Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Bilaga 2a

Syfte
Hästavel och uppfödning med kvalitet

Bakgrund
Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för
Hästnäringens Nationella Stiftelse. Kommittén består av representanter för
avelsorganisationerna ASVH, SG, SH, SIF, STC samt LRF. Målsättningen är att kommittén
ska fungera som ett nätverk för avels- och uppfödarfrågor inom svensk hästnäring.
En fråga gäller utbildning inom avel och uppfödning.
Samtliga avelsorganisationer anser att det finns ett generellt behov av att höja nivån
beträffande grundläggande avelskunskap bland landets uppfödare, detta är ett gemensamt
uppdrag då den grundläggande avelskunskapen är densamma oavsett hästras. Det finns också
stora samordnings- och resursvinster att göra på att utarbeta gemensamma strategier och
utbildningar för att nå detta mål.
”Hästavel och uppfödning med kvalitet” är ett projekt som stöds av SJV. En inventering av
dagens utbildningar är gjord, den finns på http://hastcentrum.slu.se/kurser
Dina åsikter
Du som är uppfödare, arbetar med eller är intresserad av avelsfrågor är mycket viktig i den
fortsatta diskussionen om hur kompetensutveckling inom avel bör se ut.
Därför ber vi dig att svara på följande enkät som hanterar frågor som utbildningsutbud,
utbildningsområde och utbildningsstruktur. Saknas det något? Kan vissa utbildningar
samordnas? Hur ska utbildningarna utformas? Enkäten börjar med profilfrågor för att ringa in
målgruppen. Enkäten beräknas att ta ca 15 minuter.
Begrepp
Med AVEL menar vi från val av sto och hingst till avvänjning
Med UPPFÖDNING menar vi från fölets avvänjning till färdig produkt (t ex avvant föl, åring,
unghäst osv till försäljning)

Ansvarig utgivare
HNS Avelskommitté

Profilfrågor
* 1.1 Är du man eller kvinna?

Man
Kvinna

* 1.2 Hur gammal är du?

<20 år
20-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
61-65 år
>65 år

* 1.3 Vilken organisation tillhör du?
Du kan välja fler alternativ.
Tillhör ej någon organisation
ASVH
SG
SH, eller någon av deras organisationer
SIF
ASVT
Sleipner
LRF
Annat

* 1.4 Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Grundskola
Gymnasium
Högskola/Universitet
Annat

* 1.5 Har du gått någon utbildning eller kompetensutveckling med hästavel- och
uppfödningsanknytning?
Om svar Ja ange detta i kommentarsfältet.
Ja
Nej

Ev kommentar:

* 1.6 Kan du gradera din hästkunskap på en skala 1-5, där 5 står för att du har ett mycket stort
kunnande om hästar, medan 1 står för praktiskt taget ingen kunskap.

5
4
3
2
1
Vet ej

* 1.7 Under hur många år har du hållit på med hästavel och hästuppfödning?

<2 år
3-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
21-30 år
>30 år

* 1.8 Hur många föl är du uppfödare till per år?
(Uppfödare är i detta sammanhang den som äger stoet när fölet föds)
0-1
1-2
3-6
7-15
16-50
51-100
>101
Annat

* 1.9 Varför håller du på med hästavel och hästuppfödning?
Du kan välja flera alternativ.
Det är ett intressant ämne
Det är ett nöje och avkoppling
Det är en social aktivitet
För att få fram tävlingsindivider att sälja
För att få fram tävlingsindivider för eget bruk
För att få fram utställningsindivider att sälja

För att få fram utställningsindivider för eget bruk
Annat
Ev kommentar:

* 1.10 Inom vilket avels-/uppfödningsområde är du främst aktiv?
Du kan välja flera alternativ
Utställning
Hoppning
Dressyr
Fälttävlan
Bruks
Trav
Galopp
Western
Islandshäst
Ponny
Hästar till ridskola
Allround hästar
Andra raser eller områden, skriv vilka i kommentarsfältet
Ev kommentar:

* 1.11 Var utövar du din verksamhet?
Du kan välja flera alternativ.
Egen gård
Annans gård
Inhyrd på annans stuteri
Annat

* 1.12 Vill du starta företag inom hästavel och/eller hästuppfödning?

Ja
Nej
Vet ej
Ev kommentar:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behovet av utbildning, kurs och kompetensutv.
Inom området hästavel och hästuppfödning

* 2.1 Hur uppskattar du ditt eget behov av utbildning och kompetensutveckling inom
området avel och uppfödning?

Stort
Medel
Litet
Inget

* 2.2 Hur uppskattar du det generella behovet av utbildning och kompetensutveckling
inom området avel och uppfödning hos dagens uppfödare?

Stort
Medel
Litet
Inget
Vet ej

* 2.3 Vad vet du om utbildnings- och kursverksamhet i Sverige när det gäller hästavel
och hästuppfödning?

Inget
Lite
Mycket
Allt

2.4 Finns det någon organisation inom hästnäringen som anordnar någon i ditt tycke
bra utbildning eller kompetensutveckling inom avel och uppfödning?
Exempel och motivering:

2.5 Finns det någon organisation inom andra djurslag som anordnar någon i ditt tycke
bra utbildning eller kompetensutveckling inom avel och uppfödning?
Exempel och motivering:

* 2.6 Hur söker du information om utbildning och kompetensutveckling när det gäller
hästavel och uppfödning av häst?
Du kan välja flera alternativ.
Är ej intresserad
Internet
Tidskrifter, populära
Facklitteratur
Branschorganisationer/Avelsorganisationer
Länsstyrelsen
Hushållningssällskap
Högskola/Universitet
LRF
Ridskola
Personliga kontakter
Annat
Ev kommentar:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ämnesområde
På utbildning, kurs och kompetensutveckling
Inom hästavel och hästuppfödning

* 3.1 Inom vilka av följande områden skulle du vilja öka dina kunskaper?
Du kan välja flera alternativ
Inget område
Avelsmål
Blupsystemet
Egenskapsregistrering
Avelsvärderingsmetodik
Identifiering
Stoval
Hingstval
Betydelse av blodslinjer
Grundläggande genetik
Genetiska defekter
Inavel
Naturlig betäckning

Semin
Fertilitet
Embryotransfer
Fölning
Avvänjning
Förberedelser inför avelsbedömningar
Exteriörbedömning
Hästbedömning/utställning
Unghästutbildning
Utfodring och skötsel av ston, föl och unghästar
Veterinära frågor (hälso och sjukvård)
Hovvård
Stallmiljö
Juridik/avtal/ansvarsfrågor
Affärsutveckling inom avel och uppfödning
Vet ej
Annat
Ev kommentar:

* 3.2 Inom vilka områden tror du att behovet av utbildning, kurs och
kompetensutveckling är störst hos dagens uppfödare?
Du kan välja flera alternativ
Inget område
Avelsmål
Blupsystemet
Egenskapsregistrering
Avelsvärderingsmetodik
Identifiering
Stoval
Hingstval
Betydelse av blodslinjer
Grundläggande genetik
Genetiska defekter
Inavel
Naturlig betäckning
Semin
Fertilitet
Embryotransfer
Fölning
Avvänjning
Förberedelser inför avelsbedömningar
Exteriörbedömning
Hästbedömning/utställning
Unghästutbildning
Utfodring och skötsel av ston, föl och unghästar
Veterinära frågor (hälso och sjukvård)
Hovvård

Stallmiljö
Juridik/avtal/ansvarsfrågor
Affärsutveckling inom avel och uppfödning
Vet ej
Annat
Ev kommentar:

* 3.3 Tycker du att det fattas något ämnesområde där det inte finns utbildning, kurs
eller kompetensutveckling inom hästavel och hästuppfödning?
Om svar Ja ange vilket/vilka i kommentarsfältet
Ja
Nej
Ev kommentar:

3.4 Egen kommentar till utbildningsbehovet och kompetensutvecklingsbehovet inom
hästavel och hästuppfödning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Form
Av utbildning, kurs eller kompetensutveckling
Inom hästavel och hästuppfödning

* 4.1 Vilken form av kunskapsinhämtning föredrar du inom hästavel och
hästuppfödning?
Du kan välja flera alternativ.
Ingen alls
Dagspress
Facklitteratur
Internet
Nätverk
Seminarier
Studiebesök

Kurser
Utbildning
Rådgivning
Annat
Ev kommentar:

* 4.2 Vilken typ av utbildning, kurs eller kompetensutveckling inom hästavel och
hästuppfödning vill du delta i?
Du kan välja flera alternativ.
Ingen alls
Rådgivning
Seminarier
Studiebesök
Studiecirkel
Kurs under dagtid
Kvällskurs
Helgkurs
Webbaserad distanskurs
Utbildning
Yrkesutbildning
Utbildning eller kurs som ger högskolepoäng
Annat
Ev kommentar:

* 4.3 Hur lång tid kan du tänka dig att lägga ner på utbildning, kurs eller
kompetensutveckling?
Du kan välja flera alternativ.
Ca 1-2 dagar
Ca 1 vecka under deltid
Ca 1 vecka under heltid
Ca 2-4 veckor under deltid
Ca 2-4 veckor under heltid
Ca 6 månader under deltid
Ca 6 månader under heltid
Ca 1 år under deltid
Ca 1 år under heltid
Ca 3 år under deltid
Ca 3 år under heltid
> 3 år under deltid
> 3 år under heltid
Annat
Ev kommentar:

* 4.4 När på året är lämpligast för dig att gå utbildning eller kompetensutveckling?
Du kan välja flera alternativ.
Vår
Sommar
Höst
Vinter
Annat, t ex månader (ange i kommentarsfältet)
Ev kommentar:

* 4.5 Hur långt kan du tänka dig att resa för att gå en utbildning, kurs eller
kompetensutveckling?

Ingenstans
Inom en radie om max 4 mil
Inom en radie om max 10 mil
Inom en radie om max 20 mil
Inom en radie om max 30 mil
> 30 mil
Avståndet kräver övernattning

* 4.6 Hur stor avgift kan du tänka dig att betala för att gå en utbildning?

Ingen kostnad alls
< 1 000 kr
1 000 - 2 000 kr
2 000 - 5 000 kr
5 000 - 10 000 kr
> 10 000 kr

* 4.7 Hur stor avgift kan du tänka dig att betala för att gå en kurs eller
kompetensutveckling?

Ingen kostnad alls
< 1 000 kr
1 000 - 2 000 kr
2 000 - 5 000 kr
5 000 - 10 000 kr
> 10 000 kr

* 4.8 Vem vill du skall anordna utbildning eller kompetensutveckling inom området
hästavel/hästuppfödning?
Du kan välja flera alternativ.
Jordbruksverket
Länsstyrelsen
Högskola/Universitet
Naturbruksgymnasier
KY-utbildningar
Riksanläggningarna (Flyinge, Strömsholm, Wången)
Någon avelsorganisation
Hushållningssällskapen
Privat arrangör som har information att presentera
Vet ej
Annat
Ev kommentar:

* 4.9 Vem skall hålla i utbildningen, kursen eller kompetensutvecklingen för att den
skall kännas trovärdig?
Du kan välja flera alternativ.
Domare
Tränare
Uppfödare
Ridlärare
Hippolog
Veterinär
Agronom
Etolog
Biolog
Djursjukvårdare
Person med utställningsmeriter
Person med tävlingsmeriter
Privat arrangör som har information om vad som skall tas upp
Vej ej
Annat
Ev kommentar:

* 4.10 Hur värderar du dina datakunskaper

Mycket goda
Goda
Dåliga
Mycket dåliga

* 4.11 Har du tillgång till Internet?

Ja
Nej

