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Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten
Magnus Nordgren
Tfn: 036-15 58 67
Mobilnr: 0705-42 22 58
E-post: magnus.nordgren@sjv.se

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt
hästföretagande
Kort information om stödet
Regeringen inledde 2006 en satsning på hästsektorn. Denna satsning fortsätter
även under 2007 och är totalt på 15 miljoner kronor. Pengarna utgör en del av de
medel från handelsgödsel- och bekämpningsmedelsskatterna, som regeringen
tidigare meddelat ska återföras till de gröna näringarna. Jordbruksverket får sex
miljoner kronor som efter samråd med berörda organisationer används till att
främja livskraftigt hästföretagande.
Inriktningen är på följande insatser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hästföretagande/kompetensutveckling
Kompetensutveckling; häst och hästhållning
Kompetensutveckling; miljöfrågor kopplat till häst
Vända trender
Turism
Utredningar/kartläggning; häst och hästföretagande
Samverkan och förståelse mellan hästnäring och kommuner/myndigheter
Information/kommunikation

Arbetet kommer till stor del att bedrivas som projekt med olika
projektgenomförare inom hästnäringen. Erfarenheterna från 2006 års projekt är
mycket positiva och resultaten bildar en grund för det fortsatta arbetet.
Profilen på projekten ska utmärkas av en god uppväxling av pengarna, en stor
geografisk spridning, en bredd samt ett fokus på ”flaskhalsfrågor” som är
avgörande för att hästnäringen ska kunna fortsätta den positiva utveckling som
nu sker. En viktig inriktning är projekt som syftar till att vända negativa trender.
Resultaten ska vara överförbara till hela landet, så att så många som möjligt får
del av resultaten.
År 2007 inleds perioden med det nya landsbygdsprogrammet. Det är viktigt att
resurserna för främjande av livskraftigt hästföretagande är ett komplement till de
möjligheter som finns i landsbygdsprogrammet.
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Prioriterade projekt
Förutom dessa projekt förekommer en dialog med ett antal presumtiva
genomförare kring ideer inom Livskraftigt hästföretagande.
Kartläggning av utvecklingsmöjligheter för hästföretagande i Jönköpings län
Syftet är att lägga grunden för ett flerårigt arbete med syfte att skapa
förutsättningar för att göra hästnäringen till en uthålligt bärande näringsgren på
landsbygden i Jönköpings län. Förarbetet förväntas leda till ett flerårigt
hästprojekt (2007-2010) med finansiering från bland annat
landsbygdsprogrammet.
Målet är att genom samarbete lägga grunden till ett genomarbetat och väl
förankrat förarbete för en långsiktig utveckling av länets hästföretagare.
Genomförare är LRF, Länsförbundet i Jönköping, Bredgränd 14,
550 02 Jönköping.
Kontaktperson är Eva Engström, 036-34 62 06, eva.engstrom@lrf.se.
Projektet genomförs i samverkan med Hushållningssällskapet i Jönköpings län,
Vaggeryds kommun och Vaggeryds Näringslivsråd.

Webutbildning för exteriördomare
Målet är att ta fram ett webbaserat utbildningsmaterial för exteriördomare med
speciellt fokus på hästens rörelser för att utbilda verksamma och nya domare i
exteriörbedömning.
Vid utbildning av exteriördomare råder det brist på undervisningsmaterial. Det
finns bra material avseende hästars exteriör när de står stilla, men det finns i dag
inget alls vad det gäller hästarnas rörelser. Att vid ett kurstillfälle samla ihop
tillräckligt många hästar med olika rörelsemönster är både svårt att organisera
och dyrt.
Genom att filma hästar med olika exteriör och bearbeta detta material till en
webbaserad utbildning kan domaraspiranterna vid upprepade tillfällen och på
hemmaplan studera och lära sig bedöma, beskriva och värdera hästarnas olika
exteriöra egenskaper.
Genomförare är Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.
Kontaktperson är Dan-Axel Danielsson, 0511-672 30, dan-axel@svehast.se.
Projektet genomförs i samverkan med SLU, Skara.

Metod för kompetensutveckling av hästföretagare
I projektet ”Framtidens hästföretagande”, vilket genomfördes 2006, utvecklades
en metod för kompetenutveckling av hästföretagare, vilken har väckt en hel del
intresse. Metoden är grundligt utvärderad av företagarna och enligt dem själva
mycket effektiv. Utvärderingen från 2006 tyder dock på behov av vissa
förändringar.
Målet för 2007 års projekt är att ha en genomarbetad, genomutvärderad metod
för kompetensutveckling för hästföretagare med hög effektivitet och fullt
genomförbar på andra platser i landet.
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Genomförare är HästHalland, Hushållningssällskapet Halland, L:a Böslid,
310 31 Eldsberga.
Kontaktperson är Elisabeth Falkhaven, 035-465 13,
elisabeth.falkhaven@hs.halland.net.

Hästkunskapsprojektet
Syftet är att genom utbildings- och informationsinsatser öka individens kunskap i
hästhantering och hästhållning och för en säkrare ridsport, såväl inom
ridskoleverksamhet som hos enskilda utövare.
Målet är en samlad kunskapsbank på webben som kompletteras med material,
litteratur, fysiska träffar, tester, ”cases” etc. Kunskapsbanken ska locka
besökarna till att hela tiden eftersöka mer information, fakta och kunskap. En
kunskapsbank som skapar en samsyn, handlingskraft och som premierar
sökandet efter mer kunskap.
Inledningsvis görs nu en analys kring nuläge, behov, tillgänglig fakta, områden,
samverkanpartners, nätverk, kommunikationskanaler- och metoder etc.
Detta projekt inom Livskraftigt hästföretagande berör de inledande två faserna;
analys samt utvecklings- och samverkansprocesser. Dessa faser är de två första i
ett flerårigt arbete.
Ett samarbete ska ske med Nationella Stiftelsens projekt Hästhållning med
kvalitet.
Genomförare är Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus,
734 94 Strömsholm.
Kontaktperson är Lillemor Lindell, 0220-456 10, 0709-79 56 10,
kansliet@ridsport.se.

Ridsportens affärsskola
Syftet är att ge deltagarna en fördjupad kunskap om ridskolan som företag och
därigenom utveckla och stärka ridskolors verksamhet och konkurrenskraft.
Målet är att ha genomfört ett centralt kompetensutvecklingsprogram,
"Ridsportens Affärsskola", bestående av seminarier 3 x 2 dagar samt
mellanliggande hemarbete i den egna verksamheten under en sex månaders
period.
Genomförare är Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus,
734 94 Strömsholm.
Kontaktperson är Kicki Ronnerberg Bäckman, 0220-456 09, 0709-79 56 09,
kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se.

Årets Hästföretagare 2008
Syftet är att få ökat fokus på hästföretagandet i Sverige och att öka statusen för
denna näring.
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Målet är att skapa en plattform samt ett arbetssätt för en grupp, sammansatt av
organisationer inom näringen, som sedan finansierar, marknadsför och genomför
"Årets hästföretagare 2008"
Genomförare är LRF Konsult AB, 105 33 Stockholm.
Kontaktperson är Karin Lundqvist, 0703-05 22 20,
karin.lundqvist@konsult.lrf.se.

Kompetensutveckling för hästföretagare 2007
Syftet är att vidareutveckla kunskapen om företagande och företagsledning samt
att stärka affärsmannaskapet hos den enskilde hästföretagaren samt att ge större
hästföretagare verktyg och redskap för att ytterligare förbättra sina hästföretag
genom att t ex bli attraktiva arbetsgivare.
Målet är att ta fram material och upplägg för en ”spetsutbildning” med inriktning
på frågor kring företagsledning, personalledning m m. En sådan utbildning
kommer att utföras under hösten. Med deltagare från olika delar av landet.
Genomförare är LRF Konsult AB, 105 33 Stockholm.
Kontaktperson är Mats Norberg, 0611-289 33, mats.norberg@konsult.lrf.se.

Avelsseminarium 2007
Syftet är att kvantitativt och kvalitativt förbättra uppfödningen inom svensk
galoppsport.
Målet är ökat antal fullblodsföl samt ökat intresse inom uppfödarkåren.
Projektets aktiviteter är att med djupintervjuer av de dominerande uppfödarna
samt ett efterföljande avelsseminarium följa upp 2006 års aktiviteter inom
avelsområdet.
Genomförare är Svensk Galopp, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Björn Eklund, 08-627 22 16, 0702-93 61 20,
bjorn.eklund@galoppsport.se.

Utvärdering av olika gödselsystem
Syftet är att få fram ett dokument där ca fem olika gödselhanteringssystem
jämförs med varandra i ett urval av kriterier för att underlätta för gårds- och
anläggningsägare att kunna göra en investering för att lösa problematiken med
dyra hanteringskostnader för hästgödseln och även kunan skapa värme och
varmvatten på ett miljövänligt sätt.
Målet är att ta fram en rapport som kan fungera som ett beslutsunderlag för en
investering i ett miljövänligt hästgödselhanteringssystem som genererar
varmvatten och kan värma upp byggnader och på det sättet även sänker
kostnaderna för gödselhantering, uppvärmning och varmvatten.
Genomförare är Svensk Galopp, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Ulf Stålborg, Box 29, 183 21 Täby, 08-506 366 00,
0733-77 07 73, ulf.stalborg@taby.galoppsport.se.
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Hästföretagarlots Sjuhärad
Syftet är att skapa en s k hästföretagarlots som ska vara till hjälp dels för
(blivande) hästföretagare, dels för myndigheter, kommuner, organisationer och
andra som får hästföretagarfrågor på sitt bord.
Målet är en fungerande hästföretagarlots i Sjuhärad med omnejd samt möjlighet
att använda erfarenheterna från projektet även i övriga delar av landet.
Projektet innebär ett arbete med att slutföra initieringen av Häst Sjuhärad, där
kommuner, myndigheter, berörda organisationer och företag samt hästföretagare
samverkar.
Genomförare är Hushållningssällskapet Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.
Kontaktperson är Margareta Bendroth, 0325-402 55, 0706-44 28 76,
margareta.bendroth@hush.se.

Administrativa förenklingar för hästföretag inom travet
Syftet är att långsiktigt förbättra förutsättningarna för livskraftig utveckling av
nya och etablerade företag i travbranschen genom att förenkla och underlätta för
företagsverksamheten inom näringen.
Målet är att sammanställa och utvärdera regler, lagar och förordningar. I syfte att
skapa bättre förutsättningar för att stärka branschens potentiella och befintliga
företagsmöjligheter till livskraftig utveckling, genom att förenkla och underlätta
för småföretagare i travbranschen.
Arbetet ska komplettera och samordnas med LRFs projekt om regelverk.
Genomförare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus,
161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Christina Olsson, 08-627 20 70, 0705-27 20 70,
chrstina.olsson@travsport.se.

Hästägarutredningen
Syftet är att skaffa mer kunskap om travets hästägare för att kunna vidta rätt
åtgärder för att främja utvecklingen.
Målen är därför att med hjälp av lämplig undersökningsmetodik skapa en så
tydlig bild som möjligt av såväl befintliga som potentiella travhästägares/Btränares behov och förväntningar samt att kartlägga orsakerna till varför vissa
valt att sluta som hästägare/B-tränare, samt attityder till travhästägande från
utövare av andra hästdiscipliner.
Genomförare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus,
161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Markus Myron, 08-799 28 72, 0707-50 27 47,
markus.myron@travsport.se.
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Utvecklat företagande i travet
Syftet är att förbättra förutsättningarna för livskraftig utveckling av nya och
etablerade företag i travbranschen. Projektet syftar till att skapa förutsättningar
för att långsiktigt främja arbetet med utbildningsvägar, utbildnings- och
utvecklingsåtgärder för både nya och etablerade företag inom travbranschen.
Målet är att utveckla ett för travsporten fungerande utvecklings- och
utbildningskoncept för företagare samt genomföra fem utbildningspiloter.
Genomförare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus,
161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Johan Abenius, 08-627 22 62, 0705-68 06 83,
johan.abenius@travsport.se.

Lönsamt hästföretagande
Syftet med projektet/delprojekten är att angripa de flaskhalsar som finns inom
hästnäringen idag och som kan stoppa den positiva utveckling som hästnäringen
har fört med sig för landsbygden. De problem som idag kan identifieras måste
lösas för att inte få en stagnation eller tillbakagång av en på många sätt positiv
näringsutveckling.
Delprojekt 1, regelverk
Arbetet är koncentrerat till skatteregler och markanvändning.
Skatteverket har uppmärksammat den växande näringen. Det är viktigt att kunna
föra en dialog med Skatteverket för att skapa förutsättningar för en förståelse för
näringens förutsättningar.
Användandet av annans mark har blivit en källa till problem för både markägare
och hästägare. Informationen till hästägare och framförallt unga ryttare/kuskar
måste göras på ett sätt som är lämpligt för målgruppen. I detta arbete kommer
LRF att samarbeta med STC och dess utbildningssektion. Målet är att ta fram en
undervisningsfilm och affischer. Vidare ska även ett beräkningsunderlag tas fram
för utbildningssyfte där man kan visa vilka kostnader en markskada kan orsaka.
Arbetet ska komplettera och samordnas med STCs projekt om byråkrati och
regler för hästföretag inom travet.
Genomförare är Lantbrukarnas ekonomi AB, LRF, enhet Företag och Samhälle,
Box 114, 532 22 Skara.
Kontaktperson är Camilla Linder, 0511-34 22 47, camilla.linder@lrf.se.

Delprojekt 2, information
Projektet är inriktat på tre delar; en del om antalet hästar samt två seminarier.
Den skattning av antalet hästar som gjordes 2004 är tänkt att följas upp med
kontakter med Sveriges samtliga kommuner för att få en uppfattning om hur
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utvecklingen är i enskilda kommuner samt i landet totalt.
Seminarierna avser att belysa utvecklingen av och potentialen för ridleder i
Sverige. Med det syftet kommer två seminarier att anordnas.
Seminarium 1. För ett seminarium kommer målgruppen att vara politiker och
beslutsfattare som har möjlighet att påverka utvecklingen. Syftet är att ridlederna
och ridslingorna ska utvecklas, ridslingor för att passa den vardagliga
användningen och ridleder som ett intressant turistmål för både svenska och
utländska turister. Arrangemanget genomförs gemensamt av LRF och SLU,
Alnarp.
Seminarium 2. Det är många personer som i dag lägger ner ett stort antal
frivilliga timmar med att samordna och försöka skapa ridleder. LRF har tidigare
anordnat sammankomster för projektledare och ser nu behovet av en liknande
nätverksträff. En seminariedag kan t ex innehålla programpunkter som
marknadsföring och juridik.
Genomförare är Lantbrukarnas ekonomi AB, LRF, enhet Företag och Samhälle,
Box 114, 532 22 Skara.
Kontaktperson är Camilla Linder, 0511-34 22 47, camilla.linder@lrf.se.

Hästen i kommunen – betyder mer än du tror
Syftet är att ta tillvara de positiva effekter som hästen och hästverksamhet ger
upphov till och samtidigt förebygga de problem vi i dag känner till.
Målet är att landets samtliga kommuner ska ha en större kunskap om hästen som
näringsgren. Med ökad kunskap kan man identifiera och förtydliga de effekter
som hästnäringens utveckling ger upphov till samt påvisa konkreta åtgärder för
att minska de problem och konflikter som finns. Genom att arbeta fram ett
förslag som är användbart vid kommunalplanering för hästverksamhet kan
planerare och andra få en guide som underlättar deras arbete så att konflikter kan
förebyggas mellan hästägare och andra intressenter.
SLU Alnarp deltar i projektarbetet med sakkunskap.
Projektet är en uppföljning och fördjupning av 2006 års projekt om hästens
lokala betydelse och potential.
Genomförare är Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande genom NS
Horse AB, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Elisabeth Backteman, 0705-27 20 12,
elisabeth.backteman@nshorse.se

Hästhållning med kvalitet
Målet är en informationssatsning i syfte att påverka enskilda hästägares kunskap,
attityder och beteenden för höjd lägstanivå avseende hästhållning och
hästhantering. Fokus är på grundläggande hästägarkompetens och
kompetensutveckling.
Ett samarbete ska ske med SvRFs projekt Hästkunskapsprojektet.
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Genomförare är Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande genom NS
Horse AB, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Elisabeth Backteman, 0705-27 20 12,
elisabeth.backteman@nshorse.se
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