
Regional Samverkan— Nyhetsbrev 

Här kommer som ett vårtecken vårt nyhetsbrev. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har arrangerat två 

lyckade koordinatorträffar för våra regionala koordinatorer samt besökt tre nätverksträffar ute i landet. Våren 

bjuder även på mycket annat som arbetsmiljöutbildning BAM, Hästföretagardagar och föreläsningar med 

olika inriktningar samt många fler aktiviteter.   
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Koordinatorerna informerar  
 

Smålands och Blekinges Hästforum 

Den 28 mars bjöd koordinatorn Louise Lindberg in till första 

nätverksträff för hästnäringen i Kalmar län, på Oskarshamns 

Ridklubb. Det var ett glatt gäng från olika inriktningar inom 

hästnäringen som gärna ser en vidare samverkan i det nya 

nätverk för Kalmar län.  

Södermanland 

Även koordinatorn Malin Andersson bjöd in till första träff 

på Sparreholms Hästcenter, med en förhoppning om bildan-

det av ett nätverk i Södermanlands län. LRF, LRF Häst och 

HNS var bland annat inbjudna talare för de olika aktörerna 

från hästnäringen i Södermanland. Det var en fullspäckad 

kväll med ca 30 engagerade deltagare.  

Västernorrland 

Den 12/4 är det föreläsning på Bergsåker med Hovslagare 

Rose-Marie Clark, med inriktning föl och benkorrigeringar. 

Arrangör är Mellersta Norrlands hästavelsförening.  

Se inbjudan >  

Den 5-6/5 är det Företagsmässa i Härnösand.  

Den 11/6 sker Unghästtester på Timrå Hästsportarena.  

Norrbotten 

Koordinator Paulina Mannberg planerar en första nätverks-

träff med travet och veterinärkliniken i slutet av april för att 

inventera behov och intresse för samverkan. 

Halland  

Nätverket Häst Halland bjöd in till en dialogträff den 24 mars 

på Varbergs ridskola, med företrädare för hästnäringen, politi-

ker och ledande tjänstemän från offentlig förvaltning. De frå-

gor som diskuterades flitigast var konsumentköplagen (var ett 

par dagar innan civilutskottet hade sitt möte) och ridsport 

som friskvård. Det var även några politiker som vågade sig på 

”prova på ridning”. Häst Halland hälsar att träffen var lyckad 

och att det var roligt med så många deltagande.  

Dalarna 

Den 4/4 är det nätverksträff på Stiernhööksgymnasiet i  

Rättvik. Samma dag deltar även Anna Ozén (koordinator) i 

skolans programråd för Hästinriktning. 

Den 14/6 är de deltagande i Stiernhööksgymnasiets valldag 

med ett hästinriktat gödselseminarium och förevisning av 

olika typer av maskiner för betesskötsel för hästbeten. 

Under året kommer det genomföras en kompetensbesvis- 

kurs för transport av hästar i samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

Regional samverkan 
Under februari och mars har HNS arrangeta två lyckade ko-

ordinatorträffar där koordinatorerna har haft möjlighet att 

välja vilket av tillfällena som passat dem bäst. Första träffen 

var på Göteborg Horse Show den 23 februari och den andra 

träffen var den 10 mars i Stockholm - Hästsportens Hus,  

Solvalla. Träffarna varade under en dag och hade liknande 

upplägg. Sammanfattningsvis från träffarna, så är det en stor 

fördel med att vi alla träffas och diskuterar gemensamma frå-

gor och visar på att det är värdefullt med samverkan.  

Här kan du läsa minnesanteckningarna från träffarna >  

Stort tack till alla medverkande och för ert engagemang!   

Vidare funderingar och tankar är välkommet att föra fram i 

vår slutna FB-grupp – Regional Samverkan. 

 

https://hastnaringen.se/app/uploads/2017/04/hallbar-hast-rose-marie.pdf
https://hastnaringen.se/app/uploads/2017/04/ma-koordinatortraffar.pdf


 

Lägesrapport strandskydd och bygglov  

LRF Konsult arbetar med det principmål om strandskydd 

och hästverksamhet som just nu pågår. För närvarande har 

remissinstanserna Naturvårdsverket och Jordbruksverket 

beretts tillfälle av Mark- och miljööverdomstolen att uttala 

sig i frågan. Efter denna process är förhoppningen att Mark- 

och miljööverdomstolen håller sammanträde och gör syn på 

fastigheten, något som fastighetsägaren har begärt. En preli-

minär bedömning är att målet kommer att vara avgjort till 

sommaren eller hösten 2017. 

När det gäller kraven på bygglov hanteras gårdar med häst-

verksamhet ofta annorlunda än andra gröna näringar. LRF har sammanfattat ett antal rättsfall som kan ge ledning om hur dom-

stolarna hanterat ett antal bygglovsärenden kopplat till hästverksamhet. Läs mer > 

 

Export av sporthästar 
Tillsammans med Flyinge och SWB genomfördes den 15-16 mars 

en exportbildning för större svenska ridhästuppfödare. Utbildning-

en blev intressemässigt en formidabel succé där vi hade räknat med 

ca 10 – 12 deltagare – redan första ansökningsdagen fick vi över 40 

anmälningar. Vi utökade därför deltagarantalet till 20 uppfödare. 

Dessutom deltog representanter från Norsk Varmblod då det finns 

en speciell inriktning avseende försäljning mot norska marknaden. 

Innhållet var förutom exportutbildning från Business Sweden, för-

medling av erfarenheter från internationella hästköpare och trav-

sporten, försäljningsutbildning och genomförande av ett antal 

workshops. 

Stiftelsen Hästforskning 
Med anledning av SHF:s förbättrade situation avseende finansieringen har fastställts att årets utlysning av svenska forsknings-

medel kan uppgå till ca 14 mnkr. Motsvarande belopp avseende norsk finansiering är NOK 7.500.000:-. Belopp som torde 

glädja våra intressenter kring hästforskningen då det var många år sedan motsvarande beslut låg på denna beloppsnivå. Om du 

har ett intressant område som du tycker bör utforskas kontakta gärna lämpliga forskningsmiljöer för att skapa ett intresse.  

Mer info här >  

Konsumentköplagen – det här händer 
LRF och Hästnäringens Nationella Stiftelse arbetar tillsammans för att åstadkomma en förenkling och skapa en rimlig situation 

för svenska hästuppfödare när det gäller Konsumentköplagen. Under förra året gjorde EU-kommissionen en översyn av konsu-

mentlagstiftningen på EU-nivå och presenterade ett lagförslag för konsumentskydd vid online-/distansförsäljning. EU-

kommissionen påtalade samtidigt att det inte bör vara olika regelverk för affärer beroende på vilken väg de genomförs, online 

eller off-line. I och med denna översyn såg vi ett utrymme att åter lyfta frågan om konsumentköplagen på EU-nivå, ett arbete 

som nu pågår intensivt. Läs mer > 

Samtidigt har på nationell nivå frågan lyfts i riksdagens civilutskott via ett reservationsyrkande. Debatt sker i riksdagen onsdag den 

5 april.  

Kontaktinformation: 
Ellinor Fuchs 

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

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/vad-galler-for-bygglov-for-byggnader-pa-anlaggningar-med-hastverksamhet/
http://hastforskning.se/
https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/aktuellt-fran-lrf-hast/konsumentkoplagen--det-har-hander/


Hästföretagarcentrum 2017 
Under 2017 arrangeras inom samarbetet Hästföretagar-

centrum ett antal utbildningar inom såväl arbetsmiljö som 

arbetsrätt och beskattning.  Läs mer > 

Årets hästarbetsplats 
Att arbeta med hästar är en dröm för många och det finns 

över 20 000 hästverksamheter i Sverige idag.  

Genom samarbetet Hästföretagarcentrum har någon av 

dem nu möjlighet att bli utsedd till: ”Årets hästarbetsplats 

2017”.  

Ansökan är öppen t.o.m. den 10 april. Passa på att nomi-

nera din arbetsplats idag! Se här > 

Kvalitetsäkrade hästgymnasier 

Projektet Kvalitetsäkrade hästgymnasier startade förra årets 

om en förstudie för att mäta intresse och ta fram ett förslag. 

Under 2017 har en enkät till hästgymnasier skickats ut för 

att få ett nuläge på hästgymnasierna och arbetet kommer nu 

att inriktas på sex pilotskolor där konceptet ska testas och 

förfinas. Trolig start på kvalitetssäkringen är höstterminen 

2018.    

Kontaktinformation: 
Ellinor Fuchs 

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

Arbetsmarknad och företagande 

Kvalitetssäkring av hästföretag 
Under februari tecknades ett avtal med RISE som genomfö-

rare av utvecklingsprojektet för att skapa ett kvalitetssäkrings-

system för hästföretagare. Efter ett uppstartsmöte den 6 mars 

pågår nu den första delen med att ta fram ett första underlag 

att diskutera med referensgruppen. Samtliga organisationer i 

LRF Häst, Hästnäringens Representationsråd och organisat-

ionen Hästföretagarna har fått inbjudan att delta med en re-

presentant i referensgruppen. Ett inledande möte har under 

februari arrangerats med de tjänstemän som är ansvariga för 

kvalitetssäkringssystem inom SIF, ST och SvRF, för att säkra 

god samordning mellan de befintliga och det nya systemet. 

Hästföretagardagar  

Under 2017 fortsätter det lyckade konceptet med träffana. 

Årets första träff anordnas den 25 april på Wången. 

Fler träffar planeras och vi återkommer med fler datum och 

platser. 

Hästnäringens Unga Ledare  
Ledarskapsprogrammet startade under 2016, då del-

tog 45 unga talanger från hästnäringens olika organi-

sationer. Under 2017 fortsätter programmets del 2, 

som en fördjupning för elva unga ledare utvalda från 

den första omgångens deltagare. Dessa engagerade 

unga får nu möjligheten att via det späckade pro-

grammet coachas vidare mot en aktiv framtid inom 

hästsektorn.  

Läs mer > 

Ungdomarna kommer från olika organisationer 

spridda över hela landet och kan vara ett gott kom-

plement i era regionala nätverk. Kontakta projektle-

dare Ellinor Fuchs för mer information och  

kontaktuppgifter. 

https://hastnaringen.se/utbildningar-inom-hastforetagarcentrum-2017/
https://hastnaringen.se/arets-hastarbetsplats-ett-stipendium-till-en-hastarbetsplats-som-vill-utvecklas/
https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/ungdomsarena-fo%CC%88r-aktivitet-och-ledarskap/hastnaringens-unga-ledare/

