
Orden og sikkerhet i stallen 

Uansett om du har hesten oppstallet i en stor eller liten stall, finnes det retningslinjer for et godt og sikkert miljø 
for både deg og hesten. Husk at alle har ansvar når det gjelder å beskytte liv og eiendom og ikke forårsake 
ulykker. 

Ulike redskaper må oppbevares godt atskilt fra steder der hestene står eller passerer. Tøm alltid trillebåra og sett 
den og andre redskaper på plass etter bruk. Dette er viktig med tanke på å forbygge skader hvis en hest ved et 
uhell kommer seg løs på stallgangen. Alt kraftfôr må oppbevares i et eget rom, slik at ingen hest kan få tilgang til 
fôret selv om den skulle komme seg løs. 

Tenk brannsikkerhet 

 Holde det elektriske anlegget i stallen, inkludert vifter, i god stand. Sikringsskap er et 
vanlig utgangspunkt for brann.  

 Sjekk at alle kaffetraktere og andre elektriske apparater er slått av når alle går hjem. 
Bruk aldri en vanlig radio koblet til strøm i stallen, men kun radioapparat som er 
godkjent for å tåle støv og fuktighet. En vanlig batteridrevet radio kan også benyttes.  

 Hold kontakter og lamper fri for støv og spindelvev.  

 Hold det ryddig og rent i fôrrom. Mus og rotter må bekjempes. I tillegg til å være 
smittebærere kan slike skadedyr gnage på ledninger og forårsake feil på det 
elektriske anlegget, noe som er en vanlig årsak til stallbranner.  

 Pass på at hestene ikke kan komme til ledninger og lamper.  

 Hold dører og luker mellom stallen og andre rom lukket.  

 Ovner og andre varmekilder må aldri tildekkes av klær, dekken eller lignende.  

 Nødutganger og rømningsveier skal være merket, og ingenting må få blokkere dørene 
på verken innsiden eller utsiden.  

 Det skal være tilstrekkelig slukningsutstyr i form av pulverapparater eller brannslanger lett tilgjengelig.  

 Driftsbygninger med mer enn 10 hester skal ha brannvarslingsanlegg. Det anbefales å benytte FG-
godkjente alarmanlegg. Se for øvrig www.mattilsynet.no angående bl.a. brannsikring, risikoklasse, 
brannklasse og seksjonering.  

Unngå at hesten skader seg  

Hester kan lett skade seg på utstikkende gjenstander. Pass derfor på å unngå slike farer i stallen. Bokslåser og 
dørhåndtak må være utformet slik at hesten ikke kan henge seg fast med dekken, saltøy eller annet utstyr. 
Hesten må ikke kunne sette fast ben eller hode i sprinkler eller andre åpninger i boksen eller i drikkekar og 
fôrkrybber. Alle vinduer hesten kan nå, må beskyttes med gitter eller sprinkler. Oppheng til dekken eller saler i 
stallen bør kunne foldes ned når de ikke er i bruk, og det må ikke stikke ut slik at hesten kan sette seg fast eller 
skade seg. Alt kraftfôr må oppbevares ute av rekkevidde for eventuelle løshester. 

Alarm  

Dersom du skal installere alarm i stallen, kan du kontakte forsikringsselskapet ditt for informasjon. Husk at 
driftsbygninger med mer enn 10 hester skal ha brannvarslingsanlegg. Det anbefales å benytte FG-godkjente 
alarmanlegg. 

Julepynt i stallen  

Når julen nærmer seg er det mange som gjerne vil pynte i stallen. Pynten må plasseres og festes ute av 
rekkevidde for hestene, men tenk også på å benytte pynt som hesten ikke kan skade seg på eller blir syk av 
dersom den skulle komme til å spise den. Julepynten må heller ikke være brannfarlig. 

Noen flere sikkerhetstips: 

 Bruk dørstopper som holder døren åpen.  

 Sørg for sklisikre gulv, og hold stallgangen fri for redskap og utstyr.  

 Låsen på boksdøren skal alltid kunne åpnes innenfra.  

 Redskaper skal alltid oppbevares på avskjermet steder.  

 I stall og ridehus må strømbrytere plasseres på et trygt og praktisk sted.  

 Det skal alltid henge grimer og leietau ved hver boks eller spiltau. I tillegg bør det henge ekstra grimer 
og leietau på en fast plass nær ytterdøren i nødstilfelle.  

 Hestene bør være vant til å bruke nødutgangene.  
Sikre stalltips!  

Hentet fra http://www.rytter.no/Hestensvelferd/Kunnskapsbibliotek/Stallen/Sikkerhetistallen.aspx  

http://www.rytter.no/Hestensvelferd/Kunnskapsbibliotek/Stallen/Sikkerhetistallen.aspx

