
Regional Samverkan— Nyhetsbrev 

Juletid är här och även årets sista nyhetsbrev. Vi vill nu informera vad som har arrangerats under hösten 

från central regi med sammanfattningar samt upplysa om vad som planeras för våren 2017. Under året har 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) bland annat arrangerat tio politikerträffar, arbetat med projekt 

och aktivitet inom arbetsmarknad och varit samverkansplattform för Hästlovet. 

Politikerturnén under 2016 
Hästnäringens gemensamma politikerturné är avslutad för detta år. Vi 

har i samarbete med de regionala nätverken, och koordinatorerna 

Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svensk Travsport (ST), Lantbru-

karnas Riksförbund (LRF) genomfört tio träffar i hela landet, där över 

150 beslutsfattare tagit del av vårt budskap. Hästnäringens bidrag till 

samhällsutvecklingen har informerats och diskuterats - LRF fokuse-

rade på frågor kring regel- och bidragssystem om bl.a. konsument-

köplagen och företagarsfrågor, SvRF kämpar vidare med att ridning 

ska accepteras som avdragsgill friskvård samt berättar om viktiga  

värdeparametrar med ridskolor och dess inverkan. ST berättade om 

spelutredningen - att få lika villkor på en kommande licensmarknad, 

som kommer att påverkar hela hästnäringen (läs mer). Utgångspunk-

ten för träffarna har varit att hästnäringen är säkra på att Sverige blir 

bättre med hästar.  

– Politiker har uppskattat att vi har gjort den här turnén tillsammans 

och även om organisationerna driver enskilda frågor så har vi en ge-

mensam plattform. Vi är mycket nöjda med träffarna, och speciellt 

nöjda med koordinatorernas och nätverkens insatser under turnén. 

Deras regionala/lokala inspel är mycket viktiga för att vi ska få en 

indikation på att vi arbetar i rätt riktning och med enad röst. Det 

finns planer även för en ny turné under 2018, säger  

Stefan Johanson, VD HNS.  
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Hästlovet 2016 

Denna gemensamma satsning blev även detta år ett riktigt Hästlov på många 

platser i landet! Det var 77 anläggningar, övervägande trav– och ridskolor, 

från i Boden norr till söder ut i Skåne som under v. 44 öppnade upp sina 

verksamheter för skollediga barn och ungdomar. Gilla Häst var med som 

samarbetspartner och satte även guldkant på aktiviteterna i Malmö och på 

Sundbyholms travbana. I Malmö deltog 

vår regionala koordinator (Annethe Yng, 

Hästen i Skåne) för en dialog om hästnä-

ringen i Skåne med de inbjudna politiker-

na. Annethe passade även på att provköra 

en av dagens fina ponnyer från Jägersro 

travskola, se bild. Läs mer om dagen här > 

 

Årets möten i landet 
Flyinge                                             25 april 

Jönköpings Fältrittklubb                  16 maj         

Örebrotravet                                   13 juni         

Hästcentrum Boden                        12 sept         

Härnösand Ridklubb                       6 sept         

Lillerudsgymnasiet                           26 sept         

Axevalla Multiarena        30 sept         

Bro Park                                          3 okt            

Smedstad Ridsportcenter    14 nov         

Herreds Gård                                  18 nov 

 

Stina Sinclair (KD) från Växjö fick en ridtur och 
konstaterade att hon skulle försöka locka sina barn 
till ridskolan.  

http://likavillkor.nu/direkt-fran-hastens-egen-mun-till-politikerna/
https://www.facebook.com/pg/gillahast/photos/?tab=album&album_id=552305554973802


Kontaktainformation: 
Ellinor Fuchs 

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

Hästföretagardagar 2016  

Under året har LRFs regioner tillsammans med HNS och LRF 

Häst anordnat 10 hästföretagardagar i hela Sverige, från Skåne 

till Umeå. Träffarna har varit mycket uppskattade och nu på-

går planering för uppföljande dagar under 2017.  Flera av  

koordinatorer har varit med och samverkat och några av dem 

har även samma plan för 2017. Bland annat har Eva- Lena 

Blom från Jämtland siktet inställt på en Hästföretagardag till-

sammans med LRF Jämtland! Om det finns fler som är intres-

serad av samverkan är det bara att kontakta:  

Sara Westholm, sara.westholm@nshorse.se eller  

Erica Lindberg, erica.lindberg@lrf.se. 

Arbetsmarknad och företagande 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöverket har aviserat att de kommer att fortsätta 

inspektera hästnäringen i ytterligare två år, fokus är nu inte 

bara minderåriga utan hela verksamheten.  

 

Arbetsmiljöutbildning BAM - inriktning häst 

Svensk Travsport har genomfört en arbetsmiljöutbildning för 

landets A-tränare som många tränare har gått. Dessutom har 

HNS fått förfrågan att hålla i arbetsmiljöutbildningar för 

några distrikt inom ridsportförbundet och hittills genomfört 

två samt deltagit på Svensk Travsports proffstränarkurs samt 

Tränarutvecklingskurs. En ny BAM-utbildning är inbokad 1-

2 och 23 februari (det finns fortfarande platser kvar så tipsa 

gärna vidare om denna möjlighet!). 

Ytterligare två BAM-utbildningar planeras 2017, en i maj på 

Flyinge samt en fortsättningskurs som kommer att genom-

förs på Strömsholm i april, läs mer här > 

 

Hästföretagarcentrum 

Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan HNS, LRF 

Häst, LRF Konsult och Riksanläggningarna med syfte att öka 

kunskap och erbjuda rådgivning kring företagande. Under 

2016 har fokus varit rådgivning samt utbildningar, i huvudsak 

digitala, till nya och befintliga hästföretagare. En projektansö-

kan inom Landsbygdsprogrammet, som är tänkt att förstärka 

Hästföretagarcentrum, väntar fortfarande på svar från Jord-

bruksverket. Om ansökan går igenom ger det möjlighet till 

informationsinsatser samt fler hästföretagardagar, arbetsmiljö-

träffar, skatteinformationsträffar och digitala utbildningar.  

Kvalitetssäkring av hästverksamheter 

Projektet Kvalitetssäkring av hästverksamheter drivs gemensamt av HNS och 

LRF. Under våren startade projektet med att göra en kartläggning och samman-

ställning av intresset för en kvalitetssäkring genom en enkät till företagare och 

kunder.  

Utifrån rapporten samt enkäten och de förankringsmöten som genomförts har en 

sammanställning gjorts för att se vilket typ av system som är aktuellt. Det framgår 

då att en andrapartscertifiering är det som flest efterfrågar, vilket också framgår i 

offertförfrågan. Nästa steg är att bilda en referensgrupp som kan jobba vidare 

samt att ta fram standarder.  

http://nshorse.se/files/2015/04/BAM-kursinfo-februari-2017.pdf


Stiftelsen Hästforsknings  

Åtta nya forskningsprojekt beviljas medel i Stiftelsen Hästforsknings utlysning inför 2017! Fem av projekten är helsvenska och 

tre är samarbetsprojekt mellan Norge och Sverige. Dessutom får nio pågående projekt fortsatt finansiering, läs mer här > 

Kontaktainformation: 
Ellinor Fuchs 

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

Nya djurskyddsföreskrifter för häst 
Under 2016 har Jordbruksverket arbetat med nya föreskrifter för hästhållning. Dessa kommer att ersätta de nuvarande föreskrif-

terna för hästhållning, L101. Hästnäringen är representerade i Jordbruksverkets arbetsgrupp av LRF Häst, HNS, Svenska 

Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Att värna om konkurrenskraft och företagarperspektivet samt målstyrning och flexibi-

litet i regelverket, är några viktiga budskap i arbetet som beräknas komma ut på remiss efter årsskiftet. 

Vi från HNS önskar 
er alla er riktig  

God Jul och 
Gott Nytt År! 

Riksdagspolitiker på Friends Arena 

LRF Häst och HNS bjöd tillsammans in ett antal riksdagspolitiker till en hästträff på Friends Arena i samband med Sweden In-

ternational Horse Show. Regelförenkling för ökat hästföretagande var temat för mötet. Deltagandet var stort, 17 riksdagspoliti-

ker tog del av ett antal områden där lagstiftningen i dagsläget ofta sätter stopp för utvecklat hästföretagande och tillväxt. Områ-

den som lyftes var bland annat regelverk inom strandskydd, bygglov för jordbruksfastigheter med hästverksamhet samt hästen i 

livsmedelskedjan. Efter mötet fick politikerna chansen att besöka Stallbacken med Sveriges alla hästraser, något som var mycket 

uppskattat.  

Hästnäringens test– och rådgivningscenter för banunderlag  
Är en organisation som erbjuder kvalitetssäkring av banunderlag -för hästarnas bästa.  

Under 2016 har HNS arbetat fram en bantestorganisation som kan erbjuda forskningens möjligheter för allmänheten. Forsk-

ningen har under de senaste åren utvecklat metoder för att på ett objektivt och för hästen relevant sätt mäta de funktionella 

egenskaperna hos banunderlag. Syfte är att utföra besiktningar och bantester utifrån en oberoende, av hästnäringen gemensamt  

kontrollerad organisation som kan ge rådgivning avseende konstruktion, installation och underhåll av banor för hästsport. 

Mer information om konceptet kommer ut på nshorse.se under januari. Är ni intresserad av att kvalitetsäkra något underlag  

under 2017, kontakta: Ellinor Fuchs, ellinor.fuchs@nshorse.se. 

http://nshorse.se/2016/12/15/stiftelsen-hastforskning-beviljar-medel-till-atta-nya-forskningsprojekt/

