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Vad vill organisationen uppnå ? 

Svenska Hästars Värn verkar för ändringar av lagar och förordningar för att ge hästen rätt till vatten, 

foder, omvårdnad och stimulans. Och att få rätten till att leva på ett sätt som är naturligt för arten, 

tillsammans med andra hästar. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation ? 

Svenska Hästars Värn är en rikstäckande förening som verkar över hela Sverige. Vi samarbetar med 

Länsstyrelserna i Sverige när det gäller djurskyddsfrågor för häst. 

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål ? 

Svenska Hästars Värn bedriver räddningsverksamhet för hästar tillsammans med myndigheterna. Då 

föreningen är en ideell djurskyddsorganisation som är politiskt och religiöst oberoende så kan vi 

informera och utbilda genom att nå ut till ridklubbar, intresserade och andra angelägna runt om i 

samhället. Vi arbetar med attityds påverkan både på lokal och riksnivå.  

- Att långsiktigt påverka lagar och förordningar, för att hela tiden förbättra djurskyddet för 

häst. Även arbeta för att förändra samhällets syn på hästars rätt till att få leva ett så naturligt 

liv som möjligt för rasen. 

- Att arbeta för att kunna samla de hästar som behöver vår hjälp i ett eget Räddningsstall, där 

vi centralt kan rehabilitera och omplacera de individer vi har i vår ägo efter deras speciella 

behov. 

- Öka medlemsantalet och volontärarbetare för att lättare få ut föreningens budskap. 

- Att hela tiden arbeta för att utöka kompetensen inom styrelsen, och utöka samarbetet med 

andra djurskyddsorganisationer. 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå era mål ? 

Genom att först och främst ha en styrelse med lång erfarenhet och stor hästkompetens. Flera 
styrelsemedlemmar har en lång erfarenhet av ledaruppdrag både genom sina karriärer och genom 
andra ideella uppdrag. Föreningens ekonomiska resurser kommer från medlemsavgifter, gåvor och 
sponsorer. Vi i styrelsen ser till att medlemsregister och organisationens administration 

mailto:info@shv.org
http://www.shv.org/


fungerar kostnadseffektivt och bra. Då vi har ca 1500 medlemmar som alla har ett stort engagemang 
och brinner för bra djurhållning, gör detta att vi med hjälp av dessa ideella krafter kan utveckla och 
verka för våra syften och mål. 
Det arbetet sköts gemensamt av vår styrelse, akut/fodervärdar och volontärer som alla hjälps åt att 
driva rehabiliteringsverksamhet. Vi är den enda svenska landsomfattande organisationen som utför 
praktiskt djurskyddsarbete för hästar i form av att ge omhändertagna hästar en andra chans och 
omplacera dessa i nya foderhem. För oss är det en självklarhet att vi inte kan acceptera att hästar 
vanvårdas eller överges. Alla hästar måste få högre status och värde, och större krav måste ställas på 
hästägare. Stor kunskap hos de fodervärdar och akuthem som tar emot föreningens hästar gör det 
möjligt för oss att ge hästarna en andra chans till ett nytt liv. 
Även det nätverk som skapats av veterinärer, hovslagare och equiterapeuter som sponsrar 
föreningens akuthästar, möjliggör rehabiliteringen av hästarna. 
 
 
Hur vet ni om er organisation gör framsteg ? 
 
Genom att följa hästarnas process från omhändertagande till ett nytt foderhem för livet. Här hjälper 
vi årligen hästar som annars högst sannolikt inte haft någon framtid, istället utplacerats i ett 
foderhem. Det är otroligt tillfredställande att se den processen gång på gång med hjälp av våra 
fantastiska medlemmar och samarbetspartners som gör det möjligt att hela överskottet oavkortat 
öronmärks för ändamålet att rehabilitera hästarna och ge dessa en andra chans.  
 
Vad har ni åstadkommit så här långt ? 
 
Vår organisation har nu funnits i 25 år, och genom åren har vi gjort skillnad för flera hundra hästars 
livsöden. De flesta av våra foderhästar får ett mycket långt hästliv tillsammans med fodervärdarna, 
många blir över 30 år.  
Genom vårt intensiva arbete genom vår medlemstidning, hemsida, FB-sida, fadderverksamhet och 
regelbundna event har vi bidragit till att öka kunskapen hos våra medlemmar och allmänheten om 
vad som anses vara god hästhållning och ett bra djurskydd. Även öppnat upp ögonen på allmänheten 
för dom missförhållanden som finns. 
 
Föreningen har genom åren bidragit till att minimera de hästmarknader som funnits runt om i landet. 

Detta beroende på oseriösa försäljare, med mycket dåliga förhållanden för hästarna som säljs på 

plats.  

 

 

 

 

 

 


