
Nyt nordisk forskningssamarbejde til gavn for hestene
Fonden for hesteforskning i Sverige (SHF) har nu besluttet, hvilke projekter der skal have tilskud i 2019. I 2019 modtager otte
nye forskningsprojekter finansiering, hvoraf fire er samarbejdsprojekter mellem universiteter i Sverige og Norge. Agrias
forskningsfond bidrager med 1,7 millioner kr. SEK til de udvalgte forskningsprojekter.

Årets otte projekter handler blandt andet om, hvordan forfangenhed hænger sammen med hestens insulinniveau, årsager til halthed i knæet
hos sportsheste, øget forståelse for sygdommen polyneuropati samt bedre forståelse af blodorm hos hest. Der er også et projekt om små børn
og ridning samt et projekt om hestesektorens betydning for miljøet, økonomien og sammenholdet i lokalsamfundet.

“Der er en god bredde i årets projekter, som alle er meget relevante. Jeg synes, det er særligt spændende med de fire samarbejdsprojekter
mellem Sverige og Norge, når vi nu er aktive i begge lande. Det betyder, at flere kunder vil få gavn af resultaterne på lang sigt, siger Agnes
Fabricius, adm. direktør for Agria Dyreforsikring.”

Agnes Fabricius fortsætter:

“Sammen med vores kunder gør vi det muligt hvert år at bidrage til hesteforskningen. I år fejrer Agria forskningsfond 80 års jubilæum, og vi har
støttet forskningen om heste i alle disse år.”

I år bliver der også ydet bidrag til 15 igangværende projekter. Det samlede tilskud fra Fonden for hesteforskning i Sverige er på lidt over 19
millioner kr. SEK.

De otte nye projekter, der tildeles midler i 2019, er (hovedansøger og universiteter i parentes):

Forstyrret glucagonmetabolisme – en direkte årsag til hyperinsulinæmi og forfangenhed hos heste? (Johan Bröjer, SLU)

Identificering af gener med negativ indvirken på hestens helbred og velvære: En ramme baseret på hel-genomsekventering og
bioinformatik hos heste. (Sofia Mikko, SLU)

Findes der et ”springknæ” hos heste? – Et studie af patellardesmopati som årsag til halthed i knæ hos sportsheste. (Marie Rhodin, SLU
& Cathrine Fjordbakk, NMBU)

Strongylus vulgaris: Alternative metoder til lægemidler for kontrol af smitte af parasitter. (Eva Tydén, Sveriges Landbrugsuniversitet,
SLU)

Forståelse af ætiologien bag “acquired equine polyneuropathy” via studier af Schwansk celle-kulturer. (Siv Hanche-Olsen, NMBU &
Gittan Gröndahl, Statens Veterinær Institut, SVA)

Hestesektoren i Norge og Sverige: Betydning for miljø, økonomi og lokalsamfund. (Bjørn Egil Flø, Norsk Institut for Bioøkonomi & Anders
Larsson, SLU)

“Er de for små til at ride?” Et studie af rideskolernes aktiviteter for små børn fra et sikkerheds - og hestevelfærds-perspektiv. (Susanna
Hedenborg, Malmø Universitet & Oskar Solenes, Molde Universitet)

En menneskelig side af hestevelfærd. (Petra Andersson, Göteborgs Universitet)

Her kan du læse om alle projekter, der har modtaget midler, og se, hvor meget projekterne har modtaget i støtte.
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Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen
med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.


