Välkommen till dialog om skånsk hästturism!

Sjöbo kommun och Hästen i Skåne
AnnetheYng, VL Hästen i Skåne

Vi menar att Skånsk hästturism har fantastiska
möjligheter att utvecklas och bli hållbar,
ekonomiskt, ekologiskt och socialt…
Idag finns ca 360 000 hästar i Sverige, vilket gör landet till det näst häst tätaste i Europa. På tusen
invånare går det 39 hästar i Sverige. Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på
varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt
större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd.
Hästen har en viktig betydelse för vår samhällsekonomi. I dagsläget ger svensk hästnäring upphov till en
samhällsekonomisk omsättning på totalt ca 46 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade
heltidsarbeten.
Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige (en femfaldig ökning senaste fyrtio åren) har ökat
efterfrågan på välutbildad arbetskraft.
Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan
av det traditionella lantbruket och den ger möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt
på landsbygden. Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla.
Hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästnäringens tillväxt ger
en fantastisk möjlighet att behålla en ”levande landsbygd” trots den strukturella förändringen i
jordbruket.

Vi menar att Skånsk hästturism har fantastiska möjligheter att utvecklas
och bli hållbar, ekonomiskt, ekologiskt och socialt, förutsatt:
• Hästturism är ett relativt nytt fenomen i samhället och en gren inom besöksnäringen
som är på frammarsch!.
• Ridning faller inom ”Tema utomhusupplevelser” – upplevelser som efterfrågas!
• Bara i sydöstra Skåne finns 6 000 hästar! I hela Skåne finns kunskap och hästar att bygga på!
• Vi behöver mer samarbete mellan professionella hästturismföretagare gärna i klusterform.
Krav för att kunna slå igenom på internationell marknad där nyckeln till lönsamheten finns.
• Målmedvetet arbete för att ytterligare höja säkerheten, kvalitén och produktutbudet
är avgörande för om svensk hästturism ska få ett gott och välkänt rykte internationellt.
• Skåne har utvecklats mycket inom besöksnäringen de sista 10 åren t ex sker intensivt
samarbete kring att utveckla Skåne till en matdestination. Skåne kan också bli en
hästdestination!

Så här ser vi på hästturism…
Vi ser på hästturism i ett brett perspektiv.
Till hästturism räknar vi bl a utflyktsridning, turridning, långfärdsridning,
vildmarksridning, ridleder, häst- och vagnsuthyrning, sightseeing med häst
och vagn/släde, vissa kurser och utbildningar, Bed & Breakfast och hyra av
häst liksom deltagande i tävlingar (trav, galopp) och andra hästevenemang
som deltagare och publik.

Hur ser ni på hästturism?

Vad vill vi göra?
Vi vill…
• mobilisera och informera om utvecklingsmöjligheterna och
inventera vilka som vill medverka aktivt i ett utvecklingsprojekt
• förstå efterfrågan och få mer kunskap om hur vi tillsammans
utvecklar attraktiva erbjudanden och hur de ska marknadsföras
• ta fram affärsmodeller och effektiva sätt att prissätta
• diskutera kvalitétssäkring och säkerhet
• inventera nationella och regionala initiativ
• diskutera hur vi får hållbarhet i en gemensam satsning…
Vi har sökt Leaderfinansiering för ett projekt i sydöstra Skåne.
Vi hoppas på beslut under senhösten.

Vill tror ni om våra idéer? Vill ni vara med?
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser ni på Skånsk hästturism?
Var står vi idag? Konkurrensen?
Var ska vi börja? Utbildningsbehov? Marknadsföring och försäljning?
Vill du vara med?
Kritiska framgångsfaktorer?
Kan en utvecklingsplan göra skillnad?
Hur skulle samverkan kunna se ut?
Vilka organisationer bör vara med?

Hur utvecklar vi tillsammans Skånes
hästturismerbjudanden? Hur kan och vill du bidra?
Vem är jag och vilken organisation representerar jag?
Vilka förväntningar har jag på en framtida skånsk hästturismsatsning?
Hur vill jag medverka?

Stort tack för visat intresse!
Vill du var med i ett projekt i sydöstra Skåne? Hör av dig!

