Synpunkter inför mötet den 13/2 2014
JV förslag till tidsbegränsade kriterier för att få godkännande
JV förslag tar inte hänsyn till i vilka delar den enskilda hovslagaren redan gjort godkända
prov. Att behöva göra om prov som man redan har klarat av verkar inte följa praksis.
Hovslagarexamen för redan yrkesverksamma hovslagare måste i möjligaste mån ta hänsyn till
vilka delar som saknas i den sökandes kompetens. Det kan inte vara rimligt att den som en
gång var godkänd ska behöva göra om prov. Exempel: anatomi-prov, sjukbeslag o.s.v.
Det är ju många grundutbildningar som förändras i innehåll övertid, men det betyder ju inte
att man senare i yrkeslivet ska behöva gå om utbildningen för att få fortsätta i yrket.
Det är ju lagens krav på tilläggsutbildning som ska prövas vid examination.
Vi tycker att lärlingstid ska kunna tillgodoräknas som yrkeserfarenhet.
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Märk väl att examination kommer att erbjudas många hovslagare med lång erfarenhet och
med olika beprövade erfarenheter. Behandlingar med prefabricerade beslag av järn,
aluminium, flytsulor, plaster etc. används alltmer i stället för traditionellt smide.
Stor vikt måste läggas på förmågan att utifrån diagnos kunna hjälpa hästen med adekvat
verkning och beslag. Det är således inte valet av material eller metod som ska prövas utan
vilket resultat behandlingen uppnår.
Examination för befintlig yrkeskår
Vi förespråkar ett nytt prov som ersätter nuvarande hovslagarexamen och gesällprov och som
även ger EFFA certifikat.
Delprov ska kunna erbjudas för att hjälpa den sökande att planera sin studietid.
Examinatorer ska vara av godkända hovslagare och bestå av representanter från
branschorganisationerna och skolorna. (Att ha med en erfaren klinikhovslagare borde
underlätta.)
Utökad behörighet
Vi vill inte ha fler restriktioner för yrkesverksamma hovslagare. Otydliga gränsdragningar
och dålig geografisk täckning gör det omöjligt.
Vi förordar istället fler tilläggsutbildningar som ger specialiststatus. Det blir lättare för
hovslagare och veterinärer att remittera till bästa kompetens. Dagens föråldrade indelning i
Gesäll och Mästare ger ingen vägledning till kunden.

Exempel på möjliga specialister:
Klinikhovslagare
Fölkorrigering
Beslagssmide
o.s.v
En ”godkänd hovslagare” bör i framtiden ses som basnivån i kompetens. Inte en specialist.
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