Beviljade projekt inom SSHs FoU-program för ansökningsomgången hösten 2007
Styrelsen för Stiftelsen Svensk Hästforskning har på förslag av SSHs forskningskommitté beslutat bevilja nedan listade projekt.
OBS! Endast kontrakt via brev är garanti för beviljade anslag. Felaktigheter i listan kan finnas. Villkor kan finnas i enskilda beslut, vilket
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Projekttitel

Integrerade avelsindex för nationell
avelsvärdering av svenska ridhästar
Biomarkörer för inflammation och
bindvävens hälsotillstånd i leden hos
hästar under intensiv träning
Kvalitetsbedömning av
hingstsperma för semin – Utveckling
av metodik för hantering och
diagnostik
Utveckling av snabbtest för
diagnostik i fält av inflammatoriskt
tillstånd hos häst
Förbättrad diagnostik av övre
luftvägsproblem hos häst:
Jämförelse mellan konventionell
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Nya projekt
Pinzke
Muller

videoendoskopi på rullmatta och
inspelningar med en nyutvecklad
trådlös intrafaryngeal videokamera
använd i fält
Hur påverkar inhalerbara partiklar i
stallmiljön uppkomsten av
luftvägsinflammationer hos
människor och hästar?
Ridlärares tankar om och
förutsättningar för kommunikation
med sina elever
Genetiska analyser av olika
indikatorer på hållbarhet hos
svenska ridhästar
Kartläggning av förekomst av
meticillinresistenta Staphylococcus
aureus hos hästar Sverige
Ärftligt betingade defekter i
hästaveln – en kunskapsinventering
och pilotstudie
Karies hos häst - studier av
immunsvaret mot Streptococcus
devriesei
Ett riktigt hästarbete
Inplastat vallfoder till hästar –
inverkan av vallväxternas botaniska
utvecklingsstadium vid skörd på
fodrets fermentationsprofil,
hygieniska kvalitet och aeroba
lagringsstabilitet, samt på hästars
ättid och träck-sammansättning
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Kan brist på natrium och magensium
hos häst orsaka kardiovaskulära
förändringar: finns det några enkla
markörer?
Ridsporten i svensk dagspress ur ett
genusperspektiv
Reaktiva syreföreningar (ROS,
”Reactive oxygen species”) i
hingstsperma; förekomst,
spermiepåverkan och möjlighet till
kontroll
Praktiskt tillämpa olika
träningssystemen, metoderna och
övningarna för att förbättra ryttares
sitsar i ridskoleverksamhet
Salmonellasmitta i rasthagar smittspridare till hästar och miljö
Unga kvinnor som hästskötare och
män som professionella tränare.
Genushierarkier i svensk travsport
Molekylärbiologiska studier av
hästpatogena streptokocker för ökad
kunskap om sjukdomen kvarka
Studier av enzymer och
transportproteiner som har betydelse
för skadliga effekter, sjukdomar och
omsättning av xenobiotika hos häst
Ridvägar, en del av Multifunktionella stråk som verktyg
för strategisk landskapsplanering –
förslag för design och
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implementering i peri-urbana
miljöer
Epidemiologiska studier av
spolmasksmitta hos föl vid svenska
stuterier med fokus på äggens
överlevnad i olika miljöer
Havre, Trichotecener. Effekt och
nedbrytning hos travhästar
Närhetsligering (proximitetsligering)
för att påvisa bornavirusinfektioner
Hästen som naturvårdare
Muskulaturens egenskaper hos unga
travhästar och dess betydelse för
prestation som tävlingshäst
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