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HästPoolen

Sammanfattning
Projektarbetet startade med seminariet i Piteå, 2006-06-16, endast sex anmälda, vilket
berodde på vårbruk och andra aktiviteter. Vi beslutade att flytta fram seminariet till ett senare
tillfälle.
Seminariet hölls 2006-10-13, på Western Farm i Boden med 19 intresserade.
Projektledaren har sedan projektets uppstart genomfört träffar med Heart of Lappland
(Swedish Lappland) för samarbete och inträde i organisationen.
Under sommaren har HästPoolen medverkat vid, Kalix Mässan, Nolia i Piteå, brukshästens
dag och lantras dagar på Hägnan. En av HästPoolens anslutna entreprenörer, har tre
dagar/vecka klippt gräs i Luleå kommun, en annan entreprenör har avverkat och kört fram
skog och energi ved på Arcus camping i Luleå, uppdragen har rönt stor uppskattning bland
turister och boende i kommunen.
Detta visar på olika möjligheter, att använda hästen i tätortsnära arbeten och samtidigt ge
positiva effekter för människor som befinner sig i närområdet.
Projektledaren har medverkat vid en Europeisk konferens i Frankrike, där presenterade sex
länder tjänster med häst, i kommuner och städer. Ett exempel är transport av barn till skolan
med häst, samma entreprenör samlar tomglas i kommunen, 300 ton/år. Bevattning av
blommor är ett annat inslag i en liten stad i södra Tyskland. Luxemburg har en entreprenör
med åtta anställda och 15 hästar i varierande arbete. I London sköts de stora parkerna med
häst, där är den turistiska attraktionen huvudsyftet. Sociala aspekter, som när hästen används i
arbete med, återanpassning av långtidsarbetslösa, missbrukare, kriminella, är ett annat stort
syfte med hästens användning i städer och kommuner i Frankrike.
Sverige presenterade en film, som visade moderna redskap för skötsel av skog och
gräsklippning, samt hästen i professionellt arbete inom tätortsnära områden. Vi fick stor
uppskattning för den pedagogiska filmen och de redskap som utvecklats, arrangören ville
behålla filmen och vi fick även beställning på fler filmer. Det kom fram önskemål om ett
Europeiskt samarbetsprojekt för att utbyta erfarenheter, produkter och lämpligt häst material.
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Skogshästen och HästPoolen medverkar vid Park & Bad mässan i Göteborg, 14 - 16
november, för att visa ansvariga för parker och tätortsnära skogar/områden, möjligheterna
med att använda häst.
www.hastpoolen.se är under förbättring och utveckling, intresset är stort för hemsidan
(genomsnitt 47 besök/vecka).
Studieresa är planerad till Jämtland och Norge, för att besöka turismföretag som arbetar med
häst.
Medverkande i HästPoolen har fått inbjudan till seminariet, ”paketering av turistiska
produkter” som LRFs projekt, Upplev Landet i Norr arrangerar i början av december.
Projektledaren har besökt verksamma och potentiella deltagare, för att inventera individuella
behov och önskemål.
Vision
Efter genomfört projekt kan vi i framtiden se många möjligheter till fungerande och hållbara
lösningar för landsbygdens fortlevnad. Framtidsvisionen är att:
• Skapa fler försörjningsmöjligheter på landsbygden.
• Göra regionen mer attraktiv för de boende och mer lockande för besökare.
• Minska användningen av drivmedelsbaserade redskap och maskiner.
• Bevara kultur- och naturmiljöer.
• Skapa en stark marknadsposition för nätverkets gemensamma varumärke.
• Öka nyttjandet av hästen.
• Skapa ett nationellt nätverk av hästentreprenörer.
Syfte
Syftet med projektet är att öka förutsättningarna för användandet av hästen samt bidra till
entreprenörernas försörjningsmöjligheter inom hästnäring och medverka till att uppnå
regeringens samt myndigheters miljömål.
Mål
Det övergripande målet är att skapa en grund för ett nätverk av hästentreprenörer, främst inom
Norrbottens län, för att öka samarbetet mellan företagarna samt för att skapa ett bredare utbud
av hästtjänster. Projektets mål sammanfaller med att förverkliga de insatsområden som
Sveriges miljö- och landsbygdsprogram har arbetat fram.

Arbetsorganisation
Styrgruppen består av, Lennart Enberg Hushållningssällskapet, Alec Lundström
Hushållningssällskapet, Helené Skogqvist Hushållningssällskapet, Anna-Caisa Lindbäck
Föreningen nordsvenska hästen Norrbotten, Jan G Nilsson Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Referensgruppen består av, Ann-Mari Andersson Kalix Kommun, Bo Wiberg Grans
naturbruksskola, Ewa Iggström Bodens Kommun, Jenny Göransson Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Lars Hällgren Länsstyrelsen i Norrbotten, Peder
Nilsson Kalix naturbruksgymnasium, Sigvard Gustavsson Svenska Ardennerföreningen, Kåre
Gustavsson Föreningen nordsvenska hästen, Alf Olofsson Skogshästen, föreningen för
körning med häst, Maria Lundbäck Hushållningssällskapet.
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Genomförande
Vecka 24
Vecka 25
Vecka 27
Vecka 29
Vecka 30
Vecka 31
Vecka 32
Vecka 33
Vecka 34
Vecka 37
Vecka 40
Vecka 41
Vecka 42

Vecka 44
Vecka 46
Vecka 47
Vecka 48
Vecka 49
Vecka 50
Vecka 2
Vecka 5
Vecka 6

Start av projektet.
Träff med Länsstyrelsen
Medverkan, Pajala marknad.
Träff med Boden turism.
Medverkan, Kalix Mässan.
Medverkan, Lantrasdagar, Hägnan Gammelstad.
Medverkan, Nolia Mässan, Piteå, Fnh Dagen Skara, Elmia Häst Jönköping.
Medverkan, landsbyggdstrav i Boden, fritidsmässa i Gällivare.
Besök Sjöbo kommun, hästens betydelse i kommunen.
Träff i Kalix med de kommuner som ingår i projektet, Hästens betydelse i
kommunen Träff med Heart of Lappland.
Möte mellan hästnäringen och representanter för Kalix kommun.
HästPoolen seminarium.
Besök Haninge kommun, hästens betydelse i kommunen. Medverkan vid
Europa
konferens i Trouville, Frankrike.
Hästhantering, förbereda hästen för professionellt arbete, 1: a av 6 träffar.
Presentation av projektet för SJV i Jönköping.
Medverkan vid parkmässan i Göteborg.
Medverkan vid Länsstyrelsens information, nya Lp.
Hästhantering.
Besök hos aktiva i HästPoolen.
Hästhantering.
Styrgruppsmöte, villkor för mentorskapet fastslogs.
Thomas och Anna-Caisa Lindbäck är först ut med att vara mentor, 5 dagar i
unghästhantering och förberedande inkörning.
Medverkan på Jordbruksdepartementet i Regeringen samarbetsgrupp.
Besök hos aktiva i HästPoolen.

Information
Hemsidan för HästPoolen är nu i drift, adress: www.hastpoolen.se
Många positiva reaktioner, förfrågningar och konkreta uppdrag är resultatet av hemsidan.
Projektet har samlat deltagare, med skiftande önskemål, beroende om man är ny, eller deltagit
i tidigare projektet Hästkraft.
Några har fullt upp med arbete och är ensamma i företaget, någon är i fas att starta företag,
ibland är det svårt att samla och hitta lämpliga aktiviteter som passar entreprenörerna.
Konsumentverkets dokumentation och utbildning för säkrare konsumenttjänster, blir ett av
underlagen för HästPoolens kvalitetssäkring.
Vi ser stora möjligheter att utveckla hästentreprenörer med hjälp av projektet, som fortsätter
fram till 2007-06-30
Vid ett möte på Jordbruksdepartementet den 31 januari redovisades resultat av de projekt som
fått medel av de 15 miljoner som regeringen bidragit med. HästPoolen fick stort beröm för
projektet samt de resultat och intentioner som redovisats. Det ger ett visst hopp om fortsatt
stöd för en fortsättning med att utveckla hästen i arbete.
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Diskussion
Arbetet fortsätter enligt projektplanen, kontakter med befintliga och potentiella
hästentreprenörer, visningar för allmänhet och andra köpare av hästtjänster.
Utvecklingsprogrammet utformas efter projektbeskrivningen med hänsyn till de
medverkandes önskemål. Tidsplan för fortsatta aktiviteter fastställs och skickas till deltagarna,
samt information om kommande studieresa till södra Sverige och Polen, april 2007.
Projektledningen väntar på tid för uppdatering av hemsidan, med tydligare och mer informativ
öppningssida. Vi hoppas med en början till att kunna ansluta hästentreprenörer i övriga
Sverige.
Vi hoppas på ett besök av Magnus Nordgren, SJV under våren 2007 för att visa upp några
entreprenörer i HästPoolen.

Kalix 2007-02-20
Projektledare HästPoolen
Lennart Enberg

4

