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Scenario 1 –Hästen är människans bästa vän, relationsscenario
SAMMANFATTNING
•

Hästnätet – ny organisation för hästfolk

•

Communication skills, horsemanship och www.horsewiki.org

•

Regionala hästkompetenscentra

•

Skatteverket och länsstyrelserna bäst i myndighetsklassen

•

Processarenor för offentliga samtal och diskussioner

•

Samverkan på tvärs istället för stuprör

•

Ridskolor och ridterapi

•

Hästföretagande från personlig livsstil till personligt varumärke

FRÅGESTÄLLNING
Vilket önskeläge ser du framför dig? Och hur kommer du dit?
DELTAGARNAS SVAR
Hästnätet – ny organisation för hästfolk
•

Hästnätet – det är en bra paraplyorganisation. Det finns en hel del gemensamma frågor
och samverkan stärker oss. Vi tror också att det finns många särintressen men att slå
ihop allt till en organisation – det tror vi inte på. Vi har en stor sportsektor som måste
leva under sina direktiv. Måste finnas organisationer för särintressen. En enda
organisation är en ”koloss på ledfötter”.

•

Vi tyckte inte som gruppen innan. En organisation som företräder hästen är nödvändigt, för att vara proffsiga och ha ett ansikte utåt. Frågor som exempelvis hästtransporter med mera kan hanteras av en organisation. Det blir ett ställe att vända sig
till vilket är enklare och mer kostnadseffektivt. Vi har massor att lära varandra och
behöver vara öppna för att byta inriktningar. Det är hästen som djur som är positivt
vilket vi ska marknadsföra.

•

Vi behöver städa framför egen dörr. Det finns mycket fördomar inom branschen. Det
behövs en gemensam organisation som kan arbeta med detta. Organisationer måste
finnas för särintressen.

•

Vi tyckte inte att relationsscenariet avskräckte. Alla punkter är väldigt viktiga. Vi
diskuterar olika frågeställningar som behöver lösas. Det finns bara möjligheter.

•

Att alla pratar med varandra gör att man löser problem.

•

Man ska lyfta fram värden inom hästsektorn annat än spela och rida, till exempel
forskning och ridskolor. Vi har en marknadsföringsuppgift till omvärlden.

•

Ridning är en idrott. Ska producenter och konsumenter vara i samma organisation?

•

Vi vill tillägga att det finns en given organisation som har en bredd. Det är den
Nationella Stiftelsen. De kan axla rollen som hästnätsbyggare.

•

Vi har organisaerat oss i stuprör efter det som skiljer oss åt istället för det som förenar.
Utan hästägaren blir det inga hästar. Hästägare har ett antal gemensamma intressen
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som inte kanaliseras via sport och ras. Hästägare kan hämna i kläm från myndigheter,
de hanteras inte inom sporten etc.
•

Angående Nationella Stifelsens roll så är det viktigt att det finns en samlad
organisation som är baserad på föreningsmässig samverkan. Den institutionella
grundläggamde infrastrukturen som lagstiftning måste någon handhas.

•

Önskeläget – där alla frågor landar på ett bord. Det kan göras verkligt genom en
utveckling av HNS nya representationsråd. Där kan HNS fungera som
initierare/motor. Rådet knoppas sedan av.

•

Det saknas också en organisation- ett sorts hästägarförbund – som tar tillvara den
gruppens intressen.

•

”Hästrådet” jämför med Kulturrådet.

•

Önskeläge - samlad paraplyorganisation (både näringen och intressenter) som man
kan kontakta från t e x Boverket, Centrum för folkhälsa.

•

Önskeläge – en enad definition på hästnäringen

•

Vi är olika, utnyttja styrkan i olikheterna.

•

Både på tvärs och stuprör – ha kvar egna organisationer.

•

Kompetensutveckla företrädare. Man ska veta vad det innebär att företräda någon.
Ofta för man fram egna åsikter.

•

Organisation för hästfolk behövs.

•

Måste finnas mångfald

•

Diskuterades om HNS är representant/organisation för häst. Mest ekonomi. Klara
både ja och nej.

•

Ridningen är en idrott – bör producenter och konsumenter vara inom samma
organisation?

•

Önskeläge – gemensam talesman för hela hästsektorn, samverkan kring gemensamma
frågor, kommunikation mellan näring och brukare.

•

Vad gör vi med dem som är utanför hästorganisationerna? En registreringsfråga.

•

Utveckla HNS att ta rollen som hästnät.

Communication skills, horsemanship och www.horsewiki.org
•

Vi har även talat om horsemenskills, communcation och hemsida. Internet är något vi
vill arbeta effektivt med. Det är bra om vi kan driva en sådan sida. Hästen i Skåne
arbetar redan på detta sättt och det fungerar bra. Hästcentrum i Skara är ett annat
exempel.

•

Många bra idéer i scenariet men vi saknar att det är fokus på forskning. Forskning och
utbildning är grunden till ökad kunskap. Behovet är stort av att få ut kunskap och
rådgivning till berörda i sektorn Vi behöver kunskapsuppbyggande verksamhet.
Tidigare fanns sådana organisationer men det saknas idag.

•

Spela och rida är inte de enda värdena. Viktigt att lyfta fram andra som ridskolor,
ledarskap etc.
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•

Bredden och diffrentieringen skapar problem för informationsspridning och
informationssökning.

•

Flera organisationer kan samverka och enas om gemensam information.

•

Strategiska områden/frågor som är gemensamma kan fungera.

•

Vi saknar en samordning – säkerhet, utbildningsfrågor, hästföretagande, utbildning,
handel, internationell verksamhet.

•

HÄSTEN – Ny samlande instans med fokus på hästen oavsett användningsområde.

•

Hur få ut information/hur organisera rådgivning?

•

”Webbportal” med samlad information om allat som gjorts inom hästsektorn. Sprida
goda exempel.

•

Hästnätet måste bygga på vetenskap och fakta – populärvetenskap.

Regionala hästkompetenscentra
•

Bra med regionala kontaktcenter. Det måste finnas mötesplatser för folk. Kompetenser
kan komplettera varandra.

•

Har fått uppgift att rigga regionalt hästkompetenscentrum. Bra med nationell plattform
som håller i frågorna så att vi inte spretar i varje region. Men frågorna ska lösas
regionalt.

•

Regionala centra som trycker på underifrån – eller start uppifrån? Statligt beslut att
samordna?

•

Regional samverkan ett måste?! Ej stuprör.

•

Kunskapscentrum finns eller håller på att utvecklas.

•

Blandar vi ihop organisation för häst med kunskapscentrum? Två olika saker.

•

Spännande med regionala hästkompetenscentra. Behöver tillgång till samma kunskap
(fanns tidigare organisationer med sakkunniga, viktigt att budskapet bygger på utbildning och forskning). Många frågor på lokal och regional nivå.

•

Samordning iom hästsektorn kan börja redan på kommunal nivå och byggas uppåt.

•

IRL = in real life – fysiska anläggningar måste komplettera den virtuella världen.

•

Önskeläge – regionala kompetenscentra och länshästchefer.

•

Kunskapsutbytescentra, kunskapen måste vara populärvetenskaplig.

Skatteverket och länsstyrelserna bäst i myndighetsklassen
•

Skatteverket är en bromskloss. Det kräver visst fokus för att vi ska flytta oss framåt i
skattefrågor. Vi måste agera blåslampa.

•

Viktigt att vi framstår som vita och seriösa i näringen.

•

Problem när kommuners bedömning skiljer sig från Skatteverkets avseende
häststall/företag.

•

Likriktning av skattebedömningar mellan olika regioner behövs.
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•

Skatteverket inte bra nu! ”Uppmanar” till svart verksamhet? Har rätt i att företagarna
måste ha företagstänk.

•

Kunskapsnivån hos kommuner, länsstyrelser och myndigheter har ökat.

Processarenor för offentliga samtal och diskussioner
•

Tydligare målgrupper (ex ridinstruktörer).

•

Strategiska arenor, se mångfalden, tillåt olikheterna.

•

Viktigt att kommunicera med politiker på sätt de är vana vid – hästriksdagar?

•

Måste visa politiker att hästsektorn är enade.

Samverkan på tvärs istället för stuprör
•

Ta hänsyn till varandras kompetenser, ta vara på mångfalden och tillåt olikheter.

•

Framförallt närma oss varandra, lära sig att respektera varandras kompetens.

•

Process – nu är ”på tvären tiden” mogen.

•

Nya generationer, nytt tänkande och lättare att se över gränserna och att ta till sig
kunskap.

•

Revirtänkandet farligt för utvecklingen.

•

Projekt som kan vara önskvärda för flera discipliner, ungdomssatsning bra.

Ridskolor och ridterapi
•

Segregering, de som har pengar, fara att det inte är den breda folksporten vi vill att det
ska vara, andra tävlingsformer, billigt och kul.

Hästföretagande från personlig livsstil till personligt varumärke
•

Hobbyföretagare är i en sårbar situation.

•

Hästen är intresset inte karriären.

•

Utbilda företagsledaren för att kunna engagera studenterna i verkligheten.

•

Förbered studenterna på verkligheten, informera om att det är en tuff näring.

•

Kvalitetsstämpel av utbildningarna/alla kan inte leva på häst bara för att man är
”utbildad”.

•

Kvinnorna kommer att bli färre som hästägare då nya gymnasieprogrammet gäller.

•

Utvärdering av utbildningarna som finns och samarbete/samverkan med högskolan.

•

Högre status i yrket. Idag lyxstämpel, ej företagsmässig. Basen ett problem. Gäller att
få grunden, företagsamheten vit och lönsam

•

Bidrag är omständigt.
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Scenario 2 - Ekonomiskt scenario: än slank hon hit och än slank hon dit
SAMMANFATTNING
•

Uppgång för trav och galopp

•

Hästkommuner och hästmäklare

•

Hästhållning och konjunkturnedgång

•

Häststatusstress

•

Från ideella funktionärer till elitisering

•

Trygghetsparadox och tradition istället för kunskap och teknik

•

Ingen landsbygdsutveckling utan fungerande infrastruktur

•

Förändrad utbildning för hästsektorn

•

Vilken färg har en hästföretagare: svart eller vit?

•

Avelsparadoxen

FRÅGESTÄLLNING
Vilket önskeläge ser du framför dig? Och hur kommer du dit?
DELTAGARNAS SVAR
Uppgång för trav och galopp
•

Angående spelmonopol så är det en tveksam utveckling att släppa det fritt.

•

Förutsättningar för spel – statlig regi – stabilitet i spelsystemet.

•

Lika mycket skatt för alla spelbolag, leder till mindre intresse från olika spelbolag typ
Ladbrokes, Unibet.

•

Effektivare användning av trav- och galoppanläggningar är självklart. Där finns alla
faciliteter och man kan komma dit med buss.

•

En avreglerad marknad, då lever vi farligt. Möjligheten att öka intäkterna till trav- och
galopp är hotad då.

•

Det är mycket i detta scenario som är önskelägen men vissa saker är det inte. Det är
inget önskeläge att tappa spelmonopolet. Det finns inga goda exempel på det.

•

Önskeläge att spelet fortsätter generera pengar till hästsektorn och fortsatta ”anslag”
för att vidmakthålla/öka/utveckla forskning och utbildning.

•

Varför inte utöka spelet till ridsporten.

•

2017 – nya vackra välunderhållna arenor.

•

2017- spelandet ökar och mer pengar går tillbaka till sporten.

•

Kundkretsen ökar när man kan sitta hemma och spela.

•

Licenser till olika aktörer intressant för sporten.

•

Klok spelpolitik som leder till ökat spelande är positivt för hela hästnäringen.

•

Ridsporten beroende av spelets pengar. Licenssystem inget önskeläge. Många i
gruppen tror inte att ett licenssystem kommer att komma folkrörelsen till gagn.
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•

Försvinner spelmonopolet leder det till ett tapp på 43 miljoner kr per år till hela
hästsektorn.

•

Vi tror inte på en avreglering.

Hästkommuner och hästmäklare
•

Vi tycker att det var ett intressant scenario. Vi fastnade litet grann. Varje rad är värd
en eftermiddag. Fastnade i kommuner och hästmäklare. Det finns olika tankesätt.
Värmdö kommun är ett gott exempel där man samarbetar.

•

Utbildning av kommuner och certifieringstanken är intressant.

•

Vi talade också om hästhandlare och vad rollen innebär? Rollen har låg status. Är det
hästmäklare vi menar eller menar vi gårdsmäklare?

•

Mäklare skulle ha certifieringssystem. Kommunen skulle ha samtalspartners.

•

Samverkansgrupper i kommunen där hästen kommer in.

•

Hästgårdar och hästmäklare, en definition behövs verkligen. Det finns en stor fara i att
frikoppla hästgård från lantbruk. Då frikopplar vi markbehovet.

•

2017 – kvalitetssäkrade hästgårdar.

•

Samverkan mellan kommuner och markägare, hjälp/verktyg till att upprätta ridleder.

•

Långsiktighet hos kommunen, ska hästnäringen öka så måste det finnas marker att rida
på. Ge bidrag till markägare.

•

Koppla ihop kommunerna med de regionala hästkompetenscentra och markägare.

•

Vad kan hästföretagandet ge för positivt till kommunerna? Det är viktigt att tänka på.

•

Ridleder, rid- och körvägar viktigt, vilka samarbeten behöver involveras.

Hästhållning och konjunkturnedgång
•

Hästavlivning – idag 3000 hästar/år tidigare 6000 hästar/år. Var blir resten av?

•

Större segregation vid konjunkturnedgång

•

Vilken färg har hästägaren?

•

Vad kostar det samhället om man inte satsar på hästverksamheter, ex ridskolans roll
som fritidsgård

•

Vad sparar samhället på att ”stoppa ungdomar på glid”, som kommer på rätt köl i livet
genom kontakt med hästar/ridning.

•

Ridskolan tillgänglig för många.

•

Saknar ett ekonomiperspektiv som tar hänsyn till folkhälsoeffekten och den
kostnadsbesparing som skulle inträffa om man använder hästen inom rehabilitering.

•

Icke produktiva människor kan finna en uppgift inom hästsektorn.

•

Hästsektorn är väldigt konjunkturkänslig, då företagandet är skört. Viktigt med
kompetens för att klara nedgång.

•

Ridhästsidan påverkas mindre än travet. Hästintresset kommer att leva kvar särskilt
inom fritidssektorn.
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Häststatusstress
•

Vi fastnade på helhästkliniken. Friskvård för häst i samverkan med försäkringsbolag.
Lägre premie om man går grundutbildning. Var är försäkringsbolagen i denna
diskussion? Vi ser att det kan bli ändring av försäkringspremier.

•

Kunskapsnivån måste upp för nya hästägare.

•

Ridskolornas roll, utbilda i hästkunskap? Ridelever vill lära sig rida, inget annat.
Grönt kort för att ha häst? Vi ställer oss bakom förslaget att koppla utbildning till
försäkringen

•

Det bör finnas certifiering på utbildningssidan för att hantera häst.

•

Hästnäringens roll att ta fram ”grönt kort” för att ha häst.

•

Veterinära papper följer hästen vid ägarbyte.

•

Få föds in i hästlivet, man lär sig att rida på ridskolan och lär sig inte hästhantering.

•

Häststatusstress – en framtid men ej önskvärd. Kan försäkringsbolagen ta ett större
ansvar?

•

Konsumentköplagen passar dåligt vid handel med levande djur.

•

Problemet är att bra hästar säljs till sämre ryttare med mycket pengar och därmed har
duktiga ryttare inte råd att behålla de bra hästarna.

Från ideella funktionärer till elitisering
•

Vi pratade mycket om pengar och ekonomi. Det ideella arbetet är ofta oräknat. Vi vill
ha funktionärer som volontärer. Det här med hobby och ideellt arbete är viktigt men
det gör också övergångarna mellan hobby och proffs svår.

•

Viktigt att se skillnader mellan företag och sport.

•

Det är viktigt att behålla det ideella i vår verksamhet. Vi fyller en roll i det offentliga
livet och behöver bli duktigare på att få offentligt stöd. Vi behöver bli duktigare på att
prata om vår sektor på regional nivå, inte bara nationell. Vi fyller en viktig samhällsfunktion. Fotbollen och hockeyn är bättre att få det stödet.

•

Mycket bra hästsportanläggningar kan ge ”multiupplevelse” och fungera för olika
grenar.

•

Man kan tänka sig ha ridanläggningar som har tävlingsverksamhet som affärsidé. Där
kan man ha tävlingar varje vecka med anställd personal.

•

Folkrörelsetiden är förbi – vad ska det bli istället? Eller helt tvärtom. Vi behöver
arbeta för att upprätthålla folkrörelseidrotten, viktigt att värna om det!

•

Svårt att få god ekonomi i föreningen. Viktigt att behålla det ideella engagemanget,
men behövs anställda som arbetar professionellt för att stödja de ideella krafterna i
samma rörelse.

•

Det offentliga ska stötta de ideella krafterna, inte företagen-

•

Ingången till sektorn – om den ska fortsätta att vara öppen för alla måste man satsa på
att säkra en fortsättning för aktivt fritidsintresse – det är det som företagarna sedan kan
leva på.
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•

Man prioriterar inte ideellt arbete – mer ”ont om tid”.

•

Olyckligt att gå från ideella funktionärer till elitisering-

•

För mycket administrativt krångel begränsar för de ideella organisationerna.

Trygghetsparadox och tradition istället för kunskap och teknik
•

Allergier, det kan bli människor som sprider hästallergener och man borde duscha
efter sina aktiviteter. Duschar ska finnas i ridstall – viktig fråga för kommunala
planerare.

•

Vi måste göra det attraktivt med utbildning inom arbetsmiljöområdet. Även små
arbetsplatser. Få in fler killar i branschen.

•

Mer effektiv/rationell hantering för att uppnå lönsam hästverksamhet.

•

Kan inte leva kvar i 1800-talet och tro att vi kan tjäna pengar.

•

Mer professionalism inom hästnäringsverksamhet.

•

Informationsmyndighet kring hästfrågor med konsumenträtt, djurskyddsfrågor och
hästägarutbildning. Sponsring genom försäkringsbolagen.

•

Önskar mer teknikorientering, nya arbetsmetoder, produktutveckling inom sektorn
mot bättre miljö och ergonomi.

Ingen landsbygdsutveckling utan fungerande infrastruktur
•

Hästen betydelsefull för att motverka avfolkning, både arbete, fritid, livsstilsboende.
Ex Heby-projektet, bred satsning på häst.

•

Ca 40 000 per person och år ekonomisk effekt av att folk flyttar till kommunen, från
tätort till landsbygd

Förändrad utbildning för hästsektorn
•

Hippoloutbildningen ska utökas med pedagogik.

•

Hästsamvetare – orealistisk utbildning på 10-12 år? Stort utbildningsbehov – men hur
ska det se ut? Vad ska vara universitetsbaserat och vad ska vara kurser?

•

I fösta hand mer grundutbildning som behövs, inte den akademiska utbildningen som
behöver utvecklas. Dock inte samma sak som att universitetsutbildning inte behövs,
den är en fortsättning.

•

Fortbildningsbehov finns.

•

Friskolor behöver certifiering.

•

Kontroll/granskning av innehållet i olika utbildningar.

•

Samhällsinriktad hästutbildning.

•

2017 – kvalitetssäkring av utbildningar även inventering av befintliga.

•

Behov av praktikplatser, behöver samhällsstöd.

•

Utbildningen måste kvalitetssäkras. Arbetsgivare behöver förtydliga kraven på vad
eleverna bör kunna för att vara attraktiva och användbara på arbetsmarknaden.
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•

Mer kunskapsspridning om skötsel och hantering.

•

Utbildningen behöver struktureras upp och bli kvalitetskontrollerad.

•

Den kvalificerade yrkesutbildningen lider brist på hästlärare.

•

Fler yrkesroller som är tydligt definierade.

•

Praktikanter används som billig arbetskraft – bör vara dokumenterat hur/vad de gör.

•

Dagens utbildning ger inte tillräckligt kompetenta personer.

•

Vi har förlorat en generation.

Vilken färg har en hästföretagare: svart eller vit?
•

Angående att vara svart eller vit som företagare. Det är svårt att följa alla regler och
vara vit.

•

Det är för många praktikplatser idag. Leder till snedvridna konkurrensvillkor. Man ska
kunna få lön enligt avtal för detta arbete.

•

Svårt som hästskötare att få betalt jobb.

•

Angående svart eller vitt företagande – hästtjänster liknar hushållsnära tjänster.

•

Skattelättnad för hästägare/uppfödare.

•

Vi behöver alla sysselsättningsidéer när konjunkturen går ner.

•

Något måste göras angående skattesatser. Som företagare inom hästturism jobbar jag
med tre olika momssatser– detta är en viktig fråga för landsbygdsutveckling.

•

Vi behöver en samarbetsgrupp för skattefrågor. Ett tips är att när man har en fråga som
man inte kan fråga sin egen skattemyndighet, då ringer man till en annan.

•

Få in killarna mer i branschen.

•

Vilken färg har företagande? Tillräcklig många villiga måste betala. Finns bara det
hållet att gå. Övriga får hålla på med sport. Det offentliga ska stötta det ideella.
Hästföretagare måste bli självbärande mycket tidigare.

•

Ridskolor måste ta betalt, 300 kr/ridtimme för att gå ihop

•

LRF jobbar med reglerförenklingar. Knasiga regler för hästföretagare. Vi måste få
veta vilka de knasiga reglerna är för att göra något från LRFs sida.

•

Om vi inte kan ta steget att utveckla hästföretagarna nu med så många positiva
förutsättningar, kan vi aldrig göra det. Klimatförändringarna kan bli
klimatmöjligheter. Vi har miljö, yta och kompetens.

•

Hästföretagare stärker de ideella i sin verksamhet.

•

Vad gäller svart eller vitt företagande är det bara att ta fram kvitto och redovisa.

•

Ett ekonomiskt perspektiv är att det kostar med människor som mår dåligt. Det finns
beräkningar man kan göra från hästsidan vad det kostar att få folk friska. Vad kan
hästföretagen bidra med? Vi saknar någon som tittar på vad detta kostar. Räkna på den
möjligheten och ta tillvara på det. Inget har detta uppdrag idag.

•

Många frågeställningar i det ekonomiska scenariot kan samlas inom en samverkande
organisation.
9

2008-05-29
•

Professionellt företagande måste kunna drivas parallellt med hobbyinriktad verksamhet. Men när man driver företagande kräver det marknadsanpassning och
kostnadseffektivitet.

•

Företagande ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Bara för att man blir företagare
innebär det inte lönsamhet.

•

Samverkansbolag för anställda typ bemanningspool där företagare delar anställda.

•

Skattemyndigheten behöver bli med rådgivande. Samarbete med t e x LRF.
Referensgrupp för skattefrågor rörande hästverksamhet finns idag. Skall ta fram PM
för internt bruk. Vidareutveckla det.

•

2017- HNS syns mer och blir därmed en möjlig sammanhållande kraft för näringen.

•

Finns personer som har råd att betala för tjänster – främjar vita arbeten.

•

Det vita växer och det svarta blir svartare.

•

”Hästnära tjänster”.

•

Skillnad mellan proffs och amatör. Det är ett problem att de som tjänar svarta pengar
konkurrerar med vita företagare. I Frankrike, två hästar ingen skatt, fler = skatt. Vi
måste ha kontroll även på dem som har svart verksamhet. Hästar i systemet och hästar
utanför systemet.

•

Amatörer förlorar pengar, professionella tjänar pengar. Viktigt att separera
kategorierna

Avelsparadoxen
•

Vi pratade om avelsparadoxen. Det blir många avelsföreningar och man vill profilera
sin ras. Bra prestationer ska vara ledande inom aveln och uppmärksammas men även
människoprestationer ska räknas.

•

Exportråd för hästar.

•

Diversifiera aveln för att tillfredställa behovet hos olika kundgrupper.

•

Kundfokus.

•

Islandshästarna ökar, blir fler, sporten ökar. Forskning kring avel och temperament.
Finns inga pengar i ridskolehästavel.

•

”Hästkarlarna saknas”.
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Scenario 3 – Miljöscenario; en riktigt grön häst
SAMMANFATTNING
•

Holländare flyttar till Sverige

•

Hästavelsföretagare med elitinriktning och kundfokus

•

Ny strategimyndighet

•

Hästsam och Stiftelsen för internationell hästnäring

•

Bakslag för hästfolket

•

Konkurrens om marken

•

Arbetshästen i framkant på utvecklingen

•

Förändrade ridtävlingar

•

Kommunal samverkan kring ridslingor och ridvägar

FRÅGESTÄLLNING
Vilket önskeläge ser du framför dig? Och hur kommer du dit?
DELTAGARNAS SVAR
Holländare flyttar till Sverige
•

Holländerna och andra invandrare som kommer hit är positivt för ekonomi. Det
kommer att öka konkurrensen och ge bättre ekonomi.

•

Holländare och danskar flyttar hit.

•

Vi tyckte inte om förslaget om fulsilage. Vi inom travet har problem att täcka
energibehovet som det är. Vi vill se ett helsilage istället.

•

Hästsektorn sysselsätter många fler än vad som uppmärksammas offentligt. Vi har ren
luft, friskt vatten och stora marker. Vi kan attrahera duktiga hästföretagare från
Holland som vi gjorde med vallonerna för järnhantering. Denna rika resurs borde tas
till vara av kommuner för att utveckla hästturism.

•

Större krav på grovfodrets deklaration. Bättre för miljön med bra grovfoder än
importerat kraftfoder.

•

Ta tillvara på den internationella möjligheten att holländare m fl flyttar hit.

•

Holländarna redan realitet höjer priser på gårdar och mark

Hästavelsföretagare med elitinriktning och kundfokus
•

Hästavelsorganisationer med elitinriktning och kundfokus absolut nödvändigt.

•

Hästföretagare måste vara på topp på alla områden och ha kundfokus och producera
det som marknaden efterfrågar. Måste kunna ta emot kunderna.

•

Personalutveckling är viktigt. Många är arbetsgivare, hur ska man kunna utvecklas sin
verksamhet som arbetsgivare? Hur utvecklar vi vår personal? Att ha kundfokus i
företaget är naturligt som ägare men hur får man personal att ha detta fokus?

•

Avseende kundfokus så har vi ett problem med attityder idag. Många älskar hästar
men vet inte var kunden är.
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•

Turister i Sverige, värdskap viktigt i samband med t ex hästuppfödning.

•

Hästföretagare med kundfokus – utvecklingen av allt kring hästen kanske viktigare än
själva hästen.

•

Alla hästar funkar inte på hobbynivå.

Ny strategimyndighet
•

Vi vill inte ha någon ny strategimyndighet utan vi vill använda Jordbruksverket. Det
är en bättre idé att förbättra samordningen.

•

En organisation för hästen som kan se över regelverk, tolkningar etc. skulle lösa
många problem Ska det vara en myndighet eller vad?

•

Det behövs utbildning av politiker och tjänstemän på offentlig nivå för att det ska bli
lika för alla i kommunerna. Man måste inse hästens ekonomiska betydelse.

•

Hästen producerar gödsel som man kan utvinna biogas från. Det är en viktig tillgång
att ta tillvara på.

•

Man kan se Sverige ur EU perspektiv. Effektiv reglering borde se till att frågorna
samordnas. Strategimyndighet borde inte behövas.

•

Ett förslag är att ha hästriksdag vartannat år och upprätta planer för att ta vara på
möjligheter i hästsektorn.

•

Organisatorisk idéskiss
o ”Hästeriverket” (nationell nivå med samlad spetskompetens).
o ”Länshästchef” motsvarande Idrottslänschef (länsnivå).
o Regionala hästkompetenscentra med kompetens inom juridik och ekonomi
samt produktutveckling stallmiljö, ansvarar för större anläggningar i länet och
arenor där klubbar, ridskolor och föreningar kan tävla (mindre klubbtävlingar
sker lokalt).
Hästkunskap på ridskolor (stötta, underlätta och uppmuntra ideell
verksamhet).
Kvalitetssäkra gymnasieutbildning.
Avtalsenliga löner i näringen.
Rådgivning till nya och gamla hästföretag för att utveckla bärighet
samt våga anställa.

Hästsam och Stiftelsen för internationell hästnäring
•

Nationella Stiftelsen är utmärkt för övergripande ändamål, de är en övergripande
organisation.

•

Vi är positiva till ett grönt kort för att hålla häst

•

Nationella Stiftelsen ska hjälpa oss att arbeta med media och mediastrategi. Vi måste
visa upp oss och vad vi kan! Färdiga förslag, hur nå ut i media.

•

Marknadsföring av svenska hästturismen kan inte ske i ett litet inskränkt företag
/organisation, utan säljs på plats utomlands.
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•

Hästnäringens totala kommunikation – vad betyder hästnäringen för samhället i stort?
Saknas sådant grepp idag.

•

HNS skickade ut material till kommunerna. Väcka kommunerna – men hur?
Markägarna med i diskussionerna. Kommunboket har inte lett till någon diskussion –
finns det någon mottagare?

•

För lite att erbjuda turisterna. Hästen i Skåne – rida mellan slott och äta och dricka
gott. Problem med markfrågorna. Dialog ett måste.

Bakslag för hästfolket
•

De bakslag vi ser gäller transporter och ökade kostnader. Detta kan säkert komma.
Måste vara beredda på det och förändra vår struktur på exempelvis ridtävlingar.

•

Samåkning kommer inte att fungera, då riskerar vi hästarnas hälsa genom ökad
smittrisk.Utgångspunkten är att kostnaderna för transporter kommer att öka. En
positiv aspekt är att behov av gräsklippning etc. i stadsmiljö ökar. Det negativa
dominerar dock. Att transportkostnaderna ökar är ett hot mot landsbygden inte minst
för hästuppfödningen. Kanske klimatiska förändringar ändrar förutsättningarna norrut.
Önskescenariot är att man löser problemen med kostnader för transporter. Alternativet
är att myndigheter styr hur man använder drivmedel på landsbygden. Man kan till
exempel ha ”bosättningsfastighet” (nytt juridiskt begrepp) som innebär en kompensation för dyrt drivmedel. Med deklarationen kommer ett bensinkort och man kan åka
till bensinstationen får att hämta ut sin bensin som kompensation.

•

Även om omgivningen och samhället förändras är det viktigt att vi tar tillvara på
möjligheter. Vi ska bli bättre på att anpassa oss efter marknaden vilket leder till ökad
lönsamhet.

•

Ökad samordning av transport till ridtävlingar, på samma sätt som trav- och galoppbranschen, utvecklas. Vi behöver utveckling av transport med tåg.

•

Bakslaget kan komma fortare än 2013. Energifrågor kanske gör att det blir problem
för hästföretagare i Norrbotten.

•

Miljön framtvingar organisering kring transporter m m.

•

En fråga vi inte har berör är hur vi ska ta hand om våra hästar när de dör? Det är
viktigt att försäkringsbolag marknadsför tjänst som tar hand om sista vilan för hästen.

•

Ingen tjej ska lyfta tungt. Vi måste göra något åt våra ryggar. Vi måste underlätta
jobbet i stallarna. Det klarar inte enskilda företag idag. Större företag måste gå i
bräschen. Ta steget in i 2000-talet avseende arbetsmiljöfrågor.

•

Ridskolor måste få finnas i närhet av tätorter för att minimera transporter. Ökar de
sociala aspekterna, möjligt för barnen att ta sig själva dit.

•

Går att göra en hästvänlig miljö i en stadsmiljö.

•

Miljöaspekt att använda en häst till flera ryttare.

•

Köp foder och strö närproducerat för att minska långa transporter.

•

Att sköta gödselhanteringen är viktigt för miljöarbetet, gödsel kan ge både energi och
en återföring av näringsämnen till åkermarken.

•

Bilpool bra förslag.
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•

Högre drivmedelskostnader ökar kraven på samarbete.

•

Seriös diskussion om Allemansrätten – hästsektorn ta på sig ansvar.

Konkurrens om marken
•

Vad gäller att flytta hästverksamhet norrut, så växer inte gräset så bra där. Men
miljöförändringarna kan göra det varmare och det blir mer gräs där.

•

Glesbygd är en konkurrensfördel, Sverige har en stor potential eftersom glesbygd är
en bristvara inom EU.

•

Behöver tänka hästen som landskapsvårdare.

•

Billig mark – billig hästverksamhet. Försvinner om marken blir dyrare.

•

Norra delarna av Sverige är attraktivt område ur turismsynpunkt.

Arbetshästen i framkant på utvecklingen
•

Det är intressant med arbetshästar i framkant till exempel i skogen och för
gräsklippning. Det kan bidra till god lönsamhet.

•

Utkörningen med häst kommer att öka.

•

Brukskörning, ja.

•

Resonemanget om utveckling av användningsområden för arbetshästen är intressant.

•

Arbetshäst i stan? Häst naturligt inslag, hästgödsel inte farligt.

•

Användning av häst för transporter? Kanske inte så avlägset som man kan tro.

Förändrade ridtävlingar
•

Vi måste förändra ridtävlingarna. Det är viktigt med struktur inom ridsporten för att
klara förändringar.

•

Videotävling kan fungera.

•

Multianläggningar och professionella tävlingsarrangörer ökar samordning och
effektivitet. Längre tävlingstillfällen, flera dagar.

•

Många hästar i området en förutsättning för ridvägar. Vem betalar underhåll?

•

Ridvägar och ridleder olika saker. Ridleder dyrare pga sämre utnyttjande.

•

Problem för stora startfält och för dålig kvalitet.

•

Grundnivån på ridningen för dålig. Ingen beridarutbildning.

•

Många vill visa upp sig på tävling men inte traditionell hoppning och dressyr. Western
olika grenar!

•

Se över kunskapen som krav för tävling. Säkerhet- viktigast att kunna läsa hästen,
licensförfarandet vid travet bra.

Kommunal samverkan kring ridslingor och ridvägar
•

Den kommunala samverkan kring ridvägar ska förbättras. Det ska vara lika regler
inom alla kommuner, och mer samarbete. Det måste vara tvingande om en majoritet
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vill göra en ridväg och om någon sätter sig emot ska man lyssna på majoriteten.
Undvika att en person kan stjälpa ett helt projekt.
•

Vi ser ett ökande behov av hästturism och rekreation. Man kan ta tåg från Tyskland.

•

Upphandling av ridvägar är en affärsidé för konsult.

•

Nät av ridslingor och ridstigar bra för alla, även dem som inte gillar hästar.

•

Hästen med i samhällsplaneringen.

•

Kommunens roll att skapa platser där hästar får vara i samhället. Ridslingor och
ridstigar, behövs kanske olika nivåer på dessa beroende på hur frekvent användningen
är.

•

Hästen i samhället fortfarande ett problem för många kommuner.

•

Stadsnära ridning kräver mark. Allemansrätten gör att Sverige har bättre förutsättningar för ridning/rekreation.

•

Kommuner måste planera för ridvägar och mark för häst.

•

Nya typer av hästboende kan utvecklas mer.

•

Finns ingen samverkan mellan olika kommunala instanser inom samma kommun.
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