Information om
Kvalitetsmärkt Hästverksamhet samt Kvalitetsmärkt Hästgymnasium
LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har efter önskemål från branschen tagit fram en frivillig certifiering för
alla typer av verksamheter med hästhållning, Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. I samarbete med Hästnäringens Yrkesnämnd
(HYN) har även ett anpassat tillägg arbetats fram för certifiering av gymnasieskolor med hästinriktning, Kvalitetsmärkt
Hästgymnasium.

Ansökan
För att få verksamheten certifierad krävs att företaget står under kontroll. SMAK Certifiering AB (SMAK)
är ett certifieringsorgan som utövar sådan kontroll för certifiering enligt Kvalitetsmärkt Hästverksamhet
och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Läs mer om hur du ansöker om certifieringen på
https://smak.se/certifiering/hastcertifiering/.

Certifieringsförloppet
Initial egenrevision
När ansökan är gjord och avtal finns underskrivet ska verksamheten gå igenom regelverket för aktuell
certifiering d v s göra en så kallad egenrevision (regelverket och allmänna villkor för certifieringen fås vid
ansökan). Vid egenrevisionen ska verksamheten upprätta en åtgärdsplan med eventuella åtgärder. Även
om inga regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen ska i sin tur skickas in till
SMAK Certifiering AB, hastcertifiering@smak.se eller till SMAK Certifiering AB, Hedvig Möllers gata 12,
223 55 Lund.
Inträdesrevision
När den initiala egenrevisionen är utförd, inskickad till och godkänd av SMAK Certifiering AB utses en
behörig revisor som kontaktar verksamheten för bokning av den första revisionen, så kallad
inträdesrevisionen.
Vid revisionen går revisorn igenom samtliga regler och bedömer om verksamheten uppfyller de ställda
kraven. Eventuella avvikelser noteras i en rapport där det också ska anges hur rapportering av
genomförda åtgärder ska göras.
Hantering av eventuella avvikelser
Eventuella avvikelser som uppdagas vid revisionen ska normalt åtgärdas inom 28 dagar, men vid den
inträdesrevisionen gäller 3 mån.
När avvikelserna har åtgärdats och redogörelse har lämnats till revisorn, ska denne godkänna
åtgärderna, vilket i enstaka fall kan innebära ett nytt besök på verksamheten.
Efter det att eventuella avvikelser har åtgärdats och godkänts, lämnas revisionsrapporten till
certifieringsledare för granskning och beslut.
Certifikat
Då revisorn har stängt/avslutat en revision granskas processen av en certifieringsansvarig som efter
godkännande utfärdar certifikatet. Utfärdande av certifikat innebär att certifieringsorganet SMAK
Certifiering AB går i god för att innehavaren av certifikatet, efter genomförd revision och granskning,
funnits uppfylla de regler och villkor som uppställts i det refererade regelverket.
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Egenrevisioner
Certifikatet är giltigt till och med nästa ordinarie revision (som infaller vart tredje år), under
förutsättning att verksamheten gör en egenrevision varje år under de två mellanår då revision på plats
inte sker, och att denna godkänds av SMAK Certifiering AB.
Vid egenrevisionen ska verksamheten upprätta en åtgärdsplan med eventuella åtgärder. Även om inga
regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan upprättas. Åtgärdsplanen ska i sin tur skickas in till SMAK
Certifiering AB senast den 31 mars respektive år.
SMAK Certifiering AB granskar egenrevisionerna och ger återkoppling.
Stickprovsrevision
Stickprovsrevisioner görs som ett komplement till de ordinarie revisionerna. Stickprovsrevisionerna
utförs på de verksamheter som inte har ordinarie revison under samma år.
Antalet stickprovsrevisioner ska utgöra 5% av det totala antalet anslutna verksamheter.

Kostnad för certifiering
Efter utförd revision ska certifieringskostnaden, enligt gällande prislista, betalas för att certifikat ska
utfärdas. Certifieringskostnaden är uppdelad på 3 år, se aktuell prislista på
https://smak.se/wp-content/uploads/H4-1-3-Prislista-2021_Kvalitetsmarkt-Hastverksamhet-inklHastgymnasium.pdf.
För certifiering enligt Kvalitetsmärkt Hästgymnasium tillkommer en partnerskapsavgift, där
partnerskapet regleras i ett avtal mellan skolan och Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN), läs mer på
www.hyn.se/kvalitetsmarkt-hastgymnasium/.

Välkommen till SMAK Certifiering AB!
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