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Slutrapport – Hästhusesyn
Titel
Hästhusesyn 2007 – En praktisk guide för lagar och krav.

Sammanfattning
Positiva effekter av projektet har varit:
För första gången är lagkraven inom områdena miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö
sammanställda och anpassade till hästföretag. Alla delaktiga hästorganisationer har varit
positivt inställda och delaktiga under framtagandet av Hästhusesyn. Efterfrågan verkar vara
stor. Ett avsnitt har kommit till som handlar om barnsäkerhet.
Egenkontrollen är framtagen på ett pedagogiskt sätt med checklistor till varje avsnitt med
tillhörande faktadel, hänvisningar samt lästips. I slutet av guiden finns ett antal mallar för att
underlätta arbetet ytterligare för verksamhetsutövaren.
Den riktar sig till alla hästföretag.
Övriga synpunkter från projektet är:
Det har varit svårt att få ett material att passa in på en bred målgrupp d.v.s. hästföretagare från
några få hästar i ett litet stall till flera hundra hästar med en stor publikanläggning.
Det har i dagsläget inte varit möjligt att gruppera frågorna efter storlek på anläggningen.
Det är ett tungt dokument med många krav trots att det bara är ett urval av lagkrav.
Djurskyddsavsnittet kan komma att ändras i början av 2007 med anledning av den revidering
av föreskrifter för häst som Djurskyddsmyndigheten arbetar med.

Bakgrund
Hästnäringens Miljöråd (HMR) har haft en broschyr som handlade om yttre miljöfrågor s.k.
Häst 21 (framtagen av SvRF år 1998). Det är inte längre aktuell. 2005 genomfördes en analys
av vilken dokumentation HMR skulle erbjuda hästnäringen. Det framkom då att ett
hjälpmedel behövdes för näringen för att underlätta arbetet med miljöfrågor. LRFs
Miljöhusesyn skulle användas som mall och handboken skulle även täcka in arbetsmiljö,
brandskydd och djurskydd.

Syfte och effektmål
Projektets syfte och förväntade effektmål har varit:
• Syftet med broschyren är att ta fram ett pedagogiskt hjälpmedel (checklistor och
faktadel samt mallar) som ska underlätta för hästnäringen när det gäller att leva upp
till de krav och rekommendationer som lagstiftning, försäkringsföretag och bransch

•

ställer på små och stora hästföretag inom de fyra specifika områdena miljö, djurskydd
brandskydd och arbetsmiljö.
För att öka säkerheten för djur, människor och miljö är vårt mål att nå såväl lag- som
branschkrav för att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling.

Måluppfyllelse
Projektets huvudmål har varit:
• Att ta fram en dokumentation som på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt beskriver
de lagkrav, branschrekommendationer och försäkringsvillkor som ställs på ett
hästföretag inom områdena miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö år 2007.
• Tillgänglig för hela hästnäringen via www.hasthusesyn.se.

Resultat
Planerad dokumentation är framtagen och tryckt samt att Hästhusesyn finns tillgänglig på
www.hasthusesyn.se.
Tidsplan
Den största tiden har gått åt för att skriva texter. En journalist har gått igenom och korrigerat
samtliga texter. Avstämningsgrupperna har träffats enligt planerna, d.v.s. en träff för
respektive område. De sista veckorna har arbetstiden lagts ner på layout och hemsida.
Projektet är helt finansierat genom projektbidrag från Statens Jordbruksverk.

Projektets arbetssätt
Projektorganisation
Hästhusesyn är ett samarbetsprojekt mellan Nationella Stiftelsen för Hästhållningens
Främjande och Hästnäringens Miljöråd. Hästnäringens Miljöråd består av Svenska
Travsportens Centralförbund, Svensk Galopp, Svenska Ridsportförbundet, Svenska
Hästavelsförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund och Aktiebolaget Trav och Galopp.
Samarbetsformer
Samtliga hästorganisationer som nämnts under punkten ovan har varit delaktiga i
framtagandet av dokumentationen i form av avstämningsgrupper och remissinstanser.
Metoder och verktyg
LRFs Miljöhusesyn ligger till grund vid framtagandet av Hästhusesyn. De frågeställningar
och avsnitt som är tillämpningsbara på häst har använts. De har skrivits om och anpassats till
hästnäringens målgrupp. Hästhusesyn kommer att utökas med allmänna råd samt specifika
branschrekommendationer och försäkringsvillkor från hästorganisationerna.
Styrgruppen för HMR har fungerat som referensgrupp under framtagandet av Hästhusesyn.
De har även tagit fram de resurspersoner som har suttit med i de olika avstämningsgrupperna
från respektive hästorganisation samt delgivit projektledaren lämpligt material som är
framtaget inom organisationen inom de fyra ämnena som är aktuella så att så mycket som
möjligt har varit förberett före avstämningsträffarna.

Projektledaren har under våren – sommaren - hösten skrivit de olika avsnitten som sedan har
legat till grund för avstämningsgruppernas arbete under hösten (ca en träff under två timmar
per grupp). Projektledaren har kallat till möten och sammanställer material utifrån de
synpunkter som framkommit under mötena med avstämningsgrupperna samt remissrundan.
En journalist har granskat texterna. Projektledaren har lämnat den slutliga texten till tryckeriet
för layoutarbete med bifogade bilder och sedan har den skickats ut på en mycket kort
remissrunda till referensgruppen för att därefter tryckas.

Broschyr
Hästhusesyn finns tryckt som broschyr.
Erfarenhet – vad vi lärt
Hästhusesyn omfattar fyra olika områden där frågorna i de olika avsnitten är ett urval av alla
krav från lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd samt branschrekommendationer
och försäkringsvillkor.
Idag består varje avsnitt av ca 50 frågor. I början av arbetet var frågorna betydligt flera. Det
har tagits bort frågor för att underlätta för hästföretag att arbeta igenom checklistorna.

Slutsatser och rekommendationer
Slutsatser
Det är första gången krav sammanställs till hästföretag. Hästhusesyn 2007 har oerhörd
utvecklingspotential. Efter praktiskt arbete med Hästhusesynen under året 2007 bör
synpunkter tas tillvara inför kommande år.
Rekommendationer
Hästhusesyn är så pass omfattande att det fungerar som underlag för verksamhetsutövarens
egen kontroll av verksamheten. Berörda myndigheter bör göras observanta på att
dokumentationen finns och dess innehåll.
Hästhusesyn är ett dokument som behöver en årlig uppdatering (kontinuerlig uppdatering på
hemsidan). Hästhusesyn sajten går att utveckla med interaktivt lärande, självtest, sökvägar
m.m. Ridskolor m.fl. arbetar ofta med studiecirklar vilket även Hästhusesyn kan användas till
som faktadel om ett studieprogram tas fram i anslutning till materialet.
Synpunkter har framkommit att på hemsidan även lägga till ytterligare lagstiftningsområden
med samma pedagogik för att underlätta för hästföretagen.

Lill Gusén
Hästnäringens Miljöråd

