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- Vi utvecklar kunskap, hästar och människor! 



HRA - FoU-policy 
 
Kunskaps- och resurscentrum 

Vision 

• Hästnäringens Riksanläggningar är en attraktiv och eftertraktad 

samarbetspartner för tillämpad forskning och utveckling. 

Mål 2015-2017 

• Vetenskapligt tänkande och utvecklingsvilja genomsyrar 

verksamheten.  

• FoU av god kvalitet bedrivs på riksanläggningarna med nationella och 

internationella samarbetspartners samt i nätverk.  

 HRA FoU-kommitté: RS, F, W & SLU, CTH/GU och KAU. 

• Spridning och publicering sker såväl internationellt som nationellt via 

konferenser och tidskrifter. 

• Att utreda och tydliggöra HRA:s potential för uppdragsforskning. 



Fokusområden HRA 

• Hästhållning och beteende  

• Hästvärdfärd Flyinge: Hanna Sassner 

• Hästen i samhället  

• Träning, skötsel och utfodring för prestation och hälsa  

     Wången: Malin Connysson         Ulf Hedenström, Sara Ringmark 

• Hållbar och rationell hästhållning  

Linda Kjellberg, fo stud SLU. Välfärd o beteende 

• Pedagogik & ledarskap  

Gabriella Thorell, fo stud NFI, Ridlärarrollen – dåtid, nutid, framtid 

(Göteborg Universitet, Karlstad Universitet & Malmö Högskola) 

• Rid- och körkonst Chalmers & SLU 

• Företagande och Arbetsmiljö  

JTI - initierat samarbete Arbetsmiljö 

SP - Strategisk innovationsagenda för Hållbar hästnäring 

 



136 skolhästar 3-23 år 

Olika inhysningsformer 180+24+16+40 

6 ridhus m olika underlag 

 Utebanor, rund- och rakbana även IS  



95 + 24 skolhästar 3-22 år                      4 ridhus m olika underlag  

Olika inhysningsformer 143 + 24 +38        Utebanor & täckt bana 



7 stall 
1000 m travbana 
Ridhus 
Backbana 
Ovalbana 
Passbana 



Personal och studenter 



  

– Biomekanik och underlag -Lars Roepstorff 

– Lameness locator normalmaterial - Marie Rhodin 

– Algometer - Anna Bergh  

– Sadeltrycksmätning – Anna Byström, Maria Terese Egnell, Lars R 

– Tygelkraftsmätning Marie Eisersiö & Agneta Egenvall 

– Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik 
på svenska ridskolor (Jenny Yngvesson mfl) 

– Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter (Eva Tydén 
SLU, Eva Osterman-Lind SVA och NVI) 

– Test av strömaterial tex wellpappströ, halmpellets, SCA stallpellets 

Exempel FoU-projekt 
RS & Flyinge 

Samarbeten med SLU 



Försök på Wången 

• Högfett havre – vanlig havre? (Lindberg & Jansson) 

• Påverkar överutfodring med protein hästens 
prestation? (Connysson m.fl.) 

• Påverkar TS-halten i vallfodret hästens prestation? 
(Muhonen m.fl.) 

• Hur påverkar foderstaten hästens kroppsvikt? 
(Bröjer m.fl.) 

• Islandshästar-varmblodiga travhästar skiljer 
näringsupptaget? (Ragnarsson m.fl.) 

• Insulinresistens (Truelsen-Lindåse m.fl.) 

• Unghästprojektet (Ringmark m.fl.) 

• Påverkan av hästhållning på hästens 
temperaturreglering (Dahlborn & Hartmann) 



Hippologiska 
Examensarbeten 
- en viktig resurs 

• Coaching inom ridsporten (SLK) 

• Föräldraengagemang i ridsporten (GT) Pilotstudie 

• Fysisk träning för ryttare (AB) 

• Distribution av ättider med slow-feedingkrubba (LK) 

• Äthastighet av grovfoder i automatiserade 
grovfoderstation jämför med individuell box (LK) 

• Hästars interaktion framför två olika typer av 
grovfoderautomater i aktiv grupphästhållning (KM) 



 



Dags att väcka den björn som sover! 

Samhällets 
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Arbetsmiljö 

 

Företagande 
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hästhållning 
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Kunden 



 
 

 

Ligg- 

halls 

yta? 

Framtida utmaningar  

Social 

interaktion 

Arbetsmiljö? 

Miljöpåverkan? 

HIT Active Stable 



Tack! 


