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Hästen i kommunen – betyder mer än du tror
Sammanfattning
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) har med finansiering
från Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt Hästföretagande utarbetat
skriften Hästen i kommunen – betyder mer än du tror. En praktisk guide för
kommunens medarbetare.
Bakgrunden är de senaste årtiondenas utveckling både vad det gäller antalet
hästar samt användningsområdet. Från att ha varit ett nyttodjur under början av
1900-talet är hästen idag en del av en upplevelsenäring, som skapar stora
värden. Svensk hästnäring genererar en omsättning på ca 45 miljarder kronor
och cirka 28 000 heltidsarbeten per år. Hästen utgör också en betydande del i
den svenska landsbygds- och jordbrukspolitiken samtidigt som hästen blir en
alltmer tätortsnära företeelse. Utvecklingen innebär att hästen och hästnäringen
i olika avseenden och i allt högre omfattning behöver beaktas i samhällsplaneringen.
Skriften riktar sig främst till Sveriges kommuner och deras medarbetare, som
ska ha nytta och användning av boken i sin handläggning av olika
hästrelaterade frågor. Eftersom hästsektorn har vuxit kraftigt de senaste
årtiondena och därmed fått ökade forskningsanslag ökar ständigt kunskapen
inom hästnäringen. Boken refererar därför i texten till såväl pågående som
avslutad forskning. Tanken är att boken på så sätt ska hjälpa till att peka framåt
mer än bakåt och bidra till nytt tänkande och nya lösningar till gagn för alla
parter.
Eftersom handläggningen av samma typ av hästärenden kan variera mellan
olika kommuner är förhoppningen att boken ska kunna vara någon form av
”likriktare” i sådana frågor. Boken ska förhoppningsvis även ge inspiration och
tips på hur man kan arbeta inom kommunen för att utveckla kunskapen om och
relationerna till den lokala hästnäringen för att på så sätt främja näringens
utveckling.
Boken finns tillgänglig för nedladdning på www.nshorse.se.
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Bakgrund
Under 2006 drev NS projektet Hästens lokala betydelse och potential – ett
samarbetsprojekt mellan hästnäringen och kommuner för att främja
hästföretagande. Fem kommuner deltog. Projektet tog fram verktyg för att
kartlägga och analysera den lokala hästnäringen. Genom projektet fick de
deltagande kommunerna ökad kunskap om hästnäringen och dess villkor samt
möjligheter och hinder för fortsatt utveckling.
Under projektets gång framförde kommunerna och andra medverkande att det
skulle behövas en ”handbok” eller en ”praktisk guide” där man lätt kan hitta
samlad information kring, för kommunerna relevanta, hästrelaterade frågor.
När en fråga eller ett problem uppstår kan det i dag vara svårt för kommunerna
att veta vart de ska vända sig för att få mer information.

Syfte och effektmål
Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för hästnäringens möjligheter
att utvecklas i Sverige.
Målet för projektet har varit att ta fram en praktisk guide som ska vara ett stöd
för kommunernas medarbetare i deras arbete med olika hästrelaterade frågor.
Förväntade effekter av projektet:
ökad kunskap om hästens roll och betydelse för samhället
ökad uppmärksamhet om hästnäringens potential och utveckling
ökat samarbete mellan hästnäring och kommun
ökad kännedom om problem och hinder för näringens lokala utveckling
minskat antal problem och konfliktområden

Måluppfyllelse
Målet för projektet har varit att utarbeta en praktisk guide för kommunens
medarbetare som ska vara ett stöd för kommunens medarbetare i deras arbete
med olika hästrelaterade frågor. Innehållet är uppdelat efter
verksamhetsområde. Inom respektive område redovisas olika kända fakta men
även frågor där alla svar inte finns ännu berörs också. Därför finns referenser
till såväl pågående som avslutad forskning.
Innehållet har i största möjliga mån inhämtats från befintliga forsknings- och
projektrapporter. Catharina Svala, SLU i Alnarp, har bidragit med underlag
beträffande relevant forskning. Materialet innehåller också exempel på hur
olika kommuner arbetat med att lösa vissa hästrelaterade frågor.
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Boken är kostnadsfri och trycks i 5000 exemplar och distribuerats till följande
förvaltningar eller motsvarande i samtliga kommuner:
Turism
Idrott/Fritid
Handikappomsorg
Individ- & familjeomsorg
Invandrar- & flyktingfrågor
Sjukvård
Miljöskydd/Naturvård
Räddningstjänst
Stadsbyggnad/Planering/Bygglov
Industri/Näringsliv
Kommunalråd
Kommunfullmäktigeordförande
Marknadsföring av boken sker under januari 2008 i SKLs tidning, Dagens
Samhälle. Boken finns även tillgängligt på NS’s hemsida, www.nshorse.se.
Där finns också ytterligare material som inte har fått plats i boken.
Projektets betydelse för den lokala hästnäringen
I och med att kommunens medarbetare får större kunskap om hästen och
hästnäringen är förhoppningen att kommunerna i högre grad betraktar och
behandlar hästnäringen som en näring liksom andra näringar. Till följd av de
senaste decenniernas starka tillväxt av hästar och framväxten av en hästnäring
behöver näringen i högre grad beaktas i samhällsplaneringen. Förhoppningen
är att så ska ske och att detta ska ge näringen tydligare och mer långsiktiga
förutsättningar, vilket torde vara av vikt för näringens benägenhet att utvecklas
och investera.
Projektets betydelse för kommunen
Förhoppningen är att boken ska komma till användning, vara en källa för
information och kunskap och ett verktyg för kommunernas tjänstemän i deras
arbete generellt och speciellt i deras hantering av hästrelaterade frågor. Med
ökad kunskap växer förhoppningsvis viljan att prova nya sätt att använda sig av
hästen i kommunens arbete och utveckling. Eftersom handläggningen av
samma typ av hästärende kan variera mellan olika kommuner är förhoppningen
att boken ska kunna vara någon form av ”likriktare” i sådana frågor.
Tidsplan
Projektet inleddes april 2007. Projektet avslutas i december 2007. Projektet har
därmed bedrivits inom ramen för den fastställda tidsplanen.
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Genomförande
Projektorganisation
Projektledare för projektet har varit Bibbi Bonorden, Sanda Gård AB.
Styrgruppen har bestått av Stefan Johanson (NS), Elisabeth Backteman (NS)
och Bibbi Bonorden, projektledare.
Projektet har genomförts i samarbete med SLU i Alnarp genom Chatarina
Svala.
Projektadministration och styrning
Projektadministrationen har köpts av Sanda Gård AB. Den ekonomiska
rapporteringen har skötts av Elisabeth Backteman, NS.
Metoder och verktyg
Arbetet med handboken inleddes med att samla information och gå igenom
relevanta forsknings- och projektrapporter. Under förarbetet togs även kontakt
med sakkunniga personer inom respektive ämnesområde. De sakkunniga
personerna har förutom att bistå med information även läst och faktagranskat
materialet. Innehållet är uppdelat efter verksamhetsområde, för att läsaren
lättare ska hitta det som den behöver, oavsett var hon eller han arbetar inom
kommunen.
SLU i Alnarp har bistått med fakta om det som sker inom forskningsområdet
samt i övrigt faktagranskat innehållet.
Boken finns både i tryckt format men även i pdf-format på www.nshorse.se.
Boken marknadsförs genom två halvsidesannonser under januari 2008 i
Sveriges Kommuner och Landstings tidning, Dagens Samhälle. I samband med
att boken skickas ut till landets kommuner i början av 2008 kommer media att
informeras.

Erfarenheter - vad vi lärt oss
Tillgången till dokumenterat material har varierat mycket mellan de olika
områdena. Underlaget i ett par kapitel baseras därför på den sakkunskap som
finns hos vissa personer. Exempel på sådana områden är:
Friskvård och hälsa
Integration
Omsorg
Djurlivräddning
Turism
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Tanken var från början att presentera boken vid tre seminarier till vilka
kommunerna skulle bjudas in. Men på grund av att andra aktörer bjöd in
kommunerna till andra seminarier under samma tidsperiod togs beslutet att i
stället hitta andra kommunikationskanaler med kommunerna för att
marknadsföra boken. En slutsats av detta är att kommunikationen mellan olika
organisationer och projekt måste förbättras.

Bilagor
Bifogade som egna filer. Lanseras först i januari 2007
Boken Hästen i kommunen – betyder mer än du tror
Annonskampanj i tidningens Dagens Samhälle

Kontaktuppgifter
För kontakt med NS eller ytterligare information om NS gå in på
www.nshorse.se.
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