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Resultat
Nedanstående system är ett urval av det som finns på marknaden idag. Vi har försökt redovisa de
system som vi tror är eller blir de mest aktuella i vårt land.

Utgödslingssystem:
I studien har vi tittat på 15 olika utgödslingssystem och försökt ranka dem efter tidsåtgång. I samtal
med personalen framgår fördelar och nackdelar med de olika systemen.
Ett utgödslingssystem består i huvudsak av tre delar:
 Utgödsling från box
 Att gå och tömma gödsel på förvaringsplats
 Införsel av strö
Studien har tittat extra noga på utgödslingen och vägt systemens fördelar, nackdelar, tidsåtgång och
arbetskostnader. De två faktorerna tidsåtgång och arbetskostnader återkommer i kapitlet om
ekonomi.
Utgödsling från box och lösdrift
System
Skottkärra

Fördel

Nackdel

Service o underhåll

Liten investering
Passar in i alla stallar

Tidsödande
Oergonomiskt
Tungt

Regelbunden kontroll av
däck, ev byte av korg

Skottkärra med
extra hjul så
man slipper
lyfta den

Liten investering
Passar in i alla stallar

Tidsödande
Oergonomiskt
Tungt
Högre lyft

Regelbunden kontoll av
däck,ev byte av korg

Elskottkärra

Passar in i alla stallar
Rymmer 8 boxar med
spån
Självgående
Behöver inte lyftas
eller skjutas
Inga avgaser
Rymmer 8 boxar med
spån
Behöver inte lyftas.

Måste laddas
Kan upplevas som
otymplig

Laddning regelbundet.
Kontroll av batteri
Kontroll av däck

Fast installation
Gående mellan
kärra och box

Kontroll av
rälsupphängning
Underhåll av tippfunktion

Liten investering
Passar in i alla stallar
med bra ventilation

Plats för traktor
eller bobcat i box
Avgaser
Bullrigt
Hög ammoniakhalt i
boxar där hästarna
river upp bädden

Beroende på hur
träckbollarna tas ut,
med kärrra, dammsug,
skrapor mm

Rälshängd kärra
med tipp under

Bädd tas ut en
gång per år
med traktor,
dagligt uttag av
träckbollar
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Portabel
dammsugare

Inget uppkast till en
kärra
Tar med allt strö

Högt ljud
Avgaser
Tar med allt strö

Regelbundning tankning
Service på motor (olja
mm)

Centraldammsugare

Inget uppkast till en
kärra
Tar med allt

Fast installation
Kan vara svårt att
undvika stopp i
böjar
Tar med allt strö

Kontroll av motor
Service av motor
Slangar
Rensning vid stopp

Skraputgödsling

strö
Inget uppkast till en
kärra
Inget körande med
kärra

Fast installation
Kräver en del att
bygga in i befintligt
stall

Smörjning rörliga delar i
kulvert
Byte av enstaka skrapor
ca 1 gång per år
Rensning vid stopp

Inget uppkast till en
kärra
Inget körande med
kärra
Ingen mockning alls

Fast installation
Gammal teknik,
svår att få tag på

Smörjning rörliga delar i
kulvert
Byte av rörliga delar
Rensning vid stopp
Tillfixning av bädden 1
gång per dag

Ingen mockning alls

Måste få plats med
traktor både för att
strö och gödsla ut

Tillfixning av bädden då
och då

Rundomatic

Djupströbädd
halm utan
mockning

Ligghall till
lösdrift

Måste få plats med
traktor eller bobcat
i stallet
Avgaser
Bullrigt

Koncept att utveckla
Moving Floor

All utgödsling sker
helt automatisk. Nära
0 min i arbetstid

Stor investering

Byte av gummimatta ca
vart 10 år.

Elevatorkärra
Omvänd
fodertruck

Gödseln läggs på
bandet som ligger
nära golvet.
Transporten till baljan
sker automatiskt .
Inget lyft eller
skjutande

Laddas regelbundet

Kontroll av elevatorband
och batteri.
Byte batteri

Bild saknas
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Urindränering

Genom golvet rinner
urinen ner i kulvert
med utsugsfläkt

Finns, ofta dåligt
fungerande

Ev rensning, spolning

Muck-o-matic

Slipper sortera
smutsigt och rent i
boxen, det gör
maskinen

Krävs både kärra
eller korg och
muck-o-matic inne i
boxen
Måste flyttas
mellan boxarna

?

Inte i något mekaniserat stall ville personalen återgå till utgödsling med vanlig skottkärra med
tippning via planka. Alla var nöjda med de försök, mer eller mindre framgångsrika, som gjorts. I ett
stall med skraputgödsling intervjuade jag två personer som hade erfarenhet från ”vanlig” utgödsling.
De ansåg at detta var mycket smidigare, gav upphov till mycket mindre sopning av stallgång, inga
tunga kärror att gå med långa sträckor, mindre lukt och mindre flugor, alltså flera positiva bieffekter
som de inte hade räknat med. De var också positiva över enkelheten i själva utgödslings ”rörelsen”,
man inte behöver lyfta grepen så högt och pricka en kärra. Dessutom verkar det som att personalen
tar det lugnare och gödslar ut något långsammare med skraputgödslingen, vilket leder till att de mår
bättre och har mer energi till annat.
I stallarna med djupströbäddar och ligghallar var alla överens, de skulle aldrig ta anställning igen i ett
stall där traditionell utgödsling förekom. I det isolerade stallet med djupströ finns en mycket bra
ventilation som är balanserad och styr luften dit den behövs även när dörrarna öppna och har en
max kapacitet på 350m3/h för varje box. De har inte upptäckt några luftrörsproblem av att urinen
inte mockas ut på 3 mån. Det andra stallarna med djupströ var oisolerade med mycket glipor, så där
var ventilationen också bra.
Utvecklingspotential
Alla systemen ovan har stor utvecklingspotential och kan med modifiering fungera ännu bättre. De
flesta systemen är bara provade på något eller några ställen och har fungerat bra med tanke på hur
svårt det är att göra allt rätt första gången vid utvecklingsarbete.
Att gödsla ut med skottkärra kan göras enklare med bättre redskap, som skyfflar, grepar, bättre däck
mm. Att höja skottkärran och sätta hjul på den så att den inte behöver lyftas, är ett mycket enkelt
och billigt sätt att göra det lite lättare, men medför nackdelen att man måste lyfta varje greptag
högre för att lägga det i kärran.
Skraputgödslingen hade lite inkörningsproblem i början. Skraporna gick av lite då och då men snart
lärde användarna sig hur de skulle sköta mockningen för att detta inte skulle inträffa. De måste börja
mocka närmast skruven/tryckaren och kolla att kulverten inte är full när man kastar ner gödsel.
Halm skapade mer problem än spån, framförallt i utgödslingens vändlägen.
Sugtekniken väcker stort intressen men här krävs utprovningsinsatser framförallt vid fast installation,
s.k. centraldammsugare. För den portabla krävs mycket god ventilation samt hörselskydd då den
drivs av en förbränningsmotor.
Det har länge funnit eldrivna kärror/mopeder som är lätt att passa in i stallarna. Tyvärr har det inte
slagit i hästvärlden. Dessa går att använda i alla stallar och de spar många tunga lyft och tid genom
att man får med sig gödsel från upp till 8 boxar på en gång.
De fyra koncepten muck- o-matic, moving floor, omvänd fodertruck och urindränering är säkert
något för framtiden, men här krävs produktutveckling och -anpassning.
Utöver tidsbesparingarna menar flera att känslan av att någon försöker förbättra arbetsmiljön är bra
för den psykiska hälsan och gör att man får mer energi.
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Tippning på gödselstack/i container
Gödsel lagras tillfälligt eller under längre tid på en bestämd plats, oftast en gödselplatta eller
container. Vi har tittat på olika sätt att tömma kärran, skrapkulvertarna, mm och har rankat dem
efter hur lång tid och kraft de i genomsnitt tar. I fortsättningen bedömer vi inte servicebehovet, då
detta är svårare att jämföra för de fortsatta systemen.
System
Planka upp till
gödselstack

Fördel
Billigt
Lätt att anpassa till omgivning
Kan lagra mycket gödsel på
en gång

Nackdel
Svårkört
Vingligt
Kan bli halt och tungt

Gödseln läggs
direkt på plattans
botten. Skrapas
ihop med traktor el
dyl.

Billigt
Lätt att tömma kärra
Kan lagra mycket gödsel på
en gång

Kräver stor yta för att kunna
köra
Kräver tillgång till maskin

Starke Arvid

Lätt att tömma kärran
Får upp gödseln till en icke
nedsänkt container

Kräver underhåll
Kärrorna till är svåra att
köra på stallbacken

Nedsänkt container

Lätt att tömma kärra
Lätt att tömma gödselstack

Kräver någon form av
byggnation
Kostar att byta container

Elevatorband

Lätt att tömma kärra
Kan installeras inomhus

Kräver service
Dyrt att byta elevatorband

Skruv

Lätt att tömma kärra
Kan installeras inomhus
Täckt skruv ger slutet system
som inte luktar

Kräver service
Täckt skruv kräver större
investering

Rälshängd kärra
med öppning i
botten till
elevatorband

Lätt att tömma
Kan installeras inomhus

Kontroll av rälsupphängning
Fast installation
Kan ”gunga” lite mycket

Bild

Även här finns mycket tid och kraft att spara, men det är svårt att göra en skattning om hur mycket.
Det beror på utgödslingssystem, hela stallets layout, avstånd till lagringsplats, förutsättning för
tippgropar mm.
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Intransport av strö till stall
När väl allt smutsigt är bortgödslat ska nytt strö in. Även här finns stora rationaliseringar att göra.
Enklast är att använda elkärra eller eltruck med vilka man kan få med sig många fler balar eller mer i
lösvikt så man inte behöver gå så många gånger.
System
Gummimatta

Fördel
Hästen står/ligger aldrig direkt
på betonggolvet

Nackdel
Ger ej den besparing av strö
som utlovas
Bör rengöras under ca 1
gång/mån., annars växer
det…

Skottkärra

Billigt
Fungerar överallt

Tungt
Högst ett par boxar
samtidigt

Nedkast från skulle

Är inbyggt i stallet
Närhet till strö

Bör vara i ett separat rum
p.g.a. dammspridning

Manuell vagn

Billigt
Fungerar överallt där det är
körbart

Tungt
Svårt att få med strö i lösvikt

Elkärra med flak

Fungerar överallt där det är
körbart

Måste laddas

Elkärra med korg

Fungerar överallt där det är
körbart

Måste laddas

Strövagn på räls

Behöver bara fylla vagnen vid
”stationen”

Kan ”gunga” lite mycket

Bild
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Strö med lastare

Går fort att ta in strö till
många

Kräver lösdrift eller stor
stallgång
Avgaser
Hög ljudnivå

Att lägga in gummimattor för att få ner ströåtgången har visat sig ge en mycket liten besparing
eftersom det ändå måste vara ett visst lager strö för att suga upp urin. Vilket av systemen som är
bäst beror på vilket system som valts för mockning och fodring.
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Kraftfodersystem
Det enklaste och billigaste arbetsmomentet att förbättra är utfodring av kraftfoder. Trots detta har
jag ingenstans funnit kraftfoderautomater med automatisk påfyllning från silo.
System
Hinkar

Fördel
Billigt
Fungerar överallt

Nackdel
Tungt
Högst 4 samtidigt

Manuell fodervagn

Billigt
Fungerar överallt där det är
körbart

Tungt
Har ofta små hjul och tar sig
fram dåligt, vissa välter lätt

Elkärra

Fungerar överallt
Får med foder till alla hästar
samtidigt

Måste laddas

Rälshängd manuell
fodervagn

Får med allt foder till alla
hästar samtidigt

Kräver fasta installationer
och viss layout på stallet

Rälshängd
automatisk
fodervagn

Behöver bara fylla vagn vid
station
Behöver inte vara personal för
att fodra

Kräver fast installation
Kräver viss layout av stall
Hittade inget häststall med
detta i

Manuellt påfyllda
automater för mer
än en utfodring

Alla hästar får samtidigt
Behöver inte finnas personal
för utfodringen

Fodret måste bäras/köras
fram till respektive box
Endast ett eller två mål kan
laddas per gång

Manuellt påfyllda
automater

Alla hästar får samtidigt
Behöver inte finnas personal
för utfodringen

Fodret måste bäras fram till
respektive box
Kan ladda upp till 4 kg foder

Bild
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Koncept att utveckla
Automatiskt
påfyllda automater

Alla hästar får samtidigt
Behöver inte finnas personal
för utfodringen

Fast installation av skruv
sparar mycket arbete och
tid. Bullrigt endast några
minuter per dygn

De som investerat i en bättre fodervagn eller manuella foderautomater var även här väldigt nöjda
med att fått det lite enklare. Samtidigt är många tveksamma till att rationalisera detta moment,
eftersom alla hästar får så olika foder i samma stall. Den ena ska ha betfor, den andra specialhavre,
den tredje musli, pellets, vitaminer, linolja mm. Man kan dock konstatera att det oftast finns ett
”grundfoder” som stallet hanterar medan skötarna/ägarna själva utfodrar det andra fodret i
hinkform. I automaten borde grundfodret vara och resten kan skötas med hinkutfodring en gång per
dag.

Grovfodersystem
Fördelning av grovfoder är i många stallar ett tungt och besvärligt arbete. Hö hanteras antingen löst
eller i små- eller rundbalar, och hanteringen av ensilage består – om man inte ställer ut en hel bal - av
tre olika moment:
1. Öppna balen
2. Få loss fodret ur balen (svårare med rundbalar av långt ensilage)
3. Fördela till hästarna
Repa upp balen är det tyngsta arbetet för dem som har storbalar. Här nedan är några hjälpmedel.
System
Platta på hjul

Fördel
Billigt
Fungerar nästan
överallt

Nackdel
Fodret kan sno sig runt
hjulen, kräver jämnt
underlag
Kan vara tung att flytta

Balspjut

Billigt
Fungerar överallt

Kräver rundbal och
möjlighet till rälshängning
Kräver visst utrymme i
stallet

Upprullare

Beprövad teknik
Rullar upp på golvet
eller foderbord
Traktor lyfter upp i
upprullaren

Kräver rundbalar
Fast installation
Service behov
Vissa kräver traktor

Mixervagn

Fördelar fodret jämnt
Kan blanda till
optimalt foder

Stor, går oftast inte in i
stallgången
Stor investering
Service behov

Bild
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Sedan ska grovfodret delas ut till hästarna. Flera av idéerna hittade jag i lantbruket.
System
Ikeakassar/lövkorgar
mm

Fördel
Billigt
Fungerar överallt

Nackdel
Tungt, ofta dålig
arbetsställning när man
fyller, tidskrävande
Högst 4 samtidigt, annars
behövs vagn el. liknande

Manuellt dragen
hö/ensilagevagn

Billigt
Fungerar överallt
Behöver bara gå en
gång från
foderrummet

Tungt

Eldriven
hö/ensilagevagn

Fungerar överallt
Behöver bara gå en
gång från
foderrummet

Måste laddas

Grovfoderautomat

Alla hästar fodras
samtidigt
Kan fyllas från gången

Måste fyllas portionsvis
manuellt
Många delar som kan gå
sönder
Inte alltid optimal
ätställning för hästen

Fodertruck

Behöver bara gå en
gång från
foderrummet

Avgaser
Hög ljudnivå
Kräver visst utrymme i
stallet

Rälshängd fodervagn

Behöver bara gå en
gång från
foderrummet

Kräver fast installation
Kräver visst utrymme i
stallet

Bandfoderfördelare

Alla hästar får nästan
samtidigt
Beprövad teknik
Tyst gång
Ekonomisk

Kräver fast installation
Hittade inget häststall
med detta

Rälshängd automatisk
fodervagn

Balarna lyfts med
traktor
Beprövad teknik

Kräver programmering
Kräver underhåll
Hittade inget häststall
med detta
Kräver traktor

Bild
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Foderbord

Beprövad teknik
Underlättar utfodring
oavsett system
lösdrift/box
Hygieniskt
Behöver inte gå in till
hästen

Kan vara svårare att
utfodra individuellt

Att öppna varje box, bära in fodret och lägga det på golvet är tidsödande, kan innebära risk för
skador, är stressande för hästen om den står inne, och är ohygieniskt. Genom att använda foderbord
kan man komma runt alla ovanstående problem och det går att använda oavsett vilket fodersystem
man använder. Om man inför öppna boxfronter (som i Danmark), behöver stallet inte vara bredare
än idag för att få in ett foderbord. I annat fall tar foderbordet extra plats. Trots det är byggkostnaden
nog snabbt hemräknad i minskad arbetstid samt minskad stress och ökat välmående hos hästarna.
Utvecklingspotential
Att rationalisera utfodringen är inga problem. I boxstallar finns stallgångar där man lätt tar sig fram
med elkärror eller fodertruckar. Att installera en större vippkrubba i boxväggen skulle lösa problemet
med att gå in till hästarna och med en timer skulle de kunna användas som foderautomater som
utfodrar hästen vid en viss tid.
Lösdrifterna har ofta foderbord och att göra det körbart med fodertruck eller installera
bandfoderfördelare skull rationalisera utfodringen ytterligare.
Rälshängda fodervagnar, både manuella och automatiska, kan också installeras i de flesta stallar och
skulle underlätta många tunga moment.

Olika ventilationssystem
Det är svårt att veta vilka konsekvenser det medför att ha dålig ventilation. De flesta har aldrig varit i
ett stall med bra luft och tycker ventilation är ett svårt ämne, och de vill helst inte tänka på det. Den
dominerande uppfattningen är att ventilationen ska var ”naturlig” och som förr. Det finns
ventilationsrekommendationer från svensk standard, men de omnämns inte ens i
Djurskyddsbestämmelserna för häst!
Med bra ventilation kan troligtvis stora summor sparas på veterinärkostnader. Även de som arbetar i
stallet känner större välmående. Ingen mår och presterar bra i dåligt miljö, varken häst eller
människa. Luftrörsproblem, allergier och nedsatt allmänt tillstånd kostar stora pengar. Trots detta är
oftast ventilationen mycket underdimensionerad/försummad.
I ett av de besökta stallarna hade man lagt ner stor möda för att lösa det tunga arbetet i stallet och
lyckats till viss del, men mest nöjda var de med ventilationen. De menade, att det var värt hur mycket
som helst att luften i stallet var torr och frisk!
System
Egna lösningar
självdrag

Fördel
Personalen tror på
systemet (?)

Nackdel
Oftast är luftväxlingen
alldeles för dålig med
mycket ammoniak och
partiklar i luften
Fungerar oftast bara när
det är riktigt kallt
Kräver isolering och viss
längd på trumman

Bild
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Beräknade lösningar
självdrag

Ger bra luft
Bör ha automatisk
stormstängning
Stora luckor ger ljus
miljö

Stängs ofta igen då
personal tycker det blir för
kallt
Underhåll försummas

Egna lösningar
mekanisk ventilation

Personalen tror på
systemet

Ofta för små friskluftsintag
Ofta bullrig fläkt

Beräknade lösningar
mekanisk ventilation

Ger bra luft om den
sköts rätt
Balanserad
ventilation styr luften
till hästarna även om
dörrar och fönster är
öppna

Underhållet försummas
Undertrycksventilation
uppfattas ofta som dragig
då dörrar öppnas och
luften går igenom där

Andra tidsbesparande åtgärder
Det finns naturligtvis många fler tidsbesparande åtgärder. Ordning och reda och fungerande rutiner
är alltid tidsbesparande. Att planera utrymmena i stallet så att det är nära till gödselstack, foderrum,
strö och sadelkammare mm sparar många steg och mycket tid. I många stora stallar använder man
vattenhink till hästarna. Att sätta vattenkran på ledningen till vattenkoppen gör t ex att man slipper
bära tunga hinkar.
Ut- och insläpp av hästar är ofta tidsödande och riskfyllt. Att låta hästarna själva gå ut i hagen sparar
många minuter och steg, men kan öka risken för skador på hästar och personal. Det finns
bandsnurror som man kan sätta upp och använda för att stänga av olika vägar till och från hagarna.
I mindre häststallar med 2-4 boxar är ergonomiska redskap, upprullare i form av ett balspjut,
enkelhet vid tömning av gödselkärran, vippkrubba med timer för automatisk morgon- eller
kvällsfodring av grovfoder det som känns mest relevant.
För stora stallar finns hur mycket som helst att välja på och det enda som begränsar investeringen är
fantasin, ekonomin och i vissa fall att ombyggnationen inte godkänns p.g.a. exempelvis
kulturmärkning, måttbestämmelser eller liknande.
Varje stall är unikt och det finns flera olika lösningar för tidsbesparingar. Det viktiga är att personalen
är med på förändringen.

Kostnadskalkyler
Inget av utgödslingssystemen vi tittat på, bortsett från Moving Floor och Centraldammsugaren (beror
på rördragningen) har en investeringskostnad på mer än 15 000 kr per box utslaget på 20 boxar. Är
det fler boxar går kostnaden ner per box och har man färre boxar går kostnaden upp. Vid vilket antal
boxar olika system blir lönsamma är individuellt för varje stall. Skraputgödsling i ett stall för 4 hästar
tar många år att betala igen medan det i ett stall för 60 hästar tar mindre än ett år.
Eftersom det är mycket svårt/nästan omöjligt att hitta siffror på byggkostnaden per box har den
skattats utifrån vad stallägarna berättat. Det har framkommit att ett ridhäststall, med tillhörande
isolerat ridhus och ridbana samt uppehållsrum mm kostat närmare 1 000 000 sek per boxplats. Den
dyraste investeringen i ovanstående stall är ett utgödslingssystem vilket har en kostnad på ca
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500 000 sek per box, (5 % av byggkostnaden) men då tar utgödslingen i gengäld inte många minuter.
Alla ekonomiska kalkyler bygger på en lantarbetarlön, 20 700 i månaden, vilket ger arbetsgivaren en
kostnad på ca 36 000 kr/mån. Det ger en arbetskostnad på 3,75 kr/min.
Gödselsystem
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.
System

Skottkärra

Elkärra
Rälshängd
kärra

Portabel
dammsugare

Centraldammsugare
Skraputgödsling
Rundomatic

Djupströbädd
halm i
box

Ligghall
lösdrift

Moving
Floor*

8

Djupströbädd spån
i box,
träckbollar
ut med
elkärra
6

Tid per
box i
min
Kostnad kr
per
box
20
boxar i
ett år i
kr

11

6

5

1,4

0,8

0,2

41

30

22

22

19

5

3

0,8

41*20*365
=
300.000

30*20*365
=
219.000

22*20*365
=
165.000

22*20*365
=
165.000

19*20*365
=
140.000

5*20*365
=
38.000

3*20*365
=
22.000

0,8*20*365
=
5.5000

*Moving floor finns ännu inte på marknaden
Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande
systemet är 294 500 kr per år räknat på 20 hästar.
Kraftfodersystem
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.
System

Hink

Fodervagn

Elkärra

Rälshängd
manuell vagn

Rälshängd
automatisk
vagn

Manuellt påfyllda
automater

Automatiskt
påfyllda
automater

Tid per
box i
min
Kostnad
kr per
box
20
boxar i
ett år i
kr

3

2

1,5

1,5

0.5

1,2

0,2

11

7,5

6

6

2

4,5

0,8

11*20*365
=
82.000

7,5*20*365
=
54.800

6*20*365
=
41.000

6*20*365
=
41.000

2*20*365
=
14.000

4,5*20*365
=
33.000

0,8*20*365
=
5.500

Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande är 76
000 kr per år räknat på 20 hästar.

Bilaga 1
Grovfodersystem
Arbetskostnad: 3,75 kr/min.

System

Ikeakasse

Fodervagn

Elkärra

Fodertruck

Rälshängd
fodervagn

Grovfoder
automat

Tid per
box i
min
Kostnad
kr per
box
20
boxar i
ett år i
kr

6

5

4

2

4

4

Rälshängd
fodervagn
automatisk
0,5

23

19

15

8

15

15

2

23*20*365
=
164.000

19*20*365
=
137.000

15*20*365
=
219.000

8*20*365
=
110.000

15*20*365 =

15*20*365
=
106.000

2*20*365
=
22.000

106.000

Skillnaden i arbetskostnad i det minst arbetskrävande systemet och det mest arbetskrävande är
142 000 kr per år på 20 hästar.
Kommentarer
Skulle man använda de dyraste och mest oergonomiska alternativen till vänster för alla tre
hanteringarna och jämföra med de billigaste till höger (som dessutom sparar kroppen) ger det en
total besparing på 495 000 sek per år eller 2200 timmar om man har 20 hästar. Alla tiderna är
preliminära uppskattningar och det krävs ett omfattande tidsstudiearbete för att verifiera siffrorna.
Det man med säkerhet kan säga är att det finns en enorm potential i att mekanisera arbetet. Om
siffrorna endast skulle stämma till hälften är det 250 000 sek eller 1100 timmar per år. Det är många
timmar som i stället kan läggas på träning/förädling av hästarna i ett stall med 20 hästar.
När det gäller investeringskostnaderna är majoriteten av systemen ovan återbetalda på mindre än 1
år, det absolut mest exklusiva tar 4 år beräknat på 20 boxar. Vid fler boxar kortas återbetalningstiden
än mer. Var brytpunkten för olika investeringar ligger beror på stallets storlek och förutsättningar. Ett
optimeringsprogram där man kan lägga in egna tidsstudier utifrån sitt eget stall vore mycket
intressant.
Inom lantbruket räknar man på olika kedjor/system där man optimerar olika maskiners förmåga att
arbeta ihop med just den unika ladugårdens utformning. På hästsidan skulle sådana program behöva
tas fram där man kan jämföra olika teknikers inverkan på tidsåtgång i förhållande till investeringsoch driftskostnader.

