
Stöd svensk hästforskning!
Det finns 360 000 hästar i Sverige, antalet har  
femdubblats de senaste 40 åren. Hästnäringen  
skapar en samhällsekonomisk omsättning på drygt  
45 miljarder kronor varje år och 30 000 arbetstillfällen.  
Mer än 500 000 svenskar rider regelbundet. 

Hästen är en allt viktigare del av samhället och i takt 
med att antalet hästar ökar växer även hästnäringens 
utmaningar.

Stiftelsen Hästforskning finansierar forskning om 
hästen och hästnäringen inom veterinärmedicin, 
husdjursvetenskap, teknikvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora. Sedan 2004 har stiftelsen kunnat 
finansiera över 160 forskningsprojekt med över  
150 miljoner kronor.

Forskningen har bland mycket annat bidragit till:
...bättre hoppbanor på OS i London och Rio
...kunskap om hur arbetsmiljön i travstallar blir bättre
...att Boverket tagit bort sin riktlinje om skyddsavstånd  
  på 500 meter mellan stall och bostäder efter att 
  forskare visat att allergener inte sprids så långt
...bättre bedömning av underlag på travbanor
...att visa hur framtida ledare formas i stallet, hur  
   ridning kan stärka funktionsnedsatta och hur hästar 
   kan få fler missbrukare att fullfölja sin behandling
...nya metoder för att upptäcka, undvika eller bota 
   kvarka, spatt, MRSA, fång och kallblodssyndrom
Men behovet av forskning är fortsatt stort. Varje 
bidrag till forskningen betyder mycket, var med 
och utveckla framtidens hästhållning, du eller din 
organisation kan göra en värdefull insats.

Tack för ditt bidrag!

Christian Nyrén, verksamhetsledare

Stiftelsen Hästforskning bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse i samverkan med ATG, Agria 
Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning. Stiftelsens forskningsmedel kommer från ATG, Agria och 
Forskningsrådet Formas samt genom gåvor och donationer.

Jag vill stödja svensk hästforskning med:
       1 000 kronor
       500 kronor
       200 kronor
       Annat belopp, kronor....................
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Meddelande till betalningsmottagaren, meddelande kan inte lämnas på baksidan

155740-4

Stiftelsen Hästforskning

Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm I Postadress: c/o Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm I www.hästforskning.se 

Foto: Öyvind Andersson


