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Att värna om vår gemensamma miljö blir allt mer angeläget. Det ligger i vårt såväl som kommande generationers 
intresse att minimera negativ inverkan på vår miljö. Därför är det oerhört viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken, i 
syfte att öka insatserna för bevarandet av vår miljö och därmed reducera miljöpåverkande aktiviteter så mycket som 
möjligt. Som hästägare kan du hjälpa till genom att i första hand välja en hovslagare som tillhandahåller produkter 
med ett visst mått av miljötänk. För att underlätta ditt val, har jag radat upp några punkter som är relevanta inom 
vår bransch. Ganska naturligt, skulle man kunna säga. 

 I möjligaste mån finjusterar jag hästskorna kallt för minsta möjliga energiåtgång och klimatpåverkan. 

Moderna skor av välkända europeiska fabrikat möjliggör detta. Idag finns tyvärr inget riktigt bra helsvenskt 

alternativ. 

 Jag använder uteslutande svensktillverkade hästskosöm men det finns även andra fabrikat som tillverkas 

inom Europa med europeiska miljökrav som också är bra. 

 Om plast eller gummiprodukter behövs (snösulor, skyddssulor eller kilsulor) så använder jag företrädelsevis, 

och helst, svensktillverkade produkter av hög kvalité. Dels för att gynna svensk produktion, men också för att 

på något sätt försäkra mig om att tillverkningen sker på ett någorlunda miljöriktigt vis. 

 Vid hovreparationer där tvåkomponentsplast eller liknande produkter tvunget behövs, så kommer jag att 

hantera och källsortera resterna som miljöfarligt avfall. 

Anlitar du mig så garanterar jag att jag inte köper in billiga och onödigt miljöpåverkande produkter som tillverkats på 

andra sidan jordklotet med helt andra miljökrav än vad vi har här. Inte heller kommer jag att göra orimliga påslag på 

priset, för att på så sätt dölja att jag köpt in och säljer sådana produkter till dig.  

Fråga gärna din nuvarande hovslagare vilka produkter som tillhandahålls och vart de är tillverkade. 

Resor 

Så långt som det är möjligt planerar jag resvägen i förväg för att på så vis undvika onödigt bilåkande. Vid akuta behov 

finns det möjlighet att komma hem till mig med din häst men det bör undvikas just på grund av att det oftast är 

mera klimatsmart att hovslagaren kommer till dig. En bil med hästtransport kan aldrig rulla lika energieffektivt som 

en modern och rätt vald hovslagarbil kan göra. 

Avfall 

Från och med vecka 51 (2015) kommer jag att ta ansvar för den delen av skräpet som har negativ miljöpåverkan. 

Metallskrot tas om hand för återvinning och plastavfall källsorteras enligt gällande regler. 

Alldeles för mycket plast och gummi slängs tillsammans med hovskräpet på gödselstackarna. Nedbrytningstiden för 

olika plaster varierar kraftigt. (T.ex. en fiskelina ca 600 år och en PET-flaska ca 450 år.) Därför bör vi tänka långsiktigt 

och ta hand om och källsortera de plastprodukter som används inom hovslageriet.  

Tanken och målet är att skräphögen efter mig ska vara helt biologiskt nedbrytbar och ska inte innehålla något 

metallavfall. Den ska kunna slängas på gödselstacken helt enkelt. 

 

Mina kunder ska känna sig trygga när de anlitar mig. Det innebär att jag alltid ska uppträda med god affärsetik, 

kompetens och yrkesskicklighet.  

Tillsammans med djurhållarna ska jag ha en god planering och i möjligaste mån hålla utlovade tider. 

Genom en ärlig och förtroendefull dialog med mina kunder och leverantörer, ska vi skapa och bibehålla långvariga 

och goda relationer. Jag vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för varandra ska råda. 
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