
8:30–9.00 Kaffe och registrering 

9:00–9:05 Välkomna, Maria Axelsson och Gunilla Lindgren
9:05–9:45 Greppa Näringens rådgivning om miljövänlig hästhållning – exempel på en genomförd rådgivning, 
Lisa Andrae och Åse Ericson
9:45–10:25 Vattenplan för hästgård, vad är det? Line Strand, HS Konsult och Anna Jonson, Lurbo Ridklubb

10:25–10:40 Bensträckare och kaffe

10:40–10:55 Vad händer med fosforn när hästen ätit upp sin mat? Helena Aronsson 
10:55–11:35 Kan man genom odling få fram önskad näringskvalitet på sitt vallfoder? Anne-Maj Gustavsson
11:35–12.00 Frågor och reflektion, Gunilla Lindgren

12:00–13:00 Lunch

13.00–13.40 Tankar och erfarenheter från en grovfoderproducent. Vad frågar kunderna efter? 
Viktoria Bergman och Per Wijkander, Håtuna Hästfoder
13:40–14:00 Djurskydd, smittskydd och miljöhänsyn, Lena Malm

14:00–14:20 Kaffe 

14:20–15:15 Grovfodrets betydelse i foderstaten. Hur kan man använda höst- och vinterbete som en 
del av foderstaten? Sara Ringmark, SLU
15:15–15:40 Reflektion/inspel, Gunilla Lindgren
15:40–15:50 Landsbygdsprogrammet – möjligheter och stöd för att utveckla landsbygden, 
Asnaketch Woldetensaye
15:50–16:00 Reflektion och sammanfattning av dagen, Gunilla Lindgren och Maria Axelsson

Program
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Hästen, miljön och fodret



Lisa Andrae
Växtodlingsagronom och rådgivare på företaget Rådhuset Nordfalan. 
Hästägare och uppfödare.

Åse Ericson
Hästbonde, landsbygdsföretagare och utbildare på BYS, 
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara.

Line Strand
Line jobbar på HS Konsult AB med bland annat vattenplaner för lant-
bruk och hästverksamheter samt miljövänlig hästhållning. Line har 
bred kompetens inom lantbruksrådgivning.

Anna Jonson
Anna är ordförande i Lurbo Ridklubb och styrelseledamot i RF-SISU 
Uppland. Anna är drivande i Lurbo Ridklubbs framgångsrika miljöarbete, 
som hittills uppmärksammats med två hållbarhetspris.

Helena Aronsson
Helena Aronsson är universitetslektor i med samverkansuppdrag vid 
SLU – mark och miljö.
Helenas forskning omfattar bland annat metoder för ökat växtnärings-
utnyttjande och minskat läckage inom odlingssystem och djurhållning. 

Anne-Maj Gustavsson
Anne-Maj är forskare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. 
Forskningsfokus är inriktat på att öka kunskaperna om odling, fysiologi, 
morfologi och kemisk sammansättning av växter så att det kan utnyttjas så 
effektivt som möjligt, främst till foder.

Håtuna Hästfoder
Håtuna Hästfoder har producerat hästfoder sedan 1980. Håtunas långa erfarenhet 
kombinerat med en hög bildningsnivå inom området bereder stora möjligheter att 
producera ett välavvägt foder som tillgodoser olika behov.

Sara Ringmark
Sara är agronomie dr och forskar vid SLU inom hästens närings- och 
träningsfysiologi och kopplingen till hälsa, tillväxt och prestation.
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Maria Axelsson – Länsstyrelsen Uppsala län
Enhetschef för enheten för landsbygdsenheten, som arbetar för en levande, smart 
och hållbar landsbygd i länet. Vi arbetar bland annat med företagsutveckling, livs-
medel, bredband, bygdemedel, fiskerinäring, samt natur- och kulturmiljöer. 

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

Asnaketch Woldetensaye – Länsstyrelsen Uppsala län
Ansvarig och projektledare för kompetensutveckling inom miljö och klimatom-
råden (Greppa Näringen, Ett rikt odlingslandskap och Ekologisk produktion), 
vid enheten för Landsbygdsutveckling. 

Gunilla Lindgren – Länsstyrelsen Uppsala län
Limnolog och regional åtgärdssamordnare på länsstyrelsen i Uppsala. Har 
islandshästar hemma på gården.


