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Stallvärdsprojektet ska hjälpa inackorderingsföretagare att erbjuda kunderna en hästhållning
med kvalitet och säkerhet. Där hästarna mår bra, hästägarna är nöjda och relationerna till
djurskyddsinspektören goda. Projektet syftar även till att skapa ett system där etablerad
kunskap och beprövad erfarenhet kan föras vidare till nya och oerfarna hästägare.
Nationella Stiftelsen har som en viktig uppgift att främja god hästhållning. Satsningen på Stallvärdsprojektet är ett led i att öka medvetenheten och kompetensen inom området. Projektet ska även stödja
lärande i vardagen. Till grund ligger den policy som Ridsporten, Travet och Galoppen formulerat inom
ramen för Hästsportens Ungdomssatsning. Nationella Stiftelsen har också producerat guiden
Hästhusesyn som erbjuder alla typer av hästföretagare en samlad information om gällande lagstiftning
och rekommendationer inom områdena miljö, djurskydd, brandskydd och arbetsmiljö.
Praktisk guide nr 2/2006 Hästhållning med kvalitet – för inackorderingsföretag, ska vara till hjälp att
tillämpa beprövad hästhållnings- och säkerhetssed. Genom att använda guidens checklistor under
rubrikerna Anläggning och anläggningsskötsel, Hästhållning, Hästägarkommunikation, Olyckor och
tillbud kan man göra en systematisk översyn verksamheten och stallet. Materialet ska vara ett stöd att
undvika hemmablindhet, ”tänka till” och att upptäcka behov av förändringar.
Guidens pedagogiska idé bygger på att det krävs en kombination av medvetenhet, kunskap och gott
omdöme för att god hästhållning och säker hästhantering ska tillämpas. Den utgår också från att det
mesta och bästa lärandet alltid sker i den miljö där kunskaperna används. Vilket i sin tur ställer krav på
kunniga förebilder och en bra lärmiljö.
Hästnäringen har under en period av år gjort stora satsningar på yrkesutbildningens område. Nu finns
ett väl etablerat och sammanhållet program från naturbruksprogrammets yrkesförberedande utbildning
till och med Hippologiska Högskolan.
Med Stallvärdsprojektet tas steget att stödja det ”informella lärandet”. D v s det lärande som uppstår i
vardagens kontakter hästfolk emellan och i den dagliga hanteringen. Behovet av kompetenssatsningen
har sin grund i de senaste decenniernas fyrdubbling av hästantalet och tillkomsten av nya grupper
aktiva. Både som enskilda hästägare men också som hästföretagare.
Hästhållningsguiden är klar att testas av användare i ett pilotprojekt och ska därefter göras tillgänglig
via Internet.
Elisabet Backteman NS är projektansvarig. Christina Risshytt-Collman Kultura AB står för
projektledning och innehåll i nära samarbete med Ylva Hagander Fors Gård och Mats Mellberg
Sundby Ridskola.
Guidens text har granskats av representanter för Hästnäringens Yrkesnämnd, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Ridsportförbundet, samt riksanläggningarna Flyinge AB, Ridskolan Strömsholm
och Travskolan Wången. Värdefull information och synpunkter har kommit under projektets förstudie
från Siv Birgersson Lejondals Gård, Ylva Hagander Fors Gård, Anita Fornander Kalvsviks Ryttarcenter, Eva Gussander Wiad Ridsportcenter, Carina Sillén Söderby Gård, Birgitta Gunér Askims
Ridhus och från enskilda hästägare.
För mer information kontakta Elisabet Backteman Nationella Stiftelsen telefon 08-627 20 12 och
Christina Risshytt-Collman Kultura telefon 073-340 20 21.
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