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Årsmötet hölls den 30 augusti 
klockan 11. Alla medlemmar 
som uppgett en mejladress, cir-
ka 450 stycken, hade i förväg 
fått en länk via mejl. När det väl 
var dags klickade till slut 20 
medlemmar på länken och del-
tog i årsmötet 2020.

Mötesordförande var avgå-
ende 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 tillmötes-
gående när vi med kort varsel 
ställde in i våras och lokalerna 
är super, så vi vill väldigt gärna 
ge Åby en ny chans, säger ord-
förande Mats Holmstedt.

Glest på årsmötet 2020

”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.

TAPPER SKARA. 19 röstberättigade, en stödmedlem och kanslisten loggade in, totalt 21 personer. 
Foto: Lisa Olsson

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 rid-
hästar hemma på gården.
Jag har jobbat som hov-
slagare sedan 2007 och 
är Av Jordbruksverket 
godkänd hovslagare, sedan 
2014.
Har tidigare suttit i styrel-
se för avelsförening och 
ridklubb. 
Jag ser fram emot att med-
verka 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 ur-
sprungligen 
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 på-
drivande i är medlemsnytta 
och SHF:s roll i utbildnings-
frågor.

Kasper  
Lillemose
40 år
Våxtorp  
i södra  
Halland

Jag gick ut hovslagar-
skolan 1999 och efter 
det har jag jobbat som 
ambulerande hovslagare. 
Sedan sju år tillbaka arbetar 
jag på Specialisthäst-
sjukhuset i Helsingborg.
Jag är van vid styrelse-
arbete och har tidigare 
suttit i styrelsen för en 
ryttarförening och en väg-
förening.
Viktigaste frågan för mig är 
utbildning och att driva hov-
slageriet framåt.

Nu siktar 
styrelsen  
på Åbytravet 
2021 istället



HÄR ÄR ETT AXPLOCK AV 
LÄMNADE KOMMENTARER:

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

 Har fått intrycket att kvalitén 
på de olika utbildningarna vari-
erar ganska mycket.

 Kvaliteten på de nyutbildade 
hovslagarna är direkt kopplat 
till vilken handledare de ha! 
mer än vilken utbildning de 
gått.

 Anser att Hovslagare ska job-
ba minst jobba fem år innan 
man ska kunna bli av JBV God-
känd Hovslagare

 Bättre kommunikation med 
veterinär direkt mellan hov- 
slagare och veterinär.

 Mer kunnande i utbildningen 
hur du möter hästen

 Jag tycker att det måste pratas 
mycket mer om arbetsmiljö i ut-
bildningen, och hur vi vill att 
det skall se ut när vi är ute i stal-
larna samt att vi kan ställa krav 
på stallägarna.

 Vi bör höja kvalitén på utbild-
ningarna och inte bara förlänga 
dem. Mycket brister tyvärr i 
hantverket. Sedan skulle jag vilja 
att vi skulle få till något bättre 
samarbete mellan oss hovsl-
agare och veterinärer även jord-
bruksverket då vi får mer och 
mer ansvar men ändå har en så-
pass 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 sjuk-
beslag etc.

 Bra med undersökning! Tack

”Jag upplever att  
det är väldigt stor 

omsättning på nyut-
bildade hovslagare.” 

 En av 56 kommentarer

Logga in på hemsidan 
– där hittar du hela under-
sökningen och samtliga  
56 ”frivilliga” kommentarer.

kommentarer? 

 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 "ngervisning om läget i 
landet. 

De #esta som svarat anser att 
det "nns ett behov av #er utbil-
dade hovslagare om fem år. 

I Skåne och Västra Götaland 
har ett 30-tal svarat och i Stock-
holms län ett 20-tal. I Stockholm 
anser samtliga som svarat att det 
behövs #er hovslagare och i 
Skåne och Västra Götaland ans-
er majoriteten att det behövs 
#er. Så en inte alltför järv slutsats 
är väl att de #esta tycker att det 
"nns behov av #er, utbildade 
hovslagare framöver. 

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

Fler hovslagare behövs
– men för få svar gör resultatet osäkert

Grattis till examen!

Bli Godkänd hovslagare – häng på du också!

Helgen den 25-27 september 
trä$ades tio hovslagare på SLU 
för att avlägga examen i fortbild-
ningen. De hade genomgått alla 
sju blocken och nu var det dags 
att visa vad de lärt sig.

Leg veterinär och universitets-
lektor Ove Wattle, Hovslagar-
mäster 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 fort-
bildning 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 "nns käll-
hänvisningar till och duktiga 
lärare som har förklarat bra. Det 
har varit väldigt mycket fakta att 
ta in. Man har verkligen fyllt hu-
vudet när man varit där, fortsät-
ter han.

– Det har varit roligt att trä$a 
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 abso-
lut 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 an-
mäla 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 kla-
rade även Linda Ledin och Jo-
hannes Sandsten Atlason sin 
examen. Grattis! Lisa Olsson

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.

Övergångs-
regler 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. 

En godkänd hovslagare får av 
staten, genom Jordbruksverket, 
en formell kompetens att utföra 
alla förekommande arbeten 
inom hovslageriyrket. Man in-
går i djurhälsopersonalen och 
har en skyddad titel.

Från den 1 januari 2026 kan 

en hovslagare enbart bli god-
känd av Jordbruksverket genom 
att ha gått en treårig yrkeshög-
skoleutbildning. 

Det "nns fortfarande ett stort 
antal hovslagare som ännu inte 
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 utbild-
ning, behöver innan 1 januari 

2026 ha gått färdigt sin utbild-
ning, arbetat i två år och sedan 
gått en tilläggsutbildning.

Att gå hovslagareföreningens 
fortbildning är ett bra sätt att 
dels kunna ansöka om godkän-
nande, dels även faktiskt fort-
bilda sig själv.  

 Michael Knap, 
utbildningsansvarig SHF

Fotnot: Texten publicerades 
första gången i Hovslagarma-
gasinet nr 5, 2018. Den åter-
publiceras då den fortfarande 
är rykande aktuell.

“Att gå hovslagare-
föreningens fortbild-

ning är ett bra sätt 
att kunna ansöka om 

godkännande”

Sista chansen  
att anmäla sig  
till fortbildningen 

Med start i början av 2021 
drar SHF igång en ny block-
omgång. Vill du vara med är 
det hög tid att anmäla sig. 

-
tion om de olika utbildnings-
blocken, priser och övrig 

 
Vill du gå block ett?  
Anmäl dig snarast!

Anmälningsformulär 
och information om  

www.hovslagareforenin-
gen.se/anmalan/

Det "nns 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 hovslagarut-
bildning.
FRÅN JORDBRUKSVERKETS HEMSIDA:
Övergångsbestämmelser
De gamla bestämmelserna om 
vad som krävs för att bli godkänd 
hovslagare gäller fram till den 31 
december 2025. Det "nns tre al-
ternativa sätt att bli godkänd en-
ligt 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 till-
läggsutbildning som är godkänd 
av Jordbruksverket kan ansöka 
enligt denna punkt. Det "nns 
#era 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 tilläggsut-
bildning och att du har ett intyg 
på att du kan de moment som 
ingår i grundutbildningen. In-
tyget kan du få från antingen en 
veterinär med specialistkompe-
tens inom hästens sjukdomar 
och en godkänd hovslagare eller 
från den som håller i tilläggsut-
bildningen. Tilläggsutbildningen 
ska vara godkänd av Jordbruks-
verket. 

Gesällbrev och  
tilläggsutbildning
Du som har ett gesällbrev i 

hovslageri från Hantverksrådet 
och har gått en tilläggsutbildning 
som är godkänd av Jordbruks-
verket kan ansöka enligt denna 
punkt. Det "nns #era organi-
sationer som håller i sådana ut-
bildningar. 
    Vad som ingår i grund- och 
tilläggsutbildningarna hittar du i 
Jordbruksverkets beslut om god-
kända kursplaner.

1

2

3

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

Läs mer om vad som 
gäller i spalten till höger 
samt på Jordbruks- 

http://www.jordbruksverket.
se/amnesomraden/djur/
djurhalsopersonal/arbetein-
omdjurenshalsoochsjukvard/

112a7c800010402.html 



Vad bör man tänka på 
vid hovbensosteit?

UTBILDNING. I senaste 
nummer av Hovslagar-
magasinet "nns en spalt om 
Riksanläggningarnas elevers 
möjlighet att avlägga 
gesällprov. Slutsatsen i 
informationen är tyvärr fel!

Provbestämmelserna 
gjordes om hösten 2019 för 
att underlätta att utbild-
ningar direkt i sina slutprov 
kan införliva gesällprovet 
som en del av deras examen 
och innehåller följande 
förkunskapskrav:
Gesällprov kan avläggas när 
ett av följande krav är 
uppnått:

Genomgången av SHF 
godkänd treårig 
yrkeshögskoleutbildning.

Examen från av SHF 
godkänd utbildning plus 
praktiktid så att 
sammanlagd heltid i yrket 
uppgår till minst 4800 
timmar.

Annan väldokumenterad, 
likvärdig utbildning (till 
exempel internationell) om 
minst 4800 timmar. 
Valideras av branschen i 
varje enskilt fall.
Tredje punkten i förkun-
skapskraven ställer inga 
hinder för att av HRA 
utbildade hovslagare enskilt 
avlägger gesällprov.
Jag hoppas med denna 
rättelse bringa klarhet i 
denna fråga.

Michael Knap
Ledamot i Yrkesrådet

Chans att vara med  
och dela på miljoner

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

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

Har du en fråga men inte vill 
skylta med ditt namn så går det 
bra att fråga anonymt i tidnin-
gen. Men redaktionen behöver 
veta vem du är.

FRÅGA: En häst röntgades för 
kontroll av strålben. Då hittades 
hovbensosteit som bifynd. 
Hästen har inga problem med 
detta nu (inte heller strål-
bensproblem). 
  Vad är hovbensosteit? Hur upp- 
står det och vad bör jag veta, 
och tänka på vid skoning, både 
i det akuta läget och senare.
 Anonym

SVAR: Hovbensosteit är en in-
#ammation i hovbenet (det är 
därför ordet slutar på -it). 

En in#ammation i hovbenet 
uppstår vanligen av en lokal 
överbelastning och/eller ett lo-
kalt trauma. Hästen har med 
största sannolikhet problem 
med in#ammationen men det 
kan, beroende på in#ammatio-
nens omfattning och läge, vara 
så milda symtom att de kan vara 
svåra att notera. 

Avseende all in#ammation så 
vill man att det in#ammerade 
området skall utsättas för mind-
re belastning, det vill säga min-
dre direkt tryck. 

Mjukt underlag, anpassade 
gångarter, verkning och skon-
ing så att området skyddas, och 
inte överbelastas. För att kunna 
sko så att området skyddas, så 
måste man veta vilken del av 
hovbenet som är in#ammerat.

kansliet@hovslagare-
foreningen.se

Frågespalten
KUNSKAPSBANK. Leg veterinär 
och universitetslektor Ove 
Wattle svarar på era frågor.  
 Foto: JennySvennås-Gillner/SLU

Rättelse

Evidens när det gäller ”överrullningssko”?

Ställ din kluriga fråga 
– få svar i Frågespalten

Frågespalten

UTBILDNING. Elever som 
utbildar sig vid hovslagar-
utbildningarna vid Flyinge, 
Strömsholm och Wången, 
det vill säga Hästnäringens 
Riksanläggningar (HRA), 
kommer inte att kunna ta 
gesällbrev framöver. 

HRA har tidigare anlitat 
granskare från SHF som 
närvarat vid elevernas 
examen. Nu har HRA 
beslutat att avstå från sådan 
granskning. Det innebär att 
elever som utbildar sig där 
inte kvali!cerar sig för att ta 
gesällen. 

Så här står det i gesäll- 
provsbestämmelserna:
”Gesällprov kan avläggas 
när ett av följande krav är 
uppnått: 

 Genomgången av SHF 
godkänd treårig 
yrkeshögskoleutbildning.

 Examen från av SHF 
godkänd utbildning plus 
praktiktid så att 
sammanlagd heltid i yrket 
uppgår till minst 4 800 
timmar.

 Annan väldokumenterad, 
likvärdig utbildning (till 
exempel internationell) om 
minst 4 800 timmar.”

De utbildningar som idag är 
godkända av SHF och som 
därmed kvali!cerar sina 
elever till att ta gesällen är 
Biologiska Yrkeshögskolan 
i Skara (BYS), Yrkeshög-
skolan i Skelle"eå samt 
Lerums Vuxenutbildning.

Utbildningen 
på HRA 
uppfyller inte 
kraven för 
gesällbrev

Som många kunnat konstatera 
!nns det inte någon egentlig 
samlad kunskap när det gäller 
hovslageri. 

För den som törstar e"er kun-
skap saknas o"ast tillgänglig lit-
teratur i ämnet.

Inte heller !nns det någon ge-
mensam, nationell, beskrivning 
för hovslagarutbildningarna. 
Lärarna på hovslagarskolorna 
måste därför undervisa utifrån 

sina egna föreställningar om 
vad som är korrekt, inte utifrån 
en gemensam, nationell beskriv-
ning. Detsamma gäller alla 
praktiserande hovslagare. 

Frågespalten är tänkt att bli en 

väg att få hovslagare att fundera 
på vad som faktiskt är veten-
skap och beprövad erfarenhet 
och vad som enbart är hov-
slagarens egen erfarenhet.

Tanken är att frågespaltens 
svar ska ge den vetenskapliga 
förklaringen, inte hur man rent 
hantverksmässigt ska göra. 
Finns det evidens och var kan 
man läsa mera? 

Vi hoppas att ni tar chansen 
och att vi får in många in-
tressanta frågor från er med-
lemmar. Förhoppningen är att  
detta kanske kan vara en början 
till den kunskapsbank som 
många saknar. 

KUNSKAPSBANK.

FRÅGA: I dag är det vanligaste 
sjukbeslaget jag blir remitterad 
att använda en ”överrullnings-
sko”, o"ast med en diagnos på 
hovledsartrit. Detta oberoende 
av benställning och hovform, 
hur hästen rör sig med mera.

Finns det evidens att denna åt-
gärd alltid är e#ektiv? Var kan 
jag som hovslagare ta del av 
kunskapen om detta? 

SVAR: Man bör ta hänsyn till 
benställning, hovform och 
eventuella problem när det skall 
väljas verkningsåtgärd och 
beslag oavsett lidande.

Föregående mening är 
självklart viktig vad gäller hov-

ledsin$ammation. Tyvärr ordi-
nerar många veterinärer beslag 
på ett lite slentrianmässigt sätt, 
diagnos – beslag, utan att se till 
helheten. 

Vad gäller hovledsartrit så vill 
man vanligen undvika exten-
sion av leden och leden är ju 
som mest bakåtbruten i sam-
band med överrullning. MEN, 
gångarten = belastningen spelar 
ju roll. Om hästen mest skall 
skrittas så är ju behovet av en 
överrullningssko mindre. 

Det är viktigt att se hästens 
benställning i vila och skritt, 
den kanske bara måste verkas 
mindre i trakten – kilas – hållas 
normal i tån för att hovleden 
skall belastas så fysiologiskt 
som möjligt alla timmar den 
står och går. 

Om hästen dessutom står/går 

på mjukt underlag rullar ju nor-
malhoven över, kilas, naturligt 
e"ersom tådelen på både fram- 
och bakhov roterar ner i under-
laget helt under belastnings-
fasen (bakhoven mer än 
framhoven).

För den som vill veta mer: 
Läs gärna: Diagnoser associe-

rade med bakåt bruten tåaxel är 
strålbenshälte-syndrom, tendi-
nit SDFT och DDFT och hov-
ledsartrit. Wright IM, Douglas 
J: Biomechanical considerations 
in the treatment of navicular 
disease. Vet Rec 1993;133:109-
114.

Bruten tåaxel kan ses hos 72.8 
procent av hästar med fram-
benshälta. Page and Hagen, 
Journal of Equine Veterinary 
Science 2002; 22: 258-264.

VETA MER.  Undrar du vad 
styrelsen egentligen gör? 
Själva styrelseprotokollen är 
inte tillgängliga för envar 
men om du loggar in på 
hemsidan så "nns det en #ik 
under medlemssidorna där 
styrelsen publicerar korta 
referat av det som avhandlas 
på mötena.
  Där hittar du också 
information om försäk-
ringar som ingår i 
medlemskapet och 
erbjudanden och rabatter 
som du som medlem har 
tillgång till.

Referat av 
styrelsemöte 
på hemsidan

Ta chansen och ställ din 
fråga! Leg veterinär och 
universitetslektor Ove Wattle 
svarar på era frågor. 

STIPENDIUM. 50 unga hant-
verkare har i år fått dela på 1,3 
miljoner kronor som delats ut 
av Fabrikör J.L. Eklunds Hant-
verkssti!else. 

   Sti!elsen delar årligen ut sti-
pendier till unga hantverkare 
som redan har en hantverks- 
utbildning och som vill vidare-
utbilda sig i sitt yrke men saknar 
de ekonomiska möjligheterna 
till detta. Totalt har sti!elsen 
delat ut över 50 miljoner kronor 

varav över 30 miljoner sedan 
millennieski!et.

    – Tack vare stipendiet kan 
stipendiaterna fördjupa sin 
yrkesskicklighet inom respek-
tive hantverk, kommenterar 
sti!elsens ordförande Jan Pet-
tersson i ett pressmeddelande 
från Hantverkarna.

    I år är det för sent att söka 
stipendium men sti!elsen tar 
emot nya ansökningar i början 
av 2021.

Här kan du läsa om hur du söker stipendiet  
och mer om fabrikör J.L. Eklund: 

Ur nummer 5, 2020.


