
 

 Motion till Föreningen för den Beridna Högvaktens årsmöte 15 april 2018  

 

 

 

Undertecknad föreslår stämman på årsmötet  

 

att: När behov av försäljning av föreningens hästar föreligger skall dessa säljas inom Sverige och i 

första hand inom ägargruppen, dvs till medlemmar i föreningen. Undantag kan göras för utlandsfödd 

häst som säljs tillbaka till uppfödare/säljare. 

 

Bakgrund     

Tidigare ägde Försvarsmakten de hästar som fanns på kavallerier runt om i Sverige. Det fölls sig då 

naturligt att anställda, rekryter eller medlemmar i Svenska Blå Stjärnan kunde överta, köpa eller bli 

fodervärdar till de hästar som behövde ett nytt hem. Detta kunde vara på grund av ålder, 

rehabilitering eller att en häst av annan anledning inte fungerade inom FMs verksamhet.  

Efter att Föreningen för den Beridna Högvakten bildades ägs hästarna som förfogas av FM 

gemensamt av alla medlemmar i föreningen. Hästarna har fortsatt sålts eller på annat sätt överlåtits 

till föreningens medlemmar dvs FMs personal, medlemmar i Svenska Blå Stjärnan och andra 

medlemmar i föreningen och har då blivit kvar inom landet.  

I samband med att undertecknad 2017 var intresserad av att överta en av föreningens hästar 

framkom att FfBHs hästkommitté med stöd av styrelsen valt att sälja denna till utlandet framför att 

sälja till medlem i föreningen.  

 



 

Fördelar med att FfBHs hästar blir kvar i Sverige efter att de lämnar Kavallerikasernen 

• Stolta hästägare värvar nya medlemmar. Det är hästarna som är den största 

medlemsmagneten. Att bli hästägare för en årlig medlemsavgift har lockat medlemmar till 

föreningen under alla år. Ifall medlemmar har förtur till köp av häst som säljs av FfBH så 

känner de att de blir behandlade som de hästägare de faktiskt är. 

• De av föreningens hästar som säljs, lämnas ut på foder etc. fungerar som ambassadörer för 

FfBH. Personer som inte redan är medlemmar får tillfälle att komma i kontakt med den 

nyanlända ståtliga före detta vaktparadhästen och den nya ägaren/fodervärden kan 

informera om FfBH.  

• ”Hela Sveriges häst”. Den dagen ”Hela Sveriges häst” inte kan vara kvar inom FMs 

verksamhet kan hästen fortsätta som medlemsmagnet på Beridna Högvaktens Dag och andra 

liknande evenemang runt om i landet. Hästägarna tillika medlemmarna kan ha fortsatt 

kontakt även efter hästens pensionering. 

• De stora Shirehästarna Oden och Tor är barnens favoriter. Genom att de stannar i Sverige 

kan barnen hälsa på Oden och Tor efter att de lämnat verksamheten inom FM. 

• De flesta av medlemmarnas hästar är uppfödda i Sverige.  Ifall en häst stannar i Sverige 

underlättar det för uppfödare att hålla kontakten med sin häst under hela dennes livstid. 

• Föreningen sparar pengar. Att köpa eller sälja häst från/till utlandet är mer tidskrävande. 

Beroende på till vilket land försäljningen sker kan personalen behöva avsätta extra tid för  

översättning av dokument eller genomgång av andra länders forum för ”till salu” hästar. Det 

kan även vara nödvändigt att göra resor i samband med försäljningen.     

• Föreningens pensionerade och sålda hästar kan lätt ställa upp som reserver ifall det skulle 

fattas hästar till vaktparaden. Det har hänt att ordinarie hästar deltagit i evenemang på 

annan ort under högvaktssäsongen, vilket medfört att antalet hästar varit reducerat vid 

högvaktsavlösningen. 

 

Undertecknad föreslår därför stämman på årsmötet  

 

att: När behov av försäljning av föreningens hästar föreligger skall dessa säljs inom Sverige och i 

första hand inom ägargruppen dvs till medlemmar i föreningen. Undantag kan göras för utlandsfödd 

häst som säljs tillbaka till uppfödare/säljare. 

 

 

 

Ellen Hammer 


