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Sista rycket för
att bli godkänd
Med start i januari 2026
gäller nya regler för att bli
godkänd hovslagare.
Många nu verksamma
hovslagare kan då inte
längre ansöka om att bli
godkända. Men än finns
tid att göra något åt det.
En godkänd hovslagare får av
staten, genom Jordbruksverket,
en formell kompetens att utföra
alla förekommande arbeten
inom hovslageriyrket. Man ingår i djurhälsopersonalen och
har en skyddad titel.
Från den 1 januari 2026 kan
en hovslagare enbart bli godkänd av Jordbruksverket genom

“Att gå hovslagareföreningens fortbildning är ett bra sätt att
dels kunna ansöka
om godkännande,
dels även faktiskt
fortbilda sig själv”

har möjlighet att ansöka om
godkännande då de saknar
en tilläggsutbildning. Även de
som nu är under utbildning,
där utbildningen inte lever upp
till kraven för en treårig utbildning, behöver innan 1 januari
2026 ha gått färdigt sin utbildning, arbetat i två år och sedan
gått en tilläggsutbildning.

att ha gått en treårig yrkeshögskoleutbildning. Denna utbildning måste dessutom följa
en lista på innehåll som Jordbruksverket har beslutat om i
en föreskrift som heter SJVFS
2016:9.
Det finns fortfarande ett stort
antal hovslagare som ännu inte

Anmäl intresse
Att gå hovslagareföreningens
fortbildning är ett bra sätt att
dels kunna ansöka om godkännande, dels även faktiskt fortbilda sig själv.
På SHF:s hemsida finns information om de olika blocken,
om priser och övrig informa-

Så anmäler du dig
till fortbildningen
På hemsidan finns information om de olika utbildningsblocken, priser och övrig
information. Är du intresserad
av att gå block ett? Anmäl dig
då via mejl till kansliet.
Intresseanmälan:
kansliet@hovslagareforeningen.se
Information om
fortbildningen:
www.hovslagareforeningen.se/utbildning/fortbildningen

tion. Anmäl gärna att du vill gå
block ett till kansliet via mejl.

Michael Knap

Jordbruksverkets övergångsregler (saxat från verkets hemsida)
Hur blir jag godkänd hovslagare?
Det finns olika vägar för att bli godkänd hovslagare. Förutom de som
nämns här kan du i vissa fall även
bli godkänd hovslagare om du har
en utländsk hovslagarutbildning.

Läs mer om vad som
gäller på Jordbruksverkets hemsida:
http://www.jordbruksverket.
se/amnesomraden/djur/
djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/
hovslagare.4.32b12c7f12940
112a7c800010402.html

Övergångsbestämmelser
De gamla bestämmelserna om
vad som krävs för att bli godkänd
hovslagare gäller fram till den 31
december 2025. Det finns tre alternativa sätt att bli godkänd enligt de
gamla bestämmelserna.
Grundutbildning och
tilläggsutbildning
Du som har minst 1 års yrkeserfarenhet som hovslagare på minst
halvtid samt har gått en grundutbildning och en tilläggsutbildning
som är godkänd av Jordbruksverket
kan ansöka enligt denna punkt. Det
finns flera organisationer som håller
i sådana utbildningar.
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Lång yrkeserfarenhet
och tilläggsutbildning
Du som har motsvarande minst
fem års yrkeserfarenhet som hovslagare på heltid kan ansöka enligt
denna punkt. Förutom yrkeserfarenheten krävs att du har gått en
godkänd tilläggsutbildning och
att du har ett intyg på att du kan
de moment som ingår i grundutbildningen. Intyget kan du få
från antingen en veterinär med
specialistkompetens inom hästens
sjukdomar och en godkänd hovslagare eller från den som håller i
tilläggsutbildningen. Tilläggsutbildningen ska vara godkänd av

Jordbruksverket. Det finns flera
organisationer som håller i sådana
utbildningar.
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Gesällbrev och
tilläggsutbildning
Du som har ett gesällbrev i hovslageri från Hantverksrådet och
har gått en tilläggsutbildning som
är godkänd av Jordbruksverket
kan ansöka enligt denna punkt.
Det finns flera organisationer som
håller i sådana utbildningar. Vad
som ingår i grund- och tilläggsutbildningarna hittar du i Jordbruksverkets beslut om godkända kursplaner.

Landet runt
På
turné.

Ordförande
Mats
Holmstedt vill
dra land
och rike
runt.

Gotland nästa
på Holmstedts
landsturné
Resfeber. SHF:s ordförande
Mats Holmstedt har lovat
åka runt i landet och träffa
hovslagare från norr till
söder. Förra besöket
skedde i Borlänge och nu
är det Gotland som står
på tur.
– Jag fick väldigt bra
feedback sist när jag var
i Borlänge. Sommaren är
slut och det är lika bra att
köra igång nu för jag tänker åka till många ställen,
säger Mats.
Vad står på agendan på
mötena?

– Jag vill träffa hovslagare ute i landet. Många
vet fortfarande inte vad
Hovslagareföreningen gör
och vad det finns för möjligheter i föreningen när
man är medlem. Jag vill
träffa dem och berätta om
allt som vi gör för vi gör ju
lite mer än ett årsmöte. Det
är huvudgrejen och som en
följd av det så hoppas jag
ju att vi får nya medlemmar också.
Kan man kalla det en
värvningsturné?

– Ja, exakt, så är det. Med
lite upplysning om vad vi
pysslar med. Och så kommer det alltid upp en massa
frågor från folk som jag
förhoppningsvis kan svara
på, avslutar Holmstedt.

Anmäld till ARN

Mer vetande

l Det finns en möjlighet att
överklaga till ARN men man
kan inte överklaga själva
beslutet, bara om man tycker
att nämnden har gjort ett
allvarligt fel i beslutet.
l Om företagaren inte följer
ARN:s rekommendation blir
nästa instans för en missnöjd
kund att vända sig till relevant
domstol.
l Det finns flera olika
företag och organisationer
som sammanställer så
kallade svarta listor och
det kan vara svårt att få koll
och veta var ens företag finns
registrerat.

Bästa rådet: Svara alltid – för din egen skull
Att bli anmäld till ARN är
ingen katastrof. Om det
skulle hända dig är det
bästa rådet: Svara alltid
när ARN hör av sig!
Det är inte alltid hästägaren
är nöjd med hovslagarens arbete. En del hästagare väljer
då att vända sig till Allmänna
Reklamationsnämnden, förkortat ARN.
När ARN behandlar ärendet vill nämnden inte bara
ha hästägarens version utan
också få hovslagarens syn på
händelsen. Men ibland struntar den aktuella hovslagaren i
att svara när ARN hör av sig.
Konsekvensen av att inte svara
blir att ARN helt och hållet
grundar sitt beslut på det som
hästägaren berättat.
Båda parternas version
Rasmus Kaneberg är juridikstuderande vikarie på ARN.
Han förklarar gången såhär:
– Om du blir anmäld hit och
vi tycker att det är tillräckligt
mycket för att ta upp fallet, så
skickar vi all information som i
detta fall hästägaren har skickat in vidare till motparten, i det

Vet hur.
Rasmus
Kaneberg,
juridikstuderande
vikarie på
ARN.

“Det är bra
att svara ARN för på
svara listan vill inget
företag hamna”
Rasmus Kaneberg
juridikstuderande vikarie
här fallet hovslagaren. Sen har
den som är anmäld, hovslagaren, tre veckor på sig att svara,
om den bestrider eller om den
medger anmälarens krav.
Om en företagare struntar
i att svara. Vad händer då?

– Har företagaren inte svarat
inom tre veckor är vi snälla och
skickar ut en påminnelse och ger
dem tre veckor till. I den påminnelsen och även i första utskicket
så står det tydligt att om de inte
kommer in med ett svar så kan
nämnden fatta beslut på den
information vi fått in och har vi
då bara fått in information från

anmälaren så är ju risken stor att
vi väljer att besluta efter det.
ARN agerar som en mellanhand. All information som den
anmälda företagaren skickar
in måste ARN ge till anmälaren och den anmälandes svar
skickas ut till företagaren.
– Det blir som att de bollar
fram och tillbaka, säger Rasmus Kaneberg.
Vill ha dokumentation
När nämnden anser att den
har fått in tillräckligt mycket
information för att kunna
fatta ett beslut i ärendet hålls
ett sammanträde. Med på det
mötet är jurister, både från
ARN och andra myndigheter
eller byråer och sakkunniga
inom området. De inblandade
parterna är inte närvarande.
– Det ska finnas både en juridisk och en praktisk sida i
bedömningen, säger Rasmus
Kaneberg.
– Vi går igenom fallet tillsammans och kommer fram till ett
gemensamt beslut.
Hur värderar ni utsagorna
som ni har fått in?

– Ett bra argument är ju
något du kan skicka in och

Undvik ”Svarta Listan”
Ingen företagare vill hamna på tidningen Råd &
Röns svarta lista. Om det
går så långt finns det ett
enkelt sätt att slippa:
Följ ARNS: beslut!

Två gånger om året skickar
ARN, på begäran, en lista på
företag som inte har följt ARN:s
beslut till tidningen Råd &
Rön (R&R).
Maria Wiezell är konsumentvägledare på Råd & Rön.
– Att hamna på Svarta Listan
ger mycket så kallad ”bad will”

och kan på en liten ort sänka
ett företag, säger hon.
Därför är redaktionen på Råd
& Rön noggrann med att listan
ska vara korrekt.
– Vår lista är till för att varna
konsumenter, inte för att straffa företagare, betonar Maria
Wiezell.
Råd & Rön kontaktar både
anmälaren och det anmälda
företaget. Och de ger sig inte.
Får de ingen kontakt via mejl
försöker de med brev och går
inte det heller så ringer de.
Ibland är ARN:s beslut så
kallade tredskobeslut, det vill

säga ARN har inte fått tag på
näringsidkaren utan man har
fattat beslut baserat bara på
vad anmälaren säger.
– Då jagar vi verkligen företagare med ljus och lykta för
att de ska få chansen att rätta
till sin situation.
R&R frågar om företaget tänker följa beslutet eller om de
redan gjort det. Om det är så
slipper företaget svartlistningen. I annat fall hamnar
företaget på Svarta Listan.
– Företagen ges alltså en ordentlig chans att rätta till sitt
fel innan de hamnar på listan,

frågar både anmälaren och
företagaren hur det har gått.
– Om företagaren inte har
följt ARN:s rekommendation
inom sex månader så riskerar
man att hamna på så kallade
svarta listor. Konsumentorganisationer, till exempel
Råd & Rön, brukar höra av sig
och vilja få statistik från oss en
gång i halvåret och så hamnar
man på deras svarta lista.
Vilket är ditt råd till företagare som blir anmälda?

Ta tag i saken. Om du inte svarar går ARN på anmälarens uppgifter. Om du sen inte följer

ARN:s rekomendation riskerar ditt företag att hamna på flera olika så kallade svarta listor. Där
vill inget företag hamna...

ha stöd för. Bara text faller
lite löst. ARN ser gärna att
det parten hävdar finns dokumenterat på något sätt och

det ökar ju naturligtvis bevisvärdet.
ARN:s beslut är bara en rekommendation. En företagare

har alltså ingen skyldighet att
följa rekommendationen.
– Men de flesta gör det.
ARN följer upp alla fall och

– följ nämndens beslut!
understryker Maria Wiezell.
– Men en del företagare säger
rätt ut: Jag skiter i er tidning,
jag tänker aldrig betala! De är
ju jättelätta att sätta upp på
Svarta Listan.
Ibland väljer konsumenten
att stämma företaget inför
domstol. Det vanliga i så fall är
att det blir en förlikning, det
vill säga att man kommer överens innan det går så långt som
till en dom. Då händer det att
konsumenten känner sig
pressad att gå med på något
som kanske är hälften så stor
ersättning som i ARN:s beslut.

Ger råd.

Maria
Wiezell,
konsumentvägledare
på Råd &
Rön.

”’Jag skiter i er tidning.
Jag tänker aldrig betala!’ De är ju jättelätta
att sätta på listan”
Maria Wiezell
konsumentvägledare

I sådana fall sätter R&R ändå
upp företaget på sin lista då
man anser att företaget inte
har följt ARN:s beslut och konsumenten har varit tvungen att
gå till domstol.
Finns flera listor
Det företag som hamnar på
Svarta Listan ligger kvar där i
två år, såvida företagaren inte
ångrar sig och följer ARN:s
beslut. I så fall är det bara att
kontakta R&R så tas företaget
bort från listan.
Är det vanligt att hovslagare hamnar hos er?

– Det är bra att svara när ARN
hör av sig, för det är inte bra
att hamna på svarta listan. Där
vill inget företag hamna. Men
just att få en anmälan på sig är
ingen fara i sig. Det är bättre
att svara och argumentera för
sin sak och försöka vinna än
att bara strunta i det, avslutar
Rasmus Kaneberg.Lisa Olsson

– Nej, det är sällsynt, säger
Maria Wiezell.
Man ska vara medveten om
att det finns flera så kallade
svarta listor. Och alla som publicerar listor kontaktar inte
företagen innan listorna publiceras.
– Jag får många samtal från
arga näringsidkare som säger
att deras företag ligger på listan
trots att de rättat sig men då är
det inte vår lista de ligger på
utan någon annan lista, säger
Maria Wiezell.
Så ett gott råd blir alltså:
Följ ARN:s beslut! Lisa Olsson

Logga in på hemsidan
Så hör gör du för att registrera dig
Exklusivt material – bara
för er medlemmar. Se till
att skaffa en inloggning
så att du kan ta del av allt
som kommer att finnas
tillgängligt på hemsidan.

adressraden i webbläsaren:
www.hovslagareforeningen.
se/hitta-hovslagare
Uppe i höga hörnet finns:

Vi håller på att uppdatera vår
sökmotor Sök hovslagare för
att den skall bli mer användarvänlig för hästägare.
Tanken är att den skall bli
mer modern och lättsökt.
Samtidigt lägger vi till lite
funktioner som medför att de
som är inloggade kommer att
kunna läsa information som
inte är offentlig utan bara
angår oss medlemmar.
Medlems-informationen ska
läggas ut löpande efter det att
uppdateringen av Sök hovslagare är klar.
För att skaffa konto, gör såhär:
Skriv in följande adress i

Klicka först på Skapa konto.
Fyll i all information här och
tryck på ”Registrera”.

Sen ska du klicka på ”Lägg
till nytt företag”.
Här ska du logga in med upp-

Vi frågar

gifterna du nyss fyllde i under
Skapa konto.

Den 25 maj började
EU:s nya dataskyddsförordning, förkortad
GDPR, gälla.

Fyll sen i den information du
vill ha med i din presentation.
Som bild rekommenderas
din logo. Om du inte vill skylta
med din adress kan du generera en plats på kartan. Gör
såhär: Fyll i ditt län och tryck
på:

Personuppgifter. Eftersom
du är medlem i SHF finns
dina kontaktuppgifter
lagrade i vårt medlemsregister, i vårt bokföringsprogram, i vår fortbildningsstatitik och i vår
sökmotor ”Sök hovslagare”.
Om vi inte hör någonting
ifrån dig betraktar vi det
som att du samtycker till
fortsatt lagring och utskick.
Om du vill att vi tar bort
dina uppgifter kan du
kontakta oss på:
kansliet@hovslagareforeningen.se.
Mer information hittar du
på: www.hovslagareforeningen.se

Ta sen tag i den röda
pilen och flytta den dit du
vill ha den. Det är bra om den
är i närheten av din vanliga utgångspunkt.
Du kan även zooma in och ut
samt ta tag i och flytta kartan.
Avsluta med att trycka på:
Klart!  Christian Martinius

Enkät Thomas Estrin

1. Den extrema värmen i somras påverkade hov-

arna olika runt om i landet. Hur har hovarna sett ut
bland hästarna du arbetat med?
Wihelm Gauffin
Eskilstuna
– Hovarna
har vuxit
otroligt
mycket
och det
har varit
vanligt
med hårda
”betong-hovar” som
varit tungjobbade.
Det har varit tung-jobbat
i värmen men i det stora
hela har det varit skönt.
Bättre med +30 än –30.

GDPR och
dina uppgifter
hos SHF

Johannes Sandsten
Atlasson,
Heby
– Hästar
på lösdrift
har fått
extremt
hårda
dubbelsulor.
Upplever också att de
flesta hästar har krympt
något i storlek på hovarna. Torkan för ju med sig
massor av problem för
arbetet. Ässja och vinkelslipen oroar kunder
och vid eldningsförbud
så har de inte använts.

2. Vad tycker du själv om den varma sommaren?
Skönt eller jobbigt?

Cia Odén Sanda
– Hovarna
har ju varit
hårda men
hållt ihop
bra trots
torkan.
Kortare
period på
många så
inga trasiga eller problemhovar. Jag jobbar
hellre i värmen än i kyla,
då många stall på ön
(Gotland) är behagliga,
byggda i sten. Men den
ihållande värmen har
varit påfrestande. Har
jobbat både dag- och
kvällstider.

Vad tycker du att vi ska skriva om?
Skicka tips eller önskemål till:
redaktionen@hovslagareforeningen.se
Senaste nyheterna hittar du på:
www.hovslagareforeningen.se

Nils Forssell
Luleå
– Tillväxten
har varit
extrem
men jag
har haft
”glas-hårda” hovar.
En hel del dubbelsulor
däremot särskilt sedan
det börjat vara fuktigt
på natten. Det har varit
extremt jobbigt med
värmen. Bara att hålla
vätskebalansen har varit
ett arbete i sig.

Robert Nilsson, Knivsta
– Stenhårda
sulor och
strålar
som fått
svårt med
naturligt
slitage.
När väl
regnet kom i augusti
släppte dubbelsulorna
och dubbelstrålen. Även
hårt underlag som gett
extra slitage på skor.
Jag gillar värme men har
svårt att maxprestera vid
+30 grader. Har jobbat i
shorts och sänkt kraven
på mig sjäv.

Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.
se/styrelse
Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn
@hovslagareforeningen.se

