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Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten
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Tfn: 036-15 58 67
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Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt
hästföretagande 2010
I januari utlyste Jordbruksverket fem miljoner kronor till nationella projekt
som ska främja ett Livskraftigt hästföretagande.
I första hand prioriteras projekt med inriktning på utveckling av regionala
forum för hästsektorn och utveckling av företagandet inom hästsektorn.
Projekten ska fokusera på frågor som är avgörande för hästsektorns positiva
utveckling. Projekten ska vara överförbara till hela landet och så många
som möjligt ska kunna ta del av resultaten. Att kommunicera resultatet är
en viktig del av projektet.
Pengarna är inte avsedda för satsningar i enskilda företag. För sådana
ändamål finns företagsstöd att söka via landsbygdsprogrammet. Det är
också viktigt att resurserna för främjande av Livskraftigt hästföretagande är
ett komplement till de möjligheter som finns i landsbygdsprogrammet.
Intresset var mycket stort. I den slutliga handläggningen fanns 51 projektansökningar med ett totalt sökt belopp på 15 640 489 kronor. Det innebar en
hård prioritering bland projekten.
Regionala forum för hästsektorn
Behovet av dialog och samförstånd i viktiga samhälls-, verksamhets- och
framtidsfrågor som berör häst, och verksamheter som är relaterade till häst,
har betonats starkt under de senaste åren. Det gäller både från sektorns och
från det offentligas sida. Utan struktur för samverkan, är risken stor, att
frågor som rör helheten och som har långsiktig betydelse faller mellan
stolarna.
Regionala forum har som syfte att samverka inom övergripande områden
och stärka hästsektorn. I samverkan ingår regionala aktörer som
länsstyrelser, regionförbund och kommuner samt organisationer för
småföretagare, hästsport, avel och uppfödning. Exempel på frågor som
regionala forum kan arbeta med är att ta med hästrelaterade verksamheter i
samhällets planeringsprocesser och beslutsprocesser, hästnäringens hållbara
tillväxt, främjandet av en god hästvälfärd samt frågor beträffande
hästsektorns miljöpåverkan.
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Beslutade projekt
Regionala forum för hästsektorn – Regionala ”Lärprojekt”
Syftet är att hästen och hästrelaterade verksamheter integreras som en
självklar del av samhället och i samhällets planerings- och beslutsprocesser,
främja hästföretagens hållbara tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft samt
trygga en god hästkultur och hästvälfärd.
Målen är att ha skapat mätbara mervärden för inblandade aktörer i
"Lärprojekten", att ha utvecklat modeller/metoder för att kunna arbeta mer
strategiskt med regional utveckling i samråd med hästsektor och samhälle
med utgångspunkt i Svenska Ridsportförbundets distrikt som regionala
kunskapscentrum för de frågor som berör hästen i samhället, att ha tagit fram
statistik som beskriver ridsportens värden i siffror samt att denna statistik
enkelt ska kunna sorteras för att möta vad som efterfrågas av kommun
/länsstyrelse och andra aktörer i hästsektorn samt att ha skapat
verktyg för hur man genomför en inventering/kartläggning av aktörer på
regional nivå samt respektive aktörs roll.
Ett samarbete kommer att ske med Hästnäringens Nationella Stiftelses
projekt Främjande av Regionala Forum för Hästsektorn.
Genomförare är Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus,
734 94 Strömsholm.
Kontaktperson är Kicki Ronnerberg Bäckman, 0220-456 09,
0709-79 56 09, kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se

Främjande av Regionala Forum för Hästsektorn
Syftet är att främja hästsektorns hållbara tillväxt genom god kontakt och
effektiv samverkan inom områden som berör flera delar av hästsektorn på
regional nivå.
Målen är att utveckla former för en ömsesidig dialog och samverkan mellan
Hästnäringens Nationella Stiftelse/Hästnäringens Representationsråd och
regionala forum för hästsektorn samt att med utgångspunkt i Svenska
Ridsportförbundets förstudie, 2009, "Regionala forum för hästsektorn"
främja etablering av regionala forum över landet.
Ett samarbete kommer att ske med Svenska Ridsportförbundets projekt
Regionala forum för hästsektorn – Regionala ”Lärprojekt”.
Genomförare är Hästnäringens Nationella Stiftelse, 181 89 Stockholm.
Kontaktperson är Stefan Johanson, 08-627 20 00, 0705-27 21 85,
stefan.johanson@nshorse.se
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Ridskolan i samhället – idag och i morgon
Syftet är att stärka ridskolans positiva utveckling och hållbara tillväxt genom;
likställt samhällsstöd pojk- respektive flickidrott, tillgång till funktionella
kostnadseffektiva anläggningar som uppfyller samhällets och besökandes
krav, ökad kunskap och samverkan ridskolan och samhället, utveckling av
ridskolans erbjudande och samhällsnytta.
Målet är att genomföra deltagande vid IDA-mässan, Svenska Mässan, i
Göteborg den 24 - 26 november 2010 med två seminarier; ”En Riktig
Ridskola - betyder mer än du tror” samt ”Bygga nytt & bygga om - dagens
och framtidens ridanläggningar”.
Genomförare är Ridskolornas Riksorganisation, Ågesta Gård, Vidjavägen 4,
123 52 Farsta.
Kontaktperson är Eva Netterberg, 08-646 42 00, 0702-16 21 65,
eva@hars.info

Hästföretagarforum
Syftet är att i samband med Göteborg Horse Show årligen arrangera ett
Hästföretagarforum med intressanta seminarier och mötesplatser för alla
hästföretagare i syfte att öka företagarnas lönsamhet, att på sikt göra forumet
till ett internationellt arrangemang med samma inriktning samt att erbjuda
en mötesplats för hästföretagare, politiker och handläggare.
Målet är att ha genomfört Hästföretagarforum 2010 med gott resultat, vilket
innebär att de tunga aktörerna inom hästnäringen ställde sig bakom forumet,
att forumet fick god respons från deltagarna samt att forumet haft ett
inspirerande program som täckte in flera delar av hästföretagandet.
Genomförare är Got Event AB, Box 349, 401 25 Göteborg.
Kontaktperson är Marie Lundmark, 0703-13 88 87,
marie.lundmark@ellberga.com

Destination Svensk Ridturism
Syftet är att Sverige ska bli ledande i Europa som destination för naturbaserad
upplevelseturism.
Målet är att utveckla en modell för att bygga en destination med ett kluster av
exportmogna naturturismföretagare, att prova olika vägar ut till den
internationella marknaden för exportmogna hästturismprodukter samt att de
företag som kommit längst i sin exportmognad gynnar hela branschen både
som förebilder och genom att lära av varandra.
Genomförare är Ratatosk produktion, Sjövägen 10, 830 05 Järpen.
Kontaktpersoner är Olle Forsell, 0140-911 33, 0706-48 83 28,
olle.forsell@atur.se , Maria Kjellström, 0647-100 12, 0706-07 40 44,
maria@ekoturism.org
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Spelregler för hästföretagaren – Fas 2
Syftet är att höja den ekonomiska kompetensen hos hästföretagarna och
skapa en medvetenhet om de spelregler som gäller för att lyckas med sitt
företagande.
Målet är att samla hästföretagare till lokala och regionala utbildningar i
ekonomiska skatterättsliga frågor.
Genomförare är LRF Konsult AB, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm.
Kontaktperson är Mats Norberg, 0611-289 33, 0702-13 39 74,
mats.norberg@konsult.lrf.se

Hästar och Konsumentköplagen
Målet med projektet är att utreda och ta fram ett underlagsmaterial som
belyser problembilden med att levande djur omfattas av Konsumentköplagen samt visa för lagstiftaren behovet av att undanta levande djur från
Konsumentköplagen.
Ett samarbete kommer att ske med flera av hästsektorns aktörer bland andra
Svenska Ridsportförbundet.
Genomförare är ASVH Service AB, Roslövsvägen 11, 247 47 Flyinge.
Kontaktperson är Niklas Lindgren, 046-646 52, 0767-61 02 52,
niklas.lindgren@asvh.se
Internationell profilering av svensk avel och sport
Syftet är att möjliggöra fler affärsuppgörelser för svenska uppfödare och
hingsthållare utomlands.
Målet är att öka efterfrågan på svenskfödda hästar. En aktivitet kommer att
göras i samband med VM sommaren 2010.
Ett samarbete kommer att ske med Svenska Ridsportförbundet.
Genomförare är ASVH Service AB, Roslövsvägen 11, 247 47 Flyinge.
Kontaktperson är Niklas Lindgren, 046-646 52, 0767-61 02 52,
niklas.lindgren@asvh.se

Hästföretagande På Landet
Syftet är att för en bred allmänhet specifikt visa upp och synliggöra de
möjligheter som finns för företagande inom hästnäringen genom praktiska
exempel, aktiviteter och information.
Målet är att genomföra arrangemanget På Landet 4 - 6 juni 2010 med en
tydlig inriktning på hästen och hästföretagandets betydelse för
landsbygdsutveckling.
Genomförare är Hushållningssällskapet Skaraborg, Box 124, 532 22 Skara.
Kontaktperson är Mats Olsson, 0511-248 70, 0733-10 78 68,
mats.olsson@hush.se
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Hästverksamhet på annans mark
Syftet med projektet är att höja kompetensen hos ryttare/kuskar. På sikt leder
detta till att minska konflikter mellan mark- och hästägare.
Målet är att under 2010 genomföra kampanjer riktade till i första hand
ungdomar för att förklara och skapa förståelse för vad Allemansrätten innebär
och hur man ska förhålla sig som ryttare/kusk i skog och mark. Informationen
kommer att bedrivas dels genom uppdatering av befintligt material men också
genom de webbplattformar och sociala medier där ungdomar idag möts.
Genomförare är Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 114, 532 22 Skara.
Kontaktperson är Camilla Linder, 0511-34 22 47, 0705-10 11 32,
camilla.linder@lrf.se

Ridleder och körvägar i Sverige – ett hållbart nätverk
Syftet är att genom ett förstärkt samarbete mellan olika aktörer kring hästar och
leder åstadkomma ett långsiktigt och handlingskraftigt forum för samverkansmöjligheter på lokal, nationell och internationell nivå.
Målet är att stärka det nybildade nationella nätverket genom att organisation
samt arbetssätt fastställs, att starta gemensamma aktiviteter som fortbildningar,
erfarenhetsutbyten och annan samverkan samt att ansöka om medlemskap i
Landsbygdsnätverket för att skapa ytterligare samarbete och långsiktighet.
Genomförare är Hushållningssällskapet Väst, Box 17, 462 21 Vänersborg.
Kontaktperson är Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15, 0707-77 27 83,
cmj@hush.se, Anna Lundberg, 0706-36 21 63, 0707-92 85 95,
anna.lundberg@hush.se

Mekanisering i häststallar – ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö
Syftet är att utifrån ett ekonomiskt och tidsmässigt, men även arbets- och
djurmiljömässigt perspektiv beskriva olika stallösningar.
Målet är att med hjälp av intervjuer och tidsstudier av arbete i häststallar med
olika mekaniseringsgrad och med hjälp av kalkyler visa på vilka vinster man
kan göra tidsmässigt, ekonomiskt och arbetsmiljömässigt vid olika typer av
stallösningar för hästföretagare.
Ett samarbete kommer att ske med JTIs projekt Utvärdering och jämförelse av
arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning.
Genomförare är Hushållningssällskapet Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.
Kontaktperson är Margareta Bendroth, 0325-61 86 33, 0706-44 28 76,
margareta.bendroth@radgivarna.nu
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Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell
hästhållning
Syftet är att visa arbetsmiljömässiga skillnader i hela arbetsmiljön i hästföretag
med mekaniserad hästhållning respektive konventionell hästhållning som ett
underlag för att identifiera relevanta åtgärder.
Målet är att föreslå åtgärder för hur de riskfyllda arbetsmomenten ska kunna
elimineras i hästhållningen.
Ett samarbete kommer att ske med Hushållningssällskapet Sjuhärads projekt
Mekanisering i häststallar – ekonomi, tidsåtgång och arbetsmiljö.
Genomförare är JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Box 7033,
750 07 Uppsala.
Kontaktperson är Niklas Adolfsson, 010-51 66 944, 0730-66 96 70,
niklas.adolfsson@jti.se

Utveckling Ridtravare
Syftet med projektet är att göra det enkelt för travhästägare och näringsidkare
inom turridnings-, ridskole- och liknande verksamheter att finna varandra via
Ridtravarförbundets webbsida.
Målet är att Ridtravarförbundets webbsida ska ha en väl fungerande köp- och
säljsida där även företag kan presentera sin verksamhet i egenskap av eventuellt
framtida köpare. Detta innebär bättre möjligheter att långsiktigt sätta travhästen
i centrum, även efter den aktiva karriären på travbanan.
Genomförare är Svenska Travsportens Centralförbund, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Johan Abenius, 08-627 22 62, 0705-68 06 83,
johan.abenius@travsport.se

Körhandboken
Syftet är att säkerställa att körintresserade personer i vårt land, elever såväl
som lärare, kan få tillgång till undervisningsmaterial för sin egen förkovran
eller använt i lektioner.
Målet är att ta fram ett manuskript för en lärobok/handbok i körning
innehållande följande delar; körningens kulturella bakgrund, inkörning,
skolkörning, tävlingskörning, brukskörning och trav.
Genomförare är Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94
Strömsholm.
Kontaktperson är Ann-Catrine Bengtsson, 0220-456 12, 0709-79 56 12,
ann-catrine.bengtsson@ridsport.se
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Vidareutveckling av Blå Basen
Syftet är att skapa ett system där en hästs alla officiella uppgifter och resultat är
tillgängliga för avelsvärdering och forskning samt är tillgängliga för allmänheten
på Internet. Databasen ska också kunna användas för att utbyta data med andra
organisationer, t ex Svenska Ridsportförbundet, och användas för anmälan till
olika arrangemang.
Målet är att alla medlemsföreningar ska ha sina hästar införda i databasen, tagit
bort alla dubbletter, registrerat tre leds härstamning på de hästar som har sådan
samt läst in och rättat samtliga elektroniskt tillgängliga uppgifter.
Genomförare är Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.
Kontaktperson är Dan-Axel Danielsson, 0511-672 33, 0733-85 46 02,
dan-axel@svehast.se
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