
Regional Samverkan — Centrala projekt 

Nu är årets första nyhetsbrev här! Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) vill med nyhetsbreven förmedla 

aktuella ämnen, pågående och planerade projekt samt lyfta olika regionala perspektiv. I detta första nyhets-

brev lägger vi fokus på vad som planeras från centralt håll under året. 

Favorit i repris - Regionala politikerträffar 

Halvvägs in i denna mandatperiod tar vi upp tråden gentemot våra politiker igen. Vi pla-

nerar ett gäng nya politikerträffar med ett liknande upplägg som sist, varför ändra på ett 

vinnande koncept? 

Arrangemanget drivs även denna gång av HNS i samverkan med Svensk Travsport, 

Svenska Ridsportförbundet och LRF Häst. Politikerträffarna är en del i ett långsiktigt 

påverkansarbete för att beskriva samt lyfta fram hästnäringens frågor, möjligheter och 

behov mot den politiska sfären. Inbjudan till träffarna kommer skickas till riksdagspoliti-

ker samt regional- och lokalpolitiker från varje län/område samt representanter från häst-

näringen. Träffarna sker på olika hästanläggningar för möjlighet till rundvandring och 

eventuell uppvisning av verksamheten. Totalt planeras tio träffar, varav fem sker under 

våren i följande områden: Skåne, Göteborg, Jönköping, Örebro och Skaraborg. Ni reg-

ionala koordinatorer är en viktig del av planering och genomförande av dessa träffar och 

vi ser fram mot samverkan kring ännu en omgång lyckade politikerträffar! 

Landsbygdsriksdagen Visby 27-29 maj 
Landsbygdsriksdagen arrangeras av ”Hela Sverige ska leva” och är ett event där landsbygdskäm-

par, politiker, tjänstemän och entreprenörer möts med landsbygdsfrågor och utveckling i fokus.  

HNS medverkar vid Landsbygdsriksdagen i samverkan med ATG under paraplyet Hästnäringen 

2020 och Gilla Häst- Ingen dröm är för stor. Temat för Landsbygdsriksdagen 2016 är ”för ett land i 

balans”. HNS kommer på olika sätt visa hur hästnäringen genom att t.ex. skapa en viktig brygga 

mellan stad och land kan bidra till att lösa många samhällsutmaningar och ge hundratusentals 

storstadsbor en dos lantliv i vardagen.  

Läs mer > 
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Umeå 2014: Glad riksdagsledamot Helena Lin-
dahl (C) efter en ridtur på ridskolans häst Magic 
(foto: Karolina Thorell). 

Horses made in  

Sweden kommer till  

EuroHorse  

Den 24-28 mars finns vi som 

står bakom Horses made in 

Sweden på plats på Nordens 

största hästmässa - Euro-

Horse 2016. I vår monter 

kommer du att kunna lyssna 

på spännande föredrag och 

intervjuer med intressanta 

personer, samt träffa de flesta 

av organisationerna som till-

sammans utgör Horses made 

in Sweden. Läs mer >  

Vill du veta mer om mässan, 

läs här > 

 

http://www.landsbygdsriksdagen.se/
http://www.landsbygdsriksdagen.se/
http://nshorse.se/projekt/horses-made-in-sweden/om-oss/
http://nshorse.se/projekt/horses-made-in-sweden/om-oss/
http://nshorse.se/projekt/horses-made-in-sweden/om-oss/
http://www.eurohorse.se
http://www.eurohorse.se


Kontaktainformation: 
Ellinor Fuchs 

ellinor.fuchs@nshorse.se 
08-799 28 65 

Hästföretagardagar 

HNS och LRF Häst kommer under året att arrangera så 

kallade Hästföretagardagar ute i landet i syfte att utveckla 

företagandet inom hästnäringen. Alla tillfällena kommer att 

ha samma upplägg så företagare över hela landet kan ta del 

av samma program. På förmiddagen berättar regionala 

hästprofiler om hur de gör för att lyckas med sitt hästföre-

tagande. Under eftermiddagen får deltagarna träffa exper-

ter och ställa frågor inom högaktuella områden. Skatter, 

arbetsmiljö och företagarstöd är några av de ämnen som 

kommer att tas upp. 

Detaljerat program för de olika tillfällena kommer att dyka 

upp på HNS hemsida samt hos respektive LRF-region. 

Kostnaden är 250 kr för LRF medlemmar och 400 kr för 

övriga. I priset ingår en heldagsaktivitet inklusive lunch 

och fika. 

Planerade hästföretagardagar 2016: 

 22 februari - Falun  

 14 april - Umeå 

Hästföretagardagar planeras även på Flyinge, Strömsholm 

och Wången, samt i Jönköping, Växjö, Örebro, Vreta 

Kloster med flera, datum för dessa meddelas senare. Du 

som regional koordinator är givetvis välkommen att vara 

med och bjuda in ditt nätverk. Läs mer > 

Kvalitetssäkring av svenska hästverksamheter 

Viss kvalitetsmärkning förekommer inom svensk hästnäring, men flertalet av hästverksamheterna saknar en märkning för att sig-

nalera kvalitet. Frågan är om det behövs? Nu undersöker LRF det och behöver din hjälp. 

I många näringar finns det idag sätt att kvalitetssäkra en produkt eller ett företag. Det kan handla om schyssta arbetsvillkor, djur-

skydd, miljö och klimat eller brandskydd .  

Hästnäringen saknar än så länge ett generellt verktyg och märkning. De har därför påbörjat ett arbete med att ta reda på var häst-

företagare står i frågan. Det handlar om frivillig kvalitetssäkring. LRF Häst, Hästföretagarna och HNS tar täten i det här arbetet.  

I stora drag kan kvalitetssäkring beskrivas med att ett företag är noga med att dokumentera, följa vissa arbetssätt och att använda 

verktyg som stöd. Det finns olika sätt att arbeta beroende på företagets affärsidé och behov. Märkningen används för att berätta 

för kunderna om företagets kvalitetsarbete.  

LRF vill gärna veta vad du tycker. Fyll i enkäten här > 

Vill du veta mer vad som händer på LRF och vad de kan erbjuda?  Läs mer här > 

De erbjuder även rådgivning till hästföretagare, läs mer >  

 

http://www.lrf.se.
https://www.webbenkater.com/s/cfcd5f5
http://www.lrf.se.
http://www.hastforetagarcentrum.se.

