
NORDISK FORSKNING PÅ HÄST - 
LEDANDE I VÄRLDEN
Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i 
Norge och Sverige med syfte att nå ett ökat värdeskapande 
för hästen, näringen, människan och samhället. 
Hästforskning via stiftelsen ska öka kunskaperna och 
synliggöra hästens roll och position i samhället. Ytterligare 
perspektiv är att bidra till en ökad hästvälfärd och att hitta 
nya områden för användning av hästen.  
 
SHF bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) 
i samverkan med ATG, Stiftelsen Lantbruksforskning och Agria 
Djurförsäkring. Det dröjde till 2006 innan stiftelsen fick statlig 
samfinansiering genom forskningsrådet Formas. Under 2009 
formerades ett Norsk-Svenskt samarbete via Norges Forskningsråd 
som även tillförde två andra norska finansiärer; Norsk Rikstoto 
och Forskningsmidler over Jordbruksavtalen. Samverkan mellan 
näringen och staten i de båda länderna ger möjlighet att stödja både 
forskningsprojekt inom veterinärmedicin, husdjursvetenskap och 
teknikvetenskap, såväl som forskning kring hästens relationer till 
människa, samhälle och miljö. 

FORSKNINGSPROGRAM
Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram beskriver prioriterade 
områden: 
 
Hästnäringens forsknings- och utvecklingsprogram är 
indelat i två programområden: 
 
Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap 
Hälsa 
Avel och reproduktion 
Foder, uppfödning och hästhållning 
Teknikutveckling 
Välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen 
 
Samhällsvetenskap och humaniora 
Relation mellan häst och människa 
Relation mellan häst och samhälle 
Relation mellan häst och miljö 
Välfärd i användandet av- och kommunikationen med hästen  
 
 De senaste tio åren (2011-2020) har Stiftelsen 
Hästforskning finansierat drygt 100 forskningsprojekt med 
motsvarande omkring 150 miljoner.

PROJEKTBANK Alla forskningsprojekt som fått finansiering 
genom Stiftelsen Hästforskning finns tillgängliga i en 
projektbank på webbplatsen hastforskning.se
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NYA PROJEKT 2021
• Anatomisk beskrivelse av den nevro-sentrale synchondrosen: 

strukturen som kan forklare cervical vertebral stenotisk myelopati 
(”wobbler”) på unge hester (Kristin Olstad, NMBU och Bjornar Ytrehus, 
SLU)

•  Från negativ till positiv – Ny diagnostik för identifiering av etiologi vid 
okända virusinfektioner hos häst (Anne-Lie Blomström, SLU)

•  Läkemedelsresistenta spolmaskar – nya metoder för kontroll och 
övervakning av resistenta parasiter (Eva Tydén, SLU)

•  Tömtryck hos varmblodiga travare: kör vi med trasiga bromsar? (Elke 
Hartmann, SLU)

•  Möjlig formulering av ett vaccin mot Strongylus vulgaris (Caroline 
Fossum, SLU)

•  Fördjupad förståelse och visualisering av samhällsekonomiska effekter 
av hästnäringen: Utökad modell för hästnäringen i Sverige och Norge 
(Tobias Heldt, Högskolan Dalarna och Grete Stokstad, NIBIO)

•  Ryttarkänsla i praktiken – hur man undervisar ryttare (Anna Byström, 
SLU och Sigrid Lykkjen, NMBU)

ÅRETS HÄSTFORSKNINGSPROJEKT 2020
Årets hästforskningsprojekt 2020, ett samverkansprojekt 
mellan Norge och Sverige, gick till forskarna Gabriella Lindgren, 
Sveriges Lantbruksuniversitet och Eric Strand, Norges miljö- och 
biovetenskapliga universitet, tillsammans med en grupp forskare 
från respektive universitet. De fick utmärkelsen för forskningen: 
Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos 
kallblodstravaren. De tittade på flera olika egenskaper och de utförliga 
genetiska utvärderingar som gjorts har lagt grunden för förbättrad 
hälsa och hållbarhet hos rasen.

ÅRETS HEDERSOMNÄMNANDE 2020
Årets hedersomnämnande 2020 fick Henrik Lerner och Gunilla 
Silfverberg vid Ersta Sköndal högskola för deras forskning om Hästen 
och människans välfärd och värdighet. I studien utvecklades en modell 
för att etiskt utvärdera välfärd och värdighet för häst och människa vid 
hästunderstödd terapi. En viktig del inom projektet var att syntetisera 
den litteratur som finns om hästars kognition och beteenden för att  
kunna säga något om hur hästars välfärd och värdighet kan samman-
kopplas med modellen. Resultaten är en del i en ny bok inom ämnet.
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KONTAKT: 
www.hastforskning.se / info@hastforskning.se   
SWISH: 
1234999199


