
Hästkunskapsdagen 9 november 2019

Program

Hästkunskapsdagen är ett samarbete mellan 
länsstyrelsen i Uppsala samt; 

Kl. 9.30-10.00 Kaffe och registrering

Kl. 10-10:05  Välkommen till dagen, Maria Axelsson, 
  länsstyrelsen samt Gudrun Orava, moderator
Kl. 10:05–10:40  Smittskydd och smittsamma sjukdomar för häst,   
  hur ska man tänka? Peter Kallings och Lena Malm
Kl. 10:40-11:15 Hållbar utveckling inom hästhållning och hur det  
  kopplar till de stora globala hållbarhetsfrågorna,   
  Camilla Välimaa
Kl. 11:15-11:45  Välj rätt grovfoder till din häst, Eva Dahlström
Kl. 11:45-12.00 Reflektion/inspel, Gudrun Orava 

Kl. 12.00-13:00  Lunch

Kl. 13:00-13:30  Brist på vallfoder - hur fodrar man bäst då? 
  Anna Jansson
Kl. 13:30-14:00  Är hästen en miljöbov? 
  Cassandra Telldahl Bjelkelöv
Kl. 14:00–14:30  Landskapsvård - hästens roll för att bevara den   
  biologiska mångfalden, Margareta Bendroth

Kl. 14:30–14:55  Kaffe 

Kl. 14:55-15:30  Betesplanering och träckprovsanalyser, 
  Eva Tydén och Eva Osterman-Lind
Kl. 15:30-15:50  Landsbygdsprogrammet – möjligheter och stöd för  
  att utveckla landsbygden, Asnaketch Woldetensaye 
Kl. 15:50–16.00  Reflektion och sammanfattning av dagen, 
  Gudrun Orava och Maria Axelsson 



Peter Kallings
Veterinär, dopingexpert och ordförande i Svenska Ridsportförbundets djur-
skyddsutskott.
Foto: Roland Thunholm

Lena Malm
Lena Malm - länsveterinär i Uppsala, med ansvar i länet för samordning, 
tillsyn och utveckling inom smittskydd, djurskydd, livsmedel och veterinära 
frågor. Smittskydd är ett viktigt område som berör både djur och människor.

Camilla Välimaa & Jenny Blomberg
De driver företaget ”HållbarHäst” som vill bidra till en ökad kunskap om 
hållbar utveckling kopplat till ridsport och hästverksamhet. Även små föränd-
ringar kan göra skillnad.

Eva Dahlström
Hon driver företaget Oberoende Foderråd och arbetar dagligen med  
utfodringsrådgivning till hästägare och tar fram foderstater. Eva har ett nära 
samarbete med veterinärer och hästkliniker i hela Sverige.

Anna Jansson
Professor i husdjurens fysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Hennes huvudsakliga fokusområden är arbets-, tränings- och näring-
fysiologi, vätske-, och elektrolytbalans och kopplingen till tillväxt, hälsa och 
prestation. 
Foto: Carin Wrange



Cassandra Telldahl Bjelkelöv
Vattensamordnare i Enköping och Heby kommuner. Hon hjälper hästägare 
att minska näringsläckage av fosfor i vattendrag. Det i form av konkreta 
lösningar som inte behöver kosta pengar.

Margareta Bendroth
Agronom och hästrådgivare vid Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Hon 
informerar om häst på betesmarker och hur vi kan utnyttja resurserna på 
bästa sätt. 

Eva Tydén & Eva Osterman-Lind
Eva Tydén är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Eva Osterman-Lind är veterinär och parasitolog vid Statens Veterinär
medicinska Anstalt, SVA. Tillsammans har de lång erfarenhet och kunskap 
om varför betesplanering och träckprovsanalyser är viktiga redskap för att 
minska parasitproblem hos häst.
Foto: Göran Ekeberg

Maria Axelsson
Enhetschef för enheten för landsbygdsenheten.

Medverkande från Länsstyrelsen i Uppsala

Asnaketch Woldetensaye  
Samordnare kompetensutveckling inom miljö och klimat.

Gudrun Orava 
Kommunikatör vid kommunikations- och stabsenheten.
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