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Europeisk hästkonferens, Equus 2009
Inledning
Equus 2009 genomfördes under dagarna 29-30 oktober 2009. Hästkonferensen hölls på SLU
Ultuna och var ett led i Sveriges ordförandeskap i EU. Konferensen samlade 160 deltagare
från 20 länder som representerade hästnäringens organisationer, universitet, myndigheter och
politiker både på nationell och på europeisk nivå. Föreläsarna kom från 11 europeiska
nationer.
Konferensens syfte var:
- Att belysa hur hästbranschen kan bidra till att uppnå EU:s prioriteringar gällande
landsbygdsutveckling, ekonomisk tillväxt, miljö och hälsa.
- Att jämföra erfarenheter av den ekonomiska recessionen i hästbranschen som avspeglas i
bl.a. sport och avel men också framtidsutsikter i näringen.
- Att diskutera hur hästbranschen mer aktiv kan delta i processerna inför EU:s
landsbygdsutvecklingsprogram 2014 och EU:s åttonde ramprogram för forskning och teknisk
utveckling.
- Initiera ett ökat samarbete mellan EU-länderna för att fånga frågor av betydelse för hållbar
utveckling och tillväxt för hästbranschen.
Arrangörer för konferensen var Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Hästnäringens nationella
stiftelse (HNS), SLU och Jordbruksverket
Sammanfattning
Dag ett var den övergripande titeln för föredragen i plenum.
Hur kan hästnäringen bidra till att uppnå EU:s prioriteringar?
Deltagarna delades därefter in i tre parallella sessioner för diskussioner om:
1. Hästföretag på landsbygden - möjligheter och utmaningar
2. Utbildning, forskning och innovation
3. Vilka frågor finns på den europeiska hästagendan?
Dag två var temat i plenum
Framtidens hästsektor – Konkurrenskraft, utveckling och social betydelse
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I inledningen dag ett presenterades fakta och siffror om den Europeiska hästbranschen. Till
grund för presentationen låg en ny internationell studie vilken betonade betydelsen av trav och
galopp samt totalisatorspelet som grund för utvecklingen av hela hästsektorn.
EU-kommissionens företrädare presenterade ramarna för landsbygdsutveckling och hur
hästsektorn redan i dag kan vara delaktig men också hur framtiden kan se ut. Även Sveriges
Jordbruksminister Eskil Erlandsson beskrev vikten av hästsektorn för landsbygdsutvecklingen
och nödvändigheten av att agera på nationell nivå för att placera hästen inom det politiska
ramverket.
Hästar hålls numera nära tätorter där konkurrensen om tillgänglig mark ibland är stor, detta är
en fråga som kräver särskild uppmärksamhet både för att värna en god hästhållning och för att
undvika motstridiga intressen.

Många talare poängterade vikten av att stärka den europeiska hästsektorn, där bl.a. en fransk
modell för regional utveckling presenterades. I denna modell har ett ökat samarbete mellan
många aktörer utvecklat regionen.
En fortsatt forskning och kunskapsöverföring till de stora grupper av nya hästägare var
ytterligare ett område som diskuterades flitigt under konferensen. Behovet av utbildning hos
yrkesverksamma poängterades och ett förslag om att utveckla en europeisk Master in Equine
Science blev väl mottaget.
Effekterna av den ekonomiska recessionen visades med exempel från ett antal länder.
Uppenbarligen har trav och galoppsporten påverkats mindre än exempelvis hästuppfödning av
ridhästar. Trav och galoppsporten ger ofta bidrag till uppfödarna exempelvis genom
uppfödarpremier baserade på tävlingsresultaten. Dessa premier kan fungera som brygga över
svåra ekonomiska perioder och stabiliserar produktionen av hästar över tiden. Av den
anledningen förespråkades vikten av att avels – och uppfödarorganisationerna har nära
förbindelse mellan varandra.
Följande nyckelområden betonades ytterligare som viktiga för utvecklingen av hästsektorn, på
nationellt och på europeisk nivå:
• Hästsektorn måste engagera sig i forskning för att ta fram fakta och siffror som visar på
värdet för landsbygdsutveckling, jordbruk och sociala behov samt presentera dessa fakta för
beslutsfattare både på nationell och på europeisk nivå.
• Nationella aktörer i hästbranschen måste agera gemensamt för att visa politiker vad
hästsektorn kan erbjuda samhället, men också de nationella möjligheter som finns genom att
integrera hästen i EU:s landsbygdsutvecklingsprogram och påverka det kommande
programmet 2014.
• Den stadsnära planeringen för hästanläggningar måste ges ökad uppmärksamhet, dels för att
tillgodose behoven för en sund uppfödning av hästar men också konkurrensen om mark för
annat ändamål såsom friluftsliv, bostäder och infrastruktur.
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• Nationell hästavel är grunden för hästaktiviteter i alla länder, men det kräver bättre
anpassning till olika marknadssegment för produktion av högkvalitativa hästar. Den ökade
användningen av artificiell insemination behöver ett mer öppet system för utvärdering av avel
mellan länderna.
• För att påverka beslutsprocessen av hästbranschen, såväl nationellt som på europeisk nivå
måste intressenterna kommunicera professionellt mellan sport och avelsorganisationer i
gemensamma frågor.
Vid den avslutande diskussionen kom de stora organisationerna överrens om att bilda ett
informellt nätverk. Nätverkets uppgift blir att systematiskt undersöka de frågor som togs upp
vid konferensen med ett tydligt syfte att öka synligheten och effekterna av hästnäringen i
Europa och för utbyte av erfarenheter och idéer som kan stödja sektorn såväl på nationell som
på europeisk nivå.
Avsikten var att nästa Equus konferens kommer att äga rum efter ca tre år och att den svenska
organisationskommittén tar ansvar för att leda utvecklingen av nätverket fram till nästa
värdland för Equus har valts.
För vidare läsning och program hänvisas till hemsidan www.equus2009.eu
För att läsa den europeiska rapporten hänvisas till www.parimutuel-europe.org
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