Riktlinjer för Hästvälfärdsråd för Beridna Högvaktens hästar
En prioriterad uppgift för Beridna Högvakten (BHV) och Försvarsmakten (FM) är att
tillsammans verka för en god hästhållning av de hästar som BHV äger och FM disponerar. I
den uppgiften ligger också att bidra till att främja utvecklingen på detta område.
BHV köper och utbildar sina hästar i samverkan med FM/Livgardet, medan FM/Livgardet
ansvarar för de hästar som FM/Livgardet disponerar och som antingen är uppstallade på
Kavallerikasern eller på annat ställe. BHV ansvarar för hästar som är under utbildning eller
konvalescens på annan plats än Kavallerikasern. BHV genomför med jämna mellanrum,
normalt en gång per halvår, s.k. hästbesiktningar för att undersöka hästarnas författning.
Grunden för en god hästhållning regleras i djurskyddslagen. Utöver vad som framgår av den
har under årens lopp utvecklats en kunskap om hur man på bästa sätt ska kunna uppnå en god
hästhållning och hästars välbefinnande. Det är kunskaper som har kommit fram genom
forskning och beprövad erfarenhet inom områden som utfodring, träning, inlärning,
handhavande, daglig skötsel, hovvård, sjukvård etc. Hästvälfärd är ett begrepp som innefattar
flera olika områden inom huvudämnena husdjursvetenskap och veterinärmedicin.
För att bidra till utvecklingen av en god hästhållning och hästars välbefinnande har BHV och
FM/Livgardet 2010 ingått ett avtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) om utbildning
och forskning, som under vissa förutsättningar ger SLU möjlighet att använda BHV:s hästar
för forskningsprojekt och i utbildningssammanhang. Ett viktigt mål för samarbetet är att
verksamheten ska bidra till att utveckla hästhållningen vid FM/Livgardet.
BHV, FM/Livgardet och SLU är överens om att utveckla det gällande utbildnings- och
forskningssamarbetet genom att tillsätta ett Hästvälfärdsråd. Syfte:
•

Rådet ska bidra till att utveckla kunskapen om en god hästhållning. Ytterst handlar det om
att förmedla kunskaper, som leder till att skador, sjukdomar och andra problem kan
förebyggas och att hästarnas välbefinnande kan utvecklas.

•

SLU ska bidra till att främja kunskaperna inom FM när det gäller god hästhållning genom
informations- och utbildningsinsatser, som kan initieras av endera parten och i varje
enskilt fall regleras genom en skriftlig uppgörelse.

•

Rådet ska bidra till att utveckla former för registrering, dokumentation och behandling av
information av betydelse för fortsatt utveckling av god hästhållning vid Livgardet.

•

Rådet ska även initiera forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att främja en god
hästhållning inom verksamheten vid Livgardet. Även sådana projekt ska i varje enskilt fall
regeleras genom en skriftlig uppgörelse.

Rådet bör mot den bakgrunden ha en sammansättning, som förutom två representanter från
vardera BHV och FM, även består av en veterinär med en bred kompetens avseende
hästmedicin och/eller en veterinär med kompetens inom biomekanik, en agronom med en
bred kompetens om utfodring, foderrelaterade frågor och anläggningsfrågor (gödselhantering,
ventilation, hagar, stallsystem etc.) och en etolog med såväl en bred teoretisk kompetens som
praktisk erfarenhet och god kunskap om inlärning hos och träning av hästar. Härutöver bör en
person med goda kunskaper om ridkonstens betydelse för hästars välbefinnande kunna knytas
till rådet.
Av effektivitetsskäl – beredning och genomföranden av möten - bör rådets verksamhet
samordnas med BHV:s Hästkommitté. Av det skälet föreslås att BHV:s ledamöter i rådet är
ordföranden och sekreteraren i BHVs Hästkommitté och att de personer som innehar dessa
uppdrag även är ordförande respektive sekreterare i rådet. Sammanträdena bör äga rum i
anslutning till de sammanträden som hålls med BHV:s Hästkommitté.
Ridskolan Strömsholm, Polisen och Hovstallet erbjuds att delta med en ledamot vardera i
rådet.
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