Välkommen till seminariet

Det attraktiva länet –
Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen
14 februari 2012
Hästlyftet Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Boverket, Hästnäringens
Nationella Stiftelse och Resurs X.
Idag är Sverige ett av Europas hästtätaste länder och hästarna bidrar till betydande ekonomiska
och sociala värden. Målsättningen med dagen är att öka kunskapen om tillväxtens effekter på
samhället och belysa hur myndigheter och näring kan samverka för att tillvarata hästsektorns
utvecklingsmöjligheter. Det handlar om företagsamhet och jobb, men också om aspekter som
naturvård, landsbygdsutveckling, människors livskvalitet, folkhälsa och jämställdhet.
Förhållandet att hästsektorn består av många små enheter har gjort att expansionen ”skett i det
tysta” utan nämnvärd uppmärksamhet från samhällets sida. Men idag berör hästsektorn många
delar i samhället, här finns värden att ta tillvara och behov som ska balanseras.
Seminariet vänder sig främst till politiker, tjänstemän och verksamma inom samhällsbyggnad,
fritid, näringsliv eller landsbygd, hästnäringen samt till företrädare för hästsektorns
organisationer.
Varmt välkomna!
Mariana Femling
Hästlyftet – Kompetenscentrum Gävleborg

ALLMÄN INFORMATION
TID:
PLATS:

Tisdagen den 14 februari 9.30 – 16.00
Bollnäs Folkhögskola - Aulan

ANMÄLAN: Senast den 6 februari mariana.femling@lansstyrelsen.se 026 17 11 81
Ange namn, organisation och befattning samt eventuella kostrestriktioner på anmälan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

KOSTNAD: 195 kr inkl lunch och kaffe, betalas i samband med anmälan till Hästnäringens
Nationella Stiftelse bg 216-1354.
OBS - Glöm inte att uppge namn och organisation vid inbetalningen.
Frågor om konferensens innehåll och anmälan:
Mariana Femling, Länsstyrelsen Gävleborg tfn 026-17 11 81, mariana.femling@lansstyrelsen.se

Vänd

PROGRAM
Det attraktiva länet –
Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen
09.30

Registrering och kaffe

10.00

Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkommen
Moderator Christina Collman, Kultura presenterar dagen
Hästen i Gävleborg – det regionala och lokala perspektivet
Mariana Femling, Hästlyftet, Länsstyrelsen Gävleborg ger en aktuell bild av hästens
och hästsektorns betydelse för länets ekonomi, miljö och landsbygdsutveckling.

Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen
Hanna Elgåker landskapsarkitekt och agr. Dok. - Räkna med hästen när vi planerar
tätorter! Hanna visar varför det fordras nya samarbetsmodeller för att tillvarata
möjligheterna inom företagande, fritid, landskapsvård, boende och service. Men också
hur vi kan förebygga konflikter och olyckshändelser.
Stellan Svedström från Boverket presenterar en ny vägledning där de tidigare
skyddsavstånden avskaffats. Till grund ligger bland annat ny forskningsbaserad
kunskap om allergeners spridning.

12.00

Lunch

13.00

Hästsektorn i Gävleborgs län
Företrädare för hästsektorn m.fl. berättar om sina verksamheter och om vilka
möjligheter man ser till utveckling.
•
•
•
•
•
•

Ridsporten – Eva Myrgren, Ordf. Gävleborgs Ridsportsförbund
Utbildning – Anna Giljam-Nilsson, Rektor Realgymnasiet
Travsporten – Christina Olsson, Svensk Travsport, ST
Häst turism – Ella Wannberg, Ordf. Ridled Hälsingland
Hästnäringen – Magnus Skäryd, Stall Skäryd
Jämställd tillväxt – Ewa Nordlund, Resurs X

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt
Det Regionala Utvecklingsprogrammet, RUP, är Gävleborgs gemensamma plattform för
det regionala utvecklingsarbetet. Region Gävleborg berättar om genomförandet av
programmet och hur hästnäringen bidrar till måluppfyllelse.

Diskussion - Vilka frågor finns kvar? Hur går vi vidare? Vem finansierar?
16.00

Seminariet avslutas

