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Ingen vill ha en hästtransport 
som är mörk och har dålig ven-
tilation. Är du lite händig är det 
inte alltför svårt att själv sätta 
in ett fönster eller en ventil. 
Henrik Nord på Rydsgårds Häst-
transportcenter berättar hur 
du gör. 

Ett fönster eller två i släpet gör att 
miljön blir ljusare och trevligare 
för hästen. Naturligt ljus går aldrig 
att ersätta med artificiellt ljus. De 
flesta hästar uppskattar dessutom 
att kunna se sig omkring, men det 
finns även hästar som reagerar på 
hastiga rörelser utanför fönstret. 
Nackdelen med fönster i släpet är 
att det under soliga dagar blir var-
mare ju mer fönster man har. Det 
går att lösa genom att man sätter 
solfilm på fönstren, precis som en 
del gör på bilar. 

I dag är det vanligast med föns-
ter i taket. Då kan hästen se ut, och 
fönstren är tillräckligt högt upp för 
att den inte ska kunna sparka sön-
der det. Förr var det vanligt med 
fönster i fronten. Det viktigaste 
syftet med de fönstren var att man 
skulle kunna se in i släpet från bi-
len. I dag har den funktionen ofta 
ersatts med kameror. 

Svårast är att mäta upp hålet
När man väljer fönster går det 
egentligen att köpa vilket som 
helst som är avsett för husvagn el-
ler hästtransport – under förutsätt-
ning att släpet har en tillräckligt 
stor, slät yta att fästa det på. Om ta-
ket inte har tillräckligt stor slät yta 
kan det vara nödvändigt att köpa 
ett fönster som är gjort för det spe-
cifika märket och därför format ef-
ter just det taket. Det är viktigt att 
takets och fönstrets form är lika så 
att det går att få det tillräckligt tätt. 

Då fönstren är tillverkade som en 
kassett är de ganska lätta att mon-
tera. 

Börja med att göra en mall av 
fönstret för att ta upp ett hål i taket. 
Fästytan är liten, så det är viktigt att 
hålet är exakt rätt storlek. Det här 
är det svåraste momentet och det 
kräver en hel del noggrannhet. 

Hålet sågas sedan upp med en 
sticksåg med fin tandning för att 
undvika att det går flisor. Låt det 
ta tid och forcera inte genom att 
trycka med sågen. Ju långsammare 
det går, desto mindre risk för att det 
går flisor. 

När hålet är upptaget passar man 
in fönsterkassetten – för det mesta 
kan man ta ur glaset och bara mon-
tera ramen, vilket underlättar. 

– Vi börjar alltid med att lägga på 
rejält med silikon på båda sidor, sä-
ger Henrik Nord. 

– Sedan nitar eller skruvar man 

Så fixar du bättre ljus 
och luft i transporten
Mörk transport. Du kan själv sätta in fönster

Kommer 
färdigt
Fönstret är gjort 
som en kassett och 
är ganska lätt att 
montera.

Passa in fönstret i hålet. Lägg på silikon på båda sidor 
och nita eller skruva fast kassettens insida och utsida.

Torka bort överflödigt silikon innan du skruvar i själva 
fönsterrutan.

fast kassettens insida och utsida. 
Till sist torkar man bort överbliven 
silikon. Jag tycker att det är bättre 
att lägga på för mycket silikon än 
för lite, det är svårt att peta in mer 
för att täta i efterhand. Det funge-
rar lite som två mackor med kaviar 
emellan, man klämmer ihop och 
det pyser ut på sidorna. 

Silikon är vattenlösligt innan 
det har torkat, så är man kvick är 
det bara att torka bort överflödet. 
Hinner man inte innan det torkat 
kan man i stället skära bort det 
som pyst ut. Till sist skruvar man i 
själva fönsterrutan. 

Ventilationen viktig
God ventilation är viktigt i ett 
släp – nytt eller gammalt. Det är 
svårt att mäta ventilationen, men 
en termometer kan ge en ledtråd. 
Om temperaturen inne i släpet blir 
hög under normala omständighe-
ter är ventilationen dålig. De flesta 
släp ventilerar bra under färd, men 
sämre när de står still. 

– Taklucka tycker jag kan vara en 
bra ventilation när släpet står still, 
men det låter för mycket om man 
har den öppen när man kör, säger 
Henrik. 

Ventiler kan vara en lösning. De 
monteras på samma sätt som föns-
ter, men för det mesta i väggarna: 

gör hål, täta med silikon, skruva 
ihop. 

För att göra släpet praktiskt och 
anpassat till de egna förutsätt-
ningarna kanske man vill montera 
sadelhängare, täckesbygel eller 
redskapshängare. Inte heller det 
är några större problem. Det är till-
låtet att sätta saker på utsidan så 
länge det inte sticker ut längre än 
hjulhusen. Det innebär att en fäll-
bar sadelhängare eller en täckes-
bygel fungerar bra. 

– Det bästa är att fästa med ge-
nomgående bult, då sitter det bra. 

För den som vill köra annat än 
hästar i släpet kan det vara prak-
tiskt att ha lastsäkringsöglor. På 
släp med lös matta kan man sätta 
dem i golvet – de är för det mesta 
helt platta och stör inte under 
mattan. Men det går även att sätta 
öglor i väggarna, även de med ge-
nomgående bult. 

Om man vill sätta upp redskaps-
hängare inne i släpet ska man tän-
ka på att de måste hålla redskapen 
helt fast. De ska också placeras så 
långt från hästarna som möjligt. 

Det är däremot inte okej att sätta 
redskapshållare med redskap i på 
utsidan – om man tänker använda 
dem under färd.

Kajsa Ekedahl, text och foto

Ventilation
”Taklucka 
tycker jag 
kan vara en 
bra venti-
lation när 
släpet står 
still, men 
det låter för 
mycket om 
man har 
den öppen 
när man 
kör”
Henrik Nord


