Rapport förstudie - ”Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun”

”Hästriket Roslagen”
Kompetens – Kvalité - Horsemanship

FÖRSTUDIERAPPORT
”Utveckla hästnäringens livskraft i
Norrtälje Kommun”

En förstudie gjord i Norrtälje Kommun mellan april och november 2009
i syfte att få fram en generaliserbar modell och erfarenheter för hur en
kommun praktiskt och konkret kan arbeta för att
utveckla verksamheten med häst.
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Tack!
Jag vill rikta ett STORT TACK till alla som hjälpt till med information och avsatt tid
för intervjuer och möten! Hästföretagare, veterinärer, hovslagare, tränare av olika slag,
uppfödare, ryttare, hästägare, foderleverantörer och leverantörer av olika hästprodukter, ridskolor m.fl. m.fl.
Tack till Berit Jansson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt bonde med häst
och Peter Häggberg, samhällsplanerare på Ledningskontoret samt hästuppfödare, i
Norrtälje kommun som har stöttat mig och som har fungerat som bollplank, dörröppnare, stöttepelare och medarbetare.

Förstudien är finansierad med medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt
hästföretagande.
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Sammanfattning
Bakgrund
Denna förstudie har sin grund i en politisk interpellation ställd i kommunfullmäktige i
angående möjligheterna att utveckla hästsektorn i Norrtälje kommun. Initialt gjordes
en ansökan till Jordbrukverket med ansatsen att påbörja en kartläggning av hästnäringen i Norrtälje kommun samt hitta en modell för ett arbetssätt att stärka hästnäringen i
en kommun. På Jordbruksverkets inrådan gjordes istället en förstudie som underlag för
ett större projektarbete. Tanken med förstudien var att utforska om intresse fanns för
samverkan, affärsutveckling, kompetensutveckling mm inom hästbranschen utifrån en
strategisk ansats och om detta motiverade en satsning på ett större projekt.
Syfte
Syftet med denna förstudie var att praktiskt testa hur en kommun kan arbeta för att
mobilisera och därigenom stärka hästnäringen i kommunen. Förstudien skulle också
klarlägga förutsättningarna för att gå vidare med ett mer omfattande projekt utifrån de
olika önskemål, behov och synpunkter som finns inom hästsektorn.
Mål
Förstudiens mål var att göra en grov kartläggning av branschen, samt påbörja en lokal
mobilisering genom att undersöka intresset för utveckling och strategiskt utvecklingsarbete. Att få fram en dokumenterad bild av vad man vill inom hästsektorn var också
angeläget.
Resultat
Genom allmänna möten där personer med anknytning till hästverksamhet bjudits in
och genom intervjuer med olika resurspersoner inom hästnäringen har ett bra underlag
för vidare arbete erhållits. Genom mötena har en bra dialog nästan 150 personer nåtts
och kontakter har knutits med många intressanta hästföretagare och hästverksamheter
Det finns många goda exempel samt en del problemställningar och utvecklingsfrågor
identifierade.
Det som har framkommit under intervjuer och möten med olika personer inom hästbranschen samt under våra processmöten har besvarat de frågeställningar som formulerades inom förstudien och många relevanta synpunkter och åsikter har dokumenterats. Detta sammantaget utgör ett bra underlag att utgå ifrån vid utarbetandet av ett mer
omfattande projekt för att utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun och
skapa ”Hästriket Roslagen” med kompetens, kvalité och horsemanship”.
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Bakgrund och fakta
Norrtälje kommun är beläget i norra delen av Stockholms län. Kommunen är till ytan
stor och utgör en tredjedel av Stockholms län och har cirka 56 000 invånare. Kommunen är ett gott exempel på hur hästverksamheten i en storstadsnära kommun uppvisar
en stark och spontan utveckling. Gjorda uppskattningar visar att det finns cirka 500
registrerade hästgårdar med i storleksordningen 4000 hästar.
Det finns i nuläget ingen överblick över hur hästnäringen är sammansatt, vilka behov
som finns, hur kompetensen och konkurrenskraften ser ut etc. Hästnäringen har heller
ingen organisation och det finns inte heller någon tydlig part som företräder hästens
intressen. Samarbetet inom hästnäringen och även gentemot besöksnäringen är outvecklat. Det borde således finas goda förutsättningar att stärka och utveckla hästnäringen genom ett strategiskt utvecklingsarbete baserat på ökad samverkan, kompetens,
professionalitet etc.
Intresset att hålla på med hästsport av olika slag är mycket stort och i ständig utveckling i vår kommun och utgör därmed ett mycket stort underlag för hästföretagare. Efterfrågan på fastigheter där man kan ha stall/bygga stall är mycket stor och har ökat
under många år. Detta är ju en kommun där man bor bra och kan ha sina hästar men
samtidigt enkelt pendla till sitt arbete i Stockholm, Uppsala eller Arlanda. Hästen hjälper till att hålla landskapet öppet när nötkreaturen minskar och mycket mark i träda har
omvandlats till beteshagar för hästar. Samverkan mellan hästägare och bönder ökar då
bönderna har en stor potential i att leverera foder till hästarna.
Lite fakta
§ I Sverige finns cirka 300.000 hästar, Sverige är därmed Europas näst hästtätaste
land med 31 hästar per 1.000 invånare.
§ I Stockholms län finns ca. 27.000 hästar och i Norrtälje kommun ca. 4.000.
§ Svenska hästnäring omsätter cirka 45 miljarder kronor vilket motsvarar ca. 28.000
heltidsarbeten per år, själva hästnäringen ca 20 miljoner och 10.000 heltidsarbeten
och resterande är spridningseffekterna av hästnäringen.
§ Cirka 200.000 av våra hästar i Sverige finns i tätortsnära miljöer, vilket innebär att
många ridhus och stallar finns nära tätorterna.
§ En halv miljon människor rider regelbundet. 550 ridskolor, 1.000 ridklubbar med
ca. 200.000 medlemmar.
§ Av ridskoleeleverna är 85% flickor och kvinnor, 65% är under 18 år.
§ Globen Horse Show och Elitloppet omsätter ca. 160 miljoner kronor och skapar mer
än 100 årsarbeten.
§ Hästsporten är största handikappidrotten med ca.1.500 rörelsehindrade, ca. 100 hörselskadade och ca. 4.000 med funktionshinder.
Hämtat från ”Hästen i kommunen” 2008.
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§

Lite fakta från LRF om Norrtälje kommun:
26.300 ha åkermark
6.000 ha betesmark
109.000 ha skog
11.200 nötkreatur, varav 2.400 mjölkkor
6.700 får och lamm
25.000 grisar

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

När det gäller hur många som bedriver näringsverksamhet kopplat till häst så är det
mycket svårt att få fram exakta siffror men uppskattningsvis runt 500 registrerade
företag med häst.
Norrtälje kommun gjorde en inventering av antalet hästgårdar 2007 och då fanns det
494 gårdar. Detta antal uppskattar vi har ökat betydligt under de två sista åren.
I dagsläget finns det 7 stycken veterinärpraktiker i kommunen, varav 1 är distriktsveterinärer med 6 anställda och lokaliserad i Rimbo.
Det finns ett antal hästbutiker, förutom Granngården, som erbjuder tillbehör till
framförallt ridsporten.
Det finns i dagsläget 2-3 travstall i kommunen som bedriver uppfödning och träning/tävling. Vi har lokaliserat 2 verksamheter med uppfödning och träning av galopphästar.
I kommunen finns ett antal ridklubbar som sysslar med både hoppning, dressyr,
westernridning, islandshästridning och körning. Samarbetet mellan dessa klubbar är
inte speciellt stort i dagsläget.
I kommunen finns idag 2 ridskolor för traditionell engelsk ridning, i Norrtälje och i
Rimbo. Det finns också en ridskola med islandshästar och en eller två s.k. ridlekis
med ponnyhästar.
När det gäller hovslagare i kommunen så finns det ganska många, exakt siffra var
väldigt svårt att få fram men cirka 20 personer är verksamma, en del bor i kommunen och en kommer hit för att sko.
När det gäller övriga yrken runt hästen så finns det tandläkare, naprapater, massörer,
equiterapeuter, kiropraktorer m.fl. yrken att tillgå i kommunen, osäkert hur många
som bor här och hur många som verkar här.
Ett mycket stort antal tränare av olika slag finns att tillgå. När det gäller dressyrtränare så finns det uppskattningsvis 18 stycken som regelbundet håller träningar, förutom på ovan nämnda ridskolor. När det gäller hopptränare så uppskattas dessa till
15 som håller regelbunden träning i olika ridhus runt om i kommunen. När det gäller körning har vi inte hittar någon siffra, likaså när det gäller träning i westernridning. Där finns det några stycken gårdar man kan åka till och träna samt ett par tränare som håller regelbunden träning. Islandshästryttarna har tillgång till cirka 10
tränare som också håller regelbunden träning.
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Förstudiens syfte och målgrupp
Syftet med förstudien var att se hur en kommun kan arbeta för att stärka hästnäringen i
kommunen. Vilka önskemål och synpunkter finns inom branschen.
Målgruppen för projektet var alla med näringsverksamhet runt hästen samt hästägare
och andra som är intresserade av häst och hästverksamhet. En målgrupp har också varit de som arbetar indirekt med hästar och hästmänniskor.

Förstudiens mål
Att göra en grov kartläggning av branschen samt klarlägga om intresse för utveckling
och stärkande åtgärder fanns samt försöka få fram en bild av vad man vill inom hästnäringen.
ï Att göra en grov kartläggning av branschen hästnäring.
ï Att anordna ett antal nätverksmöten för att få reda på vad man vill och har behov av
inom branschen/hästfolket.
ï Att leta efter goda exempel, dvs. liknande arbeten som redan gjorts av andra kommuner och kommunförbund och som kunde inspirera till fortsatt arbete.

Resultatet
Genom nedanstående reslutat anser vi oss nu ha tillräckligt med underlag för att gå
vidare med ett större arbete ”Hästriket Roslagen” med kompetens, kvalité och horsemanskip”. Många bra synpunkter och åsikter har framkommit och en hel del säger sig
vara beredda att arbeta tillsammans med oss i det framtida utvecklingsarbetet.
· När det gäller kartläggningen så finns ett register med kartlagda hästgårdar, det
finns ett register över antalet hästar och det finns tillgång till ett näringslivsregister.
Dessa tre gick tyvärr inte att sammanföra helt enkelt så någon kartbild av våra hästföretagare har inte varit möjligt att ta fram inom ramen för förstudien men det finns
en början till ett kontaktregister och ett stort intresse från företagarna att finnas med
på en framtida virtuell mötesplats. Vi har också skapat oss en bild av ”kringnäringen”, dvs. olika typer av tjänster och produkter som säljs runt hästen.
· Nätverksmöten har vi haft tre stycken, ett i Rimbo, ett i Hallstavik och ett i Norrtälje. Mötena annonserade i lokalpressen och det skickades ut ett stort antal inbjudningar via mail, vanlig post och i våra nätverk. Närmare 150 personer deltog i dessa
möten och nästan 100 skrev på en kontaktblankett som resulterade i en databas för
framtida kontakter. På dessa möten arbetade man i grupper och besvarade 4 frågor,
se bilaga. Diskussionerna var mycket bra och samverkan mellan olika grupper och
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discipliner uppskattades – vi har ju alla hästen gemensamt. På dessa möten deltog
också andra aktörer; LRF Konsult och ett gymnasium som drivs i privat regi. Detta
gymnasium fick underlag och synpunkter från dessa möten och resultatet är att de
nu går ut och erbjuder en hästskötarlinje. Resultatet från dessa möten finns som bilaga till rapporten.
· Goda exempel har vi hittat ganska många och dessa presenterade på våra nätverksmöten; Ridled Sörmland/Häst i Heby/Vision häst Värmdö/Hästen i Västmanland/HästHalland samt Gästriklands förstudie. Några av dessa har projektledaren
besökt eller haft kontakt med. Naturligtvis finns det många fler goda exempel i landet som vi har studerat.
· Hästcentrum; Något fysiskt centrum är nog inte aktuellt i dagsläget, det finns i
kommunen ett antal idag fungerande nav runt befintliga ridanläggningar. Där ser vi
att man kan samverka mer emellan dessa och mellan de olika klubbarna. Utveckling
av affärsverksamhet runt dessa nav ser vi som en mycket stor potential och det finns
planer på stödverksamhet i form av kompetensutveckling, affärsrådgivning och nätverksbyggande samt samverkan. Vi har registrerat en domän för att kunna bygga
upp en virtuell mötesplats vilket var ett mycket stort önskemål som framkom på
våra nätverksmöten, www.hästriketroslagen.se.
· Arbetsmodell för hur en kommun kan arbeta skulle kunna se ut enligt följande:
- Kartläggning vad som finns i kommunen
- Intervjua personer som bedriver näringsverksamhet inom olika yrken eller arbetar med näringsidkare t.ex. redovisningskonsulter.
- Prata med olika personer runt hästen, veterinärer/hovslagare och andra
som regelbundet träffar hästföretagare och hästägare och få en bild.
- Bjud in till öppna processmöten runt ett antal frågor.
- Gör en analys av ovanstående för att få fram problemställningar, önskemål, synpunkter, ”budbärare” mm.
- Gör en handlings-/aktivitetsplan.
· Problemställningar som har framkommit under projekttiden är några stycken och
att få lönsamhet i sin näringsverksamhet runt häst verkar vara den största utmatningen, många vill driva egen verksamhet runt hästen men få lyckas ta ut en ”normal” lön. En annan utmaning är Skatteverket och deras regelverk, finns en analys
gjord av Sofi Piehl runt kvinnligt hästföretagande och dessa problem som belyser
just detta med skattereglerna runt t.ex. uppfödning av hästar. Den tredje utmaningen
som hittats är dialogen mellan jägare och hästägare/hästföretagare, detta vållar en
del kollisioner och konflikter och här behövs nog en dialog. Den fjärde utmaningen
som kommit fram under intervjuerna och våra möten är dialogen mellan markägare
och ryttare, både fritidsryttare men även vid t.ex. turridning. Här behövs verkligen
en dialog och många bra förslag finns. Den femte är hur vi ska ta hand om gödseln
och använda den till något bra t.ex. biogas eller jordförbättring.
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Genomförandeplan och tidsplan
Hela arbetet startade under april månad och då med kartläggning, informationssökning, insamling av fakta och uppgifter, intervjuer med olika människor, möten med
personer som ”äger frågan”, studiebesök hos grannkommuner, telefonsamtal till en
mängd olika informationskanaler. Mycket information har hittats på Internet. Alla fakta som framkommit har sammanställts för framtida användning. Detta insamlande av
information har pågått från april månad till slutet av november men arbetet kommer att
fortsätta i form av nätverkande via nätet.
I början av november arrangerades två stycken processmöten ett i Rimbo och ett i
Hallstavik och i mitten av november ett i centralorten Norrtälje. Syftet var att få deltagarna att nätverka samt att uttrycka sina åsikter, synpunkter, önskemål samt erfarenheter så att vi kan skapa en handlings-/aktivitetsplan för framtida arbete.
Projektledaren har också varit på ett par konferenser/seminarier runt detta med häst för
att lyssna in vad som sägs och vad som händer i regionen (2 i Stockholm och 1 i Västerås). Projektledaren har också varit på studiebesök i Värmdö kommun och i Gävle
kommun samt fört en dialog med Heby och Halland.

Spridning av förstudiens resultat
Rapporten och sammanställningen av processmötena kommer att skickas ut till samtliga deltagare på våra möten som lämnat kontaktuppgifter i form av e-post. Dessutom
kommer rapporten att skickas till alla som har blivit intervjuade, besökta eller kontaktade i grannkommunerna samt i vår kommun. Rapporten kommer också att skickas till
Länsstyrelsen Stockholms län, Gunilla Sterner, som arbetar med att skapa ett eventuellt hästkluster i Mälardalsregionen. Materialet kommer också att läggas ut på vår
hemsida www.hästriketroslagen.se. (Denna är dock ej ännu i drift.) Slutligen kommer
vi att skicka ut ett par pressreleaser.

Förstudiens arbetssätt
Projektorganisation
Denna har bestått av Berit Jansson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt
bonde med häst, Peter Häggberg, samhällsplanerare på Ledningskontoret i Norrtälje
kommun samt projektledaren Lena Norrman.
Samarbetsformer
Vi har samverkat med alla de som vi har identifierat som ägare av frågan häst och
hästföretagande samt de som arbetar kring dessa. Vi har också genom våra processmöten öppet bjudit in alla i Norrtälje kommun som läser vår lokaltidning samt alla som
har varit inblandade i projektet på något vis. Vi har fört en öppen dialog och alla har
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fått uttrycka en åsikt. Vi anser att vi genom vårt arbetssätt med processmöten har förankrat vårt arbete hos våra hästföretagare.

Slutsats
Intresset som framkommit i denna förstudie för att utveckla hästsektorn bedöms vara
så omfattande att det beslutats att gå vidare med ett större projekt. Man vill arbeta vidare, med t.ex. kompetensutveckling, föra dialog runt olika ämnen samt samverka över
gränserna. Det största önskemålet var en virtuell mötesplats. Det finns också all anledning att ta med ”hästen” i samhällsplaneringen och i ett kommunalt landsbygdsprogram. Det behöver också bildas en förening som kan företräda hästintresset i kommunen.
Allt detta sammantaget gör att vi nu har en handlingsplan/aktivitetsplan för att kunna
fortsätta arbetet med att utveckla hästsektorns livskraft i Norrtälje kommun och skapa
”Hästriket Roslagen” med kompetens, kvalité och horsemanskip.

Handlingsplan för Hästriket Roslagen
Nästa steg är utforma en ansökan till ett större arbete/projekt då det råder politisk
enighet om att detta är ett strategiskt utvecklingsområde som passar väl in i kommunens landsbygdsprogram.
Finansieringen till det övergripande projektet ska sökas via Länsstyrelsen, Landsbygdsprogrammet, till uppbyggnaden av Hästriket Roslagen. Med detta projekt som
grund kan sedan olika aktörer söka utvecklingspengar ur t.ex. Leaderområdet UROSS
för olika specifika aktiviteter. Målet är att få ett livskraftigt företagande runt hästen.
Strategiska aktiviteter
ü Skapa en virtuell mötesplats/forum, innehållet beslutas av parterna.
ü Stimulera till att det bildas en ”part” t.ex. en förening som kan företräde hästsektorn.
ü Bilda en referensgrupp med representanter ur olika grupper.
Exempel på aktiviteter från våra möten:
· Bjuda in till nätverksmöten runt olika teman.
· Utveckla samverkan mellan hästföretagare, men även med företagare inom andra
branscher.
· Få in hästen i samhället.
· Kompetensutveckling
· Affärsutveckling
· Kunskapsutbyte mellan olika discipliner.
· Samarbete mellan klubbar och föreningar.
· Gemensam marknadsföring.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ordna gemensamma föreläsningar.
Info om finansieringsmöjligheter
Dialog runt rid- och körleder.
Dialog runt ridstigar där man får rida.
Dialog runt jakt-hästhållning.
Utveckling av paket med bed-box-breakfast.
Utveckla befintliga nav-mötesplatser.
Skapa en plan för gödselhantering.
Utveckla hästen inom turistnäringen tillsammans med andra turistföretagare.
Djurhållning
Olika events
Utbyte med andra kommuner.

Kontaktpersoner
Berit Jansson, 0176-710 00, berit.2.jansson@norrtalje.se
Peter Häggberg, 0176-710 00, peter.haggberg@norrtalje.se
Lena Norrman (projektledare), 070-692 83 63, jile@algonet.se
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”Hästriket Roslagen”
Kompetens – Kvalité - Horsemanship

Norrtälje kommun vill utveckla möjligheterna för hästverksamhet i samverkan med olika aktörer inom hästsektorn. För att lyckas behöver vi få ökad kunskap om hur hästsektorn ser ut
och om vilka behov som finns. Vi tror också att samverkan behöver stärkas mellan olika aktörer och inriktningar. Förstudien, ”Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje Kommun”
har pågått sedan våras. Syftet med denna är att få fram ett arbetssätt för hur kommunen kan
medverka till en positiv anda där hästens utvecklingskraft kan tas tillvara.

Nu har du/ni chansen att komma och bidra på ett öppet möte! Vi vill få dina
synpunkter, erfarenheter och åsikter runt detta med häst och hästföretagande.
Mötestillfällen:
§

Vi träffas den 2/11 i Rimbo på Café Chocolate, kl. 19.00 och håller på till ca 21.00

§

I Hallstavik den 3/11 på Häverögymnasiet, 19.00 till ca 21.00

§

I Norrtälje den 16/11 i Kommunhuset, Norrtäljesalen, kl. 19.00 till ca 21.00.

Välj en av dagarna - kom och tyck till - tillsammans kan vi skapa

”Hästriket Roslagen”!

Anmälan till jile@algonet.se eller peter.haggberg@norrtalje.se,
senast den 28 oktober, så vi vet hur mycket kaffe vi ska ordna!
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Frågor att jobba med i grupp

•
•
•
•

Vad betyder hästen för er?
Vad ska ”Hästriket Roslagen” innehålla?
Vad kan ni göra tillsammans?
Övriga synpunkter
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”Hästriket Roslagen”
Kompetens – Kvalité - Horsemanship

Kontaktuppgifter
Namn: ................................................................................................................
Telefon/Mobil: ...................................................................................................
Mail: ..................................................................................................................

Har häst:

ja

nej

Bor på en gård:

Antal: ………

ja

nej

Var: ...........................................................

Om ja för häst så använder jag hästen/hästarna till: ............................................
............................................................................................................................
Tillhör förening/klubb: .......................................................................................

Arbetar med hästar som yrke:

ja

nej

Om ja, med vad? ................................................................................................
............................................................................................................................
Synpunkter/Önskemål/Problemställningar mm: .................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

............................................................................................................................
Var med på möte i:

Rimbo

Hallstavik
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Processvar - Rimbo
1. Vad betyder hästen för er?
Bra sätt att bli av med pengar på ett positivt sätt.
En garant för bibehållande av det öppna landskapet.
Livsstil
Fritid
Rekreation
Arbete
Motion
Mat
Försörjning
Inkomster
Hobby
Företagande
Livskvalité
Markvårdare
Träning
Trevligt att titta på
Socialt umgänge
Vän, livskamrat
Frisk luft
Friskvård
Tidstjuv
Utgift
Kropp och själ
Glädje
Hästarna ger ny energi

2. Vad ska ”Hästriket Roslagen” innehålla?
* WEBplats med information om:
a) tävlingar
seminarier
ridkurser
jaktinformation
ridleder
B&B&B
Föreningar
Till salu-sidor
c) Info från:
förbunden
Jordbruksverket
m.fl. myndigheter

b) affärsmässighet
ridskolor
hästbutiker
foder
hovslagare
veterinärer
massörer
bete
boxplatser
second hand
bytesdagar
körtjänster

Hästjobb
* Rid- och Körleder som sponsras av kommunen. Samarbete med andra markägare. Hänsyn
till andra näringsidkare vid beviljande av ”Små Hästfastigheter.
Kommunen ordnar samverkansmöten mellan markägare och hästidkare.
Mötesplats (webbportal): Faktabank, kunskap, tips, råd, annonsplats.
Ridleder och terrängbana med tävlingsstandard, tränings och tävlingstips.
* Ridleder ned bra underlag (banvallarna). Strand för hästbad.
Nätverk för att ta fram värdgårdar för människor/hästen/maten.
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Nätportal – forum inom kommunen med annonsplatser/anläggningar/kontaktlista, hovslagare
och hästföretagare.
Få till dialog med polis, lantmäteri, skogsvårdsstyrelsen, djurskyddsenheten – för att få tillstånd att rida på annans mark.
* Företagande, turistnäring, ungdomsverksamhet, uthyrning av hästutrustning.
Körning, ridning, kurser/tävling, kör- o ridleder med bed o box.
Kursverksamhet-teorier-studiecirklar t.ex. lantbrukskunskap, skogsbruk, skatteregler.
Konferensverksamhet
Utbildning
* En nätverksplats där man kan finna allt man söker, hö/halm mm med underrubriker hovis/
beridare mm.
Rid och körleder
Utbildning
Samarbete mellan klubbarna
Samverkan inom omsorg o.d.
Företagsforum
En del i landsbygdsplaneringen.
Förarutbildning gällande hästtransporter mm

3. Vad kan ni göra tillsammans?
Medverka till träffpunkt på nätet.
Marknadsföring.
Gödselhantering blir värmekälla inom kommunen.
Ekologisk odling
Kommunikation hästhållare och markägare.
Starta nätverk
Stigfinnare
Öka förståelsen hos ”tjurpottor”
Kunskapsutbyte mellan olika discipliner, dressyr-trav-fälttävlan-islandshäst.
Förslag:
§ Nätverkande
§ Foderkoordinering, info
§ Gödselkoordinering, återvinning, förbränning
§ Tips om ridleder, karta
§ Info. om jaktteam, områden. Dialog med jaktteam, önskemål om ömsesidig hänsyn/lämplig klädsel, skyltning ”Jakt pågår”.
§ Info om nya regler. Körning/körkort med häst/annans häst.
§ Avelstips, adoptivhäst
§ Ridhusinfo, underlag
§ Aktiviteter, ridklubbar
§ Attrahera föredragshållare inom olika områden
§ Sjukdomskarens
§ Byggnadsregler för eget stall
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§
§
§
§
§
§
§

Finansieringsmöjligheter (LRF m.fl.)
Olika tränare
Lasthjälper
Tips på personer som klipper hästar
Medryttare
Fodervärd
Etc etc etc

Samverka med varandra, ordna informationsmöten.
Röja för ridleder. Hänvisa till varandra, Utveckla nätverk.

4. Övriga synpunkter
Handikappridning
Markägare måste kunna ta betalt av företagare som använder markerna. Vara rädda om allemansrätten måste vara allas skyldighet!
Råd och stöd för att få lönsamhet i hästföretagandet.
Hästen klassas som jordbruksdjur.
Ett stort hästcenter – samlingsplats för alla!
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Processvar - Hallstavik
5. Vad betyder hästen för er?
En livsstil
Rekreation
Personlig utveckling
Terapi/Rehab
Ett sätt att leva
Glädje
Fritid
Friskhet
Skapar gemenskap med andra likasinnade
Dyr fritidssysselsättning, man har inte råd att göra något annat på gott och ont.
Det som gör att man kommer upp på morgonen.
Bra för själen
Fin vän
Betydelsefull fritid

6. Vad ska ”Hästriket Roslagen” innehålla?
* Bättre anläggningar
Hästcenter med veterinär mm.
Ridskola
Kompetens
Nytänkande
a) En hemsida där man hittar allt samlat som rör hästar. Där det finns länkar vidare till boende, ridning, där man kan hitta lokala producenter. Lokalklubbar, ridhus, ridleder, hovslagare, veterinär etc. etc.
b) Utbildningsbehov för hästhållning, foder mm.
c) Hästföretagare - karta.
* Återköp av Finsta Ridhus - en arena för tävling, clinics i många discipliner.
Hästklinik
Nätverk för utbud av diverse aktiviteter, träningar, fortbildning, mixade inriktningar.
Återvinning/kretslopp gödsel, ex bränsle, deponi.

7. Vad kan ni göra tillsammans?
* Korsbefrukta och inspirera
Häst
+ skog
+ renhållning/parkskötsel
+ boskap
+ terapi/rehab
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+ förskola/fritidshem
+ uppvärmning
+ deponi
Samla arealer för betesstöd (EU).
* Hästcenter – ed 2 ridhus, hovslageri, stallar, hotell, parkering osv. Skulle kunna samordnas
med olika intresseområden, t.ex. agility.

8. Övriga synpunkter
Lokalt Hallstavik: Ett ordentligt ridhus/ridcenter med tävlingsmått och utan krav på klubbtillhörighet. Elljusspår för ridning.
Portal - hästsajt.
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Processvar Norrtälje
9. Vad betyder hästen för er?
Avkoppling
Se naturen
Hälsa och motion, gör att man mår bra.
Arbete
Livsstil
Samla ungdomar
Rehabilitering o rekreation
Sjukgymnastik
Själavård
För människor samman, gamla-unga med ett gemensamt intresse.
Naturvård
Allt!
Inkomst, utgifter, rehabilitering, yrke, nöje, kunskap och utveckling.
Grunden i företaget.
Anledningen till varför många hästföretagare flyttar just hit (till Norrtälje).

10. Vad ska ”Hästriket Roslagen” innehålla?
§ Ett forum på webbplatsen är ett starkt prioriterat behov. Forumet ska vara för både medlemmar och besökare. Där ska det även finnas chans till profilering. Länk från kommunens
hemsida.
§ En organisation.
§ Hästprofiler i olika åldrar.
§ Möten
§ Samverkan mellan hästföretagare.
§ Hemsida med företagsregister; hovslagare, massör, foderleverantör, turridning, ridhus,
träningar, ridvägar, allemansrätten – vad gäller?, olika klubbar mm.
§ Lösning på ”ridvägsproblemet”, medlemsavgift/västar för betalande ryttare.
§ Få in hästen i samhället/kommunen.
§ Få hästföretagare att registrera sig. Tala om fördelarna med att vara registrerat.
§ Information om nya regler.
§ Information om vad det kostar att ha häst.
§ Hemsida m länkar till t.ex. hovslagarföreningen, SLU, LRF m.fl.
§ Avbytarservice – hjälp för småföretagare om något händer.
§ Utbyte – naturvård, ekologiskt.
§ Betesbyte mellan djurslag, häst-får-nötkreatur, för att hålla parasitbeståndet lågt.
§ Roslagsfoder – vi vill inte handla på Granngården utan hos grannen! Både kraft- och grovfoder.
§ Kontaktnät
§ Gödselhantering – kontakt med lantbrukare.
§ Karta med RIDVÄGAR.
§ Ridleder
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§
§
§
§
§
§
§

”Portalen” lättillgänglig information via nätet.
Belysta ridvägar – samhällsplanering.
Samlingsplats, kanske både på nätet men även fysiskt för alla discipliner och människor.
Anordna gemensamma aktiviteter, t.ex. tävlingar och träningar.
Utveckla projekt inom näringen, gödselhantering/hö/havre
Bilda nätverk för aktiviteter, samarbete, hästorientering, ridleder, bidrag, länkar
En ny central anläggning för ridning, körning, tävling etc.

11. Vad kan ni göra tillsammans?
Utveckla nätverk.
Möten mellan kontaktpersoner i olika discipliner.
Ta lärdom av varandra.
Gå ihop och jobba för hästen i Roslagen. Man måste vara fler för att klara det.
Genom information kan vi vända opinionen även hästkritiker kan ha nytta av hästen.
Gemensam marknadsföring.
Naturbrukslinje - Kontakter med näringsliv, praktik, studiebesök.
Ridvägar, stötta kommunen att söka pengar t.ex. projektstöd.
Gödselhanteringen – elda?
Organisera oss.
Bilda en ideell förening med företagarna som medlemmar. Detta gör även att vi blir starkare som
grupp.
Ridleder är en viktig fråga.

12. Övriga synpunkter
1. Önskvärt med stöd från kommunen vad gäller hästföretagande.
2. Information till nyinflyttade; Vad innebär det att bo bland hästföretag? Allemansrätten?
Vad gäller?
3. Hästen som samhällsnytta; Klippa gräsmattor, sophämtning, här kan kommunen verkligen
ge stöd till hästföretagare och föregå med gott exempel.
4. Lära av andra kommuner.
5. Foderförmedling
6. Banvallen?
7. Bra initiativ till denna träff.
8. Ridleder med BBB, engagera lantbrukare, kringverksamheter. Titta på Albert Engström,
N-e Brenneri t.ex.
9. Vi önskar en kontaktperson/tjänsteman (kvinna) som endast jobbar med hästfrågor.
10.
Att ”Hästriket Roslagen” drivs vidare.
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