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Stiftelsen Hästforskning beviljar medel till tio 
nya forskningsprojekt 
I årets utlysning beviljar Stiftelsen Hästforskning medel till tio nya forskningsprojekt, 
varav fyra i programområdet samhällsvetenskap & humaniora och sex i programområdet 
veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap. Tre av projekten är samarbeten 
mellan forskare i Sverige och Norge. 

Projekten i programområde samhällsvetenskap & humaniora tar sig an ett brett spektrum av 
frågor: hur stallkulturen gestaltar sig i cyberrymden, hästar i trafiken, den didaktiska processen i 
ridundervisningen och nya metoder och verktyg för en förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen. 

I programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap & teknikvetenskap handlar ett flertal 
projekt om rörelsemekanik, ett svar på det faktum att hältor och ortopediska skador är det enskilt 
största problemet på hästar. De fyra aktuella projekten fokuserar på bakbenshälta, gångartsanalys 
och utredning av hälta på islandshästar, hur rörelseasymmetri ska tolkas samt hovkvalitet, 
prestation och hälsa hos travhästar. De övriga projekten inom programområdet handlar om 
kolhydrater i gräs och grovfoder till häst och om utvärdering av en ny förebyggande metod mot 
sommareksem. 

De nya projekten beviljas tillsammans nästan 5 miljoner svenska kronor och knappt 2,5 miljoner 
norska kronor för 2018. Till det kommer en planeringsram på närmare 9 miljoner svenska kronor 
och drygt 5 miljoner norska kronor. För den kommande treårsperioden beviljas således närmare 
14 miljoner svenska kronor och knappt 8 miljoner norska kronor. 

Utöver de nya projekten beviljas även tio pågående projekt fortsatt finansiering. De pågående 
projekten får dela på närmare 4 miljoner svenska kronor och knappt 700 000 norska kronor för 
2018. 

Totalt anslås drygt 17,8 miljoner svenska kronor och närmare 8,6 miljoner norska kronor för 
perioden 2018-2020. 

För mer information 
Peter Kallings, VMD, forskningschef, Stiftelsen Hästforskning 
+46 (0)705-27 20 11 
peter.kallings@nshorse.se 

Du hittar samtliga beviljade projekt, med information om huvudsökande, organisation och 
belopp på Stiftelsen Hästforsknings webbplats: https://hastforskning.se/anslag-2018/ 
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