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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.
PROJEKTBANK Alla forskningsprojekt som fått finansiering
genom Stiftelsen Hästforskning finns tillgängliga i en
projektbank på webbplatsen hastforskning.se

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.

ÅRETS HÄSTFORSKNINGSPROJEKT 2021

RIKTAD UTLYSNING I NORGE

Utmärkelsen Årets hästforskningsprojekt gick till projektet Hest i Trafikk,
genomfört under ledning av Eva Brustad Dalland, Nord Universitet.
I studien tittade forskarna på frågeställningen ”Hur samspelar
häst, hästekipage och trafik, och vilka åtgärder behövs?”. De såg att
trafikrelaterade olyckor idag är underrapporterade och att åtgärder och
förändringar i lagstiftningen behövs och att samspelet mellan trafikanter
och hästekipage behöver förbättras.

Två projekt beviljades medel i denna riktade norska utlysning. Ett
projekt inom hästassisterad terapi som handlar om att undersöka hur
hästassisterad terapi kan bidra som komplement till terapibehandling
av personer med känslomässigt instabil personlighet med t.ex.
uppvisande av självskadebeteenden, självmordstendenser, eller
drogproblematik.

ÅRETS HEDERSOMNÄMNANDE 2021
Årets hedersomnämnande fick det norsk-svenska projektet Selektiv
avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter som genomförts
under ledning av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och
Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Den stora blodmasken anses vara
hästens farligaste parasit. Många parasiter har utvecklat resistens mot
avmaskningsmedel och selektiv avmaskning rekommenderas därför.
Studierna visade bland annat på behovet av att identifiera stor blodmask
med odling eller PCR-diagnostik samt god effekt vid mockning av
beteshagen två gånger per vecka.

STEFAN JOHANSONS MINNESFOND
Det första stipendiet ur Stefan Johansons minnesfond delades ut till
Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall Kungsgården.
Juryn valde kunskapsbiblioteket för målsättningen att samla och tillgängliggöra historisk och aktuell kunskap på området HUI, vilket är ett viktigt
led i att utveckla området som helhet samt stärka kännedomen om hästen
som en resurs i det svenska samhället. Biblioteket finns inom verksamheten
på Stall Kungsgården, ett nationellt centrum inom HUI, utvecklat på ett
långsiktigt, ambitiöst och strukturerat sätt med bred kompetens.

Det andra projektet är inom området bevarandevärda nationella norska
hästraser. Projektet syftar till att bidra till hållbara populationer av de
nationella hästraserna Döle, Fjordhäst och Nordlandshäst/Lyngshäst
som idag har en liten populationsstorlek med ett relativt lågt antal
betäckningar per år. Målet är avelsrekommendationer för respektive ras
för en ökad fertilitet för mer genetiskt hållbara populationer.

RIKTAD UTLYSNING I SVERIGE
Utlysningen gällde en kunskapssammanställning på vall ur ett
hästperspektiv. Det beviljade projektet är indelat i tre olika delar;
näringsvärde i vallfoder för hästar, konservering och lagring av
vallfoder till hästar, samt hygienisk kvalitet och fodersäkerhet i
vallfoder för hästar. Kunskapssammanställningen fokuserar på
utfodring baserad på befintliga forskningsresultat och syftar till att nå
ut till hela den svenska hästnäringen.
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