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▪ Role of survey in Horse Project

- Measure campaign effect (KPI)

- Develop content for campaign

- Knowledge sharing with horse industry

▪ Survey

- Questions developed with both input from 
stakeholders and Jordbruksverket 2016 
“Hästhållning” survey

- Norstat Group designed survey and 
managed data collection

- Hippson included link to questionnaire in an 
email to 50% of the email addresses in 
database (randomly selected)

Survey Background
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▪ Pre-campaign survey

- Link to questionnaire sent to a random selection of 50% of 
Hippson’s database (40’ registered email addresses)

- Reminder sent out after one week

- Survey in the field from Saturday 30 May-Sunday 14 June

- 3,7% response rate (732 replies from 20 000 members)

Survey Background
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▪ 30 Frågor

- 1 screening (SQ)

- 5 Frågor om mockning av rast- och vinterhagar (AQ)

- 5 Frågor om gödselhantering (BQ)

- 8 Frågor om anläggning och hästhållning under vintersäsong (CQ)

- 4 Frågor kring medvetenhet relaterad till Miljön/Östersjön (DQ)

- 7 Frågor om enkätsvararen (EQ)

Survey Background
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AQ - Frågor om mockning av rast- och vinterhagar
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aq1

Hur ofta mockas rast- och vinterhagarna vanligtvis?

TOTAL

BASE 732

Dagligen 21%

Flera gånger i veckan 21%

Veckovis 16%

Månadsvis 8%

Ett pår gånger om året 20%

Aldrig 6%

Annat, skriv i rutan 8%

Vet ej 1%

aq2

Hur mockas rast- och vinterhagarna vanligtvis?

TOTAL

BASE 732

för hand med gödselgrep och skottkärra 82%

för hand med gödselgrep och motoriserad skottkärra 3%

gödseldammsugare 2%

tjänsteleverantör 0%

annat (specificera) 13%

aq3#

Varför mockas rast- och vinterhagarna? (kryssa i ett eller 
flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

för att hålla hagarna ”snygga” 42%

för hästens hälsa 87%

för att de är bra för miljön 41%

för att motverka övergödning av vattendrag 31%

för att vi måste 4%

Annat, skriv i rutan 10%

aq4

Vem mockar rast- och vinterhagar vanligtvis?

TOTAL

BASE 732

Jag 49%

Stallpersonal 3%

Jag och stallpersonal/andra som har häst i stallet 34%

Inhyrd personal f. hästägaren 1%

Andra, skriv i rutan 12%



AQ - Frågor om mockning av rast- och vinterhagar
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aq5#

Vad skulle motivera dig att öka frekvensen av mockning av rast- och vinterhagar? (kryssa i 
ett eller flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

Om det var bra för hästens hälsa 44%

Om det var bra för miljön 32%

Om det var bra för lokala vatten/sjöar/Östersjön 25%

Om det var bra för stallets ekonomi 17%

Om det fanns en prisvärd tjänsteleverantör 8%

Om det fanns utrustning som gjort det enklare 53%

Om du förstod att alla andra gör det 3%

Om det krävs enligt lag 12%

Annat, skriv i rutan 19%



BQ - Frågor om gödselhantering 
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bq1#

Hur förvaras gödseln? (kryssa i ett eller flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

På betongplatta 61%

I container/vagn eller liknande 29%

På åkermark, s. k. stuka 8%

På marken, annat än åkermark 9%

Annat, skriv i rutan 2%

Vet ej 0%

bq2

Hur ofta töms förvaringsutrymmet för gödseln?

TOTAL

BASE 732

Dagligen 1%

Veckovis 11%

Månadsvis 21%

2-3 gånger per år 52%

Vet ej 15%

bq3#

Hur hanteras gödseln? (kryssa i ett eller flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

Sprids på egen mark 34%

Gödseln tas om hand av lantbrukare 52%

Gödseln tas om hand av någan annan än lantbrukare 12%

Gödseln förädlas på egna anläggningen och säljs 1%

Gödseln används som energikälla 3%

Annat, skriv i rutan 4%

Vet ej 9%

bq5#

Vad skulle få dig att skaffa en bättre gödselförvaring? (kryssa i ett eller 
flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

Om det fanns bidrag för halva kostnaden 38%

Om det fanns utrymme på anläggningen 18%

Om nuvarande gödselförvaring visade sig skadligt för miljön 49%

Om nuvarande gödselförvaring visade sig skadligt för klimatet 34%

Om nuvarande gödselförvaring visade sig skadligt för vattnet 42%

Annat, skriv i rutan 19%



BQ - Frågor om gödselhantering (Åtgärder)
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Har din anläggning redan gjort någon av dessa åtgärder 

för att minska påverkan av hästgödsel på miljön? (%)

Ja Nej n/a

Säkerställt att gödslet lagras på en tät gödselplatta 70 16 13

Säkerställt att det inte finns fler än två hästar per hektar 
hage

57 32 11

Reducerat användning av kraftfoder 48 41 11

Infört mockning av rast- och vinterhagarna flera gånger i 
veckan

47 44 10

Skyddat marken i hagarna genom markstabilisering och 
god dränering

44 41 15

Flyttat stängsel och skapat skyddszoner utmed diken och 
vattendrag

35 41 25

Säkerställt att dikesvatten leds genom en kalkfilterbädd 
(svackdike) där löst fosfor binds

9 56 36



CQ - Frågor om anläggning och hästhållning under vintersäsong 
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cq1

Hur många hästar finns på den anläggning där din(a) häst(ar) är under 
”vintersäsong” d.v.s. när dom inte är på sommarbete?

TOTAL

BASE 732

1-5 st 48%

6-9 st 17%

10-19 st 14%

20+ 21%

cq2#

I vilken typ av anläggning finns hästarna? (kryssa i ett eller flera 
alternativ)

TOTAL

BASE 732

Stall med spiltor 3%

Stall med boxar 87%

Lösdriftsanläggning 26%

Hästarna hålls som utegångsdjur med tillgång till ligghall 13%

Annat, skriv i rutan 2%

cq3#

Vilka verksamheter används din(a) häst(ar) vanligtvis för? (kryssa i ett 
eller flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

Privat hobbyridning 92%

Ridskoleverksamhet 8%

Trav 2%

Avel, Stuteri 14%

Annat, skriv i rutan 8%



CQ - Frågor om anläggning och hästhållning under vintersäsong 

1

0
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cq5

Hur länge är hästarna i genomsnitt i hagen/dygn (exkl. 
betessäsong)?

TOTAL

BASE 732

Under 4 timmar 1%

4-6 timmar 6%

7-8 timmar 19%

9-10 timmar 22%

11-12 timmar 21%

Över 12 timmar 32%

cq6

Har du en särskild hage eller paddock för regniga 
dagar?

TOTAL

BASE 732

Ja: Ange areal i kvm eller ha 9%

Nej 90%

Vet ej 2%

cq7

Upplever du dig ha tillräckligt med mark tillgänglig för dina 
hästar under vintersäsong?

TOTAL

BASE 732

Ja 82%

Nej: varför 18%

cq4#

Hur tillgodoses hästarnas behov av fri rörelse? (kryssa i ett 
eller flera alternativ)

TOTAL

BASE 732

Ridhus 23%

Rasthage (grusat eller på annat sätt preparerat 
underlag) 33%

Hage på åkermark 63%

Hage, inte på åkermark 46%

Annat, skriv i rutan 7%



CQ - Vilken typ av foder ges till hästarna under vintersäsongen?

1
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cq8a#

Grovfoder:

TOTAL

BASE 732

Hö 52%

Halm 33%

Ensilage/hösilage 76%

Vass 0%

Annat, skriv i rutan 2%

cq8b#

Kraftfoder och tillskott:

TOTAL

BASE 732

Spannmål (havre, korn, etc.) 29%

Fabrikstillverkat färdigfoder (pellets, müsli, etc.) 71%

Proteintillskott (soja, rapskaka/linförkaka, etc.) 22%

Betfor eller liknande produkter 41%

Mineraler 85%

Vitaminer 53%

Saltsten 92%

Annat, skriv i rutan 8%



DQ - Frågor kring medvetenhet relaterad till Miljön/Östersjön 
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Jag vet att hästgödsel kan påverka tillståndet i…? (%) Ja Nej n/a

…miljön 90 7 3

…egen brunn 86 8 6

…lokala vatten 84 9 8

…Östersjön 66 17 17

Jag vet vad jag ska göra för att minska påverkan av 

hästgödsel på… (%)

Ja Nej n/a

…miljön 65 23 12

…egen brunn 55 21 24

…lokala vatten 54 25 21

…Östersjön 33 30 37

Jag kommer sannolikt att göra något för att minska 

påverkan av hästgödsel på… (%)

Ja Nej n/a

…miljön 40 27 34

…egen brunn 30 25 45

…lokala vatten 31 27 42

…Östersjön 18 25 57



DQ - Frågor kring medvetenhet relaterad till Miljön/Östersjön 
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För att minska påverkan av hästgödsel på miljön kommer 

jag sannolikt att:… (%)

Ja Nej n/a

Säkerstalla att gödslet lagras på en tät gödselplatta 66 9 25

Mocka rast- och vinterhagar flera gånger i veckan 61 25 13

Undvika att ha fler än två hästar per hektar hage 56 19 26

Söka mer information om hur hästgödsel påverkar miljön 55 32 13

Skydda marken med markstabilisering och god dränering 41 24 36

Reducera användning av kraftfoder 36 39 25

Flytta stängsel och skapa skyddszoner utmed diken och 
vattendrag

29 24 48

Leda dikesvatten genom en kalkfilterbädd (svackdike) där 
löst fosfor binds

13 35 52



EQ - Enkätsvararen

1

4
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eq1

Är du?

TOTAL

BASE 732

Kvinna 96%

Man 3%

Annat 0%

Vill ej svara 1%

eq2

Hur gammal är du?

TOTAL

BASE 732

Under 14 år

14-20 år 2%

21-25 år 2%

26-40 år 18%

41-65 år 70%

över 65 år 8%

eq4

Vad beskrivar dig bäst?

TOTAL

BASE 732

Hobbyryttare 77%

Yrkesryttare 1%

Ridlärare 4%

A-tränare

B-tränare 1%

Hästavlare 5%

Veterinär 1%

Lantbrukare 3%

Annat, skriv i rutan 8%



EQ - Enkätsvararen
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eq5

Äger du en häst?

TOTAL

BASE 732

Ja: hur många 92%

Nej 8%

TOTAL 100%

eq6

Har du hel eller delat ansvar för en häst, t.ex. träning, fodring, mockning, in- och utsläpp?

TOTAL

BASE 732

Ja: hur många 81%

Nej 19%

TOTAL 100%



▪ 30 Frågor

- 1 screening (SQ)

- 5 Frågor om mockning av rast- och vinterhagar (AQ)

- 5 Frågor om gödselhantering (BQ)

- 8 Frågor om anläggning och hästhållning under vintersäsong (CQ)

- 4 Frågor kring medvetenhet relaterad till Miljön/Östersjön (DQ)

- 7 Frågor om enkätsvararen (EQ)

Appendix
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▪ [s1] Stämmer något av följande in på dig?

- [r1] Rider du?

- [r2] Är du en medryttare?

- [r3] Äger du en häst?

- [r4] Äger du en hästgård eller stall?

- [r5] Har du – eller delar du – det praktiska ansvaret för en 
häst?

- [r6] Äger eller driver du en hästgård eller stall?

- [r7] Inget av ovanstående

Screening (SQ)
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▪ [aq1] Hur ofta mockas rast- och vinterhagarna 
vanligtvis?

▪ [aq2] Hur mockas rast- och vinterhagarna vanligtvis?

▪ [aq3] Varför mockas rast- och vinterhagarna?

▪ [aq4] Vem mockar rast- och vinterhagar vanligtvis?

▪ [aq5] Vad skulle motivera dig att öka frekvensen av 
mockning av rast- och vinterhagar?

Frågor om mockning av rast- och vinterhagar (AQ)
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▪ [bq1] Hur förvaras gödseln?

▪ [bq2] Hur ofta töms förvaringsutrymmet för gödseln?

▪ [bq3] Hur hanteras gödseln?

▪ [bq4] Har din anläggning redan gjort någon av dessa 
åtgärder för att minska påverkan av hästgödsel på 
miljön?

▪ [bq4b] Har din anläggning gjort någon annan åtgärd 
för att minska påverkan av hästgödsel på miljön?

▪ [bq5] Vad skulle få dig att skaffa en bättre 
gödselförvaring?

Frågor om gödselhantering (BQ) 
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▪ [cq1] Hur många hästar finns på den anläggning där 
din(a) häst(ar) är under ”vintersäsong” d.v.s. när dom 
inte är på sommarbete?

▪ [cq2] I vilken typ av anläggning finns hästarna?[bq3] 
Hur hanteras gödseln?

▪ [cq3] Vilka verksamheter används din(a) häst(ar) 
vanligtvis för?

▪ [cq4] Hur tillgodoses hästarnas behov av fri rörelse?

▪ [cq5] Hur länge är hästarna i genomsnitt i hagen/dygn 
(exkl. betessäsong)?

▪ [cq6] Har du en särskild hage eller paddock för 
regniga dagar?

▪ [cq7] Upplever du dig ha tillräckligt med mark 
tillgänglig för dina hästar under vintersäsong?

▪ [cq8 a&b] Vilken typ av foder ges till hästarna under 
vintersäsongen?

Frågor om anläggning och hästhållning under vintersäsong (CQ) 
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▪ [dq1] Jag vet att hästgödsel kan påverka tillståndet i…

▪ [dq2] Jag vet vad jag ska göra för att minska påverkan 
av hästgödsel på…

▪ [dq3] Jag kommer sannolikt att göra något för att 
minska påverkan av hästgödsel på…

▪ [dq4] För att minska påverkan av hästgödsel på miljön 
kommer jag sannolikt att:

▪ [dq4b] Kommer du att göra något annat för att minska 
påverkan av hästgödsel på miljön?

Frågor kring medvetenhet relaterad till Miljön/Östersjön (DQ)
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▪ [eq1] Är du?

▪ [eq2] Hur gammal är du?

▪ [eq3] Inom vilket postnummer bor du?

▪ [eq4] Vad beskriva dig bäst?

▪ [eq5] Äger du en häst?

▪ [eq6] Har du hel eller delat ansvar för en häst, t.ex. 
träning, fodring, mockning, in- och utsläpp?

▪ [eq7] I vilken kommun hålls din häst/dina hästar under 
”vintersäsong” (t.ex. September-Maj)?

Frågor om enkätsvararen (EQ) 
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