Lathund kommuner ‐ var finns informationen?
För att få en bild av hur hästnäringen ser ut i kommunen måste vi kartlägga
antalet hästföretagare samt inriktningar och omsättning, antalet hästar samt
antalet utövare. Första steget är att få fram kontaktuppgifter (adress, e‐post,
hemsida) till kommunens företagare med inriktning häst. Nedan följer tips på
var ni kan hitta företagen. Självklart är det ju ni som är experter på era egna
kommuner och vet var informationen bäst finns att hitta.
Steg 1: Hästföretagare, skapa ett adressregister
Nedan följer exempel på olika verksamhetsinriktningar inom hästnäringen:
Travträning
Galoppträning
Uthyrning av stallplats/lösdrift/bete
Foderproduktion
Foderförsäljning
Ströproduktion
Ströförsäljning
Rid/körutbildning
Hästutbildning
Hästturism/ridlägerverksamhet
Tävlingsridning/körning
Försäljing av hästutrustning*
Tillverkning av hästutrustning*
Transportering av häst/ uthyrning av hästtransport
Slakteriverksamhet (inkl. transportering till slakt)
Försäkringsverksamhet
Veterinärverksamhet
Hovslageriverksamhet
Ridskoleverksamhet
Gödselentreprenad
Avelsverksamhet (stuteri)
Större evenemangs‐ och tävlingsarenor
Brukskörning
Friskvård (massage, homeopati, tandläkare, etc.)
Juridik & ekonomi för häst
Mäkleri av hästgårdar
*I utrustning ingår kringprodukter som borstar, täcken, sadlar, hästtransporter, vagnar,
skrittmaskiner etc.

Tips! Dessa företag bör gå att finna på kontoren: Miljö‐ och hälsa, kultur‐ och
fritid samt näringsliv, beroende på verksamhetsinriktning. Skatteverket,
Länsstyrelsen, Posten, Företagsfakta, Gula sidorna etc. kan också vara
användbara för att få fram informationen.
Steg 2: Antalet hästar finns det i kommunen
Att ta reda på antalet hästar i en kommun är inte så lätt som man kan tro.
Detta håller dock på att ändras i och med en ny lag som säger att alla hästar i
Sverige ska inneha hästpass. Ambitionen är att alla hästar ska finnas
registrerade hos respektive avelsförbund samt Jordbruksverket. I väntan på
att administrationen kring detta ska fungera tillfredsställande, får vi dock
nöja oss med uppskattningar om vi inte vill åka runt och knacka dörr i jakt på
hästar.
Tips! Företag som måste förpröva djurstallar och söka tillstånd för många
djur i samma djuranläggning gör det hos Miljö‐ och hälsokontoret
/Länsstyrelsen. De har därmed denna statistik. Länsstyrelsen i samarbete med
djurskyddsinspektören har även de register över hästar. Ridskolor och ibland
ridklubbar har förteckningar över antalet hästar i sina verksamheter. Här
finns dock risk för dubbelräkning och att vissa hästar utesluts helt, men det
ger ändå förhoppningsvis en bild av det totala antalet i kommunen. Hör
också med kommunens distriktveterinär, eller klinik och be dem göra en
uppskattning.
Steg 3: Antalet utövare
Ta fram antalet utövare i kommunen, det vill säga antalet hästintresserade
som på något sätt har hästen som antingen yrke eller hobby.
Tips! Rid/körklubbarna och ridskolorna har listor på sina medlemmar. Där
finns uppgifter om ålder, kön etc. som kan ge intressant statistik.

