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Hästen i Skåne 

Hästen i Skåne och Innovationscenter för landsbygden har nu 

börjat arbetet med att ta fram en gemensam utvecklingsplan 

med gemensamma mål för tillväxt av skånsk hästnäring samt 

att bidra till affärsutveckling för att lyfta Skåne som hästreg-

ion. Projektet tar avstamp i två antagna ”strategier” för ut-

veckling som berör hästverksamheter i Skåne; Region Skånes 

utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030 och Hästnäring-

ens Nationella Stiftelses utvecklingsplan för tillväxt – Hästnä-

ringen 2020, gemensam satsning för svensk hästnäring. 

Den 8 september arrangeras Skånsk Hästnäringsdag 2017 på 

EMV Stainless & Stables, läs mer > 

Smålands och Blekinges Hästforum 

Den 28 mars bjöd koordinatorn Louise Lindberg in till första 

nätverksträff för hästnäringen i Kalmar län, på Oskarshamns 

Ridklubb. Nästa träff planeras till hösten på Kalmartravet.  

Louise har även haft kontakt med LRF sydost för samverkan 

inom planerandet och genomförandet av hästföretagardagar 

under våren 2018.  I Jönköping planeras det även för en häst-

företagardag till hösten.  

Halland  

Nätverket HästHalland bjöd in till en dialogträff den 24 mars 

på Varbergs ridskola. Vid träffen deltog företrädare för häst-

näringen, politiker och ledande tjänstemän från offentlig för-

valtning.  

Dessutom har en tredagarskurs kring hästens signaler genom-

förts under våren. Kursen var populär och därför kommer 

den erbjudas i augusti igen. Den 30 och 31 oktober erbjuds 

en informationsträff om kvarka och under hösten planeras 

även för att anordna en hästföretagardag. 

Kontakt: Elisabeth Falkhaven, Hushållningssällskapet Hall-

and (elisabeth.falkhaven@hushallningssallskapet.se). 

Hästnäringen i Sörmland 

Koordinatorn Malin Andersson bjöd in till första nätverks-

träff på Sparreholms Hästcenter den 13 mars. Därefter har 

haft en andra nätverksträff skett den 15 maj på Vingåker Rid-

skola  och en kommande träff sker den 31:a juli på Hästhu-

set, Borgs Gård i Gnesta, se inbjudan > 

Den 4 oktober på Sundbyholm planeras en hästföretagardag i 

samverkan med LRF och avslutningsvis blir det en politiker-

träff i Nyköping i november.  

Gävleborg 

Den 4-7 maj arrangerade nötverket en studieresa till Paris för 

travintresserade i regionen. Deltagare från Gävle i söder till 

Ljusdal i norr deltog på den lyckade resan som syftade till 

kompetensutveckling.  

Nätverket vill även arrangera en hästföretagardag i Gävleborg 

tillsammans med LRF i regionen och kontakt kommer att tas 

för att undersöka möjligheterna. 

I nästa nyhetsbrev blir det information från andra nätverk! 

Nu är sommaren här och även vårens sista nyhetsbrev. Under första delen av året har HNS bland annat 

bidragit till  uppstartande av nya regionala nätverk, haft arbetsmiljöutbildning (SAM Häst i praktiken) och 

Årets hästarbetsplats 2017 är utsedd. Sommaren och hösten har mycket annat att bjuda på som, Skånsk 

Hästnäringsdag, Hästföretagardagar, politikerträffar och inte minst ett EM i slutet av augusti! 

REGIONAL SAMVERKAN - NYHETSBREV 
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Ellinor Fuchs - ellinor.fuchs@nshorse.se - 08-799 28 65 
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Kvalitetsäkrade hästgymnasier 

Projektet Kvalitetsäkrade hästgymnasier startade förra året 

som en förstudie för att mäta intresse hos landets hästgym-

nasier för att ansluta sig till en standard/kvalitetssäkring. Må-

let för 2017 är att ta fram ett förslag på omfattning och inne-

håll av en kvalitetssäkring. En enkät till hästgymnasier har 

skickats ut för att få information och nuläge om hästgymna-

sierna och arbetet ska nu att inriktas på sex pilotskolor där 

konceptet ska testas och förfinas. Trolig start på kvalitetssäk-

ringen är höstterminen 2018. Läs mer >   

ARBETSMARKNAD OCH FÖRETAGANDE 

Kvalitetssäkring av hästverksamheter 

Redan idag har Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Svensk Travsport befintliga system för 

kvalitetssäkring. Framtagandet av detta nya system sker därför i nära samarbete med dessa organisationer. För andra verksam-

heter inom häst såsom uppfödning, inackordering osv, finns idag inte några tillgängliga kvalitetssäkringssystem och tanken 

med utvecklingsarbetet är att fylla den lucka som idag finns. 

Ett avtal om projektledning har nu tecknats med RISE som genomförare av utvecklingsprojektet för att skapa ett kvalitetssäk-

ringssystem för hästföretagare. Samtliga organisationer i LRF Häst, Hästnäringens Representationsråd och organisationen 

Hästföretagarna samt Hästen i Skåne, ingår i en referensgrupp för att säkra förankringen med framtida användare av systemet. 

Referensgruppen träffades i maj 2017 och ett första utkast på kvalitetssäkringssystem för hästverksamhet diskuterades. RISE 

kommer nu att arbeta vidare utifrån synpunkterna och ett nytt möte planeras efter sommaren. Arbetet pågår fram till septem-

ber då en leverans från RISE förväntas vara klar. Läs mer > 

Arbetsmiljö  

En fortsättningsutbildning inom arbetsmiljö - SAM Häst i 

praktiken har genomförts på Strömsholm. Den BAM-

utbildning som var planerad till Flyinge under maj blev dess-

värre inställd p g a för få anmälda. Ny utbildning på Flyinge 

planeras under hösten/vintern. Dessutom kommer ytterligare 

en BAM-utbildning samt en SAM Häst i praktiken att ge-

nomföras i september respektive november i Hästsportens 

Hus. Ett arbete pågår nu även för att få fram digitala lösning-

ar på dokumentationen kring arbetsmiljö.  

Årets hästarbetsplats 

Upplands-Bro Ryttarförening 

blev Årets Hästarbetsplats 2017!  

Stipendiet tilldelas en arbetsplats 

som visar stor motivation till att 

utvecklas utifrån företagande och 

arbetsmiljö. 

- Vi vill med stipendiet Årets 

Hästarbetsplats lyfta fram goda 

exempel i hästnäringen och skapa 

möjlighet till gemensamt lärande 

kring organisation och arbetsgi-

varfrågor, berättar Mats Den-

ninger, ordförande Hästnäringens 

Nationella Stiftelse (HNS).  Foto: Upplands-Bro Ryttarförening  

Bakom satsningen står Hästföretagarcentrum tillsammans med Hästnäringens Yrkesnämnd. Samarbetet syftar till att utveckla 

hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare. 

Vinnarna Upplands-Bro Ryttarförening får ett stipendie som innehåller bland annat teambuilding, företagsrådgivning och ar-

betsmiljöutbildning. Läs mer > 

Hästlovet 2017 

Vecka 44 planeras Hästlovet att genomföras för tredje året i rad med liknande koncept som föregående år. Nytt för i år är att 

vi satsar mer på den kommunikativa delen med att utveckla en undersida till hastnaringen.se med all information om Hästlo-

vet. Gå in och läs mer om Hästlovet och sprid gärna länken vidare! https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/ungdomsarena-för

-aktivitet-och-ledarskap/hastlovet/ Kontaktperson är projektledare Ulrika Backan: ulrika.backan@wangen.se 

UNGDOMSVERKSAMHET 
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EM i Göteborg - 21-27 augusti 2017 

Snart är det dags för EM i Göteborg! Den 21 augusti invigs evenemanget och HNS är involverad i flera gemensamma insatser.  

Hästföretagardag och politikerträff - 24 augusti på Svenska Mässan  

Den 24 augusti blir det en kombinerad hästföretagar- och politikerträff med fokus på uppfödning och de utmaningar som häst-

företagare möts av. Såväl hästföretagare, regionala koordinatorer, experter på olika sakfrågor som ett antal politiker är inbjudna 

och kommer att medverka under dagen. Med som arrangörer är förutom HNS och LRF Häst också Västra Götalandsregionen 

och Svenska Mässan. Boka datumet nu och glöm inte att anmäla dig. Ta chansen att mingla med politiker och vara med och 

diskutera framtiden för svensk hästnäring! 

Horses made in Sweden 

Under EM-veckan kommer HNS tillsammans med avelsorganisationerna satsa på att lyfta fram våra svenska hästar. Detta sker 

via montern Horses made in Sweden på Heden, det kommer dessutom finnas svenska hästar med under invigningen, i pad-

dockprogrammet och vid olika uppvisningar. I montern fokuserar vi på att lyfta fram våra fantastiska svenska hästar via in-

formation, tävling, saluhästlistor och förhoppningsvis Virtual Reality-filmer.  

Hästnäringens test– och rådgivningscenter för banunderlag (HTRB) 

Underlaget har stor betydelse för hästarnas hälsa, välmående och prestation. HTRB erbjuder test, kvalitetssäkring och rådgiv-

ning av olika banunderlag, för hästarnas bästa. Konceptet baseras helt på forskning av professor Lars Roepstorff och under 

våren har HTRB varit ute i landet och utfört konsultationer och funktionstester på olika anläggningar.  

AKTUELLT - ÖVRIGA PROJEKT 

Innan tävlingarna drog igång under Strömsholmsdagarna var 

Lars Roepstorff och Jonas Martinsson på plats och gjorde en 

rejäl genomgång av tävlingsbanornas banunderlag. Läs mer > 

Under juni månad har även genomgång av tävlingsbanorna 

inför Falsterbo Horse Show utförts, läs mer i artikeln från 

Tidningen Ridsport >  

Behöver du eller någon annan i din närhet rådgivning och 

test av ett banunderlag? Läs mer och ta kontakt via HNS 

hemsida: 

https://hastnaringen.se/det-har-gor-vi/hasten-i-fokus/

kvalitetssakring-av-banunderlag/  

Foto: Alida Säflund  

GLAD SOMMAR 

FRÅN OSS PÅ HNS! 
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