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Slutrapport Främjande av Livskraftigt hästföretagande 2006.
Projektansvarig är Vaggeryds Näringslivsråd i samarbete med Statens Jordbruksverk,
Regionförbundet Jönköpings län, Länsstyrelserna i Jönköping och Kronobergs län, LRF,
Hushållningssällskapet, Vaggeryds kommun och Jönköping-Vaggeryds travsällskap.
Målsättningen var:
• att genomföra Hästens dag den 23 september
• att identifiera och starta upp nätverk med koppling till hästnäringen
• att bistå hästföretagen med rådgivning genom Kreativ Arena (Vaggeryds Näringslivsråd)
• att vidareutveckla travbaneområdet i Vaggeryd till hela regionens hästområde
Vi har genomfört hästens dag 23 september enligt målsättningen. Ca 2 000 besökare fick uppleva
en heldag med ca 30 utställare från skilda branscher. Projektorganisatörerna hade ett eget
”rådgivartält” för besökarna. Över 100 hästar fanns med i de olika disciplinerna och många raser
var representerade. Tre seminarier genomfördes med inriktning på hästföretagande.
1. Professor Ingvar Fredriksson – hållbart hästföretagande
2. Titti Jörngran LRF – lönsamt hästföretagande
3. Hanna Persson SLU – tätortsnära hästföretagande
Ett digert program aktiviteter genomfördes under dagen exempelvis hästtaxi, flätning, IR-terapi,
barnridning, ardennerkörning, natural horsemanship, travlopp, montétrav, ardennergalopp, 4-spann
samt hopptävlingar och mästerskap.
Tillsammans med Hushållningssällskapet har vi identifierat ca 60 hästföretag som vill gå med i
olika nätverk för att stärka företagandet. Träffarna har genomförts i november, och den huvudsakliga inriktningen har varit ekonomirådgivning med Hushållningssällskapet som organisatör.
Genom undertecknad har individuell rådgivning genomförts till hästföretagare i huvudsak inom
Vaggeryds kommun. I enstaka fall har även regional rådgivning förekommit. Som projektledare har
jag också föreläst på SJVs seminarier i samband med Elmia Lantbruk och där redovisat projektet
tillsammans med en hästföretagare från regionen.
Travbaneområdet i Vaggeryd har genom hästdagen den 23 september fått en ny ”kundgrupp”. Hela
området visar sig vara idealiskt för stora hästevenemang, från hopptävlingar till körningar med
ardenner och islandshäsar. Flera nya stora evenemang planeras framöver. Bland annat har vi redan
genomfört körkurs den 17-18 november 2006.
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Projektgruppen har bestått av:
Kristin Stark, Vaggeryds kommun,
Eva Engström, LRF,
Jan-Sivert Antonsson, Hushållningssällskapet,
Eric Andersson Länsstyrelsen,
P-G Gustavsson, Vaggerydstravet
PO Toftgård, Vaggeryds Näringslivsråd. proj.ledare

kristin.stark@vaggeryd.se
eva.engstrom@lrf.se
jan-sivert.antonsson@hush.se
eric.andersson@f.lst.se
vaggeryd@swipnet.se
per.olof.toftgard@vaggeryd.se

Projektgruppen har träffats 14 gånger för planering och uppföljning av projektet. Vi har deltagit i
Jordbruksverkets redovisning av samtliga projekt den 14 november, och genomfört en studieresa till
Hästmässan i Västerås den 10 mars 2006.
Totalt har vi lagt ner ca 1 000 timmar för att genomföra projektet.
Ekonomiskt har vi haft en ram på 350 000 kronor. Medverkande organisationer har utöver denna
ram bidragit med ett stort antal ideella timmar.
Genom en tipstävling har vi under hästdagen, via kryssrutor, kartlagt intresset hos besökarna. Dessa
önskemål ligger till grund för de utbildningar/nätverk som bildats/bildas. Studenter på KYhästutbildningen vid Fenix Kunskapscentrum har under hela dagen genomfört intervjuer/enkäter
med både besökare och utställare. Värdefulla synpunkter har på detta sätt kommit projektgruppen
till del.
Ett uppföljningsmöte har hållits där projektgruppen tillsammans med rasföreningar, klubbar m fl
summerat alla intryck från hästdagen.
Sammantaget är projektgruppen tillsammans med både besökare och utställare överens om att
arrangemanget var lyckat och vi strävar efter att kunna genomföra liknande aktiviteter kommande
år. Vi har också konstaterat att vi behöver en långsiktighet i hästsatsningarna i Jönköpings län.
Därför har vi tillsammans med LRF beslutat söka nya pengar till fortsatta utvecklingsprojekt både i
samarbete med SJV och inom nya Landsbygdsprogrammet.
Vaggeryd den 1 februari 2007

P O Toftgård, projektledare
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