera år. ”  

 

Bilaga 2 – Bilddokumentation från SM i fälttävlan på 

Flyinge 2014 

 
Bild 1: Sporren inverkar obevekligen när ryttaren kniper sig fast med underskänkeln 

för att inte ramla av när ekipaget halkar. En situation som inte är ovanlig i 

fälttävlan.  



 
Bild 2: Mycket högt placerade sporrar gör det ännu svårare att undvika att nudda 

hästen med sporren oavsiktligt.  

 
Bild 3: Två olika ekipage demonstrerar att ryttarens häl gärna vrids inåt eller 

uppåt under luftfärden över hindret. Varvid sporren inverkar oavsiktligt på hästen 

över hindret. Detta ser man även vid banhoppning.  



 
Bild 4: Helt inåtvinklad häl/sporre under hoppet 

 
Bild 5: Oavsiktlig sporrverkan i landningen efter hindret 



 

 

Bild 6 och 7: Kraftig och omotiverad inverkan med sporren under transportsträckor 

mellan hinder 



 
Bild 8: Mörka fläckar efter nötning i sporrläget 

        

    



 

Bild 9-13: Olika varianter av bett med hävstångsverkan i kombination med aachenrem 


