Skara 2009-01-20

Slutrapport
Titel
Blå Basen 2.0
Projektägare är Svenska Hästavelsförbundet (SH).

Sammanfattning
Positiva effekter av projektet har varit:
Stort intresse för slutprodukten.
Övriga synpunkter från projektet är:
Det är mycket svårt att implementera en vagt skriven EU-förordning.

Bakgrund
SH har sedan tidigare arbetat med en databas benämnd Blå Basen. Arbetet hittills
har fokuserats på att sammanföra register från SH:s ca. 30 medlemsföreningar som
stamboks- och registerförande föreningar. Eftersom dessa många gånger arbetar i
olika system har detta varit ett omfattande arbete som de avelsorganisationer som
bara omfattar en ras slipper. Några rasföreningar har inga datoriserade register. För
att möta de krav som ställs i den nya passförordning, som EU beslutade om, är dock
detta nödvändigt. Förordningen innebär nya krav vilket medför att passprogrammen
måste modifieras. Genom att göra ett program som redan från början är anpassat för
integration med Blå Basen är mycket vunnet.
Blå Basen är byggt för att hantera SH:s funktioner och samla resultat. I framtiden
kommer alla avelsvärderingsgrundande resultat att registreras där och vara synliga
på Internet. Funktioner är byggda för att redovisa resultat från avelsvärderingar,
sommarpremieringar, treårstest samt kvalitetsbedömningar. Tävlingsresultat erhålls
från Svenska Ridsportförbundet och görs synliga i Blå Basen. För att Blå Basen
skall fungera tillfredställande behöver även historiska resultat finnas att tillgå. Hos
SH:s medlemsföreningar finns det många resultat vilka ej är datalagrade och som
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därmed inte kan göras synliga i Blå Basen och i högst varierande grad kan användas
i avelsvärderingsarbetet. Genom att göra en funktion för inmatning av historiska
resultat, där det säkerställs att resultaten inrapporteras på rätt häst, ger SH
medlemsföreningarna möjlighet till inrapportering och på så vis görs resultaten
allmänt tillgängliga.

Syfte och effektmål
Projektets syfte och effektmål:
Det övergripande syftet med Blå Basen är att på Internet synliggöra de uppgifter
som idag finns i SH:s system tillsammans med uppgifter från
medlemsföreningarnas register över hästar. Detta för att erbjuda en möjlighet för
hästägare, hästuppfödare och andra intressenter att kunna se vilka officiella resultat
olika hästar och deras avkommor och släktingar har.
Det andra syftet med projektet är att genom ett nytt passprogram kunna möta de
krav som ställs i och med den nya passförordningen. Ett nytt passprogram skulle
även innebära en mindre komplicerad samverkan mellan SH, SH:s medlemsföreningar samt Jordbruksverket.

Måluppfyllelse
Projektets huvudmål har varit:
Att via Internet synliggöra uppgifter från SH:s register tillsammans med de register
medlemsföreningarna förfogar över.
Resultat
Projektet resulterade i ett nytt passprogram där hästar och deras resultat synliggörs
på Internet.
Tidsplan
Utvecklingsarbete har pågått från 15/3 och till årets slut. Vissa delar har ej kunnat
slutföras beroende på tolkningssvårigheter i EU-förordningen. Jordbruksverkets
tolkning inväntas innan projektet slutföres.
Ekonomi
Kostnader/finansiering för projekt
Kostnaderna för datautvecklingen har uppgått till 201 000 kr och tjänsten har köpts
in av Telenomad AB.
SH:s egna kostnader har SH stått för.

Projektets arbetssätt
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Projektorganisation
Projektet har drivits vid SH:s kansli. I huvudsak är programmeringstjänster inköpta
av Telenomad AB som samarbetat med projektledaren Dan-Axel Danielsson.
Kontakter har skett med Jordbruksverket angående tolkningar av EU-förordning.
Aktiviteter
1. Framtagandet av ett nytt passprogram integrerat med Blå Basen och
uppfyllelse av de krav som ställs i den nya EU-förordningen. Efter önskemål
från Jordbruksverket, en anpassning vilket möjliggör för SH att stötta en
registratur med hård arbetsbelastning samt en funktion för snabb överföring
av en registratur vid eventuellt, av Jordbruksverket, indraget tillstånd för en
förening.
2. Framtagande av en funktion för inrapportering av historiska resultat.

Slutsater och rekommendationer
Slutsater
När projektet avslutats kommer de som använder systemet att utfärda pass som
uppfyller EU-förordningens krav.
Rekommendationer
SH:s medlemsföreningar rekommenderas att använda detta datasystem.

Kontaktperson
Dan-Axel Danielsson
Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara
Tel. 0511-672 33
e-post: dan-axel@svehast.se
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