
NORDISK FORSKNING PÅ HEST - 
LEDENDE I VERDEN
Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierer hesteforskning i 
Norge og Sverige med mål om økt verdiskapning for hesten, 
næringen, mennesket og samfunnet. Hesteforskning via 
stiftelsen skal øke kunnskapen og synliggjøre hestens rolle og 
posisjon i samfunnet. Et ytterligere perspektiv er å bidra til 
økt hestevelferd og å finne nye bruksområder for hesten.

SHF ble stiftet i 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse 
(HNS) i samarbeid med ATG, Stiftelsen Lantbruksforskning og 
Agria Djurförsäkring. Stiftelsen fikk statlig finansiering gjennom 
forskningsrådet Formas i 2006. I 2009 ble det dannet et Norsk-Svenskt 
samarbeid via Norges Forskningsråd som med det tilførte to norske 
finansieringspartnere; Norsk Rikstoto og Forskningsmidler over 
Jordbruksavtalen. Samarbeidet mellom næringen og staten i begge land 
gir mulighet til å støtte forskningsprosjekter innen veterinærmedisin, 
husdyrsvitenskap og teknologi, såvel som forskning rundt hestens 
relasjoner til mennesket, samfunnet og miljøet. 

FORSKNINGSPROGRAM
Stiftelsen Hästforsknings forskningsprogram beskriver prioriterte 
områder: 
 
Hestenæringens forsknings- og utviklingsprogram er inndelt 
i to programområder: 
 
Veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi 
Helse 
Avl og reproduksjon 
Fôr, oppdrett og hestehold 
Teknologiutvikling 
Velferd i bruk av- og i kommunikasjon med hesten 
 
Samfunnsvitenskap og humaniora 
Relasjon mellom hest og mennesker 
Relasjon mellom hest og samfunn 
Relasjon mellom hest og miljø 
Velferd i bruk av- og i kommunikasjon med hesten 
 
 De siste ti årene (2011-2020) har Stiftelsen Hästforskning 
finansiert drøyt 100 forskningsprosjekt med ca. 150 millioner 
SEK.

PROSJEKTBANK Alle forskningsprosjekter som har fått 
finansiering gjennom Stiftelsen Hästforskning finnes  
tilgjengelig i en prosjektbank på nettsiden hastforskning.se
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KONTAKT: 
www.hastforskning.se / info@hastforskning.se   
STØTT HESTEFORSKNING: 
www.hastforskning.se/stod-oss/

”ÅRETS HÄSTFORSKNINGSPROJEKT 2021”
Utmerkelsen «Årets hästforskningsprojekt» gikk til prosjektet «Hest 
i Trafikk», gjennomført under ledelse av Eva Brustad Dalland, Nord 
Universitet. I studien så forskerne på problemstillingen «Hvordan 
samspiller hest, hestebruker og moderne veitrafikk, og hvilke tiltak 
er det behov for?». De så at trafikkrelaterte ulykker med hest i dag er 
underrapportert og funnene i studien viser at samspillet mellom andre 
trafikanter, hest og hestebruker bør bli bedre, og at det bør iverksettes 
tiltak og endring av lovverk. 

”ÅRETS HEDERSOMNÄMNANDE 2021”
«Årets hedersomnämnande» gikk til det norsk-svenske prosjektet «Selektiv 
avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter» som er gjennomført 
under ledelse av Eva Tydén, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og 
Heidi Enemark, Veterinærinstituttet. Blodmark anses for å være den 
farligste parasitten for hester. Mange parasitter har utviklet resistens mot 
ormekurer og en selektiv behandling er å anbefale. Studiene viser bl.a. et 
behov for å identifisere parasitten ved kulturdyrking eller PCR-diagnostikk, 
samt at møkking av uteområdet to ganger i uken har en god effekt.  

STEFAN JOHANSONS MINNESFOND
Det første stipendet fra Stefan Johansons minnesfond ble delt ut 
til ”Kunskapsbiblioteket Hästunderstödda Insatser (HUI) – Stall 
Kungsgården”. Juryen valgte biblioteket for deres målsetting om å samle og 
tilgjengeliggjøre historisk og aktuell kunnskap på området HUI, noe som er 
et viktig ledd i å utvikle området som helhet, samt for å styrke kunnskapen 
om hesten som en ressurs i det svenske samfunnet. Biblioteket er en del av 
Stall Kungsgården, et nasjonalt sentrum innenfor HUI, og er utviklet på en 
langsiktig, ambisiøs og strukturert måte med bred kompetanse.

SPESIALUTLYSNING I NORGE
To prosjekter fikk bevilget midler i denne spesialutlysningen i Norge. 
Et prosjekt innenfor hesteassistert terapi som skal undersøke hvordan 
hesteassistert terapi kan være et supplement til behandling av 
mennesker med emosjonelt ustabil personlighet, som for eksempel 
adferd med selvskading, selvmordstendenser eller rusproblematikk.

Det andre prosjektet er innen bevaring av nasjonale hesteraser. 
Forskningenhar som mål å bidra til holdbare populasjoner av rasene 
dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest, som i dag har små 
populasjoner med et relativt lavt antall bedekninger per år. Målet er å gi 
avlsanbefalinger for de respektive rasene for å få økt fertilitet og dermed 
mer genetisk holdbare populasjoner.

SPESIALUTLYSNING I SVERIGE 
Utlysningen omhandlet en sammenstilling av kunnskap om grovfôr 
(høy og ensilasje) i et hesteperspektiv. Prosjektet er delt inn i tre ulike 
deler; næringsverdien i grovfôr for hester, konservering og lagring, 
samt hygienisk kvalitet og fôrsikkerhet i grovfôr for hester. 

Sammenstillingen fokuserer på fôring basert på eksisterende 
forskningsresultater og søker å nå ut til hele den svenske 
hestenæringen. 


