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Slutrapport

Projekt Uppfödarutbildning
Projektet har medfinansierats med medel från Jordbruksverkets satsning på
Livskraftigt hästföretagande
Introduktion
Avelsföreningen för den svenska varmblodiga travhästen (ASVT) är en rikstäckande
organisation med syfte att ta tillvara travhästuppfödarnas intressen. Ett av ASVTs viktigaste
mål är att stimulera och öka intresset för travhästavel.
Hästavel och uppfödning är också en viktig inkomstkälla i jordbruket som ger extra intäkter
och skapar sysselsättning bidrar till en levande landsbygd.
För att tillvarata medlemmarnas intressen arbetar ASVT bland annat för bättre ekonomiska
villkor i travsporten men också genom utbildning och information.
Bakgrund
Avelsföreningen har tidigare tagit fram enskilda utbildningsmaterial om utfodring, hästavel,
hästens beteende och exteriör, enskilt eller i samarbete med Svenska Travsportens Centralförbund. Utbildningarna har i första hand använts på kurser anordnade genom ASVTs
kontaktpersoner lokalt men har också använts som kunskapskälla för enskilda intresserade.
För att skapa en mer heltäckande utbildning och som omfattar fler områden inom avel och
uppfödning av hästar beslöt ASVT att satsa på en ny utbildning – Uppfödarutbildning.
Syfte
Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka kunskapen inom hästavel och hästuppfödning. En ökad kunskap och kompetens hos hästuppfödare ger en bättre djurhälsa, högre
kvalité och ökad lönsamhet i produktionen. Syftet är också att stimulera intresset för hästavel.
Målet
Att ta fram ett nytt heltäckande utbildningsmaterial som kan användas vid centralt eller lokalt
anordnade kurser som heldagskurser, i studiecirkelsform eller studier via webben.
Målgrupp
Målgruppen för utbildningen är alla hästuppfödare – nya såväl som gamla. Ett flexibelt
upplägg med indelning i olika nivåer med en bred bas som grund och möjlighet till
fördjupningar gör att den passar alla uppfödare oavsett kunskapsnivå och bakgrund.
Även uppfödare av andra raser än travhästar kan ses som målgrupp för kursen eftersom en
stor del av innehållet är relevant för alla uppfödare.

Projekttid och genomförande
Projekttiden har löpt från 2007-08-10 till 2007-11-29. Ett framtaget basmaterial inom ASVT
har legat till grund för utbildningen. Materialet har sedan kompletterats, bearbetats, skrivits
om och granskats för att uppfylla intentionerna i projektet. En videofilm från fölning har
också producerats.
Texterna kompletteras med bilder och illustrationer; egna, köpta eller från travsportens eget
bildarkiv. Materialet har formgivits och layouten och dess mallar lagts upp för att materialet
enkelt också kunna göras tillgängligt i digital form eller läggas ut på webben. Kompletterande
material i form av broschyrer, bestämmelser och annat regelverk från till exempel andra
myndigheter och institutioner har inhämtats.
Resultat
Det framtagna basmaterialet visade sig kräva betydligt mer bearbetning och komplettering än
vad som från början beräknats i projektet.
Det har fått till följd att projektet förskjutits i tid i förhållande till tidplanen i ansökan. Den
första fasen med textbearbetning och komplettering av materialet är klar samt delar av layout
och bildhantering.
Utbildningen beräknas nu gå till tryck i januari för att kunna användas i kursverksamhet under
våren 2008. I första etappen kommer ASVTs medlemmar att erbjudas gå utbildningen i form
av en tvådagars helgkurs med inbjudna föreläsare. I andra etappen planeras regionala eller
lokala kurser i studiecirkelsform med ledare omfattande 6 träffar x 3 timmar. Delar av
materialet ska också i en tredje etapp göras tillgängligt via webben för självstudier då
kompletterat med en handledning.
En viss kursavgift kommer att tas ut av deltagarna.
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