
Hästkunskapsdagen 13 november 2021
Hästen, miljön och klimatet

Program

Kl. 8.30-09.00 Kaffe och registrering

Kl. 09-09:10 Välkommen till dagen, Maria Axelsson och Gudrun Orava, länsstyrelsen

Kl. 9.10-9.55 Hästen som landskapsvårdare, Margareta Bendroth, agronom och   

hästrådgivare

Kl. 9.55-10.15 Djurskydd och miljöhänsyn – några praktiska råd på vägen, 
Lena Malm, länsveterinär

Kl. 10:15-10:30 Bensträckare och kaffe
Kl. 10.30-11.15  Halm som grovfoder, Sara Ringmark, agronomie dr och forskar vid SLU

Kl. 11:20-12.00 Reflektion/inspel, Gudrun Orava 

Kl. 12.00-13:00 Lunch
Kl. 13.00-13.45  Fryser hästen på vintern, Karin Morgan, forsknings- och utbildningschef vid   

Ridskolan Strömsholm och Flyinge

Kl. 13.50-14.25  Lera i hagen, Carin Barrsäter, miljökonsult vid Julmyra hästcenter

Kl. 14.25-14.45 Kaffe
Kl. 14:45-15:05 Erfarenheter från Vallentuna kommun om Jordbruksverkets tillsynsprojekt  

om hästgödsel, Artem Kouchinsky, miljöinspektör

Kl. 15.05-15.35 Reflektion/inspel, Gudrun Orava

Kl. 15:35-15:50 Landsbygdsprogrammet, möjligheter och stöd för att utveckla landsbygden, 
Asnaketch Woldetensaye länsstyrelsen

Kl. 15:50–16.00 Reflektion och sammanfattning av dagen, Gudrun Orava



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

Sara Ringmark
Sara är agronomie dr och forskar vid SLU inom hästens 
närings- och träningsfysiologi och kopplingen till hälsa, 
tillväxt och prestation. 
Foto: Lena Holm

Karin Morgan
Karin är chef för Forskning och Utveckling på Ridskolan 
Strömsholm och Flyinge, samt huvudlärare i hippologiskt 
examensarbete på riksanläggningarna.

Carin Barrsäter
Miljökonsult till vardags med 15 års erfarenhet, och har arbe-
tad med Julmyra Horse Center i 10 års tid med miljöfrågor 
främst kopplade till minskade utsläpp av näringsämnen från 
hästhållningen. 

Margareta Bendroth
Agronom och hästrådgivare vid Hushållningssällskapet i 
Sjuhärad sedan 2003. Hästföretagare, har fött upp travhästar 
i cirka 50 år. Arbetar med hästnäringen från nationell till lokal 
nivå. Idag främst med arbetsmiljö i häststallar, hästgödsel 
som en resurs. Har bl.a. skrivit Jordbruksverkets broschyr 
”Naturbetesmarker – en resurs i vår hästhållning”.

Carin Barrsäter
Miljökonsult till vardags med 15 års erfarenhet, hon har ar-
betad med Julmyra Horse Center i 10 års tid. Med fokus på
miljöfrågor främst kopplade till minskade utsläpp av närings-
ämnen från hästhållningen



Artem Kouchinsky  
Miljöinspektör hos Vallentuna kommun. Tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter, lantbruk, förorenad mark och masshantering.

Medverkande från Länsstyrelsen Uppsala län

Maria Axelsson
Enhetschef för enheten för landsbygdsenheten, som arbetar 
för en levande, smart och hållbar landsbygd i länet. Vi arbetar 
bland annat med företagsutveckling, livsmedel, bredband, 
bygdemedel, fiskerinäring, samt natur- och kulturmiljöer. 

Asnaketch Woldetensaye 
Ansvarig och projektledare för kompetensutveckling inom 
miljö och klimatområden (Greppa Näringen, Ett rikt odlings-
landskap och Ekologisk produktion), vid enheten för Lands-
bygdsutveckling.

Gudrun Orava 
Kommunikatör vid kommunikations- och stabsenheten.
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