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Ulykker med heste

• Ridning rangerer som en af de farligste sportsgrene
• Ulykkesregistret 2001-09: ca. 8.050 ulykker årligt

• 3. højeste, uden hensyn til antal udøvere

• 94% kvinder, 54% < 19 år

• Skader på hoved, nakke, ryg samt fatale ulykker

• Stor andel af ulykker skyldes frygt eller aggression
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Hvorfor frygt og aggression?

I naturen

• Byttedyr – primære forsvar er flugt 

• Lever i sociale grupper

• >80% af aggressioner er trusler (Christensen et al., 2002; Fureix et al., 2012)

Tamhesten

• Reagerer instinktivt med flugt – farligt hvis man er for tæt på eller 

hvis flugt ikke er mulig        aggression

• Begrænset social kontakt og ustabile grupper øget aggression 
(Christensen et al., 2002; 2011) 

Frygt og aggression: Human 

interaktion

• Akut påvirkning

• Intensiteten af hestens reaktion

• Langvarige ændringer

• Træning 

• Management
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Akutte effekter - frygt

• Heste reagerer på meget små signaler   

• En nervøs person kan 

gøre hesten nervøs
(Keeling et al., Vet J. 181, 2009)

Akutte effekter - frygt

• Nervøse personer påvirker i mindre grad under 

ridning (Ille et al., 2013; von Lewinski et al., 2013)

von Lewinski et al., Vet J. 197, 2013
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Akutte effekter - frygt

Tvungen vs. frivillig tilnærmelse til objekter:

• Tvang øger stress OG tilvænning

Christensen et al., Equine Vet J. 45, 2013

Akutte effekter - aggression

• Smerte/ubehag

• Pres

• Afskåret fra flugt = aggression

http://www.hyggestedet.dk/flashplayer/hyggeplayer.php?videoid=277405



25-11-2013

6

Træningsmetoder – typen af forstærkning

• Positiv forstærkning 

• Reducerer stress og øger indlæring i frygtudløsende 

situationer (Hendriksen et al., 2011)

• Øger motivation og ‘trial-and- error’ adfærd (Innes

and McBride, 2008) 

• Reducerer adfærdsproblemer under ridning  
(Hockenhull & Creighton, 2013)

Langvarige effekter - frygt

Positiv forstærkning og generalisering

• Positive interaktioner med mennesker generaliseres til 

andre personer  (Sankey et al., 2010)

Langvarige effekter - frygt

Sankey et al. Anim. Behav. 79, 2010
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Positiv forstærkning og generalisering

• Vejen til hestens hjerte går gennem maven (Sankey et al. 2010)

Langvarige effekter - frygt

Sankey et al. Plos One 5, 2010

Foder FoderGnubbe Gnubbe

• Gradvis tilvænning reducerer frygt mest effektivt

Christensen et al., Equine Vet. J. 38, 2006

Habituering

Counter-conditioning Gradvis tilvænning

Langvarige effekter - frygt
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• ‘Overstimulering’ kan reducere frygtsomhed

Langvarige effekter - frygt

vs

Christensen et al., AABS 114, 2008 
Christensen et al., AABS 129, 2011

• Social transmission: En trænet hest kan reducere 

frygtniveauet hos en utrænet hest – både akut og 

længerevarende

Langvarige effekter - frygt

Christensen et al., Equine Vet J. 40, 2008 
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Management

• Effekt af stald (caretaker) på reaktioner i frygttests 
(Hausberger et al., 2008)

• Håndtering af hopper dag 1-5 efter foling reducerer frygt 

overfor mennesker hos føl (Henry et al., 2005)

• Nyt forskningsprojekt fra DFF | Teknologi og Produktion 

undersøger maternelle effekter på udvikling af 

frygtsomhed og indlæringsevne hos føl (-2015)

Langvarige effekter - frygt

Management

• Heste, der holdes i social isolation, udviser mere 

aggression overfor mennesker 

Langvarige effekter  - aggression

Biting

Kicking

Søndergaard & Ladewig, AABS 87, 2004
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Langvarige effekter  - aggression

Management

• Heste, der holdes i social isolation, udviser mere 

aggression overfor artsfæller (Christensen et al., 2002)

• Ungheste i aldershomogene grupper er mere aggressive 
(Bourjade et al., 2008, 2009)

• Heste i ustabile grupper er mere aggressive (Christensen et 

al., 2011)

Langvarige effekter - aggression

Fureix et al., Plos One 5, 2010

Management

• Heste, der har smerter, udviser mere aggression overfor 

mennesker
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Konklusion

• Heste kan være farlige!

• Ulykker skyldes ofte frygt eller aggression

• Menneskers adfærd (og nervøsitet) har betydning

• Nervøse personer øger frygt

• Pres/ubehag  øger aggression 

• Træning har betydning

• Positiv forstærkning reducerer stress

• Frygtsomhed kan reduceres med træning

• Management har betydning

• Smerte og manglende social kontakt inducerer aggression rettet 

mod artsfæller og mennesker
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Forstærkning og straf

Forstærkning Straf

Øger forekomsten af en 
adfærd

Reducerer forekomsten af en 
adfærd

Positiv Tilføjelse af noget behageligt

for at belønne en ønsket

adfærd

Tilføjelse af noget ubehageligt

for at straffe en uønsket adfærd

Negativ Fjernelse af noget ubehageligt

for at belønne en ønsket

adfærd

Fjernelse af noget behageligt

for at straffe en uønsket adfærd


