
DET HÄR GÖR VI 

Vi är övertygade om att både människan och samhället blir lite bättre 
med häst. Därför bygger vår verksamhet på nedanstående 

fokusområden. Vi tror att hästnäringen kan bidra till ett bättre 
samhälle, baserat på glädje, gemenskap och framtidstro, samtidigt som 

vi bygger intern tillväxt och stabilitet. 

https://hastnaringen.se/app/uploads/2017/02/hns-v2-1.mp4


SVENSK HÄSTNÄRING – EN FRAMGÅNGSBRANSCH!

▪ Stora sportsliga framgångar inom rid-, trav- & islandshästsport

▪ Köer till många ridskolor

▪ Spelet på hästar utvecklas väl – skapar finansiella möjligheter

▪ Ökande betäckningssiffror

▪ 360 000 hästar och 15 000 jobb

▪ ”Myndighetsframgångar” – strandskyddet & friskvårdsförmånen

▪ Ökad statlig finansiering till Stiftelsen Hästforskning

▪ Omregleringen av spelmarknaden

Foto: Öyvind Andersson









Svensk hästuppfödning

• Uppfödningsmodeller
- lönsamhetskalkyler
- analys svensk ridhästuppfödning 

- bredd och elit
• Digitala & fysiska marknadsplatser
• Exportutbildning – uppföljning 

• Avelsutbildning/kurser – SLU

• Konsumentköplagen



Foto: Alida Säfström

• Nära samverkan med brukshästorganisationerna 

• Marknadsföring av branschen och kuskutbildningen

• Skapa affärsmöjligheter

• Rådgivning till entreprenörer

• Förmedling av tjänster och kunskapsöverföring till potentiella köpare

• Branschstandard - kvalitetssäkring

BRUKHÄSTCENTRUM (BHC)



HÄSTEN I SAMHÄLLSNÄRA ARBETE!

▪ Hästen är tillbaka på våra gator och torg som en både 
social och miljövänlig arbetare. 

Foto: Öyvind Andersson



HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER (HUI)

▪ Ny Informationsskrift – beskrivning, goda exempel och forskning

▪ Samhälls- och hälsoekonomiska effekter av HUI är 
prioriterad del av Stiftelsen Hästforsknings utlysning 2018

▪ Dialog/samverkan med Region Skåne, SLU Alnarp,
Hästen i Skåne och skånska hästföretagare inom HUI

▪ Utvecklingsprojekt: 6 miljoner

▪ Ungdomssatsning och rekrytering: 6 miljoner

▪ Utveckling och verksamhet på HRA: 5 miljoner

▪ Instruktörsutbildning inom Hästsportens Folkhögskola på Strömsholm –
stort intresse

Foto: Öyvind Andersson



• EN NY SPELMARKNAD 

– 30 000 JOBB PÅ SPEL
• Licenslagstiftning införs 2019

• Utredning om hästsportens finansiering genom 

en marknadsavgift tillsätts i juni
• Undantag av registreringsvång på bana?



UPPSKATTAD TIDPLAN OMREGLERINGEN

Spelutredning
(Håkan Hallstedt)

Ref. grupp marknadens  aktörer

Ref. grupp parlamentarisk 
kommitté

Redovisas 31 mars 2017
Förslag remitteras i ca tre 

månader

Utarbetande av 
lagrådsremiss i 

regeringskansliet

Hösten 2017

Yttrande från lagrådet
Utarbetande av proposition 

i regeringskansliet

Våren 2018

Till riksdagen

Utskottsbehandling

Våren/hösten 2018

Beslut i riksdagen
7 juni

Riksdagsval 
september 

2018

Lagen träder i 
kraft 1/1 2019

Vi är 
här!



HÄSTNÄRINGENS ALLMÄNNA FINANSIERINGSBEHOV

- näringens universitetsprogram
- yrkesutbildningarna

- K-märkta fastigheter på Flyinge

- div utvecklingsprojekt 

- avel-/uppfödningsprojekt

- ungdomssatsningen (HUS)

- yrkesnämnden

- hästforskningen



Häst, människa och samhälle är en trio att räkna med. Men hästnäringen har 
många gånger svårt att ta plats i samhället. Att arbeta tillsammans med 
målet att tala med en röst och dra åt samma håll ger bättre förutsättningar 
till påverkan i beslutsfrågor och möjlighet att sprida kunskap om 
hästnäringens samhällspåverkan i den egna regionen.

REGIONAL SAMVERKAN

.



Ur Jordbruksverkets rapport 2018

355 000 hästar
Den typiska hästhållaren:
Kvinna mellan 41 och 65 år med häst som 
hobby.

Den genomsnittliga A-tränaren inom trav och 
galopp
är man, 41-65 år

27 900 personer arbetar med häst

88 000 hästar finns i näringsverksamhet



Tre raser dominerar

Svensk varmblodig ridhäst
Svensk varmblodig travhäst
Islandshäst 



Hästyrken

Hovslagare   Veterinär  Tränare 
Foderproducent Utbildare Ridlärare
Ha inackorderingsstall Equiterapeut
Sadelutprovare Hinderbyggare Uppfödare 
Ridhusleverantör  …….. 



Inte som andra företag I

”När vi byggde ridhus fick vi betala 55 000 kronor för bygglovet och 
ytterligare 5 000 kronor för en nybyggnadskarta. Ridhuset ser exakt 
likadant ut som maskinhallen vi har på fastigheten, och där krävdes 
inget bygglov.”

Emelie Malmqvist, Landskrona, som har fyra hästar och dessutom 
arbetar som sadelprovare.



Inte som
andra företag II

Skatteverket har svårt att bedöma 
hästverksamhet

Konsumentköplagen gör det svårt 
för näringsidkare att sälja hästar till 
privatpersoner



Svensk hästuppfödning

HÄSTNÄRINGENS UNGA LEDARE 
Hästnäringens Unga Ledare är utvecklingsprogrammet som ger unga kunskap och 
verktyg för att skapa förutsättningar mot en framtid i hästnäringens ledande 
organisationer. 


