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Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten
Magnus Nordgren
Tfn: 036-15 58 67
Mobilnr: 0705-42 22 58
E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt
hästföretagande
I januari 2009 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,

•

utveckling av hästturism.

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 52 projektansökningar med ett totalt sökt belopp på i det närmaste 18 miljoner kronor. Det
innebar en hård prioritering bland projekten.
Regionala forum för hästsektorn
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.
Som ett synonymt begrepp används ibland ordet hästkompetenscentrum.
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Genomförda projekt 2009
Horsevacation in Sweden
Syftet är att skapa ett kluster av upp till tio ridturismföretag som under 2009
genom medveten egen och gemensam kvalitetshöjning förbereder sig för en
gemensam lansering av Sverige som ridturismdestination hösten 2010.
Målet är tio medverkande företag som arbetar med tio punkter i kvalitetshöjning.
Svenska Ekoturismföreningen
Kontaktperson är Olle Forsell, 0140-911 33, 0706-48 83 28, olle.forsell@atur.se.
Kompetenshöjning inom islandshästföretag med prioritering landsbygds- och
hästturism
Syftet är att islandshästföretagare, i samverkan med islandshästförbundet, blir
kompetensstärkta och får en utökad nätverkstillhörighet.
Målet är att skapa ett samlat nätverk för islandshästföretagare över hela landet.
Det innebär en bred uppföljning av det inledande arbetet från projektet inom
Livskraftigt hästföretagande 2008 som gav ett, än så länge på Internet samlat,
nätverk av ett 100-tal islandshästföretagare. Målet är också att arrangera en
nationell fortbildningsträff.
Svenska Islandshästförbundet
Kontaktperson är Åse Ericson, 0500-45 51 11, 0703-24 11 11,
ase@aseericson.se.
Nätverk för ridleder och körvägar i Sverige
Syftet är att främja uppstart av nya rid- och körledsföreningar och utveckling av
rid- och körvägar, vilka i sin tur utgör en resurs för både hästföretagare och
privatryttare. Med samarbete på nationell nivå ökar möjligheterna till en säkrare
miljö samt en levande landsbygd och en hållbar turism.
Målet är att bilda ett nationellt rid- och körledsnätverk med uppdraget att
samordna kompetens, utbildning, marknadsföring, utvecklandet av vägar och
leder samt stärka samarbetet mellan olika aktörer som föreningar, företagare,
hästägare, kommuner, privatpersoner och markägare.
Hushållningssällskapet Väst
Kontaktpersoner är Anna Lundberg, 0706-36 21 63, 0707-92 85 95,
anna.lundberg@hush.se, Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15,
cmj@hush.se

2

Jordbruksverket

2010-02-22

3(8)

Utveckling av storstadsnära hästturism – en förstudie
Syftet är att belysa frågorna kring hästturism i storstadsnära landsbygd samt ange
inriktning och prioriteringar för ett mer omfattande arbete.
Målet är att förstudien ska vara bas för fortsatta utvecklingsprojekt med syfte att
stärka den storstadsnära hästturismen samt att genom spridning av resultaten
underlätta för aktörerna inom området att bli mer marknads- och kundorienterade.
Bergström Information AB
Kontaktperson är Eva Bergström, 0707-16 27 17, eva@eyebeep.se.
Livskraftig hästnäring på Gotland
Syftet är att a/ öka kunskapen och medvetenheten om hästens roll i det lokala
näringslivet, b/ öka tillgängligheten av hästturismen samt c/ starta upp arbetet
med en framtida regional utvecklingsplattform för hästnäringen.
Målet är att a/ tillsätta en arbets-/ledningsgrupp för regional utveckling inom
hästnäringen med representation från offentlig sektor/myndigheter, företagare
inom hästnäringen samt hästsportorganisationerna, b/ starta en regional
företagarorganisation inom hästturism samt c/ ta fram en folder som presenterar
aktiva företagare/organisationer inom hästturismen/näringen och möjligheterna
med ett framtida hästsportcentrum.
Gotlands Ridsportförbund
Kontaktperson är Hillevi Zerne, 0498-24 20 59, 0704-85 71 87,
hillevi.zerne@telia.com.
Regionala forum för hästsektorn – en förstudie
Syftet är att undersöka intresset och möjligheterna för att skapa regionala forum
för hästsektorn som kan driva övergripande och gemensamma intressefrågor
genom att använda SvRFs och LRFs regionala organisationsstruktur.
Målet är att a/ ha genomfört en förstudie, förankringsarbete och nätverksträffar
över hela landet samt undersökt möjligheterna för att använda SvRFs och LRFs
regionkontor för uppbyggnad av regionala forum för hästsektorn samt b/ ha
skapat en plattform för en vidareutveckling av en stabil och långsiktig regional
samverkansstruktur.
Svenska Ridsportförbundet
Kontaktperson är Kicki Ronnerberg Bäckman, 0220-456 09, 0709-79 56 09,
kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se.
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Hästlyftet – kompetenscentrum Gävleborg
Syftet med det regionala kompetenscentrat för hästrelaterade frågor är a/ att
aktivt verka för en uthållig utveckling av hästsektorns företag och verksamheter,
b/ att aktivt verka för en sund, funktionell, ekonomisk och miljömässig
hästhållning, c/ att aktivt verka för en samordnad hästsektor, d/ att samla
hästrelaterade frågor - att vara en tydlig part att vända sig till, e/ att tillgodose
kompetensförsörjningen hos målgrupperna samt f/ att Gävleborg blir ett
attraktivt län att bo och verka i med häst.
Målet är att etablera och utveckla ett regionalt kompetenscentrum för
hästrelaterade frågor för att skapa en bra miljö kring hästföretagande.
Länsstyrelsen i Gävleborg
Kontaktperson är Berit Löfgren, 026-17 11 36, berit.lofgren@lansstyrelsen.se.
Hästen i Skåne - regional plattform
Syftet är att aktörerna inom den skånska hästbranschen ska få ett tydligt
samordningsorgan som har ansvar och mandat att handha övergripande arbete
med koppling till häst.
Målet är att upprätta en långsiktigt hållbar och sammanhållande plattform för den
skånska hästbranschen och hästverksamheten, vilken ska fungera som
samordningsorgan för aktörer med hästkopplade behov.
Region Skåne
Kontaktperson är Annika Rosing, 040-623 97 30, 0768-87 04 72,
annika.rosing@skane.se
Hästcentrum Skånenordost – en förstudie
Syftet är att kommunerna i Skåne Nordost ska kunna ta ställning till om det
behövs ett regionalt/lokalt hästkompetenscentrum.
Målet är att förstudien ska a/ undersöka om det behövs ett
hästkompetenscentrum i Skåne nordost samt avgränsa verksamhetsidén, b/
undersöka möjligheten att finansiera ett centrum, c/ finna lämpliga
samverkanspartners samt d/ stimulera och samordna utvecklingsmöjligheter
inom hästområdet.
Hässleholms kommun
Kontaktperson är Ritva Nilsson, 0451-26 83 76, 0709-81 83 76,
ritva.nilsson@hassleholm.se.
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Regionalt hästkompetenscentrum i Mitt Norrlands inland – en förstudie
Syftet är att ta tillvara och stärka hästsektorns positiva utveckling i Mitt
Norrlands inland.
Målet är att göra en förstudie avseende nuläget och förutsättningarna för en
plattform/hästkompetenscentrum i Mitt Norrlands inland, samt en processbeskrivning inför fortsatt arbete och realisering av en plattform/hästkompetenscentrum i Mitt Norrlands inland.
Espmark Innovation AB
Kontaktperson är Catarina Espmark, 0703-41 52 48, catarina@espmark.eu.
Utveckla hästnäringens livskraft i Norrtälje kommun
Syftet är att utveckla hästsektorn inom kommunen.
Målet är att ta fram en handlings- och genomförandeplan för hur hästsektorn
inom kommunen kan utvecklas samt belysa möjligheterna att lokalisera ett
hästkompetenscentrum i Norrtälje kommun men även ett virtuellt centrum på
Internet.
Norrtälje kommun
Kontaktperson är Lena Norrman, 0176-167 73, 0706-92 83 63,
lena.norrman@norrtalje.se, jile@algonet.se.
Regionalt Hästcentrum i Boden – nästa steg
Syftet är att genomföra en planering/projektering av ett regionalt hästcentrum i
Bodens kommun med fokus på ett hållbarhetsperspektiv; ekonomiskt, socialt och
ekologiskt samt att utveckla konkreta områden för samverkan såväl mellan olika
myndighetsfunktioner som mellan aktiva hästföretag och verksamheter.
Målet är att a/ ha tagit fram en plan för ett regionalt hästcentrum som bygger på
innovativa lösningar, ekologiskt - socialt - ekonomiskt (finns delmål), för
långsiktig hållbarhet i byggnader och verksamhet, b/ ha tagit fram en väl
förankrad organisationsmodell för ett regionalt hästcentrum i Boden.
Boden Utveckling AB
Kontaktperson är Per Ulf Sandström, 0705-74 44 71,
per-ulf.sandstrom@telia.com.
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Fokus – näringslivsutveckling häst
Syftet är att långsiktigt skapa förutsättningar för fler framgångsrika
hästföretagare i länet samt skapa intresse för utveckling och förnyelse hos de
halländska företagarna som finns inom området.
Målet är en arbetsplan - framtagen i samverkan med de viktiga aktörerna i länet att arbeta vidare utefter, med en tydlig, strategisk inriktning för en näringslivsutveckling inom området häst i länet.
Hushållningssällskapet Halland
Kontaktperson är Elisabeth Falkhaven, 035-465 13, 0730-88 64 79,
elisabeth.falkhaven@vxa.se
Kompetens- och processtöd till regionala hästkompetenscentrum
Förstudie om hur SLU kan möta hästnäringen för kompetens- och processtöd vid
uppbyggnaden av regionala hästkompetenscentrum.
Projektet har tre syften som alla mynnar i målet
a/ att undersöka vilken typ av fakta, rön och utbildningsinsatser som behövs från
SLU:s sida för att naven/klustren ska kunna arbeta effektivt med
kompetenshöjning av hästnäringen. Naven/klustren är SLU:s kunder i detta
perspektiv,
b/ att undersöka hur kunderna vill ha det presenterat och på vilket sätt som de
behöver ha kontaktytorna mot SLU,
c/ ge förslag på lösningar och verktyg för att på sikt skapa anpassade
kommunikationsflöden mellan forskning, utbildning och praktik.
Hästcentrum Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Kontaktperson är Sylvia Persson, 0511-671 17, sylvia.persson@adm.slu.se.
Geografiskt informationssystem, GIS för häst – en förstudie
Syftet är att bidra till utvecklingen av den regionala hästnäringen. Projektet är en
förstudie och har till uppgift att utforma en modell hur man med hjälp av GISsystem bland annat kan få en geografisk kartläggning och visuell överblick av
hästnäringen samt vara ett verktyg för regional/lokal kartläggning och planering.
Förkortningen GIS betyder Geografiskt InformationsSystem.
Målet är att berörda parter ska se fördelarna med ett enhetligt GIS-system och
vara redo att delge information samt att arbetet med att bygga ett häst GISsystem påbörjas.
Sanda Gårdsbod AB
Kontaktperson är Bibbi Bonorden, 08-34 42 70, 0705-26 26 21,
bonorden@telia.com.
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Modernt hästföretagande
Syftet med studien är att kartlägga, få inblick i och förståelse för hästföretagarnas
verksamhet och målsättning med sitt företagande.
Målet är att ta fram två rapporter; Passion och Tradition, där hästföretagsamhet
och hästforskning kartläggs i Skåne respektive Västra Götaland samt en rapport
behandlar hästföretagandet i tre av landets kommuner där förekomsten av
hästverksamhet är hög.
Hippcom ideell förening
Kontaktperson är Elina Sultan, 0706-39 93 22, elina.sultan@hippcom.se.
Mekanisering av häststallar - inventering och förslag på nya lösningar
Syftet är att skapa en bättre miljö i häststallarna, både ur arbets- och
djursynpunkt.
Målet är att ta fram en översikt över mekanisering av häststallar nationellt och
internationellt och då även utnyttja erfarenheter och teknik från andra djurslag,
samt att föreslå anpassade lösningar för svenska häststallar av olika storlek.
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Kontaktperson är Margareta Bendroth, 0325-61 86 33, 0706-44 28 76,
margareta.bendroth@radgivarna.nu.
Lönsamma häst – en förstudie
Syftet är att a/ med Swede Horse som bas, skapa aktiviteter som bidrar till att
utveckla svenska hästföretagares lönsamhet samt b/ med hjälp av konkreta
aktiviteter förenkla för svenska hästföretagare att marknadsföra sina produkter
både gentemot den inhemska och gentemot den internationella marknaden.
Målet är att ta fram en förstudie utifrån intervjuerna med målgrupperna;
företagare - uppfödare, hästutbildare, hingsthållare och jordbrukare. Till
förstudien kopplas en aktivitetsplan med minst fem aktiviteter som förbättrar
företagarnas möjligheter att göra lönsamma affärer tack vare Swede Horse´
verksamhet. Aktiviteterna syftar till att synliggöra hästföretagare mot nya kunder
i syfte att få fler hästföretagare och göra de befintliga företagen mer livskraftiga.
E. Swede Horse AB
Kontaktperson är Marie Lundmark, 0703-13 88 87,
marie.lundmark@ellberga.com.
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Hästföretagandets utmaningar
Syftet är att hästföretagandet ska kunna utvecklas bättre genom kunskap om de
viktigaste utvecklingshämmande faktorerna.
Målet är att ta fram en sammanställning av de viktigaste utvecklingshämmande
faktorerna för hästföretagande. Ett underlag för kommuner, län och övriga
berörda att arbeta vidare med för att kunna forma en arbetsplan kring utveckling
av hästföretagande inom sina respektive områden.
Hushållningssällskapet Sjuhärad
Kontaktperson är Margareta Bendroth, 0325-61 86 33, 0706-44 28 76,
margareta.bendroth@radgivarna.nu.
Spelregler för hästföretagaren
Syftet är att hästföretagare ska öka sin kunskap om de skatterättsliga och
ekonomiska spelregler som finns för näringen.
Målet är att samla hästnäringen till regionala utbildningar i ekonomiska och
skatterättsliga frågor. Detta för att höja kompetensen inom ekonomiska frågor
hos hästföretagarna och att de ska kunna arbeta proaktivt med skattefrågorna.
LRF Konsult AB
Kontaktperson är Mats Norberg, 0611-289 33, 0702-13 39 74,
mats.norberg@konsult.lrf.se.
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