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Hästen i landsbygdsprogrammet
Sammanfattning
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) och Svenska Travsportens
Centralförbund (STC) har med finansiering av Statens Jordbruksverks satsning på Livskraftigt
Hästföretagande genomfört projektet Hästen i landsbygdsprogrammet.
Bakgrunden är den nya programperioden som omfattar åren 2007-2013 samt bedömningen att
vissa förutsättningar ändrats som ökar möjligheterna för hästnäringen att få del av de
ekonomiska stöden.
Inom ramen för projektet 23 länsvisa informationsträffar genomförts i landet. På dessa träffar
har NS, STC, Länsstyrelsen och LRF Konsult medverkat.
Till träffarna har hästföretagare, hästorganisationer, kommuner och övrigt intresserade varit
välkomna. Intresset och deltagarantalet till träffarna har varit mycket stort. Antalet deltagare
har varit totalt ca 975 personer.
Hästföretagarna har uttryckt att det är viktiga och intressanta frågor som lyfts vid träffarna
och de har varit mycket intresserade av vad respektive Länsstyrelse har haft att säga om
hästnäringen och dess möjligheter. LRF Konsults information om affärsplaner har också väckt
stort intresse.
Genomförda träffar har inneburit nya nätverkskonstellationer inför framtiden.

Bakgrund
Hästar och hästnäringen har stor betydelse för utveckling av landsbygden. En stor del av de
verksamheter som tillsammans utgör hästnäringen bedrivs på landsbygden med eller utan
koppling till det traditionella jordbruket. Hästnäringen är till största delen uppbyggd av
småföretagande och småföretagande är ofta en viktig förutsättning för möjligheten att kunna
bo och verka aktivt på landsbygden. Hästen kan också utgöra en drivkraft att flytta från stad
till landsbygd och bidrar på så sätt till landsbygdsboende och upprätthållandet av
servicestrukturer. Inte minst utgör hästar och hästhållning en meningsfull fritid för många på
landsbygden. Många av de nya företagen inom hästnäringen växer fram just på landsbygden.
Under perioden 2007-2013 ska, genom EU’s landsbygdsstöd, totalt 35 miljarder kronor
fördelas till olika ändamål med syfte att stödja utvecklingen av landsbygden i Sverige. Detta
ger många som verkar inom hästnäringen stora möjligheter. Bedömningen är att det nya
landsbygdsprogrammet ger hästnäringen ökade möjligheter att söka pengar jämfört med tigare
perioder. Det är framför allt tre faktorer som bidrar till detta. För det första är kopplingen till
det traditionella jordbruket svagare. För en del av stödet saknas sådan koppling helt. För det
andra så räknas avel av hästar numera till den s.k. primärproduktionen vilket innebär ökade
möjligheter för sådan hästnäring att söka stöd som riktas till primärproduktion. För det tredje
ligger det stor vikt vid småföretagande och framför allt s.k. mikroföretagande (med färre än
10 anställda). Till denna kategori torde en överväldigande majoritet av hästnäringen höra.

Syfte och mål
Projektet syfte har varit att ta tillvara de möjligheter som ges för hästnäringen i det nya
landsbygdsprogrammet 2007-2013, i syfte att främja näringen på bästa möjliga sätt.
De övergripande målsättningarna med projektet har varit att:
skapa medvetenhet hos aktiva inom hästnäringen om de möjligheter
landsbygdsprogrammet kan innebära,
skapa ett nätverk mellan olika berörda myndigheter och näringen i frågor som rör
hästnäringens roll i landsbygdsprogrammet,
skapa ett nätverk som kan arbeta med att hjälpa enskilda hästföretag i de olika länen
med allt arbete som kan uppkomma i samband med hästnäringen i
landsbygdsprogrammet.

Måluppfyllelse
Inom ramen för projektet Hästen i landsbygdsprogrammet har 23 informationsmöten hållits i
landet. Mötena har genomförts länsvis i samtliga län utom nn – län. På dessa träffar har NS,
STC, Länsstyrelsen och LRF Konsult medverkat.
Till träffarna har hästföretagare, hästorganisationer, kommuner och övriga intresserade varit
välkomna. Intresset och deltagarantalet till träffarna har varit mycket stort. Antalet deltagare
har varit totalt ca 975 personer. Marknadsföringen av informationsmötena har skett genom
annonser i tidningen Ridsport, Travronden, länstidningar samt genom riktade inbjudningar.
Informationen har också legat på några organisationers hemsidor. Representationen från
hästnäringen vid mötena bedöms ha varit bred. Såväl etablerade företagare som dem som

precis är i färd med att starta verksamhet samt hobbyutövare och organisationer har deltagit.
Många olika inriktningar, såväl sportsligt som verksamhetsmässigt, har deltagit.
Två av flera viktiga frågor som besvarats vid informationsmötena är:
- vilka förutsättningar och möjligheter finns för hästnäringen i stort att få del av dessa
ekonomiska resurser?
- vilken hjälp finns att få för den enskilde hästföretagaren som vill ansöka om stöd för
att utveckla sin hästverksamhet?
Hästföretagarna har uttryckt att det är viktiga och intressanta frågor som lyfts vid träffarna
och de har varit mycket intresserade av vad respektive Länsstyrelse har haft att säga om
hästnäringen och dess möjligheter. LRF Konsults information om affärsplaner har också väckt
stort intresse.
Projektet har inneburit samarbete och nya nätverk mellan olika parter inom hästnäringen, både
på hästföretagarnivå och på organisationsnivå.
Informationsmötena har också fått uppmärksamhet och utrymme i media, såväl hästmedia
som övrig media.
Tidsplan
Projektet inleddes i april 2007 och avslutade i december 2007. Projektet har därmed bedrivits
inom ramen för den fastställda tidsplanen.

Genomförande
Projektorganisation
Projektet har varit ett gemensamt projekt för NS och STC. Som projektägare har Elisabeth
Backteman, NS, fungerat. Projektledare för projektet har varit Karin Lundqvist, LRF Konsult
AB.
Styrgruppen har bestått av Johan Abenius, STC, Christina Olsson, STC, Elisabeth Backteman,
NS, Mats Norberg, LRF Konsult AB och Karin Lundqvist, LRF Konsult AB.
Aktiviteter
En gemensam första träff genomfördes i Stockholm den 10 maj där STC och NS stod som
arrangörer. Inbjudan gick till ansvariga konsulter inom LRF Konsult, representanter för
Länsstyrelserna runtom i landet samt organisationer inom hästnäringen. Några av landets
länsstyrelser fanns representerade på mötet. Projektet diskuterades ingående under dagen och
genom grupparbeten framkom förslag på upplägg inför de länsvisa träffarna.
De länsvisa träffarna har genomförts under oktober – november månad. Marknadsföring av
träffarna har skett både på central och lokal nivå.
Längden på träffarna har varierat runtom i landet, från ett par timmar upp till en heldag.
Programmet har innehållit åtminstone följande punkter:
Inledning på dagen/kvällen, LRF Konsult

Presentation av projektet/Hästnäringens betydelse i samhället, STC/NS
Hästen och Landsbygdsprogrammet, Lst
Affärsutveckling, varför behövs en affärsplan och hur går man tillväga?, LRF Konsult
Summering och hur går vi vidare?

Erfarenheter – vad vi lärt oss
Årets projekt har skapat samarbete och nya nätverk mellan olika parter inom hästnäringen,
både på hästföretagarnivå och på organisationsnivå. Detta är något som vi kan fortsätta att
bygga vidare på.

Kontaktuppgifter
För kontakt med NS och ytterligare information om NS och projektet hänvisas till
www.nshorse.se.
För kontakt med STC och ytterligare information om STC gå in på www.travsport.se.

