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Overspringshandlin
ger kan blive udvist 
som næste step, 
hvis stressniveauet 
ikke falderDæmpende signaler 

bliver udvist for at 
pacificere eller 
berolige

Stresssignaler optræder, 
hvis stimulussen bliver ved 
med at forurolige hesten

Derudover bliver der udvist 
afstandsøgende signaler, når 
hesten ønsker at bibeholde 
eller øge afstanden imellem 
sig selv og den forstyrrende 
stimulus

Fryse/stivne, 
kamp eller 
flugt 

Stressniveauet øges 
fordi situationen 
forandrer sig pga. en 
person, et dyr, en lyd 
eller en anden stimulus 
I omgivelsen 

Snuser eller roder 
rundt på jorden uden 
at spise,
gnubber hovedet/hals 
op ad benet,
gnubber hovedet/hals 
op ad andre objekter,
bider i sig selv,
slikker på genstande 
eller handleren,
skraber,
ruller sig,
slår med hovedet

Mellemhøj til høj hoved-/
halsposition, mere runde 
øjne, evt. med synligt hvid 
kant, sammenpressede 
læber, let til tydelig synligt 
fremskydning af 
overlæben, forskellige 
former af overlæbe og 
mule, tydeligere, synligt 
anspændt hage, rundere 
næsebor, active 
bevægelser med ørene, 
højt båret hale eller halen 
klemt ind mod kroppen, 
oftere afføring eller 
vandladning, vandrer frem 
og tilbage under restriktion, 
skynder sig ved at spise/
drikke, eller viser reduceret 
ædelyst, eller stopper helt 
med at spise/drikke, 
forhastede bevægelser, slår 
med hovedet, hyppigere 
forskrækkelser, farer oftere 
sammen

Blinker, ser væk, halvt 
lukkede øjne, tygger, 
tygger med tungen ude, 
gaber, strækker 
kæbeleddet uden at vise 
tænder, vender hoved 
væk, drejer halsen, ryster 
halsen, ryster hele 
kroppen, bevæger hoved 
og hals op og ned, 
langvarig dyb 
halsposition, bøjer I 
kroppen og går i buer, 
splitter, afskærmer, viser 
bagparten, viser flanken, 
spiser, immobilitet og 
langsomme bevægelser

Svage former for 
afstandsøgende signaler 
er muligt

Svage former for 
afstandsøgende 
signaler er muligt

Svage former for 
afstandsøgende signaler er 
muligt

Flytter/jagter andre
Truer med at bide
Truer med at sparke 
Bukker
Bøjer nakken
Puster sig op
Flytter sig fra den 
forstyrrende stimulus.




