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Glest på årsmötet 2020
Nu siktar
styrelsen
på Åbytravet
2021 istället
”Alla var där” var rubriken på
årsmötesreportaget 2018.
Den rubriken funkar inte i år.
Men 20 tappra medlemmar
loggade in och deltog i årets
digitala möte.

Årsmötet hölls den 30 augusti
klockan 11. Alla medlemmar
som uppgett en mejladress, cirka 450 stycken, hade i förväg
fått en länk via mejl. När det väl
var dags klickade till slut 20
medlemmar på länken och deltog i årsmötet 2020.
Mötesordförande var avgående ersättaren i styrelsen,
Anders Norman, som lotsade
deltagarna genom de sedvanliga
årsmötespunkterna.
Röstlängden räknades till 19
röstberättigade deltagare.
Förutom Anders Norman
lämnade också Mikael Fält och
Lisa Granbäck styrelsearbetet.
Nya ersättare i styrelsen blev
istället Mikaela Hallstedt, Benny
Johnsson och Kasper Lillemose,
som presenterar sig här intill.
Årsmötet var från början
planerat att hållas på Åbytravet
utanför Göteborg. Tanken är nu
att hålla nåsta årsmöte där.
– De var väldigt tillmötesgående när vi med kort varsel
ställde in i våras och lokalerna
är super, så vi vill väldigt gärna
ge Åby en ny chans, säger ordförande Mats Holmstedt.

TAPPER SKARA. 19 röstberättigade, en stödmedlem och kanslisten loggade in, totalt 21 personer.
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Vem är du och hur ser du på ditt styrelseuppdrag?
Mikaela
Hallstedt
41 år
Dals Rostock,
Dalsland
Hästar är en
livsstil för mig
med ett gäng kör- och ridhästar hemma på gården.
Jag har jobbat som hovslagare sedan 2007 och
är Av Jordbruksverket
godkänd hovslagare, sedan
2014.
Har tidigare suttit i styrelse för avelsförening och
ridklubb.
Jag ser fram emot att medverka i styrelsens arbete
och tycker det är viktigt
att upprätthålla möten för
medlemmar och kurser för
vidareutbildning och se till
att hålla hög standard på
utbildningar.

Benny
Johnsson
55 år
Växjö,
Småland
men ursprungligen
från Lysekil
Jag är yrkesverksam
hovslagare sedan 30 år.
I dag arbetar jag även på
Flyinge med fortbildningen
och tredje året.
Jag har tidigare suttit i
SHF:s styrelse och ser nu
fram emot att återigen vara
med i styrelsearbetet.
Frågor som jag framförallt
kommer att vara pådrivande i är medlemsnytta
och SHF:s roll i utbildningsfrågor.

Kasper
Lillemose
40 år
Våxtorp
i södra
Halland
Jag gick ut hovslagarskolan 1999 och efter
det har jag jobbat som
ambulerande hovslagare.
Sedan sju år tillbaka arbetar
jag på Specialisthästsjukhuset i Helsingborg.
Jag är van vid styrelsearbete och har tidigare
suttit i styrelsen för en
ryttarförening och en vägförening.
Viktigaste frågan för mig är
utbildning och att driva hovslageriet framåt.

Övergångsregler för att
bli godkänd

Fler hovslagare behövs

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.

Det kom 206 svar på webbenkäten om behovet av
hovslagare framöver. Många
svar kan tyckas, men för få
för att kunna dra några säkra
slutsatser.

FRÅN JORDBRUKSVERKETS HEMSIDA:

UPP TILL BEVIS. Vid de praktiska proven delades deltagarna upp i två grupper och under söndagen kämpade bland andra, från vänster,
Johannes Sandsten Atlason, Andri Gislason, Erik Engblom och Caroline Mjöberg.

Foto: Mats Holmstedt

Grattis till examen!
Inom kort drar en ny omgång
av fortbildningen igång.
Men först var det dags för de
som gått alla sju blocken att
ta examen och visa vad de
lärt sig.

Helgen den 25-27 september
träffades tio hovslagare på SLU
för att avlägga examen i fortbildningen. De hade genomgått alla
sju blocken och nu var det dags
att visa vad de lärt sig.
Leg veterinär och universitetslektor Ove Wattle, Hovslagarmäster Henrik Jansson och
hovslagaren Roger Svensson,
granskade kunskaperna.
Erik Engblom var en av dem
som klarade sin examen. Han är
mer än nöjd med utbildningen.

– Det har varit jättebra! Det är
så viktigt att lära sig mer och bli
bättre. Dessutom är SHF:s fortbildning det bästa alternativet
om man ska ta sig vidare och bli
Av Jordbruksverket godkänd
hovslagare, säger Erik Engblom.
– Jag är jättenöjd. Det har varit
mycket fakta som det finns källhänvisningar till och duktiga
lärare som har förklarat bra. Det
har varit väldigt mycket fakta att
ta in. Man har verkligen fyllt huvudet när man varit där, fortsätter han.
– Det har varit roligt att träffa
andra kolleger men det bästa är
allt jag har lärt mig och som jag
känner att jag kan tillämpa nu
när jag är ute och jobbar.

– Jag började gå blocken för
två tre år sedan och det är absolut massor av kunskaper som jag
fått där som jag använt mig av
när jag jobbat. Jag kan förklara
vissa saker jag gör och jag har
mer förståelse för vad jag håller
på med.
Vad skulle du säga till dem
som funderar på om de ska anmäla sig?
– Det är bara att börja! Alla
som inte har gått fortbildningen
tycker jag ska gå den för det är
en väldigt bra utbildning, säger
Erik Engblom.
Förutom Erik Engholm klarade även Linda Ledin och Johannes Sandsten Atlason sin
examen. Grattis! Lisa Olsson

Sista chansen
att anmäla sig
till fortbildningen
Med start i början av 2021
drar SHF igång en ny blockomgång. Vill du vara med är
det hög tid att anmäla sig.
7rOLTZPKHUÄUUZPUMVYTHtion om de olika utbildningsblocken, priser och övrig
PUMVYTH[PVU

Vill du gå block ett?
Anmäl dig snarast!
Anmälningsformulär
och information om
MVY[IPSKUPUNLUÄUUZOpY!
www.hovslagareforeningen.se/anmalan/

Bli Godkänd hovslagare – häng på du också!
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.

“Att gå hovslagareföreningens fortbildning är ett bra sätt
att kunna ansöka om
godkännande”

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 ha gått en treårig yrkeshögskoleutbildning.
Det finns fortfarande ett stort
antal hovslagare som ännu inte
har möjlighet att ansöka om
godkännande då de saknar

Läs mer om vad som
gäller i spalten till höger
samt på Jordbruks]LYRL[ZOLTZPKH!
http://www.jordbruksverket.
se/amnesomraden/djur/
djurhalsopersonal/arbeteinomdjurenshalsoochsjukvard/
OV]ZSHNHYLIJM 
112a7c800010402.html

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 gå hovslagareföreningens
fortbildning är ett bra sätt att
dels kunna ansöka om godkännande, dels även faktiskt fortbilda sig själv.
Michael Knap,
utbildningsansvarig SHF
Fotnot: Texten publicerades
första gången i Hovslagarmagasinet nr 5, 2018. Den återpubliceras då den fortfarande
är rykande aktuell.

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 tillläggsutbildning som är godkänd
av Jordbruksverket kan ansöka
enligt denna punkt. Det finns
flera organisationer som håller i
sådana utbildningar.
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.
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.

– men för få svar gör resultatet osäkert

Enkäten mejlades ut till alla
medlemmar som uppgett en
mejladress, det vill säga cirka
450 stycken. Av dem har 206
svarat. Det är ett bortfall på över
50 procent. Men svaren ger ändå
en fingervisning om läget i
landet.

De flesta som svarat anser att
det finns ett behov av fler utbildade hovslagare om fem år.
I Skåne och Västra Götaland
har ett 30-tal svarat och i Stockholms län ett 20-tal. I Stockholm
anser samtliga som svarat att det
behövs fler hovslagare och i
Skåne och Västra Götaland anser majoriteten att det behövs
fler. Så en inte alltför järv slutsats
är väl att de flesta tycker att det
finns behov av fler, utbildade
hovslagare framöver.

HÄR ÄR ETT AXPLOCK AV

LÄMNADE KOMMENTARER:

Har fått intrycket att kvalitén
på de olika utbildningarna varierar ganska mycket.
O Kvaliteten på de nyutbildade
hovslagarna är direkt kopplat
till vilken handledare de haft
mer än vilken utbildning de
gått.
O Anser att Hovslagare ska jobba minst jobba fem år innan
man ska kunna bli av JBV Godkänd Hovslagare
O Bättre kommunikation med
veterinär direkt mellan hovslagare och veterinär.
O

1

”Jag upplever att
det är väldigt stor
omsättning på nyutbildade hovslagare.”
En av 56 kommentarer

2

O Mer kunnande i utbildningen

hur du möter hästen
O Jag tycker att det måste pratas
mycket mer om arbetsmiljö i utbildningen, och hur vi vill att
det skall se ut när vi är ute i stallarna samt att vi kan ställa krav
på stallägarna.
O Vi bör höja kvalitén på utbildningarna och inte bara förlänga
dem. Mycket brister tyvärr i
hantverket. Sedan skulle jag vilja
att vi skulle få till något bättre
samarbete mellan oss hovslagare och veterinärer även jordbruksverket då vi får mer och
mer ansvar men ändå har en såpass liten röst att säga till om.
Veterinärer ställer höga krav
men är väldigt svåra att få tag i
och få bland annat en remiss
som krävs för att utföra sjukbeslag etc.
O Bra med undersökning! Tack

3

=PSSK\SpZHÅLY
kommentarer?

VARIERANDE SVARSFREKVENS. En svarande i Sörmland och 31 i Skåne.



Logga in på hemsidan
– där hittar du hela undersökningen och samtliga
56 ”frivilliga” kommentarer.
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Frågespalten

Frågespalten
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Evidens när det gäller ”överrullningssko”?
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Vad har du varit med om?

Har du något intressant, lärorikt, upprörande, roligt
eller dråpligt som du vill dela med dig av till kolleger?
Skicka tips eller önskemål om artikelinnehåll till:
kansliet@hovslagareforeningen.se

Missat tidigare
medlemssidor?
Ingen fara. Logga in på
hemsidan så hittar du
medlemssidorna från
2017 och framåt där.

