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en avlshingsts hverdag

– En avlshingst
skal føle seg som
«kongen på haugen»

– En velstelt, harmonisk og avbalansert hingst presenterer seg
betraktelig bedre overfor en potensiell kunde, enn en ustelt, nervøs
eller stresset hingst, sier Elin Grøneng Tysland. Smedheim Solan ble
kåret som 3-åring, og da var han virkelig kongen på haugen etter
seier i Kriteriet både i Norge og Sverige. TGN-foto/RHP
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Det er lett å la seg begeistre av en vakker avlshingst med blått blod i årene og prestasjoner til å måpe over. Han utstråler en misunnelsesverdig
selvsikkerhet og tror han eier hele verden. Men hvilke instinkter bobler
under overflaten, og hva kreves det av hans miljø for at han skal trives?
KRISTINE KIHLE
kristine@tgn.no

– Hva har trivsel å si for sædproduksjon hos en
avlshingst?
– Det er vanskelig å knytte trivsel direkte til
fertilitet vitenskapelig sett. Likevel spiller trivsel og helse en stor rolle for en vellykket avlssesong. Fravær av stress, frustrasjon og smerte vil bidra til at hingsten er lettere å håndtere,
og redusere sjansene for at en farlig situasjon
oppstår. En velstelt, harmonisk og avbalansert
hingst presenterer seg betraktelig bedre overfor en potensiell kunde, enn en ustelt, nervøs
eller stresset hingst. For å skape et miljø som
avlshingsten vil trives i, kreves noe kunnskap
om dens natur, sier stutteriansvarlig Elin
Grøneng Tysland.
– Kan du utdype hva du tenker på?
– De fleste kjenner til at hester er sosiale
dyr. Sosial omgang er essensielt for trivsel, og
dette gjelder i høyeste grad for hingster også.

I vill tilstand vil en hingst holde et lite harem på
fire-fem hopper. Hans rolle i flokken, utover å bedekke hoppene, består av å beskytte flokken mot
farer som rovdyr – og jage vekk andre konkurrerende hingster. Det er også hingsten som bortviser unghestene som har blitt født inn i flokken.
INSTINKTENE VARIERER

– En ung hingst blir utstøtt fra flokken rundt
1 - 1 1/2 års alder, like før han blir kjønnsmoden. Han vil da lete opp andre unghingster
som også er utstøtt, og de vil danne små «ungkarsflokker». De bedriver mye av tiden med å
lekeslåss, for å forberede seg på den dagen de
skal utfordre en annen hingst – og kanskje lykkes med å ta over flokken hans. Dette skjer ofte
ikke før de er rundt fem år gamle. Det hender
at de har flaks i litt yngre alder, og lykkes med
å snappe opp et par unge hopper som er utstøtt
fra morflokken sin. Da bryter de straks med
ungkarsflokken, og vier all sin oppmerksomhet
til sitt lille harem, forteller Grøneng Tysland.

– I vill tilstand vil en hingst holde et lite harem på fire-fem hopper.
Hans rolle i flokken, utover å bedekke hoppene, består av å beskytte flokken mot farer som rovdyr og jage vekk andre konkurrerende
hingster, sier Elin Grøneng Tysland. I dag er slippene i Sikkilsdalen
det nærmest en kommer «vill tilstand». TGN-foto/KK

– Hingster er med andre ord naturlige konkurrenter og fiender, først når de når voksen
alder?
– Ja, men hvor utpreget dette instinktet er
varierer fra hingst til hingst. Men det er ingen tvil om at to dominante hingster som ryker sammen, kan slåss med døden til følge.
Hva gjelder hingstens adferd overfor hopper og føll, er det uhyre sjelden at en hingst
vil skade et føll med viten og vilje. I motsetning til enkelte andre dyrearter vil hoppa ikke
automatisk komme i brunst hvis føllet dør,
og hingsten har derfor ingen motivasjon til å
skade eller drepe føllet. Jeg kan ikke forestille meg noen bedre egnet til å sette en uregjerlig hingst på plass, enn en hoppe som ikke er
interessert i hans tilnærmelser, sier Elin – og
ler godt.
– ALLTID HOPPER I NÆRHETEN

– Hingster som sliter med å innta en underdanig holdning overfor mennesker, har noen
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To dominante hingster
som ryker sammen,
kan slåss med døden til
følge

ganger vist seg å få en radikal holdningsendring
etter å ha tilbragt litt tid sammen med en flokk
drektige hopper. Dette innebærer nødvendigvis en viss risiko for skader, først og fremst for
hingstens del, men kan gjøre underverker for
en usympatisk personlighet, sier Elin Grøneng
Tysland.
– Hva gjør dere for at avlshingstene skal
trives?
– Vi holder avlshingstene på stasjonen godt
fra hverandre. De deler ikke stall, og de kan heller ikke se hverandre fra luftegårdene sine. De
har alltid hopper i nærheten om de er ute, eller
står inne på boks. De er aldri alene. De skal føle
seg som «kongen på haugen» og gjerne leve i
illusjonen om at hver eneste hoppe på gården
tilhører dem.
– De får naturlig nok ikke gå i flokk, og derfor må vi forsøke å kompensere gjennom å gjøre noen av de tingene flokkmedlemmene ville
gjort. Min erfaring er at den absolutte favoritten er å klø manken lenge og vel. Det ultima-

Elin kan ikke tenke seg noen som er bedre egnet til å sette en uregjerlig hingst på plass, enn en
hoppe som ikke er interessert. Dette bildet fra Sikkilsdalen er et bevis på det. TGN-foto/KK

te komplimentet er når hingsten gjengjelder
og klør tilbake. For min del gjelder det å knytte bånd med hingstene, skape tillit og gjensidig respekt, og det gjør jeg ved å gi dem mye
og positiv oppmerksomhet. Det er en hårfin

balanse mellom å oppmuntre hingstens selvtillit, men ikke la ham ta over regien.
– Alle hingster er forskjellige, og jeg lærer
noe nytt hvert år, sier Elin Grøneng Tysland til
TGN.
n

