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Sammanfattning
LRF har under året drivit projektet Lönsamt hästföretagande inom programmet Livskraftigt
hästföretagande. I projektet har flera delar ingått där kompetensutveckling för hästföretagare
och seminariet ”Den goda hästarbetsplatsen” har varit direkt riktade till hästföretagare som ett
led i företagsutveckling. Materialet om hästverksamhet och Allemansrätt har fått en stor
spridning och har delats ut på mässor hästtävlingar. Hästhusesyn som tydliggör lagar och
regler samt hästgödsel är områden som berör alla hästägare, stor som liten.
Kompetensutveckling för hästföretagare
LRF har tillsammans med LRF Konsult genomfört tredagars kompetensutveckling för
hästföretagare på 5 platser i södra Sverige. Målgruppen för utbildningen var företagare som
har drivit sina företag ett par år och vill utveckla och fördjupa sina kunskaper inom området
ekonomi och företagande. Målet för utbildningen var att alla företagare skulle ha arbetat
igenom sin affärsplan. Ämnesområdena som gicks igenom var bl. a. SWOT-analys för varje
företag, marknadsföring, värdskap och lönsamhet.
Sammanlagt deltog 35 deltagare och utbildningen genomfördes i Malmköping, Trollhättan,
Karlstad, Kolbäck och Jällaskolan. Några kommentarer från deltagarna var – Bra att diskutera
med andra som också är hästföretagare, - Nyttigt att gå igenom reseersättningskalkylen, nu
ska jag höja reseersättningen.
Intresset för utbildningarna har varit lägre under 2008 än vad det var 2006. Orsaken till detta
kan vara flera men branschen kan vara på väg in i en mognadsfas där företagen vill arbeta i en
mer individuell miljö där det egna företaget är än mer i fokus
Projektet ansökt om stöd för en steg 2 utbildning. Materialet är framtaget men intresset fanns
inte hos deltagare under hösten. Förhoppningsvis kan utbildningar genomföras under 2009.
Allemansrätten.
Tryckningen av materialet Du, Hästen och Allemansrätt har gjort under året. Materialet har
fått stor spridning och många har beställt broschyrer. Under 2009 kommer arbetet med att
sprida information och försöka hitta olika lösningar för att minska konflikter mellan markoch hästägarna att fortsätta. Det är viktigt att förstå hur Allemansrätten ska användas och att
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alla parter följer de rättigheter och skyldigheter samt tar hänsyn tillomgivningen. Broschyren
finns i pdf-format på www.lrf.se/vi arbetar med/häst/verksamhet på annans mark

Den goda hästarbetsplatsen
- Roligt, lärorikt och väldigt inspirerande, - Kul övningar, mycket bra att tänka på och
inspirerande kursledare. Detta var några av kommentarerna som hördes när Hästnäringens
Yrkesnämnd (HYN) och LRF i samband med Globentävlingarna anordnade ett seminarium
för HYN:s praktikvärdar och andra hästföretagare. Föreläsare var Stig Wiklund, som på ett
engagerat sätt tillsammans med deltagarna pratade om människors olika drivkrafter och vad vi
upplever som en god hästarbetsplats. Sammanlagt 39 deltagare fanns på plats och alla kunde
utifrån sin egen utgångspunkt bl. a. reflektera över hur ofta vill jag ha ”feedback” på mitt
arbete och hur ofta ger jag ”feedback” på annans arbete. Deltagarna kom från hästnäringens
olika branscher.
Hästhusesyn
Arbete med Hästhusesynen har även i år resulterat i en tryckt version av Hästhusesynen.
Hästhusesynen innehåller lagar, regler och rekommendationer för områdena Yttre miljö,
djurskydd, arbetsmiljö, brand och barnsäkerhet. Läsarna kommer att känna igen publikationen
från tidigare år även om årets upplaga har bantats något i sidantal. Broschyren kan i januari
beställas via LRFs hemsida eller skrivas ut. www.lrf.se/vi arbetar med /häst/hästhusesyn

Hästgödsel
Att det finns så mycket information om hästgödsel är nog okänt för många. Nu finns
informationen, både skrifter och länkar samlad på på LRF:s hemsida. Hemsidan kommer att
vara lätt att uppdatera när regelverket ändras eller när nya publikationer tas fram. Sidan passar
både för hästägaren med ett fåtal hästar och för de större hästföretagarna. Läs mer på
www.lrf.se/vi arbetar med/häst/hästgödsel
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