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AVGRÄNSNINGAR
1.1 Beskrivning av vår organisation
Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande, demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden
ideell förening som bedriver räddningsverksamhet för hästar i samarbete med myndigheterna.
Föreningen bildades 1993 och idag har vi drygt 1000 medlemmar varav 108 stycken är
livstidsmedlemmar.
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.
Vi bedriver vårt arbete genom att informera och utbilda via ridklubbar, intresserade och andra
angelägna runt om i samhället.
Vi arbetar med attitydspåverkan både på lokal och riksnivå genom 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.
starta upp fler lokala avdelningar runt om i Sverige för att lättare få ut föreningens budskap.
hela tiden arbeta för att utöka kompetensen inom styrelsen, och utöka samarbetet med
andra djurskyddsorganisationer.
Föreningen satsar på att hitta tre uppstallningsstall, i norr- mellan- och södra Sverige, istället
för ett centralt räddningscenter. Vi gör detta för att undvika långa transporter för dom hästar
som blir omhändertagna. I nuläget har vi redan samarbete med ett uppstallningsstall i södra
Sverige.

1.2 Rapporteringens avgränsningar
-

Rapporten gäller hästar och andra hovdjurs levnadsförhållanden.
Rapporten begränsas till donationer och gåvor som inkommit till SHV 90-konto.
Rapporten gäller SHV verksamhet i Sverige.

1.3 Tidsperiod för rapporten
20200101-20201231

FÖRÄNDRINGSTEORI
2.1 Beskrivning av probelm och målgrupp
-

Vanvård av hästar och andra hovdjur skall minska.

2.2 Typ av resurser som används
3

Ekonomiska resurser i form av donationer, bidrag och gåvor.

-

Materiella resurser i form av utrustning, anläggningar, läkemedel och transporter.
Fysiologiska/medicinska resurser i form av omvårdnad och terapier.
Mänskliga resurser i form av arbete, stöd, uppmuntran och undervisning.
Immateriella resurser i form av kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

2.3 Aktiviteter SHV genomför för att nå tänkta effekter
-

Tar emot och följer upp information gällande oro för vanvård av hästar och hovdjur.
Genomföra besök och kontroller på platser som håller hästar.
Samarbeta med Länsstyrelser, Polis, stall och andra föreningar inom hästnäringen.
Medverka i forum och sammankomster där välfärden för häst och hovdjur kan belysas.
Överta ägandet av omplacerade hästar och hovdjur.
Producera egen media där påverkan för förbättrad djurhållning prioriteras.

2.5 Effekter och när i tid de förväntas realiseras
-

Att andelen hästar och hovdjur som vanvårdas minskar, dock så måste man beakta att ökade
krav på djurhållning också kan leda till fler rapporterade vanvårdsfall.
Att hästägare blir informerade och medvetna om kraven som ställs på god djurhållning.
Att fördelningen av kostnader årligen uppfyller Svensk insamlingskontroll stipulerade krav.

RESULTAT
3.1 Totala verksamhetskostnader under rapporteringsperioden
865 tkr
3.2 Del av kostnader som faller inom effektrapportens angivna avgränsningar
865 tkr
PRESTATIONER
4.1 Redogörelse
-

Antal nya akuthemshästar 2020: 1 st
Antal nya fodervärdshästar 2020: 1 st
Antal SHV hästar vid utgången av 2020: 76 st
Antal deltagande vid event 2020: 0 st
Måluppfyllnad 90-konto: 124 %

UTVÄRDERING
6.1 Utvärdering av prestationer i förhållande till resurser
-
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Antal medlemmar vid årets slut var 1002 st , en minskning med 23 st mot föregående år.
Samtliga förfrågningar om akuthem tillgodosedda till 100%, inga nekade förfrågningar på
grund av kapacitetsbrist.
3 st omplacerade hästar till fodervärdar.
Inga event besökta pga av pandemi och brist på event.
90-kontot måluppfyllt för helår 2020.

6.2 Lärdomar och framtida förbättringar
Nedstängningen av samhället till följd av Coronapandemin har minskat all aktivitet för SHV då
verksamheten förutsätter fysiska besök och interaktion mellan människa och djur. Möjligheten till
uppföljning har varit mycket låg men det verkar som situationen för hästar inte försämrats då
människor fått mer tid vid sina hem. SHV organisation kan utvecklas till starkare lokal förankring då
styrelse och ledning tar stort operationellt ansvar i alla ärenden i nuläget.

MÄTMETOD
7.1 Definitioner för de resultatmått vi använder för att mäta prestationer och effekter
-
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Vi mäter omsättning och resultat i vårt årsbokslut.
90-kontot mäts mot procentuppfyllnad av kostnader (>74% är godkänt/uppfyllt mål).
Vi mäter prestationer i antal medlemmar, hästar, ärenden, event och aktiviteter.

