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Förord
Nationell strategi för hästföretagande presenterades för första gången i slutet av augusti 2018. Ett
helt nytt grepp där majoriteten av hästnäringens organisationer samlas, samverkar och samarbetar
kring branschens företagarfrågor. Att hela näringen talar med enad röst i gemenensamma frågor gör
det lättare för beslutsfattare att agera och för näringen att åstadkomma skillnad.
Strategin förenar initiativtagarna kring syfte, vision och mål och anger gemensam riktning i arbetet
med sikte mot 2030. I strategin presenteras trettio åtgärdspunkter, sorterade i de tre strategiska
områdena Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation. Dessa
åtgärdspunkter identifierar insatser strategins initiativtagare anser krävs för att utveckla
förutsättningarna för ett livskraftigt hästföretagande i hela landet.
Till strategin presenterades vid Hästrådet 15 november 2018 en första Handlingsplan 1.0 för det då
förestående verksamhetsåret 2019. Handlingsplanen tillkännager aktiviteter och åtgärder som
genomförs av olika aktörer inom hästnäringen och beskriver hur de bidrar till strategins uppfyllande.
Först presenteras en aktivitetsöversikt, senare i dokumentet finns utförligare aktivitetsbeskrivningar
och vidare hänvisningar.
Under 2019 arbetade hela hästnäringen intensivt med flertalet av de 19 projekt och aktiviteter som
prioriterats i handlingsplanen. Vid Hästrådet 27 november 2019 samlades hästföretagarstrategins
intressenter på nytt för att sammanfatta vad som åstadkommits efter första året med en gemensam
handlingsplan. Vid mötet gavs även inspel till den handlingsplan du nu läser, version 2.0. Under våren
2020 har tre arbetsgrupper, en för vardera strategiskt område bestående av representanter för
flertalet av hästnäringens organisationer, arbetat fram föreliggande version; Nationell strategi för
hästföretagande, Handlingsplan 2.0.
Liksom vid skapandet av den första versionen är några av aktiviteterna nya utifrån identifierade
behov, andra har varit på agendan långt innan strategins tillblivelse men är fortsatt med då de anses
vara av stor vikt för ett utvecklat hästföretagande.
LRF Häst bidrar även under 2020 med projektledning och kallar till möten – driver och följer upp det
löpande arbetet i nära samverkan med näringens paraplyorganisation HNS. Styrgrupp för Nationell
strategi för hästföretagande är LRF:s Hästdelegation förstärkt med representant från
Jordbruksverket.
Mycket branschutvecklingsarbete har gjorts genom tiderna, och mycket arbete pågår tack vare stort
engagemang och vilja till handling på många håll i hästnäringen. Det är viktigt att notera att
ambitionen med strategin är att ta tillvara detta arbete och ge det ökad kraft genom att näringen
samlad ställer sig bakom. Handlingsplanen bidrar på så vis inte bara genom att påföra nya aktiviteter,
utan i lika hög grad till att ur ett företagandeperspektiv synliggöra positivt arbete som redan bedrivs.
Nationell strategi för hästföretagande kännetecknas av en utvecklad dialog mellan hästnäringens
aktörer och intressenter, vilket är mycket positivt för hästföretagandets och hela hästnäringens
utveckling! Framgång i arbetet ger samhällsnytta framför allt i form av stimulerande, engagerande
och utvecklande sysselsättning för många människor, men även mervärden såsom jobb, biologisk
mångfald, tillväxt och skatteintäkter.
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Handlingsplan 2020
Här presenteras aktivitetsöversikten för 2020, en
djupare presentation av varje aktivitet återfinns
senare i dokumentet.
Trafikljusmarkeringar i högra marginalen anger status i aktiviteten
april 2020. Grönt betyder klart, gult betyder pågående arbete och
rött betyder ej påbörjat eller ej möjlig att genomföra.

Aktiviteter, Regler och villkor
Stödjande myndighetsutövning och rättvis tillämpning av regelverk

1.

Det ska vara lätt att göra rätt och utgångspunkten i all myndighetsutövning ska vara
att hjälpa hellre än stjälpa. Att regelverk tillämpas lika oavsett var i landet
verksamhet bedrivs är grundläggande.

Målstyrd djurskyddslagstiftning och systemkontroller

2.

Status:

Såväl blivande som befintliga hästföretagare vill uppleva en ärendehantering hos
Skatteverket som främjar entreprenörskap och visar förståelse för ett
producentperspektiv i hästnäringen.

Hästföretagande i nya jordbrukspolitiken

7.

Status:

Lönsamheten i svenska hästföretag är idag inte mätbar på ett generellt plan. Den typ
av lönsamhetskartläggningar som görs i alla andra mer omfattande
produktionsgrenarna inom de gröna näringarna genomförs inte för hästföretagande.

Strategisk kompetensförsörjning i hästföretaget

9.

Status:

Hästhållning ska ses som en naturlig del av jordbruket då den i stor utsträckning
bidrar med samma nyttor som andra betande stordjur. Hästen är som utgångspunkt
ett livsmedelsproducerande djur.

Kartläggning av lönsamhet i hästföretagande

8.

Status:

Förändra tillämpningen av konsumentköplagen så att företagare som säljer hästar
till privatpersoner inte tvingas garantera specifikationerna längre än en föränderlig
levande varas natur tillåter.

Skattefrågan

6.

Status:

Det undantag från krav på bygglov som gäller för ekonomibyggnader i bland annat
jordbruk bör utvidgas så att det även gäller ekonomibyggnader för hästverksamhet.

Utveckling av konsumentköplagen avseende levande djur

5.

Status:

Företagare behöver tillgång till grundläggande service såsom tele- och
bredbandskommunikation, välfungerande vägnät och postgång oavsett var i landet
verksamheten bedrivs.

Undantag från bygglovskrav för ekonomibyggnader för häst

4.

Status:

Det ska vara lätt att göra rätt och utgångspunkten i all myndighetsutövning ska vara
att hjälpa hellre än stjälpa. Att regelverk tillämpas lika oavsett var i landet
verksamhet bedrivs är grundläggande.

Grundläggande service i hela landet

3.

Status:

Status:

Projektet Kompetens i samverkan ska hitta och testa en modell som säkerställer ett
enkelt och effektivt sätt för företag i hästnäringen att kontinuerligt arbeta med
kompetensutveckling samt stötta branschen i strategisk kompetensförsörjning.
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Undersöka möjligheter för ökad hästslakt

10.

Resursen hästkött tillvaratas inte på ett tillfredsställande och hållbart sätt, och det är
ur ett hållbarhetsperspektiv motiverat att en större del tas till vara för
livsmedelskonsumtion.

Bevakning och påverkan inför nya djurhälsolagstiftningen

11.

Den nya europeiska djurhälsolagstiftningen (AHL) kommer sannolikt att innebära
stora förändringar för hästhållare och hästföretagare, ett intensivt arbete med att
tolka och införa regelverket pågår.

Status:

Ny!
Status:

Ny!

Aktiviteter, Konsument och marknad
Gilla häst – Hästnäringens attraktivitetssatsning – del 2

12.

Hästnäringen måste ständigt sin leverans av kvalitetstid till konsumenterna, följa
med i utvecklingen av nya konsumtionsmönster och stå emot konkurrensen om
konsumenternas tid och pengar. Det ska vara lätt att komma i kontakt med häst!

Kvalitetssäkring av hästverksamhet

13.

Status:

För att säkra våra hästars välbefinnande är det viktigt med en kunskapsbaserad
samsyn kring vad som är god djurvälfärd såväl ibland branschens producenter och
konsumenter som hos allmänheten.

Export av genetiskt material från svenska hästar

16.

Svenska hästar är framgångsrika inom olika discipliner av sporten, både nationellt
och internationellt. Att kunna exportera både hästar, tjänster och kunskap skapar
möjligheter för affärsutveckling för svenska hästföretagare.

Informationsinsatser för att konsumenten ska hitta rätt häst

17.

Status:

Redan innan Metoo-uppropet #visparkarbakut initierar arbetsmarknadens parter
framtagande av ett utbildnings- och kommunikationsmaterial med målet att det blir
lika naturligt att arbeta mot trakasserier som med andra arbetsmiljöfrågor.

Utbilda i hästvälfärd

15.

Status:

Många hästföretagare har efterfrågat möjligheten att kunna visa för kunder och
intressenter att verksamheten bedrivs på ett professionellt sätt, därför erbjuds ett
kvalitetssäkringssystem specialutformat för hästföretag.

Schysst stall – arbetet mot trakasserier i hästnäringen service i hela landet

14.

Status:

Rätt häst till rätt köpare har länge varit ett framgångsrecept, dock inte alltid visat sig
så lätt att åstadkomma i praktiken. Drömmar och visioner ska harmoniera med
ambitioner och kunskap.

Status:

Ny!
Status:

Ny!

Aktiviteter: Kunskap och innovation
Gemensam omvärldsbevakning

18.

Hästföretagen skulle vinna på att få hjälp att omtolka makrotrender i samhället till
sin egen näring och vilka nya möjligheter det ger och krav det medför för att den
egna verksamheten skall kännas relevant och vara livskraftig även i framtiden.

Hästnäringens innovationsplattform

19.

Status:

Status:

Nationell samverkan ska öka innovationskraften i hästnäringen, nyskapande tekniker
och metoder kan inte bara göra livet bättre för våra hästar utan även förbättra
arbetsmiljön för de som jobbar inom hästnäringen.
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20.
21.
22.
23.
24.

Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästföretag

Status:

Många nystartade hästföretag baseras på goda idéer, men brister i företagande- och
affärsutvecklingskunskaper tillsammans med avsaknad av stödstrukturer hämmar
tillväxten.
Hästnäringens utbildningsråd
Samling av hästnäringens utbildningsleverantörer för återkommande avstämningar
och erfarenhetsutbyte i syfte att skapa samsyn kring gemensamma frågor och dra
nytta av varandra till hela näringens gagn.

Status:

Hästföretagarcentrum

Status:

Hästföretagarcentrum är ett samarbete som syftar till att utveckla hästföretagandet
i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och
redan aktiva hästföretagare.
Rådgivning till hästföretag
I syfte att öka graden av kontinuerlig kunskapsinhämtning initieras några
pilotprojekt på rådgivningsområdet baserade på beprövade rådgivningskoncept
anpassade för hästföretag.

Status:

Minskad övergödning från hästhållning

Status:

I syfte att både kartlägga och förändra situationen kring hästnäringens
miljöpåverkan planeras för ett samarbetsprojekt kring kunskapsspridning och bästa
praxis kring hästgödselhantering.

God djurvälfärd för häst

25.

Status:

För att säkra våra hästars välfärd är det viktigt med en kunskapsbaserad samsyn
kring vad som är god djurvälfärd såväl bland hästnäringens producenter och
konsumenter som hos allmänheten.

Hästråd med hållbarhetstema

26.

Ny!

Ny!
Status:

Hästråd möjliggör kunskapsspridning på bred front. Hästnäringens förmåga att
förhålla sig till hållbarhetsfrågorna i alla dess dimensioner är avgörande för
framtidsutsikterna.

Ny!

Om handlingsplanen
Handlingsplanen är ett verktyg för att underlätta uppfyllandet av strategins
mål. Den tillkännager pågående aktiviteter på operativ nivå som ska bidra till
att Nationell strategi för hästföretagande förverkligas. Handlingsplanen är ett
levande dokument som årligen eller utifrån behov uppdateras, version 2.0 har
arbetats fram under våren 2020.
Handlingsplanen hålls aktuell genom att nya aktiviteter lyfts in i takt med att nya behov identifieras
och prioriteras. Det skapar en plattform för kontinuerligt och branschgemensamt arbete för att
utveckla svenskt hästföretagande.
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Vid den återkommande revideringen av handlingsplanen görs en uppföljning av aktiviteter och
åtgärder. Om önskat resultat har uppnåtts kan åtgärder klarmarkeras. De som fortsatt har potential
att gagna svenskt hästföretagande och därmed är värda att arbeta vidare med får kvarstå och några
kanske skall avföras utan uppnådd framgång om omständigheterna förändrats eller utsikterna till
framgång inte finns.
Hästföretagares inspel till handlingsplanen har inhämtats via en öppen enkät vid skapandet av första
versionen av handlingsplanen. Dessutom har de öppna enkäter och intervjuer som föregick
strategiarbetet bidragit till utformningen. Många inspel har också kommit via olika forum för dialog,
projektledningen har mött ett stort antal hästföretagare vid alla de hästföretagardagar som hållits
från Flyinge i söder till Boden i norr.
Det har under arbetets gång tydligt framkommit att hästnäringens organisationer på olika sätt och i
olika konstellationer redan arbetar aktivt med majoriteten av de frågeställningar och åtgärdsbehov
som har identifierats. Ambitionen är fortsatt att samla dessa krafter i strukturerad form och belysa
hur de bidrar till uppfyllandet av strategin och vikten av det arbete som bedrivs för hela näringen.

Aktivitetsbeskrivningar
Här följer fördjupade beskrivningar av de aktiviteter som tillkännagivits i
aktivitetsöversikten och hur de bidrar till strategins uppfyllande.
Vi har valt en modell där aktiviteter ordnas efter huvudinriktning enligt de strategiska områden som
anges i hästföretagarstrategin; Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och
innovation. Aktiviteterna sorteras dock inte in direkt under de enskilda åtgärdspunkter som anges i
de olika strategiska områdena då många aktiviteter är mer omfattande och bidrar till att uppfylla
flera åtgärdspunkter inom flera strategiska områden. De åtgärdspunkter som är direkt berörda
omnämns istället i respektive aktivitetsbeskrivning.
För att följa den röda tråden i arbetet med Nationell strategi för hästföretagande återges nedan mål
för respektive strategiskt område samt åtgärdspunkter. Därefter presenteras planerade aktiviteter
och åtgärder för nästkommande verksamhetsår.
Alla aktiviteter har givits en rubrik, en kort motivering med koppling till strategins åtgärdspunkter
samt aktivitetslista. Sist i varje aktivitetsbeskrivning presenteras också ansvariga och samarbetsparter
för respektive aktivitet. Närmare information om aktiviteternas utförande erhålls via respektive
aktivitetsansvarig organisation.
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Strategin: Regler och villkor
Målet för det strategiska området Regler och villkor
är att det är attraktivt att bedriva hästföretag i hela
landet, att regler är tydliga, lätta att förstå och
motiveras av kunskap och logik och att svenska
hästföretag möter långsiktigt stabila villkor som gör
dem konkurrenskraftiga nationellt och
internationellt.
Regler och villkor syftar till såväl lagstiftning och dess tillämpning som de förutsättningar som skapas
av politiska ställningstaganden och även branschens egna överenskommelser. Hästföretagande är i
grund och botten en areell näring, jordbruksmarkens produktion i form av bete, grovfoder och
kraftfoder förädlas genom djurhållning. Hästar hålls för reproduktion, att utföra arbete och för att
producera upplevelser i olika former. Hästföretagandet kan vara allt ifrån omfattande verksamheter
till mindre sidoverksamheter och är ofta en viktig del i diversifierade landsbygdsföretag. Hästen och
allt den medför är en viktig faktor i en levande landsbygd och hästen har en betydelsefull roll att
spela som brygga mellan stad och land. Efter förrättat värv kan hästen på ett hållbart sätt också
utgöra ett utmärkt livsmedel.
•

Gott företagsklimat i hela landet
– Hästföretag är en naturlig del av det gröna näringslivet och har på samma sätt som andra
verksamheter på landsbygden behov av god infrastruktur och lättillgänglig grundläggande service
oavsett var verksamheten bedrivs, hästnäringen och dess företrädare bör tillsammans med andra
intressenter fortsätta verka för ett gott företagsklimat i hela landet.

•

Regelförenklingar och administrativa lättnader
– Hästföretag är till stor del småföretag, enmans-, fåmansföretag, eller deltidsverksamheter.
Branschen är beroende av enkla, tydliga och långsiktigt stabila regler och styrmedel som främjar
entreprenörskap, gör det lätt att starta, driva och utveckla verksamhet. Arbete med att utforma
ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för
att stärka konkurrenskraften och lönsamheten bör fortgå och intensifieras.

•

God hästhållning och effektiva kontroller
– En sund och hållbar hästhållning är basalt för hela näringens existens, och enkla logiska
kunskapsbaserade, gärna målstyrda, regelverk med utgångspunkt i hästarnas välfärd bör ligga till
grund för den offentliga kontrollen. Den offentliga kontrollen bör vara likvärdig i hela landet och
präglas av hög kompetens. Kontrollen bör, så långt möjligt, vara samordnad och innebära så liten
störning i ordinarie verksamheten för företagaren som möjligt. En god kunskapsnivå hos samtliga
parter och ett gott informationsutbyte bör främjas för att skapa ett förtroendefullt klimat mellan
kontrollmyndigheter och de som är föremål för kontrollen.
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•

Konkurrenskraftig avel och uppfödning
– Sverige har mycket goda förutsättningar att både föda upp och hålla välmående och hållbara hästar.
Svenskfödda hästar är kvalitetsprodukter som med stolthet kan exporteras. Avel, uppfödning och
hästhållning bör stimuleras och omges av regler och villkor som är internationellt konkurrenskraftiga.

•

En naturlig del av svenskt jordbruk
– Hästen bidrar liksom andra betande djur i hög grad till biologisk mångfald och det öppna landskapet.
En ansenlig del av landets jordbruksareal används direkt eller indirekt för foder- eller betesproduktion.
I många lantbruksföretag utgör försäljning av foder till hästar, eller omsättning av foder och bete i
någon form av hästhållning en viktig del av inkomsterna. Hästhållning bör därför ses som en naturlig
del av svenskt jordbruk och möta samma stödsystem, regler och villkor som annan
jordbruksverksamhet och andra lantbruksdjur där inte undantag är särskilt befogade.

•

Viktig för landsbygden
– Hästhållning berörs av flera landsbygdsrelaterade politiska mål och samhällsintressen, exempelvis
viltförvaltning och rörligt friluftsliv. Inom viltförvaltning bör problem med vildsvin som på vissa håll
förstör omfattande foderarealer och en växande oro för rovdjursangrepp som kan vålla stor skada för
de drabbade tas på allvar och hanteras. Att färdas med häst är ett fantastiskt sätt att uppleva den
svenska naturen och en del av det rörliga friluftslivet, arbetet med att upplysa om allemansrätten och
hur denna kan nyttjas på ett ansvarsfullt sätt bör fortgå liksom utveckling av modeller för dialog med
och ersättning till markägare vid skapande av ridleder eller allemansrättens nyttjande i kommersiellt
syfte i naturturism eller turridning.

•

Attraktiv arbetsgivare
– Hästföretagen är viktiga arbetsgivare på landsbygden och erbjuder stimulerande och motiverande
jobb för många, branschen strävar efter att vara en trygg och attraktiv arbetsmarknad. Det är viktigt
att det är lätt att göra rätt, att lagstiftning, dess tillämpning och normer som omger
arbetsgivaransvaret när så är möjligt anpassas så att administration och ansvar inte motverkar
småföretagens vilja att anställa och utvecklas.

•

Hästen bor nära människan
– Hästen är en viktig brygga mellan stad och land, produktionen utgår från areella resurser och
konsumenterna finns i hög grad i tätorter och städer. Då upplevelser och samvaro med hästar är svåra
att digitalisera eller förflytta långa sträckor finns en stor efterfrågan på producerade tjänster
tätortsnära. Detta bör i hög grad beaktas i samhällsbyggnad och fysisk planering.

•

Svår att varudeklarera
– Hästar är föränderliga varelser som formas av sin omgivning, och kan därför uppvisa nya beteenden
vid byte av umgänge, handhavande och miljö. Konsumentköplagen bör utformas på ett funktionellt
sätt avseende levande djur.

•

Ett hållbart livsmedel
– Mycket är gemensamt med annan djurhållning i jordbruk, liksom exempelvis nötkreatur är hästen
som utgångspunkt ett livsmedelsproducerande djur. Även om livsmedelsproduktion sällan är det
primära syftet med hästhållning bör åtgärder vidtas för att underlätta ett hållbart omhändertagande
av resursen hästkött – en utmärkt råvara!
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Aktivitetsbeskrivningar, Regler och villkor
Det krävs insatser för att jämna ut skillnaderna i förutsättningar för att driva
företag inom landet, det gäller såväl grundläggande samhällsservice som
myndigheters tolkningar av regelverk och kontroll av att dessa efterföljs. Det
finns ett starkt tryck att jämställa hästen med jordbrukets djur i såväl den
gemensamma jordbrukspolitiken som andra regelverk avseende
jordbruksföretagande. Följande aktiviteter prioriteras inom området under
föreliggande verksamhetsår:
1. Stödjande myndighetsutövning och rättvis tillämpning av regelverk
Det ska vara lätt att göra rätt och utgångspunkten i all myndighetsutövning vara att hjälpa hellre än
stjälpa. Att regelverk tillämpas lika oavsett var i landet verksamhet bedrivs är grundläggande.
Motivering
En rad problem för företag idag kan kopplas till hur myndigheter agerar, vilken kompetens och
attityd myndighetsföreträdare har och hur effektiv handläggningen är. En ny förvaltningslag gäller
sedan i juli 2018 och den understryker vikten av rättssäkerhet för enskilda som kommer i kontakt
med myndigheter. Livsmedelsstrategin innehåller i sin tur en rad skrivningar om hur myndigheter bör
arbeta så att regelverk och tillämpning bidrar till att uppnå målet om en ökad livsmedelsproduktion.
Hästföretagarstrategins övergripande mål om ett konkurrenskraftigt företagande understryker också
vikten av en hållbar tillväxt, varför det också för hästföretagarna är ett prioriterat område med
rättssäker och god myndighetsutövning. Tillsyn och kontroll ska vara likvärdig, präglas av en hög
kompetens och byggas på ömsesidig respekt och förtroende. Bra bemötande är viktigt.
Handläggningstider ska kortas. Dessa punkter är allmängiltiga och inte enbart myndigheter eller
företag i livsmedelskedjan omfattas av dem.
Att åstadkomma en ny myndighets- och kontrollkultur är enligt LRF avgörande för att förbättringar
ska märkas hos företagen vid kontakter med myndigheterna. Det är dock något som inte kan skyndas
fram och som tjänar på att göras omsorgsfullt för att den nya kulturen ska få fäste långsiktigt.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Gott företagsklimat i hela landet,
Regelförenklingar och administrativa lättnader samt God hästhållning och effektiva kontroller.
Aktiviteter
LRF har i uppdrag att arbeta för en kvalitetssäkring av myndighetsutövningen och tillsynen. Det är ett
långsiktigt arbete. God myndighetsutövning ska enligt LRF kännetecknas av rättssäkerhet,
kompetens, effektivitet, gott bemötande och god service (hjälpa att göra rätt).
•

Vi arbetar för förändringar av myndigheternas regleringsbrev (styrningen) och att fler
myndigheter använder sig av Rättviksmodellen som baseras på dialog och syftar till att bygga
förtroende mellan företag och myndighet.
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•

Vi arbetar för föranmälda kontroller, likvärdiga bedömningar, kompetens hos inspektörer,
kortare handläggningstider genom effektiva processer, bättre bemötande och större
förståelse för företagens situation och begriplig myndighetsinformation och -beslut.

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF arbetar med påverkansarbete som framför allt handlar om att visa på hur
myndigheternas arbete är kopplat till och påverkar företagsklimatet och betydelsen
av ett bra företagsklimat för tillväxt och välfärd. Berörda organisationer samverkar i
frågor av vilka de berörs.
Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

1

Pågående arbete

2. Målstyrd djurskyddslagstiftning och systemkontroller
Utveckling mot mer målstyrd lagstiftning på djurskyddsområdet skapar behov av utvecklad
egenkontroll i näringen och ett utvecklat myndighetsutövande.
Motivering
Det finns fortfarande en så stark oro och osäkerhet hos företag med djurhållning vad gäller
tillämpningen av djurskyddslagstiftningen att den påverkar företagarnas vilja att starta nya företag,
utveckla och investera. Området uppfattas som rättsosäkert. Genom att genomföra förbättringar vad
gäller tillämpningen av djurskyddslagstiftningen skulle det skapas en större förutsebarhet och
rättssäkerhet, vilket sannolikt stärker konkurrenskraften och viljan att investera i sitt företag
alternativt nystarta.
Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att utveckla regelverken kring djurhållning mot en
flexibel och målstyrd lagstiftning där man reglerar vad som ska uppnås men inte hur.
Det måste även ske en anpassning av kontrollerna till systemtillsyn där man fokuserar på företagets
ledningssystem (handlar inte om certifiering), rutiner, egenkontroll och åtgärdsplaner med stort
fokus på rådgivning och service. Systemtillsyn används av andra myndigheter med framgång, till
exempel Transportstyrelsen, som konstaterar att det är nödvändigt att förändra kontrollmetodiken
då lagstiftningen blir mer målstyrd. En systemtillsyn skapar bättre regelefterlevnad, effektivare
kontroller och att kontrollerna uppfattas mer positivt bland annat då systemtillsyn är mer
utvecklingsorienterad än traditionell kontrollmetodik och bygger på tillit och förtroende samt
rådgivning och service. Systemtillsyn kräver en något annan kompetens och myndighetskultur än
idag.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten God hästhållning och effektiva kontroller.
Aktiviteter
LRF arbetar med påverkansarbete med följande budskap:
•

Fortsätt med förenklingsarbetet och öka målstyrningen i lagstiftningen ytterligare.
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•
•
•
•

Inför systemtillsyn på djurskyddsområdet.
Se på möjligheten och konsekvenserna av att skapa EN organisation som sköter
djurskyddskontrollerna i hela landet.
Driv på för målstyrd djurskyddslagstiftning i EU.
Sveriges arbete för att EU:s lagstiftning ska efterlevas i alla medlemsstater måste prioriteras.

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF arbetar med påverkansarbete tillsammans med flera organisationer inom
näringen.

Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

2

Pågående arbete

3. Grundläggande service i hela landet
Företagandet i det gröna näringslivet är platsbundet och en förutsättning för att det ska kunna
utvecklas är att det finns grundläggande service och infrastruktur i form av post- och pakettjänster,
bra vägar och en stabil internetuppkoppling.
Motivering
LRF har under lång tid verkat för att upprätthålla grundläggande service på landsbygden, exempelvis i
17 år med att bredbandsutbyggnad. Vi stöttar bland annat byanätsföreningar som vill bygga
bredband på landsbygden och arbetar för ett starkare statligt stöd för bredbandsutbyggnad. År 2005
hade ungefär 1 till 2 % fiber på landsbygden, år 2019 hade ungefär 54 procent av alla företag på
landsbygden tillgång till fiber.
För de minsta av Trafikverkets vägar på landsbygden är det ofta problem med dålig bärighet eller
nedsatta maxlaster på vägen som en följs av tjälskador eller eftersatt underhåll. För att åtgärda detta
finns ett bärighetsanslag på 1 miljard kronor som används i syfte att renovera broar och förstärka
bärigheten i det finmaskiga vägnätet. LRF arbetar för att dessa medel ska gå till landsbygdens vägar.
I Sverige finns 40 000 mil enskilda (privatägda) vägar. Ungefär en fjärdedel av dessa får ett statligt
bidrag. LRF deltar i samverkansgrupp med Trafikverket och andra parter för att säkerställa att det
statliga bidraget på drygt 1 miljard per år behålls och utökas vid behov.
Post Nord upphörde under 2018 att erbjuda expressbrevstjänsten i hela landet, vilket innebär att
man vid långa avstånd inte längre kan skicka post med garanterad utdelning inom 24 timmar. Post
Nord har under 2019 erbjudit alternativ lösning i form av budtjänster, för de varor som behöver
kunna distribueras inom 24 timmar, i hela landet. Budtjänsternas prisnivå har mångdubblats jämfört
med tidigare expressbrevstjänst. Den privata lösningen för hästnäringens semindoser har visat sig
fungera väl i södra Sverige men norr om Dalälven finns fortfarande behov av biltransporter mellan
flygplatserna och gårdarna, något som hästföretagarna inledningsvis fick lösa själva. Sedan starten
har olika budbilslösningar etablerats för att lösa transporten från dörr till dörr även i norra Sverige.
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Med finansiering av bland annat Tillväxtverket driver organisationen Sveriges Paketombud ett
projekt som ska att stimulera samdistribution av paketleveranser på landsbygden. Syftet är att få till
en effektivare transportkedja med lägre priser. LRF bevakar och bistår projektet vid behov. Projektet
ska slutrapporteras hösten 2020.
Under 2019 antog LRF:s styrelse en ny landsbygdsstrategi under namnet ”20 förslag för tillväxt på
landsbygden”. Strategin innehåller alla ovanstående punkter och riktar sig till beslutsfattare i
samhället. Strategin är ett långsiktigt dokument och kommer följas upp över tid, vilket innebär att
regelbundna politiska kontakter tas för att informera om och följa upp dessa frågor.
LRF blev även under 2019 medlem i Centralt samordningsforum som Tillväxtverket håller i. I gruppen
diskuteras lösningar för att säkra tillgången till exempelvis post- och pakettjänster och apotek på
landsbygden.
Aktiviteten bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Gott företagsklimat i hela landet.
Aktiviteter
•

•
•
•
•
•

Bredband är avgörande för landsbygdens attraktivitet för såväl boende som företagande,
därför fortsätter LRF vara en av de drivande organisationerna i ”Byanätsforum”, en
organisation som startats 2017 i syfte att underlätta bredbandsutbyggnad på landsbygden. Vi
samarbetar även med andra intressenter i frågan.
LRF deltar i Trafikverkets Bärighetsgrupp, där anslaget diskuteras i syfte att det används till
landsbygdens vägar och utökas vid behov.
LRF deltar i rådsgruppen för enskilda vägar som leds av Trafikverket. Vi har även en tät dialog
med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV).
Bevaka och följa det projekt som drivs av Sveriges Paketombud, med finansiering av
Tillväxtverket med flera.
Fortsatt arbete för påverka politiken att uppfylla 20-punktslistan i LRF:s landsbygdsstrategi.
Deltar i Centralt samordningsforum som Tillväxtverket driver och syftar till att förbättra
service på landsbygden.

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF:s enhet Företagarvillkor och analys i samarbete med LRF Häst

Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

3

Pågående arbete
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4. Undantag från bygglovskrav för ekonomibyggnader för häst
Det undantag från krav på bygglov som gäller för ekonomibyggnader i bland annat jordbruk bör
utvidgas så att det även gäller ekonomibyggnader för hästverksamhet.
Motivering
Bygglov krävs ofta för hästverksamheter, där motsvarande bedömning för övriga areella näringar är
att åtgärden inte är bygglovspliktig. Byggnationer på jordbruksfastighet bör hanteras lika oavsett det
är hästverksamhet eller andra delar av de areella näringarna som omfattas.
Ett bygglov är både mycket kostsamt och innebär en tidsutdräkt. De kommunala avgifternas
konstruktion gör att stall, maskinhallar och liknande kan få en mycket hög bygglovsavgift som inte
alls står i proportion till den tid som läggs ner på granskningen av dessa relativt enkla, men till ytan
stora byggnader.
Hästhållning har vid prövning i andra regelverk ansetts kunna åtnjuta samma dispenser som annan
jordbruksverksamhet, exempelvis uppförande av stängsel för betesdrift inom strandskyddsområde
(fallet med strandskydd och häst, Bergh 2017). I april 2019 uttalades från Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD) att det så kallade jordbruksundantaget borde vara tillämpligt även i Planoch bygglagen, där jordbruksverksamhet bedrivs med häst.
Regelverket för hästkopplade ekonomibyggnader har tyvärr inte blivit tydligare trots uttalandena i de
båda domarna från MÖD under 2019 och 2017.
I slutet av januari presenterade Finansdepartementet ett utredningsdirektiv kring bygglovsfrågan.
Som skäl till utredningsdirektivet anges att reglerna för bygglov har blivit som ett lapptäcke och det
upplevs som krångligt. Utredningen syftar till att skapa förutsättningar för ett system som är tydligt
och rättssäkert och bidrar till ett ökat byggande. Enligt januariavtalet, en sakpolitisk
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Liberalerna,
ska ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till
sin gård utredas, liksom enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område. Den utredning
som nu läggs ska omhänderta detta samtidigt som ett välbehövligt helhetsgrepp tas för hela
bygglovkapitlet i plan- och bygglagen.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Regelförenklingar och administrativa lättnader
samt En naturlig del av svenskt jordbruk.
Aktiviteter
• Aktivt bevaka och påverka den utredning som tillsätts under 2020.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF, enheten Näringspolitik och Företagande i samverkan med LRF Häst.

Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

2

Pågående arbete
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5. Utveckling av konsumentköplagen avseende levande djur
Förändra tillämpningen av konsumentköplagen så att företagare som säljer hästar till privatpersoner
inte tvingas garantera specifikationerna längre än en föränderlig levande varas natur tillåter.
Motivering
Företagare, vanligtvis uppfödare eller tränare, som säljer hästar till privatpersoner har med
nuvarande tillämpning av lagstiftning, en orimlig bevisbörda under lång tid efter försäljningen. Att
likställa levande djur med materiella ting i ett konsumenträttsperspektiv skapar omfattande problem.
Problematiken delas i viss mån med uppfödare av sällskapsdjur (hund, katt) med näringsverksamhet.
Det finns flera sätt att förbättra situationen för näringsidkarna som berörs. Att helt utesluta levande
djur ur nuvarande konsumentlagstiftning kan vara ett sätt men även andra alternativ som skulle
innebära en hänsyn till varans art, dvs ett levande djur kan vara intressanta. Frågan hanteras i LRF
Häst under 2019 - 2020 tillsammans med en expertgrupp som leds av LRF. Frågan har diskuterats
sedan 2016 på EU-nivå i samband med den översyn av konsumentlagstiftningen som EUkommissionen initierat. I maj 2019 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft på området, vilken gör det
frivilligt för medlemsstaterna att välja hur man vill hantera levande djur i förhållande till
konsumentlagstiftningen. Under 2019 och 2020 pågår en statlig utredning som ska fastställa hur
Sverige ska förhålla sig till den nya lagstiftningen på konsumentområdet.
Aktiviteten bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Svår att varudeklarera och även till En
konkurrenskraftig avel och uppfödning.
Aktiviteter
• Aktivt påverka utredningsarbetet via LRF:s plats i expertgruppen i den statliga utredning som
pågår 2019 - 2020.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst och HNS i samverkan med juridisk expertis och med stöd av avelsföreningar
och Hästnäringens Avelskommitté.
Dialog sker löpande med LRF:s och HNS påverkanskanaler nationellt och
internationellt. Exempelvis Copa Cogecas hästgrupp och European Horse Network
(EHN) i Bryssel.
Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

5

Pågående arbete

6. Skattefrågan
Såväl blivande som befintliga hästföretagare vill uppleva en ärendehantering hos Skatteverket som
främjar entreprenörskap och visar förståelse för ett producentperspektiv i hästnäringen.
Motivering
Hästföretagande omfattas i dagsläget i av separat ärendehantering när det gäller företagsregistrering
hos Skatteverket. Den separata hanteringen syftade ursprungligen till att säkra kompetensen hos
NATIONELL STRATEGI FÖR HÄSTFÖRETAGANDE – HANDLINGSPLAN 2.0

17

handläggarna men har också skapat en särbehandling som av branschen inte upplevs korrekt och
likställd annat företagande. Det upplevs svårare att starta hästföretag jämfört med entreprenörer i
jämförbara näringar. Situationen påverkar tillväxten i branschen negativt genom att skapa merarbete
för de som vill starta, utveckla och driva hästföretag. Det finns också en rad områden i regelverket
som när det gäller hästverksamhet omfattas av ett tolkningsutrymme vilket gör det svårare att veta
om man som företagare agerar korrekt.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Gott företagsklimat i hela landet samt
Regelförenklingar och administrativa lättnader. Även Kunskap och innovation: Grundkunskaper i
företagande.
Aktiviteter
• Information till och dialog med representanter för Skatteverket med målet att öka
förståelsen för skillnaden mellan konsumtion och produktion av varor eller tjänster kopplade
till hästverksamhet.
• En åtgärdsplan för fortsatt dialog med Skatteverket skapas i samverkan mellan LRF Häst och
Ludvig & Co.
• Utvidgning av friskvårdsavdraget till att även omfatta travskolor och andra hästaktiviteter till
lägre värde.
• Fortsatt utveckling av informationsmaterial och spridningskanaler för utbildning av näringen i
skattefrågor.
• Följa och bevaka utfallet av tillämpningen av Skatteverkets ställningstagande baserat på EUdomen om moms på prispengar (”Bastova”).
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst. Fortsatt dialog med Skatteverket i branschsamverkansgruppen samt
arbetsgruppen för hästfrågor. Ludvig & Co Skattebyrå med unik kompetens kring
småföretagandets villkor är en viktig samarbetspart, liksom hästnäringens samtliga
organisationer.
Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

6

Pågående arbete

7. Hästföretagande i nya jordbrukspolitiken
Hästhållning ska ses som en naturlig del av jordbruket då den i stor utsträckning bidrar med samma
nyttor som andra betande stordjur. Hästen är som utgångspunkt ett livsmedelsproducerande djur.
Motivering
Hästhållning är en areell näring, en förädling av det jordbruksmarken ger till nyttor såsom
upplevelser i olika former. Hästen är per definition ett livsmedelsproducerande djur. Hästen bidrar
med många av de kollektiva nyttor som den gemensamma jordbrukspolitiken erbjuder ersättningar
för såsom biologisk mångfald och levande landskap. Detta till trots hanteras inte hästen på samma
sätt som med övriga djurslag i EU:s gemensamma jordbrukspolitik.
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Hästhållning på jordbruksfastighet ska klassas som jordbruk och en bredare omfattning av
hästverksamheter behöver ingå i definitionen av begreppet primärproduktion.
Hästföretag ska ha rätt att söka både arealersättningar och företagsstöd/projektstöd på samma
villkor som andra djurslag, exempelvis kompensationsstöd, investeringsstöd, startstöd etcetera Häst
ska vara stödgrundande djurenhet i kompensationsstödet.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Gott företagsklimat i hela landet samt En naturlig
del av svenskt jordbruk.
Aktiviteter
• Aktivt påverka utformningen av den nationella strategiska planen för genomförande och
tillämpning av kommande jordbrukspolitik.
• Verka för att hästen räknas som stödgrundande djurenhet i kompensationsstödet.
• Sammanfatta och tydliggöra hela bilden av var hästen och hästföretagandet särbehandlas
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst. Befintliga forum och arbetsgrupper för dialog kring den kommande
jordbrukspolitiken, där LRF har en roll. Näringsdepartementets samrådsgrupp för
hästfrågor samt Jordbruksverkets referensgrupp häst. Samverkan med
hästorganisationerna och näringspolitiska experter för olika produktionsinriktningar
inom LRF.
Infört år:

2019

Nr. i tidigare handlingsplan:

Kommentar till status:

7

Pågående arbete

8. Kartläggning av lönsamhet i hästföretagande
Lönsamheten i svenska hästföretag är idag inte mätbar på ett generellt plan. Den typ av
lönsamhetskartläggningar som görs i alla andra mer omfattande produktionsgrenarna inom de gröna
näringarna genomförs inte för hästföretagande.
Motivering
Hästnäringen har under 2018 gemensamt tagit fram en Nationell Strategi för hästföretagande med
tillhörande handlingsplan. Arbetet visar på ett antal områden som behöver insatser och åtgärder för
att svenskt hästföretagande ska uppnå samma förutsättningar som övrigt företagande. Här tydliggörs
behovet av att på nationell nivå mäta och analysera lönsamhetsläget för svenska hästföretagare.
Konkurrenskraftsläget ska belysas.
Aktiviteten bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Gott företagsklimat i hela landet samt
Regelförenklingar och administrativa lättnader.
Aktiviteter
Söka medel för framtagande av branschnyckeltal/lönsamhetskartläggning för att repeterbart kunna
mäta och analysera lömsanhetsläget i svenska hästföretag.
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Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst och LRF:s enhet Näringspolitik och företagande i samverkan med Ludvig &
Co

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

8

Kommentar till status:

Medel söks, kartläggning ej påbörjad

9. Strategisk kompetensförsörjning i hästföretaget
Projektet Kompetens i samverkan ska hitta och testa en modell som säkerställer ett enkelt och
effektivt sätt för företag i hästnäringen att kontinuerlig arbeta med kompetensutveckling samt att
bygga en struktur som kan stötta branschen i strategisk kompetensförsörjning.
Motivering
Det finns ett behov av att öka intresset och förståelsen för vikten av kontinuerlig
kompetensutveckling som kan säkerställa branschens, företagens och individens utveckling. Stärka
samverkan mellan deltagande parter så att samarbetet blir långsiktigt. Öka kunskap kring
könsstereotypa mönster och normer så att individer inom branschen blir mer medvetna i sin vardag.
Framtagande av modell för kompetensanalys och strategisk planering som är anpassad och utvecklad
tillsammans med företagen, och som kan tillgängliggöras digitalt.
Projektet Kompetens i samverkan avslutas 31 maj 2020 och har resulterat i en utbildningspilot för 30
företagare i arbetsgivarrollen, Ledarpraktikan Häst som tagit upp ”Konsten att leda mig själv, Konsten
att leda mina medarbetare, Konsten att leda min verksamhet. Projektet har tagit fram
kommunikation kring arbetsgivarrollen och att skapa effektivare arbetsprocesser i hästverksamhet.
Aktiviteterna bidrar främst till att uppfylla åtgärdspunkten Attraktiv arbetsgivare, men även
Förtroendeingivande och föredömlig (K&m) samt Livslångt lärande (K&i).
Aktiviteter
• Aktiv kommunikation till arbetsgivare respektive arbetstagare i hästnäringen för att öka
kunskapen om vilka krav och regler som omger relationen och ge tips om hur dessa kan
användas som ett stöd i att bygga en fruktsam relation för båda parter.
• Under våren 2020 startas en ny omgång Ledarpraktikan specifikt för travsporten
• Ledarpraktikan Häst (för alla arbetsgivare) startas hösten 2020.
• Enkät till företagare kring deras kompetensbehov och rekryteringsbehov samt till skolor
gällande elevers etablering.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HNS och HYN med flera samarbetsparter via projektet Kompetens i samverkan som
till och med maj 2020 finansieras av Europeiska Socialfonden.

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

9

Kommentar till status:

Projekt snart i mål, sprida erfarenheter vidare!
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10. Undersöka möjligheter för ökad hästslakt
Resursen hästkött tillvaratas inte på ett tillfredsställande och hållbart sätt, och det är ur ett
hållbarhetsperspektiv motiverat att en större del tas till vara för livsmedelskonsumtion.
Motivering
Endast en liten andel av hästarna som idag avlivas går in i livsmedelskedjan. Baserat på att det är ett
utmärkt livsmedel med stora användningsmöjligheter och mot bakgrund av målen i
livsmedelsstrategin (ökad livsmedelsproduktion och minskat matsvinn) är det viktigt att bana väg för
en ökad hästslakt. Det finns ett antal olika faktorer som gör att vi slaktar häst i väldigt liten
utsträckning idag. En av faktorerna består i att allt färre slakterier slaktar häst, mot bakgrund av en
rädsla att bli anklagade för fusk. Även hanteringen av djur och kunder med den struktur som
hästslakten idag har, med ofta en häst per slakttillfälle och kund, gör att kundhanteringen hos
slakterierna skiljer från de andra djurslagen.
Det finns ett behov av att öka intresset och förståelsen för hästkött som råvara. Det finns också ett
behov av att förenkla reglerna för särhållning på slakterier, liksom att undersöka möjligheterna för en
ökad mobil slakt.
Aktiviteten bidrar främst till att uppfylla åtgärdspunkten Ett hållbart livsmedel och En naturlig del av
svenskt jordbruk.
Aktiviteter
• Att söka projektmedel för ett utvecklingsprojekt som möjliggör ökad hästslakt.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF och HNS med flera samarbetsparter via projektet Hästliv
Ny!
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Kommentar till status:

Ny aktivitet!

11. Bevakning och påverkan inför nya djurhälsolagstiftningen
Den nya europeiska djurhälsolagstiftningen (AHL) kommer sannolikt att innebära stora förändringar
för hästhållare och hästföretagare, ett intensivt arbete med att tolka och införa regelverket pågår.
Motivering
Enligt information från Jordbruksverket, kommer 2020 kommer att vara en intensiv period vad avser
aktivitet inför kommande Djurhälsolagstiftning. Därav har LRF Häst, HNS och ST fört en dialog kring
hur hästnäringen gemensamt skulle kunna agera för att på bästa sätt både påverka, bevaka och
förbereda hästnäringen för de nya reglerna för smittskydd som kommer att träda ikraft april 2021.
HNS har generöst erbjudit sig att finansiera en projektledartjänst på deltid, för att vi inom
hästnäringen ska ha möjlighet att bevaka och påverka i slutskedet inför ikraftträdandet av den nya
lagstiftningen.
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Lagstiftningen kommer sannolikt att innebära stora förändringar för hästhållare och hästföretagare.
Ett plats-/anläggningsregister för hästhållande gårdar är att vänta, liksom någon form av
dokumentation av förflyttningar där omfattningen inte är fastställd (2020). Många frågor behöver
ställas och utredas.
Aktiviteterna bidrar främst till att uppfylla åtgärdspunkten Regelförenklingar och administrativa
lättnader, men även En naturlig del av svenskt jordbruk.
Aktiviteter
• HNS tillsätter under våren 2020 en projektledartjänst på halvtid för att bevaka, påverka och
följa utvecklingen av regelverket inom AHL som berör häst.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HNS i samverkan med hela hästnäringen
Ny!
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Kommentar till status:

Ny aktivitet!
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Strategin: Konsument och marknad
Målet för det strategiska området Konsument och
marknad är ett högt förtroende för svenska hästar
och hästföretag. Alla i Sverige ska i olika skeden i
livet beredas möjlighet att komma i kontakt med
hästar. Kunderna ska kunna göra medvetna och
hållbara val både gällande hästar och hästrelaterade
produkter och tjänster och den svenska exporten ska ges förutsättningar att
öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.
Hästnäringen bidrar till samhällsnyttan genom att skapa motiverande sysselsättning för många
människor, de mervärden som skapas genererar omsättning, tillväxt och kan beskattas för
omfördelning till andra delar av välfärden. Sysselsättningen kan vara professionell i produktion av
hästrelaterade varor och tjänster likaväl som ideell i form av fritidssysselsättning och konsumtion av
hästrelaterade varor och tjänster. Avsnittet konsument och marknad syftar främst till att utveckla
utbudet av de varor och tjänster hästföretagen producerar och effektiva marknader för att
tillhandahålla dem. Effektiva marknader är av stor vikt även i stegen innan en vara eller tjänst når
slutkonsumenten, för att minska onödiga inträdesbarriärer, främja väl fungerande konkurrens och
företagens utveckling.
•

Hästkontakt för alla!
– Konsumenterna bör, oavsett socioekonomisk tillhörighet, i ett tidigt skede ges möjlighet att prova på
samvaro med häst och komma i kontakt med olika former av hästaktiviteter. Därtill bör hästsport
utvecklas som ungdomsidrott och fritidssysselsättning och stöttas och investeras i på samma villkor
som andra idrotter i alla kommuner i landet. Hästnäringen bör aktivt söka nya målgrupper och vägar
att nå dem, samtidigt som politiker på alla nivåer bör få en förståelse för de mervärden hästnäringen
bidrar till.

•

Stärk varumärket hästen
– Att stärka varumärket hästen är centralt, det som förenar är konsumtion av upplevelser och olika
former av samvaro med samt varor och tjänster kring hästen. Häst som varumärke och de nyttor den
ger upphov till bör på innovativt sätt byggas och marknadsföras av hästnäringens organisationer även
gemensamt, inkludera alla delar av näringen, såväl hästföretag som ideell sektor och andra
intressenter. Hästnäringen bör aktivt verka för att positivt positionera hästen i media såväl som
politiskt.

•

Utvecklat utbud
– Hästsport i likhet med andra nya innovativa och hållbara sätt för konsumenter att spendera tid,
engagera sig och konsumera givande samvaro med häst samt hästrelaterade varor och tjänster bör
inom hästnäringen ömsesidigt uppmuntras och ej uppfattas som inbördes konkurrens. För att
näringen som helhet ska stå sig i konkurrensen med andra sysselsättningar bör hästnäringen
gemensamt sträva efter att växa och att utveckla effektiva marknader där konsumenternas
möjligheter att göra aktiva och medvetna val stärks.
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•

Förtroendeingivande och föredömlig
– Förtroendet för hästnäringen är i hög grad beroende av de kulturer som odlas och kommuniceras,
det är av största vikt att företagare, ledare och företrädare för branschen har god kunskap och
gedigen erfarenhet inom sitt område och uppträder korrekt gentemot såväl hästar som människor och
miljö. Hela hästnäringen bör verka för att utveckla föredömliga ledare och företrädare, arbeta aktivt
med värdegrunder som stöttar trygghet och välbefinnande och kraftigt ta avstånd från alla former av
trakasserier och destruktiva attityder.

•

Utbilda i hästvälfärd
– En sund och hållbar hästhållning är basalt för hela näringens existens. Att via utbildning och
information sprida kunskap som säkrar hästarnas välfärd baserad på forskning och beprövad
erfarenhet är avgörande för den samhälleliga acceptansen kring att ha djur i fångenskap till nytta och
nöje. Hästnäringen slår vakt om rätten att domesticera djur på ett ansvarsfullt sätt.

•

Häst från Sverige
– Sverige har mycket goda förutsättningar att både föda upp och hålla sunda och hållbara hästar,
baserat bland annat på god tillgång till foder, bra betesmarker, god kunskap om grovfoderproduktion,
tillgång till bra vatten och en hög djurskyddsnivå. Uppfödningen bör utvecklas så att vi kan erbjuda en
god svenskfödd häst för varje användningsområde och de svenska styrkorna i hästuppfödningen bör i
högre grad utnyttjas för att stimulera export av sunda hästar. Det finns starka kopplingar mellan
framgångsrik export och en stark hemmamarknad, en internationell konkurrens bidrar även till
inhemsk utveckling och internationellt kunskapsutbyte.

•

Hästunderstödda insatser
– Samvaro med hästar har friskvårdande effekter såväl psykiskt som fysiskt. De nyttor för individer och
samhälle som spenderad tid och engagemang i hästnäringen bevisats bidra till bör belysas och
marknadsföras. Det kan också vara en mycket värdefull ingrediens i behandling av psykisk ohälsa, och
affärsmodeller för att tillhandahålla samvaro med häst i olika hälsofrämjande former och som tjänster
till vården bör utvecklas. Att tillsammans med andra hantera stora djur och värna deras välbefinnande
är utvecklande för både ledarskap och ansvarstagande.

•

Hästkrafter
– Hästar utför på ett hållbart sätt, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt med fördel många
tjänster främst inom jordbruk, grönytevård och enklare transporter tätortsnära eller i känsliga naturoch kulturmiljöer. Betande hästar är också själva utmärkta landskapsvårdare. Utbudet bör utvecklas
och marknadsföras till alla typer av kunder och offentlig sektor bör få ökad kännedom om hur dessa
tjänster kan upphandlas.

•

Berikad besöksnäring
– Det finns en potential i att med stöd av hästen möta efterfrågan på unika upplevelser i spännande
kulturmiljö likväl som vår fantastiska vidsträckta svenska naturmiljö med en ansvarsfullt utvecklad
hästbaserad naturturism. Hästturism bör utvecklas och ses som en viktig och utvecklingsbar del av
svensk besöksnäring.

•

Ett utmärkt livsmedel
– Hästkött är ett utmärkt livsmedel där efterfrågan i Sverige idag är större än tillgången. Dock finns
god potential att kraftigt öka utbudet av inhemsk råvara. Hästkött bör marknadsföras som en utmärkt
råvara och slakt av häst som ett ansvarsfullt och hållbart sätt att ta tillvara en resurs.
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Aktivitetsbeskrivning, Konsument och marknad
Att möta konsumenterna med relevanta och efterfrågade produkter är en
ständig utmaning för hästföretagen. Morgondagens kund har andra
preferenser än dagens, andra kunskaper och andra värderingar. Det finns stor
potential att möta en växande efterfrågan på äkta upplevelser i nuet, och
hästen har i de flesta sammanhang ett positivt laddat symbolvärde.
Gemensamma satsningar på att sprida kännedom om mervärdena och tidigt i
människors liv erbjuda positiva upplevelser knutna till hästen blir viktigt i
konkurrensen om konsumenternas tid och pengar.
Samtidigt är det av yttersta vikt att branschen värnar sund och försvarbar
hästhållning likväl som omtanke om människor och miljö. Från hästföretagen
kommer en önskan att kunna visa på sin seriositet och få verktyg för att följa
upp alla delar av verksamheten.
12. Gilla häst – Hästnäringens attraktivitetssatsning – del 2
Hästnäringen måste ständigt sin leverans av kvalitetstid till konsumenterna, följa med i utvecklingen
av nya konsumtionsmönster och stå emot konkurrensen om konsumenternas tid och pengar. Det ska
vara lätt att komma i kontakt med häst!
Motivering
Trots att Sverige på senare tid haft stora framgångar sportsligt och medialt, avelssiffrorna vänt uppåt
och hästnäringen upplever mycket positiv utveckling finns signaler om att hästvärlden är
svårtillgänglig för dem som inte har en naturlig ingång. För att attrahera människor till hästnäringen
är ett hästintresse grunden och ett stort allmänintresse ger en stor kundbas och efterfrågan på
hästföretagens erbjudande. Ett stort allmänintresse kring häst ger även en större rekryteringsbas
som i sin tur ska generera proffsiga företagare som producerar de varor och tjänster som efterfrågas.
Gilla Häst ska stärka hästens roll i samhället samt öka attraktiviteten och intresset för hästen, fokus i
satsningen är att dela magiska möten och välgörande hästkrafter samt sänka tröskeln till hästnära
upplevelser. För detta krävs öppenhet och enkla ingångar som kan attrahera och locka de utan
tidigare erfarenheter och kunskaper. Gilla Häst agerar som en plattform och via hemsida, sociala
kanaler, fysiska möten, rörlig media och aktiviteter beskrivs hästen och näringens erbjudande samt
olika sätt att konsumera samvaro med häst. Gilla Häst är en treårig satsning med årliga avstämningar
och uppföljning av effekter.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Hästkontakt för alla samt Stärk varumärket
hästen, men kan även bidra till Utvecklat utbud.
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Aktiviteter
• Fototävling
• Realityserie för att visa på hästens förmåga att förändra människors liv.
• Integrationstema
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Hästnäringens Nationella Stiftelse i samarbete med alla näringens aktörer med
erbjudande som riktar sig mot konsumenter

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

10

Kommentar till status:

Satsning i full gång, utvecklas vidare

13. Kvalitetssäkring av hästverksamhet
Många hästföretagare har efterfrågat möjligheten att kunna visa för kunder och intressenter att
verksamheten bedrivs på ett professionellt sätt, därför erbjuds ett kvalitetssäkringssystem
specialutformat för hästföretag.
Motivering
Hästföretagare har signalerat att det behövs ett verktyg för att höja sig yrkesmässigt och visa såväl
befintliga som potentiella kunder att verksamheten är professionell. Det blir sannolikt särskilt
värdefullt när kunden ofta är institutionell som exempelvis vid upphandling av hästunderstödda
insatser eller körslor åt kommuner.
LRF Häst och HNS har tagit fram ett kvalitetssäkringssystem som känns enkelt och med rimlig
arbetsbörda, ändamålsenligt och kostnadseffektivt och som ger ett mervärde gentemot marknaden.
Systemet kompletterar de system som sedan tidigare finns i vissa branscher och blir inledningsvis en
bred grund som så småningom kan byggas på med specialmoduler för olika verksamhetsinriktningar.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Utvecklat utbud samt Förtroendeingivande och
föredömlig, men bidrar även till Livslångt lärande.
Aktiviteter
• Marknadsföring av kvalitetssäkringssystemet
• Informationsträffar för att erbjuda hästföretagare förberedande kunskaper inför anslutning
till systemet
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Utvecklingen drivs gemensamt av LRF Häst och HNS, SMAK Certifiering AB ansvarar
för revision och certifiering från och med 2019

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

11

Kommentar till status:

Systemet på plats, spridning i fokus!
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14. Schysst stall – arbetet mot trakasserier i hästnäringen
Redan innan Metoo-uppropet #visparkarbakut initierar arbetsmarknadens parter framtagande av ett
utbildnings- och kommunikationsmaterial med målet att det blir lika naturligt att arbeta mot
trakasserier som med andra arbetsmiljöfrågor.
Motivering
Prevent bistår med kunskap så att hästnäringen ska kunna jobba förebyggande och höja
kunskapsnivån om arbetsmiljö i allmänhet och sexuella trakasserier i synnerhet. Materialet som togs
fram fram vänder sig både till arbetsgivare, arbetstagare liksom lärare och elever på utbildningar
med hästinriktning. ”Schysst stall” lanserades i februari 2019 med lättillgänglig information om
arbetsgivaransvaret. Målet är att alla som arbetar inom hästnäringen ska känna sig trygga i sitt
arbete. Arbetsplatser, skolor, stall, ridhus och tävlingsplatser ska vara fria från sexuella trakasserier,
både i språkbruk och handling. Diskriminering och förtryck får inte förekomma.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Förtroendeingivande och föredömlig samt
Attraktiv arbetsgivare (R&v).
Aktiviteter
• Webbutbildning för arbetsgivare som vill vara med i ”Schysst stall” med kunskapstest.
Checklistor för arbetsplatser.
• Utbildningsmaterial till lärare vid naturbruksskolor för att nå ut till näringens blivande
arbetstagare
• Marknadsföra materialet för att öka antalet schyssta stall (125 i maj 2020)

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Prevent tillsammans med fackförbundet Kommunal och arbetsgivarparterna
Almega, Gröna arbetsgivare samt Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp,
Svensk Travsport, LRF Häst och HYN och HNS
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

12

Kommentar till status:

Utbildning lanserad, fortsatt spridning i fokus!

15. Utbilda i hästvälfärd
För att säkra våra hästars välbefinnande är det viktigt med en kunskapsbaserad samsyn kring vad
som är god djurvälfärd såväl ibland branschens producenter och konsumenter som hos allmänheten.
Motivering
Vad är egentligen god hästvälfärd? Finns det något enkelt svar på den frågan, eller är det upp till
varje hästägare att bestämma om hästen har det bra eller inte? Allt fler hästhållare tycks utgå ifrån
sig själva när de ska värdera hästens välbefinnande, de ”förmänskligar” sin häst. Hästar som djurslag
skiljer sig kapitalt från människan, och vad hästen behöver för sitt välbefinnande i form av miljö, föda
och sysselsättning måste bedömas genom hästens ögon.
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Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Utbilda i hästvälfärd samt Förtroendeingivande
och föredömlig, men bidrar även till att kommunicera Förstå hästen.
Aktiviteter
• Sprida den distanskurs som skapas hos HästSverige och vänder sig till en relativt orutinerad
och okunnig hästägare, skötare eller ryttare från 15 år och uppåt. Den består av sex olika
delar, läsaren gör nedslag i olika hästmiljöer och följer en story där olika hästrelaterade
områden (till exempel foder, gödsel, träning, sjukdomar, smittskydd, parasiter etcetera) vävs
in i historien. Alla avsnitt har flervalsfrågor som ska besvaras och varje kurs avslutas med ett
stort antal frågor i ett slutprov.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HästSverige med samarbetsparter

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

13

Kommentar till status:

Material publicerat, fortsatt spridning i fokus!

16. Export av genetiskt material från svenska hästar
Svenska hästar är framgångsrika inom olika discipliner av sporten, både nationellt och internationellt.
Att kunna exportera både hästar, tjänster och kunskap skapar möjligheter för affärsutveckling för
svenska hästföretagare.
Motivering
Vid flera tillfällen har LRF Häst och HNS deltagit i dialoger kring upprättande av exportprotokoll för
export. Under 2020 har diskussioner förts med Jordbruksverket om avtal gällande export av genetiskt
material till tredje land.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Stärk varumärket hästen samt Häst från
Sverige, men bidrar även till Berikad besöksnäring.
Aktiviteter
• Delta i och bidra till den dialog som under 2020 förs med Jordbruksverket gällande
exportavtal för genetiskt material till tredje land.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst och HNS i samverkan med Jordbruksverket
Ny!
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Kommentar till status:

Ny aktivitet!
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17. Informationsinsatser för att konsumenten ska hitta rätt häst
Rätt häst till rätt köpare har länge varit ett framgångsrecept, dock inte alltid visat sig så lätt att
åstadkomma i praktiken. Drömmar och visioner ska harmoniera med ambitioner och kunskap.
Motivering
Att erbjuda köpare ett bra informationsunderlag för att underlätta valet av fyrbent kamrat, att hitta
rätt häst utifrån önskemål, behov och kompetens är viktigt ur både producent- och
konsumentperspektiv.
För närvarande pågår ett utvecklingsarbete inom Svenska Hästavelsförbundet (SH), för att skapa
underlag för ett framtida verktyg för matchning mellan häst och hästägare. Under våren 2020 görs en
sammanställning av uppfödarnas inspel om vilka parametrar som ska ingå. Projektet finansieras av
HNS.
Konsumenten behöver en tydligare information för att hitta rätt häst oavsett inriktning eller disciplin.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkterna Utvecklat utbud.
Aktiviteter
• Projekt för att skapa material och underlag för matchning mellan häst och människa vid
hästköp.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Svenska Hästavelsförbundet med finansiering av HNS
Ny!
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Kommentar till status:

Ny aktivitet!
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Strategin: Kunskap och innovation
Målet för det strategiska området Kunskap och
innovation är att hästföretagen söker, tar till sig och
utvecklas genom att omsätta relevant kunskap
baserad på forskning och beprövad erfarenhet i
verksamheten. Hästföretagen tar plats i
kunskapskedjan och bidrar till utveckling av ny
kunskap genom utökat utbyte mellan forskare, innovatörer, finansiärer och
företagare.
Samhället, hästnäringen och hästföretagen behöver ständigt ny kunskap för att utvecklas och möta
omvärldens förväntningar och samhällsutmaningar. Hästnäringen behöver tillhandahålla och sprida
såväl ny som gammal ännu giltig kunskap baserad på vetenskapliga metoder eller beprövad
erfarenhet effektivt. Kompetensförsörjning till hästnäringen och hästföretagen genom utbildning och
rådgivning måste möta hästföretagens behov, och anpassas i takt med att behoven förändras utifrån
omvärldsfaktorer och verksamheters utveckling.
•

Gemensam omvärldsbevakning
– Hästnäringen bör gemensamt bevaka omvärldens utveckling och samhällets strömningar, fånga upp
makrotrender och fundera över vilka möjligheter som ges och hur dessa kan tillvaratas samt
gemensamt bemöta och förhålla sig till hot.

•

Finansiera hästnäringens utveckling
– Långsiktiga lösningar för att finansiera näringens utveckling och stabilitet bör säkras. Ett samlat
ansvar för näringens övergripande utveckling och position i samhället kräver resurser och ett uthålligt
och kvalitativt arbete bör tryggas med stabila finansieringsmodeller.

•

Medel och miljöer för innovation
– Hästföretagens innovationsvilja bör bättre tas tillvara genom att tydliggöra var tillgängliga medel för
forskning och utveckling kan sökas, vilka samarbetsparter som finns inom olika forskningsdiscipliner
och hur pilotprojekt kan drivas i olika innovationsmiljöer genom tvärvetenskaplig samverkan.

•

Förstå hästen
– Fortsatt forskning om och kring hästen, dess behov, välfärd, möjligheter och plats i samhället bör
främjas för att med avstamp i vetenskapen kunna förmedla kunskap, kommersialisera
forskningsresultat och utveckla nya kunskapsintensiva företag.

•

Minska negativ miljöpåverkan
– Hästföretagandets miljöpåverkan bör bättre kartläggas och utvecklingsåtgärder för att främja mer
miljömässigt hållbar hästhållning och därtill knuten verksamhet såsom transporter och
sportarrangemang bör vidtas. Negativ miljöpåverkan bör aktivt minskas och arbetet för att så effektivt
som möjligt sluta hästarnas näringskretslopp fortsätta.
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•

Långsiktig produktivitetsutveckling
– Innovation och tillämpning av för branschen ny teknik är nödvändig för den långsiktiga
produktivitetsutvecklingen. Samarbete i olika forum för utbyte av information, teknik, metoder och
erfarenheter mellan olika företag bör utvecklas och fortgå.

•

Grundkunskaper i företagsekonomi
– Grundläggande kunskaper i företagandets villkor och hur en näringsverksamhet kan byggas kring en
produktion av varor och tjänster i hästnäringen som tillhandahålls mot betalning bör ingå i alla
hästnäringens utbildningar och även tillhandahållas öppet för framtida eller nystartade hästföretag.

•

Vassare företagare via högre utbildningar
– Hästnäringens högre utbildningar bör utöver bred och djup praktisk förankring innehålla utvecklade
moment av företagande och entreprenörskap såsom ledarskap, juridik och företagsekonomi för att
förbereda för framtida ledande positioner i hästnäringen.

•

Livslångt lärande
– Stimulerande sysselsättning och livslångt lärande är viktiga pusselbitar i strategisk
kompetensförsörjning. Hästföretagare och arbetstagare i hästnäringen bör uppmuntras till fortsatt
individuell utveckling, att ständigt söka och ta till sig ny kunskap. Branschen bör ta ett samlat ansvar
för att jämte grundutbildningar erbjuda lättillgängliga vidare- och påbyggnadsutbildningar i olika
former och stimulera till ett livslångt lärande.

•

Rådgivning till hästföretag
– Rådgivning till befintliga hästföretagare bör utvecklas, liksom en vana hos företagen att via
rådgivning söka upp, köpa och tillämpa för verksamheten värdeskapande ny kunskap.
Rådgivningsmodeller och strukturer för produktionsrådgivning som varit framgångsrika i närliggande
branscher bör tillgängliggöras även för hästföretag.
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Aktivitetsbeskrivning, Kunskap och innovation
Under den interaktion som föregått skapandet av såväl Nationell strategi för
hästföretagande som föreliggande handlingsplan har ett omfattande behov av
insatser på området framkommit. Det finns en generell bild av ett stort behov
av kunskapsspridning för att nå ut med både beprövad erfarenhet och
grundläggande häst- och företagskunskap såväl som ny forskning och
innovativa framsteg. Hästföretagen behöver också få hjälp att omtolka de
övergripande trenderna i samhället till sin egen verksamhet och vilka nya krav
det ställer på den. Att stärka en kultur av ständig kunskapsinhämtning och att
med stöd av rådgivning vässa företaget i alla dess delar är högt önskat.

18. Gemensam omvärldsbevakning
Hästföretagen skulle vinna på att få hjälp att omtolka makrotrender i samhället till sin egen näring
och vilka nya möjligheter det ger och vilka nya krav det medför för att den egna verksamheten skall
kännas relevant och vara livskraftig även i framtiden.
Motivering
Det sker stora förändringar i samhället där nya sätt att kommunicera och konsumera i hög grad
kommer att påverka den marknad hästföretagen skall bjuda ut sina varor och tjänster till. Mycket av
det vi kallar fakta har ändrat sig så mycket på så kort tid att vår bild av världen faktiskt ofta är direkt
felaktig. Däremot finns mycket information tillgänglig i informationssamhället, det gäller bara att
använda sig av den. Som företagare är det en krävande uppgift att hålla sig ajour med
omvärldsförändringar och makrotrender. Därför finns skäl att tro hästnäringen tillsammans
effektivare kan göra de branschövergripande delarna i omvärldsbevakning och framtidsspaning.
Under 2019 genomförde analysföretaget Kairos Future två olika omvärldsanalyser kopplat till
hästnäringen, baserat på utvecklingen av de makrotrender som finns i vår omvärld.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Gemensam omvärldsbevakning.
Aktiviteter
• Undersöka förutsättningarna för att upprepa omvärldsanalysen från 2019 redan under
2020/2021 med anledning av den särskilda situation som Covid -19 orsakat för hela
samhället.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HNS, med flera samarbetsparter.

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

14

Kommentar till status:

Analys gjord, genast delvis inaktuell
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19. Hästnäringens innovationsplattform
Nationell samverkan ska öka innovationskraften i hästnäringen, nyskapande tekniker och metoder
kan inte bara göra livet bättre för våra hästar utan även förbättra arbetsmiljön för de som jobbar
inom hästnäringen.
Motivering
Hästföretagen samlas kring gemensam innovationsplattform som under 2019 utgjorts av tre projektoch utvecklingsområden: Hästars välfärd och hållbarhet, Individers prestation och arbetsmiljö samt
Upplevelse av sporten och näringen. Då förutsättningarna för samarbetet har ändrats pågår under
2020 en dialog för att hitta nya former och finansiering för fortsatt samarbete.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Medel och miljöer för innovation, Förstå hästen
och Långsiktig produktivitetsutveckling.
Aktiviteter
• Arbete pågår under 2020 för att finna nya former för samarbetet framåt
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Hästnäringens Nationella Stiftelse samt Riksanläggningarna, Svenska
Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges
Lantbruksuniversitet och LRF Häst, Stiftelsen Hästforskning
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

15

Kommentar till status:

Plattform startad, långsiktigt omtag behövs

20. Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästföretag
Många nystartade hästföretag baseras på goda idéer, men brister i företagande- och
affärsutvecklingskunskaper tillsammans med avsaknad av stödstrukturer hämmar tillväxten.
Förstudie med hästrelaterade entreprenörer och nya affärsidéer genomfördes år 2018. En översiktlig
behovsanalys gällande stöd och insatser som krävs för att utveckla idén, växa och nå den
internationella marknaden togs fram. Förstudien låg som grund för den ansökan till pilotprojekt som
beviljades EU-medel under 2,5 år med start under våren 2019. 13 företagare med vitt skilda idéer,
såväl produkter som tjänster, deltar i projektet.
Motivering
Det finns en stor marknad och efterfrågan på hästrelaterade produkter och tjänster. Det finns också
gott om goda idéer med innovationspotential som tyvärr inte utvecklas vidare bland annat på grund
av brister i stöd- och innovationssystem. Det krävs bland annat ökad samverkan, alternativa
affärsmodeller samt korsbefruktning med andra branscher för nya perspektiv och smartare lösningar.
Projektet arbetar över branschgränser för erfarenhetsutbyte, nätverksbygge och samarbeten som
utvecklar hästföretagandet och näringen.
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Aktiviteterna bidrar till att uppfylla följande åtgärdspunkterna Medel och miljöer för innovation,
Långsiktig produktivitetsutveckling och Grundkunskaper i företagsekonomi samt Rådgivning till
hästföretag.
Aktiviteter
Projektet arbetar på såväl gruppnivå som individuell nivå. Kompetens och nätverk inom gruppen är
en enorm tillgång för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, stöd, testning av produkt/tjänst, nya
kontakter/nätverk och inte minst framtida samarbeten
•
•
•
•

Utifrån deltagarnas behov Identifiera stödaktörer både inom och utanför befintligt
innovationssystem
Utbildningar och workshops på såväl grupp- som individnivå utifrån analyserade behov
Individuellt stöd och coachning
Studiebesök

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Projektägare: Agro Sörmland/AgroÖst, medfinansiärer: HNS, LRF Häst, Region
Östergötland, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Stockholm och
Hallstahammars kommun
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

16

Kommentar till status:

Projekt pågår

21. Hästnäringens utbildningsråd
Samling av hästnäringens utbildningsleverantörer för återkommande avstämningar och
erfarenhetsutbyte i syfte att skapa samsyn kring gemensamma frågor och dra nytta av varandra till
hela näringens gagn.
Motivering
Det finns ett stort utbud av utbildningar med hästinriktning, allt från akademiska
universitetsutbildningar till fristående kurser i praktiska moment. Samtidigt saknas en tradition av
vidareutbildningar och kompetensutveckling för anställda och företagare i hästnäringen. För att öka
utbildningsleverantörernas ömsesidiga kännedom om varandras utbud, kartlägga eventuella brister
och belysa samordningsvinster bjuds det in till dialogforum. Samverkan har tidigare funnits och har
under 2019 återupptagits, men nu med ambitionen att ånyo skapa former för ett långsiktigt upplägg.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Vassare företagare via högre utbildningar och
Livslångt lärande, men även Förtroendeingivande och föredömlig (K&m).
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Aktiviteter
• HNS och HYN bjuder in utbildningsansvariga hos olika utbildningsanordnare till dialogforum
Detta sker under 2019 - 2020 inom ramen för ESF-projektet Kompetens i samverkan och
därefter i regi av HNS och HYN.
• Gemensam länk-katalog som visar på bredden av utbildningar och möjligheter för den
kunskapstörstiga som finns i hästnäringen.

Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HNS, HYN, utbildningsansvariga hos olika utbildningsanordnare och förbund.

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

17

Kommentar till status:

Projekt pågår

22. Hästföretagarcentrum
Hästföretagarcentrum är ett samarbete som syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom
att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare.
Motivering
Med visionen att få är fler och mer hållbara, lönsamma och kunskapsbaserade hästföretag i hela
landet finns sedan några år samarbetet Hästföretagarcentrum. Genom samverkan nås fler både
blivande och redan aktiva hästföretagare med erbjudanden om utbildningar och rådgivning såväl via
regionala träffar som via digitala kanaler.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Grundkunskaper i företagsekonomi.
Aktiviteter
• Söka projektmedel för att fortsätta driva olika informationsinsatser till hästföretagare.
• I olika forum utbilda branschen i näringskriterier och grundläggande företagande med tydligt
konsument/ producentperspektiv. De delar av regelverket som omfattas av tolkningar och
bedömningar ska fokuseras särskilt på.
• Fortsätta utveckla och sprida Driva Hästföretag, en digital grundläggande utbildning i
företagande
• Anordna hästföretagardagar på olika håll i landet.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Hästföretagarcentrum; HNS, LRF Häst, Hästnäringens riksanläggningar och LRF
Konsult

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

18

Kommentar till status:

Projekt pågår
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23. Rådgivning till hästföretag
I syfte att öka graden av kontinuerlig kunskapsinhämtning initieras några pilotprojekt på
rådgivningsområdet baserade på beprövade rådgivningskoncept anpassade för hästföretag.
Motivering
Näringen har gemensamt under 2018 tagit fram en Nationell Strategi för hästföretagande med
tillhörande handlingsplan. Arbetet visar på ett antal områden som behöver insatser och åtgärder för
att svenskt hästföretagande ska uppnå samma förutsättningar som övrigt företagande. Rådgivning till
hästföretag är ett av områdena som ofta pekas ut där man önskar motsvarande möjligheter att
inhämta kunskap via rådgivning, som inom andra produktionsgrenar/djurslag. Rådgivning till
hästföretagare förekommer i dag ytterst begränsat, det finns ett fåtal organisationer som erbjuder
rådgivning anpassad till hästföretag och utbudet är begränsat till enstaka områden. Hästföretagen
efterfrågar organiserad och oberoende rådgivning. Aktiviteterna bidrar till att uppfylla
åtgärdspunkten Rådgivning till hästföretag (K&i).
Aktiviteter
• Jordbruksverket ska vidareutveckla uppdraget om Nationell kunskapsförsörjning för en
hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor (N2017/01029/SUN) och precisera konkreta
lösningsförslag som fokuserar på animaliesektorns behov av att stärka kunskapsöverföringen
mellan forskning och praktiskt genomförande.
• Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) ska Jordbruksverket
sammanställa förbättringsmöjligheter för kompetensförsörjning inom ramen för CAP.
Arbetet ska samordnas med ovanstående livsmedelsuppdrag. Jordbruksverket ska lämna
förslag som kan förbättra kunskapssystemet i de delar som bedöms lämpliga att stödja
genom åtgärder för kompetensutveckling inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
Förslagen ska syfta till att stärka möjligheterna för spridning, delning och tillämpning av
kunskaper och innovationer, förbättra samverkan, förenkla och förbättra administrationen,
öka relevansen i kompetensutvecklingsåtgärder för företagarna och rådgivarna samt ta
tillvara deras drivkrafter att ta del av ny kunskap.
• Regionalt samverkansprojekt finansierat med medel ur landsbygdsprogrammet för
framtagande av rådgivningskoncept i regi av Coompanion Göteborg med samarbetsparter
• Ny modul för hästverksamheter baserad på det etablerade rådgivningskonceptet Greppa
Näringen. Startbesök för verksamheter med minst 15 hästar, genomgång av miljöpåverkan
och förslag på åtgärder för minskade näringsförluster. Medvetandegöra miljöpåverkan.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Jordbruksverket via två olika regeringsuppdrag, Coompanion i samverkan med
rådgivningsföretag samt Greppa Näringen

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2019

19

Kommentar till status:

Projektstart våren 2020
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24. Minskad övergödning från hästhållning
I syfte att både kartlägga och förändra situationen kring hästnäringens miljöpåverkan planeras för ett
samarbetsprojekt kring kunskapsspridning och bästa praxis kring hästgödselhantering.
Motivering
Övergödning av öppet vatten är på vissa håll lokalt och regionalt ett mycket stort problem, och även
ett av de största miljöproblemen internationellt. Samtidigt som väldigt mycket har gjorts uppnår
Sverige fortfarande inte miljökvalitetsmålet Ingen övergödning eller miljömålen i EU:s ramdirektiv för
vatten. De stora historiska framstegen har varit utbyggnaden av reningsverk för att hindra
näringsämnen från människor att nå haven. Därutöver har mycket gjorts för att minska
näringsläckage i lantbruk och gödselhantering i storskalig djurhållning. Ser man till vad som återstår
för att uppnå Sveriges mål så utgör näringsläckage en ansenlig del. Däremot krävs sällan så stora
insatser för att göra stor skillnad.
Med en bra gödselhantering, vilket många redan har, och en frekvent mockning av rast- och
vinterhagar så kan detta läckage minska avsevärt. Om denna gödsel blir liggande utan att växtlighet
fångar upp dess näringsämnen är risken stor för läckage till vatten.
Projektet är ett samarbete mellan nyckelaktörer i hästnäringen, forskare och ideella organisationer.
Målet är att minska övergödning från hästhållning genom upplysning och kunskapsspridning om
åtgärder och bästa praxis avseende hästgödselhantering.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Minska negativ miljöpåverkan (K&i).
Aktiviteter
• Kartläggning av hästnäringens gödselhantering idag.
• Utvärdering av olika lösningar kring gödselhantering.
• Informationskampanj kring gödselhantering och rasthagar.
• Fälttester av effekter från olika åtgärder.
• Kartläggning av effekten från informationskampanjen.
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

Race For The Baltic i samverkan med LRF Häst, HNS med flera berörda
samverkanspartners

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Ny!

Kommentar till status:

Ny aktivitet!

25. God djurvälfärd för häst
För att säkra våra hästars välfärd är det viktigt med en kunskapsbaserad samsyn kring vad som är god
djurvälfärd såväl bland hästnäringens producenter och konsumenter som hos allmänheten.
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Motivering
Vad är egentligen god hästvälfärd? I Hästnäringens Djurvälfärdskommitté samlas ett antal av
hästnäringens organisationer i ett nätverk som bevakar och behandlar aktuella och gemensamma
djurvälfärd-, smittskydd-, dopning- och medicineringsfrågor. Frågor kopplade till dessa ämnen har
många gemensamma beröringspunkter och kan alla relatera till och samlas under begreppet
djurvälfärd. En gemensam syn och hantering av frågorna inom kommitténs ansvarsområde skapar
engagemang, opinion och samhällsdialog kring dessa ofta mycket uppmärksammade frågor, såväl
inom hästnäringen som externt gentemot myndigheter och media.
Aktiviteter
• Fortsatt sprida den digitala utbildningen Bli bäst på häst, framtagen av HästSverige i samråd
med bland annat djurvälfärdskommittén och lanserad under vintern 2019.
• Tillsammans se över hur organisationerna arbetar med hästarnas välfärd och hur det
kommuniceras. Vad gör vi idag för att säkra hästarnas välfärd? Vad kan utvecklas?
Ansvar och samarbetsparter:

Status:

HNS via Hästnäringens Djurvälfärdskommitté
Ny!
Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Kommentar till status:

Ny aktivitet!

26. Hästråd initierar hållbarhetsfokus
Hästråd möjliggör kunskapsspridning på bred front. Hästnäringens förmåga att förhålla sig till
hållbarhetsfrågorna i alla dess dimensioner är avgörande för framtidsutsikterna. Hästrådet utgör ett
forum där LRF Häst årligen bjuder in branschen till dialog kring viktiga frågeställningar. LRF Häst
inhämtar vid dessa tillfällen synpunkter på och rekommendationer till LRF Hästs arbete. Under 2020
utgör Hästrådet ett för både LRF Häst och HNS viktigt forum för att diskutera hållbarhet inom
hästnäringen.
Motivering
I syfte att ytterligare fokusera på hållbarhetsfrågorna inom hästnäringen initieras 2020 en bred
ansats för att belysa inte minst den miljömässiga hållbarheten och samla hästnäringen kring ett antal
gemensamma utmaningar på hållbarhetsområdet.
Aktiviteterna bidrar till att uppfylla åtgärdspunkten Minskad negativ miljöpåverkan, Vassare
företagande (K&i).
Aktiviteter
• Hästråd med riksomfattande inbjudan arrangeras, med anledning av Covid-pandemin
kommer Hästrådet hålls i digital form den 29 maj 2020. Hästrådet våren 2020 arrangeras
tillsammans med HNS, med anledning av att hållbarhetsfrågorna är gemensamma för hela
hästnäringen. Hästrådet utgör upptakt till vårt gemensamma ökade fokus kring den
miljömässiga hållbarheten i hästnäringen.
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Ansvar och samarbetsparter:

Status:

LRF Häst och HNS (Hästnäringens miljökommitté) tillsammans med berörda
samarbetsparter.

Infört år:

Nr. i tidigare handlingsplan:

2020

Ny!

Kommentar till status:

Ny aktivitet!
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Strategins förvaltning framåt
Visionen i det nationella strategidokumentet har sedan starten haft 2030 som
arbetshorisont. Förhoppningsvis kan Nationell strategi för hästföretagande
utan större omtag fungera som kompass för det fortsatta arbetet en handfull år
framöver, däremot kommer handlingsplanen vara föremål för årlig revidering.
Nedan beskrivs hur arbetet med Nationell strategi för hästföretagande och
dess handlingsplan är tänkt att bedrivas framåt och vilka som är involverade i
projektledning, styrgrupp och arbetsgrupper.

Projektledning och styrgrupp
Arbetet med hästföretagarstrategin initierades av LRF:s Hästdelegation som också fungerat som
bollplank under strategins framväxt. Hästnäringens Nationella stiftelse är adjungerade till
hästdelegationen, och styrgruppen förstärktes även med kompetens från Jordbruksverket för
utvecklad samverkan mellan myndighet och näring.

LRF
Häst

Projektledning
Erica Lindberg
Carl Dyrendahl

LRF:s Hästdelegation

Styrgrupp 2020
Lotta Folkesson
Maria Lejon
Kicki Ronnerberg Bäckman
Eva Husbom
Anders Jonsson
Titti Jöngren
Micke Berg
Björn Nilsson
Lennart Gustafsson
Eva Netterberg
Olle Kindberg
Karolina Lagerlund
SJV Maria Ekengaard

Chef
Projektledare
LRF
ST
SvRF
SIF
ASVT
SH
DH
WRAS
BRUNTE
RRO
SWB
HNS
Jordbruksverket
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Arbetsgrupper och handlingsplansarbete
Handlingsplanen som knyts till strategin är ett levande dokument som
uppdateras årligen. För utformning och uppföljning av handlingsplanen är
arbetet är indelat i tre arbetsgrupper, baserat på de strategiska områdena
Regler och villkor, Konsument och marknad samt Kunskap och innovation.
Handlingsplanen är ett verktyg för att underlätta uppfyllandet av kort- och långsiktiga mål.
Handlingsplanen är ett levande dokument, nya åtgärder lyfts in i takt med att nya behov identifieras
och prioriteras. Det skapar en plattform för kontinuerligt och branschgemensamt arbete för att
utveckla hästföretagandet i Sverige.
Vid den årliga revideringen av handlingsplanen görs en uppföljning av vilka aktiviteter och åtgärder
som kan avföras för att de uppfyllts, vilka som har potential till fortsatt arbete till gagn för svenskt
hästföretagande och vilka som kanske skall avföras utan uppnådd framgång om omständigheterna
förändrats eller utsikterna till framgång inte finns.
Handlingsplanens innehåll och ansvarsfördelning påverkar också arbetsgruppernas sammansättning.
Viktigt är att alla arbetsgrupper har ömsesidig kännedom om det arbete som bedrivs.

Arbetsgrupp Regler och villkor
Erica Lindberg
LRF Häst
Carl Dyrendahl
LRF Häst
Anna Tilly
SJV
Christina Olsson
ST
Josefin Haraldsson
RRO
Heimir Gunnarsson
SIF Avel
Maria Ekengard
SJV
Anna Tilly
SJV

Arbetsgrupp Konsument och marknad
Erica Lindberg
LRF Häst
Carl Dyrendahl
LRF Häst
Stephanie Kindbom SJV
Mats Fransson
ST
Titti Jöngren
SH
Lotta Riedel
RRO
Catharina Schepens DV
Carin Wrange
Hästsverige

Arbetsgrupp Kunskap och innovation
Erica Lindberg
LRF Häst
Carl Dyrendahl
LRF Häst
Katharina Gielen
SJV
Mia Adler
St. Hästforskn.
Maria Sundin
Gbg. Univers.
Anna Lundberg
Ludvig & Co
Anna-Lena Holgersson SLU
Sara Westholm
HNS
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