
LIVSMEDEL I FOKUS 9/2009 LIVSMEDEL I FOKUS 9/2009 27LIVSMEDEL I FOKUS 9/2009

OBS 

Röda 

ögon

Antalet deltagare i Menys hygienkörkort 

ökar från år till år, och allt eftersom växer 

även efterfrågan på de metoder som Meny 

har tagit fram. Under 2009 har därför 

Meny utvecklat en ny webbaserad kurs: 

Kompetensbevis för hästtransportörer. 

Beprövad metod
Enligt en ny EG-förordning (EG 1/2005) 

måste alla som transporterar levande 

ryggradsdjur i samband med en ekonomisk 

verksamhet, kunna visa upp ett kompetens-

bevis på utbildning om djurs välbefinnande 

under transport. Detta innebär att många 

hästägare är tvungna att skaffa sig ett 

kompetensbevis. Nu utvecklar Meny en 

webbaserad utbildning som ger kompetens-

bevis för hästtransportörer. 

 Vanja Sandgren är projektledare för 

Hästcentrum i Skara, som är ett regionalt 

nav och nätverk för hästsektorn i Västra 

Götaland:

 – Jag jobbar på SLU, Sveriges 

lantbruksuniversitet, i Skara. Här ligger 

också Menys kansli, så jag känner väl 

till verksamheten. Jag insåg att på Meny 

fanns redan en fungerande utbildnings-

organisation och en beprövad metod i 

Hygienkörkortet, medan vi själva har 

hästkunskapen. Det kändes som en bra 

grund att jobba vidare på.

Borde gälla alla
Meny har redan tillstånd för kompetensbevis 

för dem som hanterar levande djur under 

transport till och på slakteri. Det är den 

examinationsrätten som nu har utvidgats till 

att gälla även för transporter av hästar.

 – Nu gäller kravet på kompetensbevis 

enbart för dem som transporterar hästar 

kopplat till företagsverksamhet. Men om 

man ser på hur många det är som har hästar 

som hobby och åker land och rike runt med 

sina djur, skulle jag ur djurskyddssynvinkel 

gärna se att alla som transporterar hästar 

Hästarna får nytta av Menys metoder
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Meny arbetar med 
kompetensutveckling för 
livsmedelsindustrin, men 
inte bara. Metoderna som 
används väcker intresse inom 
allt fler områden, nu senast 
hästbranschen.

Ny EG-förordning kräver kompetensbevis för dem som transporterar hästar inom 
ekonomisk verksamhet. 

Vanja Sandgren anlitade Meny för en utbildning för 
hästägare. 

skaffade sig kompetens om hur hästar 

transporteras på bästa sätt, säger Vanja 

Sandgren. 

Grudläggande behov 
Utbildningen som tagits fram liknar till 

stor del Menys hygienkörkort. Det är en 

webbaserad utbildning som tar ca åtta 

timmar att genomföra. Under dessa timmar 

lär sig kursdeltagaren EUs lagstiftning 

på området, vad som gäller för själva 

transportfordonet, vilka blanketter som 

behöver fyllas i och inte minst hästens 

grundläggande beteende och behov och 

säkerhetsaspekter i samband med lastning 

och urlastning.  

 Carina Palmgren-Karlsson vid SLU har 

haft ämnesansvaret och varit projektledare 

för framtagandet av utbildningen och i tätt 

samarbete med Menys datapedagog har hon 

arbetat fram en lättöverskådlig kurs.

 – Hästcentrum efterfrågade vår 

kompetens och vi tycker det är spännande 

att se hur de metoder vi har utvecklat 

fungerar för så många olika verksamheter, 

säger Margareta Stigson, programdirektör 

vid Meny. 

 – Livsmedel är även fortsättningsvis vår 

huvudsakliga inriktning, förtydligar hon.


