
  

Skellefteå Ridklubb har drygt 700 medlemmar  
varav största delen är unga tjejer. 

 
Anläggningen på Hedensbyn används dagligen 

av våra barn och ungdomar  
 

Skellefteå Ridklubb är en stor och viktig del av  
föreningslivet i Skellefteå Kommun.  

Del av 
SRK 2.0 
Hagar 



 Översikt över området Prio ordning av hagar. 
Mer utförligt på varje del finns i dokumentet nya hagar. 
 
2020 (måste åtgärdas) 

Hörnhagen (den del som används idag), grophagen, medlemsuppstallades hagar: 
Hård göra underlaget. 
Staket.  (viltstängsel/industristaket och järnstaket) 
Grovfoder platser. (för att inte förstöra det nya underlaget). 

 
Önskemål under 2020 
Hörnhagen, grophagen: 

Vatten platserna 
Ligghall i grophagen 

Medlemsuppstallades hagar: 
Belysning 

Att man tänker på att förbereda för belysning och vatten innan staketen sätts upp. Det kanske 
inte är någon större kostnad att göra klart vissa delar från nästa års planering 
Övrigt: 
När man lika gräver och har maskinerna igång. 

Hård göra ytan vid gäst stallarna. Mellan stall och bäck. 
 
2021 
Ev. göra klart något som fattades från 2020. 

Hörnhagen: 
Ligghallar 
Belysning 
Stängsla in och röja andra delen  (skogsdelen/naturmark) 

Medlemsuppstallades hagar:  
Vatten koppar. 
Vindskydd. 

Övrigt: 
Rid stigen runt hagarna. 
Gödselplatta vid gäststallarna så man undviker spill ner i bäcken. 

 
2022 
Ev. göra klart något som fattades från 2021. 

Övrigt: 
Flytta el platserna till ”nya parkeringen” el uttag så även lastbilar kan stå där över natten. 
Karantänhagar vid gäststallarna. 
Utanför privatstallets ingång – åtgärda, gjut så det ej behöver vara gyttje brottning där. 

Samma gäller vid ingång nya ridhuset. 

Lägga ut typ sten mjöl på alla gång ytor. Detta har försvunnit under årens lopp. 



Karantänhagar/gödselplatta: 

Hård gör ytan mellan gäststall och bäck. Gör en gödsel platta och hagar för karantän och  
gäster. 

 

Ytor. 

Lägg på ytlager (ex. stenmjöl) på alla ”gångvägar” runt hela anläggningen som det har varit en 
gång i tiden. 

Olika kontakter:  

Piteå: Deras hagar har hållet bra. De har Hyttsten en restprodukt från LKAB under  
bärlagret.  

PerOlof Eriksson gjorde underlaget och jobbar idag på Nojden i Luleå. 

Ett företag från Danmark – Bopil byggde Kungsbacka nya anläggning med hagar och  
ligghallar. Deras kontakt heter Bent 004528561999 

Den senaste skriften från JV om ligghallar 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.6c5c7a201704e7ead1b6ebd0/1581949820853/Djurhållning%20i%
20ligghallar.pdf  
 

 

Ridvägar: 

Skiss förslag är inlämnat feb -20. 

Ridväg runt hela hörn/grophage 
Ridväg Lolita till nya fabriken och sen så nära fabriken som möjligt och ansluta till förbjuden 

vägen.  

Åtgärda förbjudenvägens underlag 

Åtgärda underlaget från oss till förbjudenvägen. 

Från förbjuden vägen svänga in vänster över bäcken ev. lägga en trumma om det fortfarande är bra 
väg där borta. Finns med på kommunens förra skiss på ute vägar. 

Nya hagar.  Skellefteå Ridklubb Feb.-20 
 
Hörnhagen: (den vänstra på bilden) 
Första delen hård göras med sand eller dylikt. Material som sliter så lite som möjligt på  
hovarna ska läggas som topplager. 
Varför: Denna del med ingång och mat platser blir stort slitage på marken. 
 
Andra delen gräs med ”raster” (gummiraster ej metall) 
Varför: För att skona hästarnas hovar och få marken att hålla. 
 
Om till gång ner till järnvägen, gärna ha detta som en skogs del. Röja i skogsdelen. 
Varför: om växling för hästarna och marken behöver inte åtgärdas 
speciellt mycket. 
 
Flera ingångar även för traktorn. 
Varför: beroende på väder kan man växla var man går in. 
 
Rejält staket. Ett viltstängsel runt av hörnhage/grophage. 
Varför: är säkert och rejält. Extra trygghet med viltstängsel. 
 
Rejält staket att ställa upp över vägen vid ut/intag av hästarna. 
Varför: För att säkert och effektivt kunna spärra av utan att be-
höva ha personer som står vid övergången. Alla kan i stället 
hjälpa till med utsläpp/intag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grophagen: (den högra på bilden)  

Kunna ha som ”tjockishage”.  Ligger i anslutning till Hörnhagen, samma underlag se bild. 

Finnas över släpp till stora hagen. 

Varför: för att kunna minska foder intaget på de överviktiga hästarna. Men de måste även 

kunna gå i flocken för att göra upp rang ordningen. Viktigt att hästar som går på lektion ihop 
har gjort upp rang ordningen i hagen så de inte ska göra detta under lektion då det blir mycket 
farligt för eleverna som kan komma emellan. 

Bild:  
Stängsel från Piteå RKs anläggning, de har  
förstärkt nedre delen av staketet, hästarna försökte 
beta utanför och då hade stängslet remsas upp 
 
Förstärkning förslagsvis som man har på förskolor 
upptill fast man sätter den nertill. 

https://www.jordbruksverket.se/download/18.6c5c7a201704e7ead1b6ebd0/1581949820853/Djurhållning%20i%20ligghallar.pdf
https://www.jordbruksverket.se/download/18.6c5c7a201704e7ead1b6ebd0/1581949820853/Djurhållning%20i%20ligghallar.pdf


I både hörnhage och grophage behövs följande: 
 
Ligghallar: 
Minst två ingångar (beroende på hur stor ligghallen blir), och med stort utskjut. Betong på 
marken under ut skjutet med gummi matta på. Tänk till på placering, bla blåsten, och hur  
vatten kan rinna.  Väggar av plåt och nedre del av ”betong element” underlättar underhåll. 
Varför: hästarna kan aldrig bli instängda med två ingångar, bråk och skaderisk minimeras. Med 
stort utskjut skyddas det från väder utan att behöva stå inne. Gummimatta för att undvika stort 
slitage på hovar. Mockning – traktor måste kunna komma in, tänk till på utformningen, hela 
väggar som är underhålls fria utan portar som kan öppnas försvårar mockning men är kanske 
det bästa. 

 
 
Bilder från Piteå Rk samt 
 Kungsbacka RK 
Gjuten botten+ gjutet upp  
efter vägg till ca 2 m ovan  
det kläs väggen med plåt 
(perforerad)  
 
 
 
 
 
 

Tillgång till vatten: 
Se till att vi har nog många vatten koppar så alla kan dricka. Inte alla på samma ställe. Även 
dessa platser gjuta runt med gummi matta på. Två vatten stationer med 4-5 vatten koppar på 
samma plats. ( idag 1 badkar med flottör och det funkar 4-5 hästar dricker ihop.).  
Varför: Hästar måste få dricka ordentligt och hästar med hög rang kan hindra hästar med låg 
rang att dricka därför viktigt med flera vatten stationer. Ordentligt flöde i vatten kopparna. 

 

 

 

 

 

Foderhäckar: 
Ska stå på gjuten platta eller dyl. Ska ha ett utskjutande tak där det är gjuten platta med gum-
mimatta där hästarna står på när de äter. Tänk på placeringen att de står i uppförsbacke, så det 
inte rinner in vatten. Varje foder plats rymma två balar.  
Försöka hitta lösning hur man enklast kan stänga foderhäcksplatserna. 
Varför: Mycket stort slitage på backen där alla ska äta. Gummi mattorna skonar hästarnas  
hovar. 

Bild från Google 

 

 Medlems uppstallades hagar: (det området som är till höger på bilden, öster om klubben)  

Hård gör hela ytan. Beräkna en häst/hage (10x30m) men möjlighet att öppna för fler.  
Uppmuntra alla att ha flera hästar ihop för att skapa bra hästhållning och hästar är flockdjur. 
Ordentligt staket: Järn verkar vara det bästa. Det går att skruva ihop behöver inte svetsas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
HÖJD minst 150cm  
 
Bild från företaget SILBER  
Patenteraad produkt som verkar enkel att 
hålla på med och hållbar 
 
E-post: silber@silber.fi 

 
 
 
 

Vattenkopp/flottör i var je hage (med värmekabel). 

 
Vindskydd i var je hage, tänk på placer ing. 
 
Belysning, så det är  tryggt att hämta även hästarna längst bor t. 
Se om man även kan använda marken mot skogen.  Ev. göra en stor hage för flera hästar med 

ligghall.  

 

Dessa hagar måste åtgärdas för att platserna ska vara möjliga att erbjudas till uthyrning.   

Idag är det större krav både från staten och hästägare vad som krävs på uppstallnings platser.  

I annat fall måste dialog mellan SRK och Kommunen ske, vad man ska göra av detta 
stall????? 

 Det är stor kostnad att driva stallet.  


