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Hestens instinkter. - Hvorfor er det vigtigt at kende disse? - Fordi de styrer hesten adfærd! 

 

Når man beskæftiger sig med heste og ponyer, må man huske på, at de er levende væsner, som har krav på 

hensyn og god behandling.  

 

Hesten er vanedyr, og derfor bl.a. indstillet på at blive fodret på bestemte tidspunkter, ligesom regelmæssig 

arbejde ved fornuftig ridning hver dag er nødvendig for at holde den i god kondition og undgå sygdomme. 

 

At passe en hest eller pony kræver viden om, hvordan den skal omgås, strigles, skos, fodres og passes ved 

sygdom 

 

Enhver der beskæftiger sig med heste bør vide, hvordan man undgår at komme til skade, når man er i tæt 

kontakt med hesten i stalden, i ridehuset, på ridebanerne eller i terrænet. 

Det er derfor vigtigt at lære, hvordan man omgås hesten og forstår, hvorfor der må være visse retningslinjer. 

 

Hestens adfærd er styret af dens instinkter, så nu må vi i gang med at kende, 3 af hestens væsentlige 

instinkter, som kan være med til at forklare dyrets frygtsomme – og for os mennesker – nogen gange helt 

uforståelige reaktioner. 

 

Flokinstinkt: 

Heste er flokdyr og kan bedst lide at være sammen med arts fæller. Det er mest sikkert. 

Hvis hesten evt. har tabt sin rytter, søger den altid hen til andre heste eller hjem til stalden. 

Foderinstinkt 

Hesten æder når den er sulten og drikker når den er tørstig.  

Hvis den føler at en anden hest vil tage dens foder, kan den finde på både at bide og sparke. 

Flugtinstinkt.  

Hesten forsøger at løbe væk, hvis den bliver forskrækket, truet eller hvis noget genere den.  

Forhindres den i at flygte, kan den i stedet sparke eller bide. 

En hest er som regel altid bange for ting, der kommer pludseligt, f.eks. flagrende presenninger, plastik,  

papir, vasketøj, fugle der pludselig flyver op og for mennesker der løber eller lister, sniger sig bag noget. 

 


