
Regional Samverkan— Nyhetsbrev 

Hästnäringens nationella stiftelse (HNS) vill med nyhetsbreven förmedla aktuella ämnen, pågående och pla-

nerade projekt samt lyfta olika regionala perspektiv. I detta nyhetsbrev lägger vi fokus på vad som planeras 

eller genomförts både centralt och regionalt under våren. 

Politikerträff i Skåne 

Startskottet av de tio politikerträffarna var på riksanläggningen 

Flyinge den 25 april.  Det var en fullspäckad dag med mycket 

engagemang och energi. På plats från Skånes var riksdagspoli-

tiker, regional- och lokalpolitiker samt representanter från 

hästnäringen. Några politiker från Blekinge var även med och 

deltog. Alla träffar kommer ha liknande upplägg gällande pro-

gram och innehåll. 

Förmiddagen bestod av föreläsningar av HNS, Svensk Trav-

sport, Svenska Ridsportförbundet och LRF Häst. Det var in-

formativa presentationer där de lyfte möjligheter och behov 

inom hästnäringen där vi vill visa att hästen utvecklar och för-

enar Sverige. Det bjöds även på en rundvandring på den fina 

anläggningen med Anna Nyström. Under eftermiddagen be-

rättade vår koordinator från Hästen i Skåne, Annethe Yng, om 

sitt arbete och informerade om branschdagen för 

skånsk hästnäring den 8 september, läs mer > 
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Kvalitetssäkring av svenska hästverksamheter är i fortsatt aktivitet 
Kvalitetsäkringsfrågan är fortsatt aktuell inom hästnäringen. Synpunkter samlas fortfarande in genom den aktiva webenkäten som 

finns på www.lrf.se/lrfhast - enkäten är öppen ytterligare några veckor så gå gärna in och ge oss dina synpunkter!  

 

LRF Häst, Hästföretagarna och HNS fortsätter arbeta med frågan och en kartläggning av 

befintliga kvalitetssäkringssystem är nyligen genomförd. Kartläggningen som organisationen 

Hästföretagarna genomfört på uppdrag av HNS och LRF Häst, visar att en generell grund-

certifiering av svenska hästföretag i dagsläget saknas. 

Fler Politikerträffar på hästanläggningar 

  

1. Jönköpings Fältrittklubb 16 maj  

2. Örebrotravet   13 juni  

3. Hästcentrum Boden  12 sept  

4. Härnösand Ridklubb  16 sept  

5. Lillerudsgymnasiet  26 sept  

6. Axevalla Multiarena  30 sept  

7. Bro Park    3 okt  

8. Smedstad Ridsportcenter 14 nov  

9. Halland    plats och datum 

      ej bestämt 

       

 

http://www.hasteniskane.se/wordpress/branschdag-for-hastnaringen/
http://www.lrf.se/lrfhast


Kontaktainformation: 
Ellinor Fuchs 

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

Koordinatorerna informerar  

Skaraborg 

Den 3 maj hölls ett Hästforum i Axevalla körhall i samarbete 

mellan Skara Hästland, Axevalla och  HNS. Forumet syftade 

till att skapa en mötesplats för diskussion kring gemensamma 

hästnäringsfrågor på regional och  lokal nivå.  

Anders Eriksson var även där och förmedlade kunskap inom 

tömkörning.  

 

Smålands och Blekinges Hästforum 

Björn Nilsson, Louise Lindberg, Ingrid Karlsson och Ylva Lar-

sson samlades för möte den 10 april. De planerade och disku-

terade inför vårens och höstens aktiviteter. 

Den 22 april var Ingrid på Ingelstad Naturbruksgymnasiums 

Programråd. Största frågan handlade om behov av arbetskraft 

inom de olika branscherna bl.a. från hästsektorn. Arbetsför-

medlingen var även medverkande denna dag. 

Landsbygdsriksdagen Visby 27-29 maj 
Nu är det inte långt kvar till Landsbygdsriksdagen i Visby. Helgen bjuder bl.a. på föredrag från olika aktörer engagerade i lands-

bygdsutveckling och företagande på landsbygden. HNS kommer genom sin medverkan visa hur hästen fungerar som en brygga 

mellan stad och land , ger människor en möjlighet att komma nära naturen samt ger ett viktigt bidrag för våra öppna landskap.  

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”.  

Läs mer > 

Fler Hästföretagardagar  

Strömsholm  10 maj – Läs mer > 

Wången   12 maj –  Läs mer > 

Sjöbo   8 september 

Härnösand  29 september 

Örebro   19 september 

Vreta Kloster  5 oktober 

Växjö   19 oktober 

Jönköping oktober 

V:a Götaland oktober 

Umeå    hösten  2016  

Hästföretagardagen i Falun  

För första gången anordnade LRF Dalarna och HNS Hästföretagardagen i Sverige. Tanken med dagen var att utveckla hästförta-

gandet i regionen och en liten men mycket engagerad skara hästföretagare deltog.  

Faluns arrangemang av dagen är startskottet för fler dagar i landet och under 2016 planeras ett tiotal träffar. Tanken med hästföre-

tagardagarna är också att ge hästföretagare ett tillfälle att få träffa LRFs medarbetare, och höra vad LRF Häst och HNS arbetar 

med på sina respektive områden. Gå in och läs mer i artikeln där vår koordinator Anna Ozén uttalar sig om dagen: Läs mer > 

Västernorrland 

Invigningen av Härnösand Hästsport arena skedde den 9 april. 

Det var en mycket lyckad dag som lockade till sig många besö-

kare enligt Annika Lundqvist, regional koordinator från Väs-

ternorrland. MittMedia Sport sände live från invigningen och 

även från evenemanget Gävle Horseshow. 

 

Gävleborg 

Bollnäs Kompetenscentrum Häst Trav Gävleborg bjuder reg-

ionen i samarbete med HNS in till möte för att arbeta vidare 

med utveckling av hästnäringen i regionen. Nätverksträff sker 

den 9 maj. 

 

I nästa nyhetsbrev uppmärksammar vi vad som planeras att 

genomföras under hösten, även från andra regioner. 

http://www.landsbygdsriksdagen.se/
http://www.landsbygdsriksdagen.se/
https://www.facebook.com/events/603196826503758/
http://wangen.se/blog/kalender-post/hastforetagardag/
http://www.lrf.se/hastforetagardagar

