Information om Kvalitetsmärkt Hästverksamhet samt
Kvalitetsmärkt Hästgymnasium
Lantbrukarnas Riksförbund (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 www.smak.se.
Regelgenomgång och egenrevision
Varje år ska du gå igenom regelverket för aktuell inriktning d v s göra en egenrevision. En åtgärdsplan
upprättas med eventuella åtgärder. Även om inga regler behöver åtgärdas ska en åtgärdsplan upprättas.
Det år du inte har revision plats ska åtgärdsplanen skickas in till SMAK Certifiering AB senast den 31
mars. Om du är ny kund ska åtgärdsplanen skickas in till SMAK Certifiering AB innan du får besök av en
revisor som utför revision på plats.
Åtgärdsplanen skickas till hastcertifiering@smak.se eller till SMAK Certifiering AB, Box 42, 230 53 Alnarp.
Revision
Revision innebär att en revisor gör revision på plats och går igenom aktuellt regelverk. Det görs genom
att byggnader/anläggningar besöks samt med en genomgång av dokumentation. När revisionen har
genomförts har du 28 dagar på dig att korrigera eventuella avvikelser (vid inträdesrevision gäller tre
månader för korrigering).
Certifiering
Efter godkänd revision ska certifieringskostnaden, enligt gällande prislista, betalas för att certifikat ska
utfärdas. Certifieringskostnaden är uppdelad på 3 år (certifieringsperiodens längd).
Utfärdat certifikat visar att företaget är certifierat och uppfyller kraven i standarden.
Regelverket och allmänna villkor för certifieringen fås vid ansökan.
Välkommen till SMAK Certifiering AB!
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