1(1)

2008-04-29

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

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt
hästföretagande
I januari utlyste Jordbruksverket fem miljoner kronor till nationella projekt som
ska främja ett Livskraftigt hästföretagande.
I första hand prioriterades projekt med inriktning på
•
•
•
•
•
•
•

professionell företagsledning
förbättrad arbetsmiljö för hästföretagare och anställda
utveckling av hästturismen
hästens positiva roll i samhället
uppfödaren - hästägaren
hästhållning och miljö
information/kommunikation

Projekten ska fokusera på frågor som är betydelsefulla för hästsektorns positiva
utveckling. En viktig inriktning är projekt som syftar till att vända negativa
trender.
Det är avgörande att projekten ska vara överförbara till hela landet och så många
som möjligt ska kunna ta del av resultaten. Att kommunicera resultatet är en
mycket viktig del av projektet.
Intresset var mycket stort. I den slutliga handläggningen fanns 44
projektansökningar med ett totalt sökt belopp på i det närmaste 21 miljoner
kronor. Det innebar en hård prioritering bland projekten.
År 2007 startade perioden med det nya landsbygdsprogrammet. Det är viktigt att
resurserna för främjande av Livskraftigt hästföretagande är ett komplement till
de möjligheter som finns i landsbygdsprogrammet.
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Beslutade projekt

Hästanknuten verksamhet för personer med funktionshinder – ett projekt för
nationell samverkan
Syftet är att skapa gemensamma plattformar för erfarenhetsutbyte, samverkan,
utveckling av nya och befintliga verksamheter samt säkerställande av kvalitet för
hästanknutna verksamheter som riktar sig till personer med funktionshinder.
Målet är att identifiera aktörer, enskilda och organisationer, och kartlägga vilka
som i dag erbjuder hästanknutna aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.
Ett samarbete kommer att ske med AGROVÄSTs / SLUs projekt Hästanknuten
behandlingsinriktad verksamhet – kvalitetskriterier för utövare och
verksamheter.
Genomförare är Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus,
734 94 Strömsholm.
Kontaktperson är Helena Hagberg, 0220-456 19, 0709-79 56 19,
helena.hagberg@ridsport.se

Hästanknuten behandlingsinriktad verksamhet – kvalitetskriterier för utövare och
verksamheter
Syftet är att skapa grunder för att kvalitetssäkra verksamheter där hästar används
som partners i verksamheter som erbjuder vård och behandling av människor. Ett
annat syfte är att skapa underlag för bedömning av vårdgivarnas kompetens vid
upphandling av hästanknuten behandlingsinriktad verksamhet.
Målet är att ta fram underlag till kvalitetskriterier för ovanstående verksamheter
samt att utveckla certifieringskriterier för behandlande personal.
Projektet genomförs i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
Ett samarbete kommer att ske med Svenska Ridsportförbundets projekt
Hästanknuten verksamhet för personer med funktionshinder – ett projekt för
nationell samverkan.
Genomförare är AGROVÄST Livsmedel AB, Box 234, 532 23 Skara.
Kontaktperson är Margareta Håkanson, 0511-67 000, 0705-77 97 73,
margareta.hakanson@omv.slu.se

Hästavel och uppfödning med kvalitet, Fas 1
Hösten 2007 bildades Hästnäringens Avelskommitté genom beslut i Nationella
Stiftelsens styrelse. Kommittén består av representanter för avelsorganisationerna ASVH, SG, SH, SIF, STC samt LRF.
Syftet är att förbättra den avelsrelaterade kompetensen bland landets uppfödare.
Målet är att a/ inventera och strukturera befintliga avelsutbildningar, b/
tillgängliggöra information om befintliga avelsutbildningar för samtliga
avelsorganisationer och för enskilda uppfödare, c/ analysera och värdera den
befintliga utbildningsstrukturen jämfört med utbildningsbehovet och lämna
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förslag till förändringar och kompletteringar samt d/ föreslå en
genomförandeplan för att under 2009 etablera och starta det utbildningsprogram
som strukturerats och skapats i projektet. Observera att vissa av målen finns i en
tänkt Fas 2 av projektet.
Genomförare är Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästsportens Hus, 161 89
Stockholm.
Kontaktperson är Elisabeth Backteman, 0705-27 20 12,
elisabeth.backteman@nshorse.se

Blå Basen 2.0
Syftet med Blå Basen är att på internet synliggöra de uppgifter som i dag finns i
SHs system tillsammans med uppgifter från medlemsföreningarnas register över
hästar. Anledningen till detta är att vi för hästägare, hästuppfödare och andra
intressenter vill visa vilka officiella resultat olika hästar och deras avkommor och
släktingar har. I andra fasen av utvecklingsarbetet är syftet att skapa ett
passprogram för SH och dess medlemsföreningar, vilket har en mindre
komplicerad integration med Blå Basen.
Målet är att ha tagit fram ett nytt passprogram samt en funktion för
inrapportering av historiska resultat.
Genomförare är Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara.
Kontaktperson är Dan-Axel Danielsson, 0511-672 30, dan-axel@svehast.se.

Föl i natt
Kursen "Föl i natt" är en satsning på kompetenshöjning hos uppfödare. På olika
platser landet runt under våren 2008 hålls föredrag om uppfödning och framför
allt praktisk fölning.
Syftet är att förbereda stoägare inför den kommande fölningssäsongen.
Målet är att öka kunskapen och stärka insikten av vad som krävs i den del av
uppfödningen som rör fölningsmomentet samt tiden kort före och kort efter
fölning.
Genomförare är ASVT Info AB, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Lena Karlsson, 0532-202 75, 0703-26 74 03, lena@asvt.se

Travhästuppfödning i framtiden
Syftet är att utöka kommunikationen med travhästuppfödarna och informera om
de satsningar som gjorts samt de möjligheter som finns.
Målet är att genomföra ett stort uppfödarseminarium i samband med
avelsvärdering, auktioner och Breeders Crown finaler, producera ett
utbildningsmaterial samt skapa ett forum för webbaserad information.
Genomförare är Svenska Travsportens Centralförbund, Hästsportens Hus,
161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Christina Olsson, 08-627 20 70, 0705-27 20 70,
chrstina.olsson@travsport.se.
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Svensk uppfödning av fullblod
Syftet med projektet är att främja den svenska uppfödningen av fullblod.
Projektet är indelat i två delar:
1. En uppfödarundersökning. Målet är att identifiera och beskriva de olika
uppfödarkategorierna som finns. Resultatet kommer att ge en faktabaserad bild
av deras nuläge/situation och samtidigt ge vägledning kring vilka frågeställningar och åtgärder som har störst betydelse för dem.
2. Avsättning av svenskuppfödda fullblod. Målet är att bygga en specialdesignad
webbsida, där inriktningen är att marknadsföra fullblodsaveln och galoppsporten.
Genomförare är Svensk Galopp, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Björn Eklund, 08-627 22 16, 0702-93 61 20,
bjorn.eklund@galoppsport.se.

Relationsdatabas häst - marknadsföring
Syftet är att genom internationell marknadsföring kunna utveckla företagandet
hos Hopphästklubbens ca 300 medlemmar och genom detta ge förutsättningar
för bättre lönsamhet inom hästuppfödningen.
Under 2002 – 2006 genomförde KCH på uppdrag av Hopphästklubben det EU
stödda projektet Kvalitetscertifierad hästuppfödning. I projektet ingick bland
annat utveckling av en hemsida med en enkel databas.
Målet med detta projekt är att vidareutveckla databasen för att den ska kunna ge
möjlighet till betydligt mer utvecklade sökmöjligheter.
Projektet genomförs i samverkan med Hopphästklubben.
Genomförare är KCH, Kvalitetscertifierad Hästverksamhet, Grevlunda Nygård,
277 36 Vitaby.
Kontaktperson är Ingvar Fredricson, 0414-722 22, 0707-44 10 06,
info@hhklubben.se

Hur hålls hästarna
Syftet är att med kommunikation som redskap, dels få kunskap om läget ute i
landet och med denna som grund påverka mot en nyanserad hästhållning
anpassad till hästens behov, dess användning och typ samt säker miljö för
människan.
Målet är att med hjälp av examensarbetare, studenter, inventera hur hästarna
egentligen hålls och motiven därför i sex olika kommuner i tre olika län.
Genomförare är SLU, Lantbrukets Byggnadsteknik, Box 86, 230 53 Alnarp.
Kontaktperson är Catharina Svala, 040-41 54 55, catharina.svala@ltj.slu.se
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Arbetsredskap i häststallar – inventering och kravspecifikation
Syftet är att förbättra arbetsmiljön och effektivisera arbetet för hästföretagare och
dess anställda.
Målet är att genom inventering nationellt och internationellt, enkätundersökningar och djupintervjuer få fram en sammanställning av och kravspecifikation på redskap för utfodring samt utgödsling i häststallar.
Ett samarbete kommer att ske med JTI, Uppsala.
Genomförare är Hushållningssällskapet Sjuhärad, Box 5007, 514 05 Länghem.
Kontaktperson är Margareta Bendroth, 0325-61 86 33, 0706-44 28 76,
margareta.bendroth@hush.se.

Personalutveckling för livskraftig ridskola
Syftet är att genom detta pilotprojekt på Trosa ridskola öka motivation och delaktighet
hos medarbetarna.
Målet är utveckla ett verktyg för kompetent personalarbete vid landets ridskolor och
andra ridsportföretag med anställda. Ett förväntat resultat är också att öka kunskapen om
Human Resource hos företagsledare inom ridsporten, d v s kunskap om hur de kan få
sina medarbetare att stanna i yrket, utvecklas och utveckla verksamheten och dess
lönsamhet.

Genomförare är HRridsport, Barkassvägen 1, 181 35 Lidingö.
Kontaktperson är Veronika Löfström, 08-767 48 87, 0703-34 34 38,
veronika.lofstrom@hotmail.com

En miljöriktig hantering av hästgödsel
Syftet är att underlätta för gårds- och anläggningsägare att ta fram underlag för
att göra en investering och därmed lösa problematiken med dyra gödselhanteringskostnader, och om så är möjligt, även skapa väremenergi på ett
miljövänligt sätt.
Målet är att utveckla befintlig hemsida www.hastgodsel.se med ytterligare
system, främst från Europa, samt att uppdatera information om befintliga system
där det redan i dag har framkommit ytterligare kunskap.
Genomförare är Svensk Galopp, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm.
Kontaktperson är Ulf Stålborg, Box 29, 183 21 Täby, 08-506 366 00,
0733-77 07 73, ulf.stalborg@taby.galoppsport.se.

Lönsamt hästföretagande 2008
Syftet är att höja kompetensen hos redan befintliga hästföretagare. På sikt leder
det till mer affärsmässiga hästföretagare. Projektet är indelat i sex olika delar:
Delprojekt 1. Kompetensutveckling – företagsutveckling. Målet är att ha
genomfört sju stycken utbildningar inom professionellt företagande för
hästföretagare. Det blir utbildningstillfällen runt om i landet.
Delprojekt 2. Allemansrätten. Målet är att trycka och sprida material (film,
broschyr, plansch) om allemansrättens regler. Målgruppen är framförallt äldre
ungdomar.
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Delprojekt 3. Hästturism. Målet är att paketera och kommunicera informationsoch utbildningsmaterial till hästturistföretagare.
Delprojekt 4. Arbetsmiljö – anställd personal. Målet är att gemensamt med HYN
genomföra en informationskampanj riktad till arbetsgivare inom hästsektorn.
Delprojekt 5. Miljöhusesyn – häst. Målet är att under 2008 producera en ny
upplaga av Miljöhusesyn – häst med uppdatering av lagar och regler.
Delprojekt 6. Gödsel. Målet är att sprida information till hästäagare om gödsel
och dess betydelse. Samarbete kommer att ske med hästnäringens
miljökommitté.
Genomförare är Lantbrukarnas ekonomi AB, LRF, enhet Företag och Samhälle,
Box 114, 532 22 Skara.
Kontaktperson är Camilla Linder, 0511-34 22 47, camilla.linder@lrf.se.

Kvalitetslyftet hästturism i Sverige
Syftet är att öka kvaliteten och tillgängligheten av svensk hästturism genom
utbildning, samverkan och produktutveckling.
Målen är att kvalitetssäkra hästturismföretag i Sverige för nationella och
internationella målgrupper, att produktutveckla hästturismutbudet för att möta
efterfrågan och presentera detta för rätt marknader samt att öka samarbetet och
dialogen mellan myndigheter, organisationer och hästturismföretag.
Genomförare är Svenska Ekoturismföreningen, Box 87, 830 05 Järpen.
Kontaktperson är Maria Kjellström, 0647-66 00 24, 0706-07 40 44,
maria@ekoturism.org

Attityd – att utveckla hästföretagande
Syftet är att via ett attitydpåverkande projekt synliggöra hästföretagandet som en
del av näringslivet.
Målet är att med stöd av informationsmaterial såsom bland annat folder och
broschyr visa på framgångsrika affärsinriktade hästföretagare både som
förebilder och goda exempel på lönsam affärsidéutveckling inom hästnäringen.
Genomförare är LRF Konsult AB, Rådhusgatan 1, 2 tr, 541 30 Skövde.
Kontaktperson är Charlotta Hjärne, 0705-58 73 58,
charlotta.hjarne@konsult.lrf.se

Kunden, islandshästen & företaget
Syftet är att stärka kompetensen om företagandefrågor hos alla typer av
företagare som använder islandshästen i verksamheten.
Målet är att samla företagare som använder islandshästen i verksamhet till ett
seminarium för kompetensutveckling och diskussion om skapande av
företagarnätverk. Både inriktning och/eller geografisk samhörighet kan vara
utgångspunkt för samverkan och stöd företagare emellan. Tyngdpunkten för
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kompetensutveckling ska ligga på "framgångsfaktorer för hästföretagare", "det
goda värdskapet" samt "hållbara hästar".
Genomförare är Svenska Islandshästförbundet, Ridsportens Hus, 734 94
Kolbäck.
Kontaktperson är Jenny Mandal, Bärby, 0174-360 40, 0732-48 53 90,
jenny.hreggi@islandshestkonsult.se

Kompetensutveckling med temat professionellt hästföretagande
Syftet är att engagera och inspirera hästföretagare till att bli mer professionella.
Målet är att visa på framgångsrika hästföretagare och deras framgångskoncept
för att sprida kunskap och ringar på vattnet med goda exempel. Ett heldagsseminarium arrangeras i början av oktober 2008.
Projektet genomförs i samverkan med HS Halland.
Genomförare är HS Malmöhus, Borgeby Slottsväg 13, 237 91 Bjärred.
Kontaktperson är Yvette Bårring, 046-71 36 21, 0708-16 10 21,
yvette.barring@hush.se

Proffsigare proffs
Syftet är att förbättra företagsledarkompetensen bland landets professionella
travtränare (A-tränare). Detta sker för att utveckla företagandet bland landets ca
400 professionella tränare och därigenom skapa framtidstro i näringen.
Dessutom skall de ges verktyg och redskap för att förbättra sin egen och
anställdas arbetsmiljö.
Målet är att genomföra tre regionala utbildningstillfällen med fokus på
ekonomistyrning och vidareutveckling av företagsledarfrågor t ex gällande
personalutveckling, kommunikations m m.
Projektet genomförs i samverkan med Travtränarnas Riksförbund.
Genomförare är LRF Konsult AB, 105 33 Stockholm.
Kontaktperson är Mats Norberg, 0611-289 33, mats.norberg@konsult.lrf.se.

Regionala nav i nationell samverkan för uthållig utveckling av hästsektorn
Syftet är att skapa en modell för hur man stödjer och utvecklar lokala/regionala
nav i landet med uppgift att verka för en uthållig och hållbar utveckling av
hästsektorn i Sverige samt att skissa på hur väl fungerande kanaler mellan
nationell och regional nivå uppnås.
Målet är att ta fram en modell för hur man kan bygga upp och arbeta med en
verksamhet lokalt – regionalt – nationellt för att stödja uthållig/hållbar
utveckling för hästsektorn.
Genomförare är HästHalland, Hushållningssällskapet Halland, L:a Böslid,
310 31 Eldsberga.
Kontaktperson är Elisabeth Falkhaven, 035-465 13,
elisabeth.falkhaven@hs.halland.net.
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Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning
Syftet är att ge möjlighet till ett mer företagsinriktat synsätt på hästverksamhet.
Målet är att undersöka förutsättningarna att skapa ett Kompetenscentrum för
Gävleborgs län. Projektet för Kompetenscentrum Hållbar Hästhållning har tre
delar, delprojekt med olika finansiering. Eftersom samverkan är nödvändig finns
tydliga synergieffekter att delarna hålls ihop av en aktör med bred kompetens.
Delarna är miljörådgivning för hästhållning, företagsutveckling häst samt
etablering av ett kompetenscentrum.
Genomförare är Sandvikens kommun, Tillväxtkontoret, 811 80 Sandviken.
Kontaktperson är Mariana Femling, 026-13 29 28, 0706-46 61 51,
m.femling@telia.com

Förstudie: Hästföretagande i Torsby kommun
Målet är att genom en förstudie belysa utvecklingspotentialen för hästföretagande och hästnära boende i kommunen och hur man på bästa sätt ska kunna
stötta den affärsmässiga hästverksamheten i kommunen.
Genomförare är Torsby Utveckling AB (Tuab), Torsby kommun, 118. Torsby
Utveckling AB, 685 80 Torsby.
Kontaktperson är Hans Nilsson, 0560-160 12, 0702-99 60 12,
hans.nilsson@torsby.se

Nordanstigs hästen
Syftet är att stärka kunskap om hästnäringens förutsättningar och möjligheter i
Nordanstigs kommun för att stimulera till företagsutveckling och landsbygdsutveckling som ett led i den regionala tillväxtpolitiken. Projektet syftar även till
att stimulera nätverksbyggande över verksamhetsgränser inom konsumtions- och
produktionsledet för den lokala utvecklingen.
Genomförare är Nordanstigs kommun, Box 56, 820 70 Bergsjö.
Kontaktperson är Carina Nilsson, 0652-360 00, 0732-74 35 99,
carina.nilsson@nordanstig.se

Ett fåtal prioriterade ansökningar är fortfarande under handläggning.
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