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RAMAVTAL AVSEENDE SAMVERKAN MELLAN SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET, FÖRSVARSMAKTEN/LIVGARDET OCH STIFTELSEN FÖR
DEN BERIDNA HÖGVAKTEN AVSEENDE SAMVERKAN INOM UTBILDNING OCH FORSKNING
Detta ramavtal avser samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Stiftelsen
för den Beridna Högvakten (”Stiftelsen”) och Försvarsmakten/Livgardet, där av Stiftelsen
ägda hästar under nedanstående villkor ställs till SLU:s disposition inom undervisning
och forskning.
Verksamheter som kan komma i fråga ska avse handledd undervisning eller vetenskapliga studier där hästarna inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar negativt på deras
förmåga att delta i den normala verksamheten. De studier som kommer ifråga avser
undersökning av normala varmblodshästars biologi och beteende. Experimentella ingrepp
är inte aktuella, dock kan viss provtagning ske som del av den gängse undersökningsmetoden (t ex blodprov, träckprov, röntgen). Det ska i så fall ske av leg. veterinär.
För varje projekt - utbildnings- eller forskningsprojekt – ska en projektplan upprättas av
SLU, där projektets innehåll och omfattning redovisas, och av vilken framgår när projektet påbörjas och avslutas. Det ska vidare för varje enskilt projekt framgå vem som är
SLU:s projektledare och ansvarig veterinär, kontaktperson på Livgardet och hos Stiftelsen. Projektplanen med kostnadskalkyl ska innan projektet startar skriftligen godkännas
av Stiftelsens kanslichef och den person som Chefen Livgardet beslutat ska företräda
Livgardet i detta ärende.
Forsknings- och undervisningsprojekt får inte medföra ökade direkta eller indirekta kostnader för Stiftelsen eller Livgardet. Arbetsinsatser eller direkta kostnader som projektet
medför specificeras i projektets kostnadskalkyl och ska bekostas av SLU såvida inte annat anges.
SLU svarar efter gängse prövning för skador som i samband med undervisning eller försök uppkommit genom oaktsamhet eller felaktig behandling. Vid veterinärbehandling av
häst inträder SLU:s principalansvar för behandlande veterinär.
För samtliga forskningsprojekt ska godkännande av djurförsöksetisk nämnd finnas och
får inte vara av sådan art att Stiftelsen eller Livgardets anseende skadas. Ansökan om
etiskt tillstånd ska sökas av forskare vid SLU som också är projektansvarig.

Daterad 2010-04-13

2
Ett viktigt mål för samarbetet mellan SLU och Stiftelsen är att verksamheten ska bidra
till, utveckla och underhålla en god hästhållning vid Livgardet.
Stiftelsen och dess medverkan ska särskilt omnämnas i samband med all publikation av
forskningsresultat där deras hästar deltagit.
Alla resultat som projekten ger ska vara tillgängliga för Stiftelsen och Livgardet.
Rådgivning och kortare muntliga konsultationer i anslutning till projekten tillhandahålls
av de i projekten verksamma forskarna vid SLU utan kostnad för Stiftelsen eller Livgardet.
SLU förbinder sig att avrapportera och publicera resultaten enligt gängse vetenskapliga
regler.
Detta ramavtal gäller fram till 2011-12-31. Om avtalet ej sägs upp senast 3 månader före
avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett år i taget. Avtalet kan med omedelbar verkan, av samtliga parter sägas upp i det falla att det inte följs. Avtalet kan sägas upp
av någon av parterna med tre månaders uppsägningstid.
Kontaktpersoner är Göran Dalin, SLU, Olof Karlander, Stiftelsen för den Beridna Högvakten samt den person som Chefen Livgardet beslutat ska företräda Livgardet i detta
ärende.
Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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