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LEDARE

Med en framtidsinriktad
strategi ger vi skånsk
hästnäring växtkraft
Hej! Visste du att hästens historia i Skåne är lika lång som människans.
Hästen har tjänat människan som rid- och dragdjur, föda, sällskapsdjur, offerdjur, religiös symbol och statussymbol. Hästen är avbildad på
”Uppåkrabägaren”, en brons-och silverbägare för offerceremonier tillverkad omkring 500 e. Kr. Hästen nämns i den medeltida landskapslagen
Skånske Lov och danska biskopar födde redan på 1100-talet upp hästar på
Flyinge.
Det skånska landskapet bjuder på de bästa förutsättningar för hästavel
och tidigt började handeln för att förse jordbruket och militären i Sverige
med hästar. 1877 invigdes Alnarps hovbeslagsskola, 1888 bildades Skånska
fältrittklubben - exemplen på hur hästen och hästnäringen haft en stor
betydelse för skånsk samhällsutveckling är många och sträcker sig långt
tillbaka i tiden.
Skånsk hästnäring är omfattande och anses nationellt ledande inom
både sport, avel, uppfödning och utbildning. Näringen är dessutom under
kontinuerlig tillväxt på flera vitt skilda områden, vilket resulterat i att vi
ser ett ökat behov av samverkan och erfarenhetsutbyte både inom näringen och med omgivande samhälle.
För att synliggöra Skånes hästnäring och dess utvecklingspotential, har
Hästen i Skåne tagit initiativ till en gemensam Strategi för skånsk hästnäring 2018–2020.
Följ genomförandet av vår gemensamma strategi i tre årligt återkommande unika magasin. Hoppas du vill följa vårt utvecklingsinitiativ
– varmt välkommen att medverka!
Annethe Yng
Verksamhetsledare
och redaktör för Hästen i Skåne
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BAKGRUND

Hästen bidrar
till Skånes utveckling
Hästen har alltid varit en del i människans
liv. Förr som en del i det dagliga arbetet, i
dag mer som ett värdeskapande bidrag
till vår fritid, rekreation och samhällsutveckling.
I Skåne, som är en av landets hästtätaste
regioner, finns 58 100 hästar, 117 klubbar
och föreningar, varav ca 40 bedriver ridskola, 20 000 enskilda medlemmar och
minst lika många människor till som har
daglig kontakt med hästen¹. Här finns:
• Jägersro, en trav- och galoppbana med
ca 260 tränare varav 33 är A-tränare,
besöks årligen av fler än 130 000 besökare till evenemang som Åbergs och Derbyt
• Falsterbo Horse Show, ett evenemang
med nästan 1 000 hästar, nästan lika
många funktionärer och närmare 90 000
besökare
• 600 aktiva uppfödare, vilket gör Skåne
till den största uppfödaregionen i landet
med 45 hästar per 1 000 invånare

Sveriges Lantbruksuniversitet om den
svenska hästnäringens samhällsekonomiska betydelse
”Den tillväxt som uppvisas kan förklaras av
en kombination av hästsporternas intresse
hos medborgarna och att hästnäringen är en tillväxtnäring inom lantbruket. Det finns också förstärkande samband
mellan den omfattande svenska travsporten, ridsporten och landsbygdsutveckling.
Kunskapsutveckling i form av forskning,
veterinärvård och utbildningar inom olika
områden bidrar också till tillväxt i näringen”.
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I Skåne har hästnäringen både social, ekonomisk och kulturell inverkan på
samhället.
Hästnäringen är en bidragsgivande
näring bland andra, som innebär både
kravställande och ansvarstagande. Ska hästnäringen utvecklas behövs ett ökat samspel
inom näringen och med samhället i stort,
som leder till högre värdeutbyte.
Vi ser därmed hästnäringen som genuint
samhällsnyttig och Hästen i Skåne strävar
efter att vi så ska uppfattas och respekteras.
Skånsk hästnäring ger upphov till en
samhällsekonomisk omsättning på totalt
ca 3,8 miljarder kronor per år, 1 800 avlönade heltidsarbeten och ca 5 000 helårsarbetstillfällen. Sett till antalet verksamheter ligger hästföretagandet på femte plats i
det gröna näringslivet och hästnäringen är
jordbrukets fjärde största inkomstkälla².
1. Uppgifter från Skånes Ridsportförbund 2017
2. Uppgifter från Hästnäringens Nationella Stiftelse 2017.

Per Håkanson
Ordförande i Hästen i Skåne
”Hästar och landsbygd sida vid sida
– sysselsättning,
ungdomar, respekt,
harmoni, fritid, öppna
landskap, skönhet och
nöje!!”

OMVÄRLD

Hästnäringen bidrar till
ett bättre samhälle
Hästen i Skåne har inspirerats av den nationella utvecklingsplanen Hästnäringen 2020 – som har formulerat sex samhällserbjudanden som
beskriver hur hästen och hästnäringen bidrar till ett bättre samhälle.
En brygga mellan stad och land

Jobb och lägre trösklar till arbetslivet

I spåren av den allt snabbare
urbaniseringen blir behovet
att komma ut på landsbygden
större. Här erbjuder hästnäringen en rad
aktiviteter för att möta efterfrågan både
i staden och på landet. Samtidigt som
landsbygden avfolkas skapar hästen jobb,
inkomster och ökar landsbygdens
attraktionskraft.

Hästnäringen kan vara vägen in på
arbetsmarknaden genom att erbjuda jobb till människor som står
utanför arbetsmarknaden. Inte minst skapas
många jobbtillfällen på landsbygden.
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Ro, styrka och läkande hästkrafter
Det är vetenskapligt bevisat att
människor som är stressade, har
ångest eller ont i kroppen mår
mycket bättre av att rida och umgås med
hästar. Det gör hästnäringen till ett viktigt
verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige.

6

Ger Sverige öppna landskap
Det finns fler hästar än mjölkkor i Sverige. Tack vare svensk
hästuppfödning hålls landskapet
öppet. Hästen lockar många att flytta ut
på landet för att utöva sitt intresse och
bidrar på så sätt till en levande landsbygd.

2

Gemenskap bortom olikheter

Stefan Johanson, VD Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS)

Hästen bidrar till att överbrygga
olikheter – inför hästen är vi alla
lika. Kring hästen finns arenor
där människor möts på lika villkor och
förenar människor i ett intresse som ger
mening och gemenskap.

3

Ungdomsarena för aktivitet
och ledarskap
Hästnäringens organisationer har
en lång tradition av ungdomsarbete. En gemensam målsättning
är att öka ungdomsinflytandet inom våra
organisationer.

4

”Vi ser mycket positivt på att Hästen i
Skåne ställer sig bakom hästnäringens
nationella samhällserbjudande.”
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SYFTE

Räkna med
skånsk hästnäring
Hästnäringen är i utveckling på många
vitt skilda områden: nya evenemang, fler
turistiska attraktioner, nya reproduktionsteknologier, fler hästunderstödda
insatser, ridklubbar och föreningar som
erbjuder integrationsmöjligheter...
Listan är lång!
Inom den internationella hästsporten
blir konkurrensen om de mest talanfulla
hästarna allt hårdare och prispengarna
allt större.
Nya verksamhetsgrenar utvecklas och
hästföretagandet spås öka i omfattning
och betydelse.

Syftet med Strategi för Skånsk Hästnäring
2018 - 2020 är att:

• Stärka företagandet och öka sysselsättningen.
• Främja innovationer och entreprenörskap.
• Öka inflytandet för skånsk hästnäring
inom regional och kommunal utveckling.
• Bidra till den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030
• Bidra till hästnäringens nationella utvecklingsplan för tillväxt, Hästnäringen 2020
• Arbeta i enlighet med FN:s globala mål för
hållbar utveckling där de bedöms relevanta.

Mer fakta om skånsk och svensk hästnäring

LL
De skånska hästarna bidrar

LL
Ridning är Sveriges näst största

till över 80 000 hektar öppet
landskap. Det motsvarar drygt
110 000 fotbollsplaner.
LL
Markerna betas och brukas för
att ge hästfoder. Skånska hästar bidrar till en levande skånsk
landsbygd, landsbygdsföretagande och servicestrukturer.
LL
Ökat antal hästar ersätter det
minskande antalet kor i det
skånska landskapet.
LL
Hästen ingår som en naturlig
del i kretsloppet och bidrar i
stor utsträckning till att bevara
odlingslandskapets biologiska
mångfald, kultur- och skönhetsvärden.
LL
Ca 100 000 människor i Skåne
rider regelbundet, majoriteten
av utövarna är flickor.
LL
Trav- och galoppsporten är
efter fotbollen Sveriges största
publiksport.
LL
Ridsporten är, efter
fotbollen, den näst största
ungdomsidrotten.

handikappidrott. Ca 4 000
ryttare med funktionshinder får
genom ridning möjlighet till en
meningsfull fritidssysselsättning.
LL
Enligt aktuella forskningsstudier
har stallet/ridskolan har visat
sig vara en utmärkt plats för
utveckling av flickors självförtroende och ledarskap.
LL
Ett stort antal hästrelaterade
tävlingar och evenemang
anordnas årligen i Sverige
vilka genererar intäkter och
sysselsättning inom en rad olika
områden.
LL
Till hästnäringen räknas också
exempelvis träningsverksamhet,
avel- och stuteriverksamhet,
veterinära tjänster, foderproduktion, hovslageritjänster,
försäljning av utrustning, samt
småföretag inom rekreation,
upplevelser, turism och hälsa.
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Uppgifter från Hästnäringens
Nationella Stiftelse 2017.

Hos Klagshamns ryttarförening
kan de minsta rida på ponnys
för 20 kr turen.

UTMANINGAR

Anledningen till att vi
engagerar oss nu
Hästnäringen växer i takt med urbaniseringen och globaliseringen både nationellt
och internationellt. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för näringen, men också
flera utmaningar.
Hästen i Skåne bjuder in alla som har
intresse av och/eller är verksamma inom
Skånes hästnäring att medverka i genomförandet av den gemensamma strategin:
ridklubbar, ridskolor, travbanor, travskolor, uppfödare, ägare, tränare, ryttare,
hästskötare, inackorderingsstallar, turridningsstallar, utbildningsanordnare/skolor,
veterinärer, hovslagare, djursjukskötare,
foderproducenter, tävlings/eventarrangörer,
utfordringsrådgivare, säljare av utrustning
och hästvårdsprodukter, försäkringsbolag,
media, transportbolag, forskare…

Sophämtning kan också vara ett hästjobb!
Kusken Ivan Varga och hästen Bango gör
samhällsnytta!

Våra utmaningar

• Vår näring består av flera olika branscher
med liten erfarenhet av att samverka.
• Näringen lyder under flera lagar och regler som i vissa fall är kontraproduktiva.
• Låg lönsamhet och brist på innovationskapital hämmar utvecklingen.
• Brist på kompetent arbetskraft minskar
tillväxten.
• Omgivande samhälle värderar inte alltid
hästnäringens potential.

Hästnäringens Nationella Stiftelses
definition av hästnäringen:
”Med hästnäringen avses alla aktiviteter
som baseras på användning och innehav av hästar omfattande såväl hobby
som professionella verksamheter samt
omsättningen av hästrelaterade varor
och tjänster.”
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FÖRETAGANDE

Hästföretag skapar
sysselsättning
Det finns flera framgångsrika hästföretag spridda över hela Skåne.
Gemensamt för många av dem är att de skapar sysselsättning på landsbygden
och att de bedriver internationella verksamheter som lockar många besökare.
Möt några av Skånes framgångsrika hästföretag.

Grevlunda Show
Jumping Stable

Stall Lutfi Kolgjini
Stall Lutfi Kolgjini driver
verksamhet på flera platser
i Skåne På Vombs Nygård
utanför Veberöd finns en av
Europas mest kompletta
träningsanläggningar för
travhästar. Här genomförs

sedan 2012 årligen åringsaktionen Kolgjini Sales.
Här föds och tränas travhästar
för att vinna de stora loppen.
Raja Mirchi född och uppväxt i
Vomb är ett exempel.

Utanför Kivik bedrivs förädling och försäljning av högklassiga hopphästar. Stallet
är fullt av potentiella vinnare
och mest känd av dem alla
är OS-medaljören H&M All in,
Allan.

Tullstorp Dressage
Stable
Tullstorp Dressage Stable
utanför Hässleholm är en
modern dressyranläggning av
internationell klass. Tullstorp
hör till världens främsta förädlare och försäljare av högklassiga dressyrhästar.
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FÖRETAGANDE

Morgondagens hästcentra
Flera spännande projekt är på gång i Skåne för utveckling av befintliga
och nya hästverksamheter. Här kan du läsa om två av dem.
Höganäs Hästcenter i Kullabygden
kan bli unikt i sitt slag i Sverige genom att
samla aktiva inom hästsportens alla discipliner.
Just nu pågår en förstudie som syftar till
att ta fram underlag för att kunna bygga
upp centret. Målet är att samla samtliga
representerade raser och hästinriktningar
på en gemensam, lättillgänglig plats och att
barn, ungdomar och vuxna ska kunna träffas och utöva sin sport tillsammans. Ingen
annan anläggning kan idag presentera ett
sådant brett utbud, anpassat för alla, vilket
möjliggör ett mervärde för hela Höganäs
kommun sett till ökad turism, ökad varumärkeskännedom och ökad möjlighet för
företag i kommunen att erbjuda sina tjänster och öka sin försäljning.

Foto: Maria Zetterström

Jägersro Travsällskap har sålt
Jägersros befintliga travbana.
I stället ska man bygga ett nytt
Jägersro på den del av marken, allmänt kallad Husiefältet, där man
nu har sina tränings- och motionsslingor. Planen är att bygga en
ny, modern, anläggning, med en
längre bana, vilket ligger i tiden
för hästarnas skull och publikfaciliteter som passar för 2000-talet.
En anläggning anpassad för olika
former av aktiviteter och evenemang ska byggas, en arena för alla
typer av hästsport!
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VISION

Detta vill vi!
Vår vision är att Skåne 2030 är norra
Europas ledande hästnäringsregion, en
region där hästnäringen är uppskattad och
respekterad som en framgångsrik näring
bland andra näringar. Därför ska vi med
insikt och engagemang ta en aktiv roll och
bidra till samhällsutvecklingen till nytta
och glädje för alla. Vår övertygelse är att
hästen också i framtiden har en viktig roll
för att bidra till vår gemensamma utveckling och berika våra liv.
Med näringens nationella samhällserbjudanden, sid 5, och våra prioriteringar,

En brygga
mellan stad
och land

Jobb
och lägre
trösklar till
arbetslivet

Gemenskap
bortom
olikheter

sid 12, som utgångspunkt kraftsamlar
hästnäringen i Skåne för att maximera
möjligheterna.
Förutsättningar för
vår framgång är att vi:

• fortsätter arbeta för hästens välfärd.
• arbetar genom regionala fora.
• befrämjar inkluderande och innovativa
miljöer.
• grundar våra beslut på statistik
och socioekonomisk analys.

Ungdomsarena för
aktivitet
och ledarskap

Ro, styrka
och läkande hästkrafter

Ger
Sverige
öppna
landskap

Mål 2020

Prioriet I Öka samverkan inom näringen, med andra, näringar, samt med omgivande
samhälle, för ett högre värdeutbyte

Prioritet II Positionera Skåne som en region för avel och uppfödning i framkant
Prioritet III Positionera Skånes hästnäring genom ett attraktivt utbud av tävlings- ,
tränings - och utbildningsmöjligheter

Prioritet IV Verka för att Skåne ska utvecklas till en attraktiv region för hästturism

Prioriet V Förmedla kunskap om hästens betydelse för människans ro, hälsa och läkande

Prioriet VI Initiera innovationsmiljöer och utveckla entreprenörskapet i näringen

Illustrationen ovan beskriver vår ambition att bidra
med samhällsutveckling inom sex prioriterade
gemensamma utvecklingsområden.
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Road map
2030

ÖVERGRIPANDE MÅL

En gemensam ambition
Med utgångspunkt från visionen har tre
övergripande mål för den skånska hästnäringen formulerats. Målen återspeglar
vår ambition med vilken vi vill inspirera och entusiasmera alla verksamma i
näringen:
• Öka samverkan inom näringen och
interaktion med omvärlden för värdeskapande utveckling.
• Fördjupa information och kommunikation både inom näringen och med
vår omvärld för att höja kunskapen om
våra verksamheter och för att skapa en
positiv och rättvisande bild.

• Fokusera på innovation och entreprenörskap i ett hållbart utvecklingsperspektiv
för att höja kvalitet och lönsamhet.
Konkretisering av de övergripande målen
ska under 2018 – 2020 formuleras i
Roadmap 2030.
Måluppfyllelsen mäts inledningsvis
genom olika fora, konferenser och möten
där vi utbyter information och erfarenheter.
På längre sikt initieras kvalitativa och kvantitativa rapporteringar, där Hästen i Skåne
påtar sig att utveckla metodiken och fastställa indikatorer för uppföljning.

Göran Dalin, professor vid SLU, föreläser på Skånsk Hästnäringsdag 2017
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PRIORITERINGAR

Våra prioriteringar
I
PRIORITET

Öka samverkan inom näringen och med andra näringar, liksom
med omkringliggande samhälle, för ett högre värdeutbyte
Hästnäringen i Skåne ska verka för att:
Det utbredda intresset för hästar medför
en ökad efterfrågan på varor och tjänster.
• Skånsk Hästnäringsdag årligen genomNya produkter, yrken och tjänster utveckförs; en branschmässa för nätverkande,
las hela tiden och ger grund för ett allt störaffärer, utbyte av information, kunskap
re småföretagande i framförallt tätortsnära
och erfarenheter.
landsbygd. Näringen är bred och en natur- • Skånsk Hästnäringsdag utvecklas vidare
lig mötesplats har saknats för samverkan
till en plattform för innovation, produktbåde inom näringen liksom med andra
och tjänsteutveckling.
näringar och omkringliggande samhälle.
• engagera fler kommuner och andra
offentliga organisationer att understödja
skånsk hästnäring.
• öka utbytet med andra relevanta näringar.
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PRIORITERINGAR

Bollerup har under flera år varit Sveriges största varmblodsstuteri.

II
PRIORITET

Positionera Skåne som en region för avel
och uppfödning i framkant
Under senare år har hästen fått en allt
större betydelse för landsbygdsutvecklingen i Skåne. Hästar bidrar till att landskapet
hålls öppet, nedlagda gårdar får liv och de
miljömässiga vinsterna av hästhållning
uppmärksammas. Flera forskningsfinansiärer satsar medel på hästforskning.
Region Skånes miljövårdsfond har exempelvis 2016 beviljat medel till en kvalitativ
studie ”Hästen i människans tjänst – förändrad roll och betydelse för landskapet”.
Det skånska landskapet erbjuder unika
möjligheter till avel och uppfödning.
Förutsättningar som förbättras i takt med
att årsmedeltemperaturen ökar och gräsets
tillväxtperiod förlängs. Samtidigt ökar konkurrensen om elithästar av högsta kvalitet
internationellt. För exceptionellt framgångsrika tävlingshästar betalas enorma

belopp. Givet dessa förutsättningar finns
potential att förstärka och bredda Skånes
position som en region för avel och uppfödning.
Hästnäringen i Skåne ska verka för att:

• Skånsk hästuppfödning ska bidra till en
levande landsbygd och öppna landskap.
• ett underlag för hur Skåne ska positioneras som en region för avel och uppfödning formuleras.
• modeller för kostnadseffektiv uppfödning av hästar för bredd och elit utformas
och testas i Skåne.
• en skånsk pilotanläggning för ett
kvalitetscertifierat centrum för modern
hästreproduktion, ett Avels- och
UppfödningsCentrum (AUC) prövas.
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PRIORITERINGAR

III
PRIORITET

Positionera Skånes hästnäring genom ett attraktivt utbud
av tävlings-, tränings- och utbildningsmöjligheter
Skåne har lång tradition av tävling, träning
och utbildning av hästar och ryttare:
Hippologgymnasiet och Hippologprogrammet på Flyinge, Naturbruksgymnasiet
på Bollerup, Naturbruksgymnasiet Hästhållning i Östra Ljungby, Skånes ridsportförbund, Falsterbo Horse Show, samt Jägersros
travskola är några exempel.
I takt med att hästnäringen utvecklas
tillkommer efterfrågan på nya utbildningar
inom nya områden. Den stora tillväxten av
antalet hästar i Sverige, en femfaldig ökning
de senaste fyrtio åren, har ökat efterfrågan
på välutbildad arbetskraft. Näringen efterlyser kompetent och utbildad personal bl.a.
inom travsporten, vilket ställer nya krav på
utbildningsaktörerna.

Hästnäringen i Skåne ska verka för att:

• internationellt erfarenhetsutbyte
inom området ökar.
• en kartläggning genomförs av vad
som kan ingå i ett attraktivt regionalt
utbud av tävlingar, träningar och
utbilningar för den nationella och
internationella marknaden.
• skånsk hästnäring ytterligare stärker
sin position på tävlings-, träningsoch utbildningsmarknaden.

IV
PRIORITET

Verka för att Skåne utvecklas till
en attraktiv region för hästturism
Idag sker snabbast ekonomisk tillväxt
inom kunskaps- och upplevelseekonomin,
två områden där hästnäringen finns
och har potential att vidare utvecklas.
Skånes alla hästar ger möjlighet till
hälsa och välbefinnande, utomhusaktiviteter, utbildning, lärande, sport och tävling,
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en potential som det finns anledning att
skapa resurser och aktiviteter kring.
Jägersro Trav & Galopp, Falsterbo
Horse Show liksom en lång rad andra aktörer lockar varje år ett stort antal hästentusiaster att besöka Skåne, vilket bidrar till
att Skåne är en av Sveriges mest besökta

PRIORITERINGAR

destinationer. Ett nytt initiativ är Sjöbo
kommuns projekt ”Destination Häst Sydöst”
som utvecklar hästturismpaket med förslag
på tävlingar, boenden, stallplatser och
evenemang.
Hästnäringen i Skåne ska verka för att:

• öka förståelsen för Skånes potential för
hästturism.
• stödja utveckling av skånsk infrastruktur
för hästturism: ridleder, boenden, bed &
box m.m.
• fler hästturistiska paket ska utvecklas.
• bidra till internationellt erfarenhetsutbyte inom området.

Flyinge Kungsgård är en av hästnäringens tre
riksanläggningar. Här möter historiens vingslag
modern hästhållning och högklassiga ridsportevenemang.

V
PRIORITET

Förmedla kunskap om hästens betydelse för
människans ro, hälsa och läkande
Intresset för hästunderstödda insatser
inom sjukvård, rehabilitering och friskvård
ökar för varje dag. Kunskapen inom området bygger på mångårig erfarenhet och
forskning nationellt och internationellt.
Sverige ligger efter på området trots många
tillgänglighetsanpassade ridanläggningar,
en omfattande ideell föreningsverksamhet
och nyskapande privata initiativ.
En förklaring kan vara att beslutsfattare inom landsting och kommun inte har
kunskap om de gynnsamma effekter som
forskning och kliniska erfarenheter visar.
Det kan finnas föreställningar om att det är

dyrt och resurskrävande. Ett annat hinder
är att landstingens upphandlingsrutiner
kan göra det svårt att etablera nya och innovativa verksamhetsformer³.
Hästnäringen i Skåne ska verka för att:

• förmedla kunskap om hästens betydelse
för människans ro, hälsa och läkande.
• hästunderstödda insatser inom sjukvård,
rehab och friskvård ska fortsätta öka.
• ridning ska godkännas som avdragsgill
friskvård.
3. Uppgifter från Stiftelsen Hippocampus.
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PRIORITERINGAR

VI
PRIORITET

Initiera innovationsmiljöer och utveckla
entreprenörskapet i näringen
Det finns flera större organisationer inom
hästnäringen med lång utvecklingskompetens. Flera av dem är verksamma i Skåne:
• Jägersro Trav & Galopp
• Flyinge
• Chalmers Sportteknologi, inriktning
Hästsport
• Lantbrukarnas Riksförbund
• Sveriges Lantbruksuniversitet
• Stiftelsen för Svensk Djursjukvård
Många av Skånes hästföretag är landsbygdsföretag och flera rapporter visar att just
landsbygdsföretagen har halkat efter vad

det gäller innovation. Innovationscenter
för landsbygden erbjuder i sin verksamhet
just innovationsstöd till landsbygdens
företag.
Under 2017 har Innovationscentret
initierat en innovationsprocess tillsammans med aktörer i skånsk hästnäring.
Hästnäringen i Skåne ska verka för att:

• den påbörjade innovationsprocessen blir
långsiktig.
• göra nya relevanta forskningsresultat
tillgängliga för skånsk hästnäring.
• innovationsmiljöer initieras med olika
tema. Exempel: hästsjukvård, hästvälfärd och livsstilsprodukter.
• öka samverkan med existerande innovationsmiljöer.
• höja kompetensen inom näringen vad
det gäller affärsmodeller, tjänstefiering,
digitalisering och internationalisering.
• forsknings- och innovationsfinansieringen inom den skånska hästnäringen
stärks.

Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden
belyser betydelsen för hästnäringen att samverka
med existerande skånska innovationsmiljöer.
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HANDLINGSPLAN

Från tanke till verkstad

Hästen i Skåne ska stödja genomförandet av strategin genom att:
• inleda och föra dialog med aktörer och
organisationer som kan och vill genomföra aktiviteter och projekt i linje med
strategin.
• dela ut årligt pris, i samband med Skånsk
Hästnäringsdag, till Skånes mest innovativa hästföretagare och Skånes mest
innovativa hästprojekt som bidragit till
strategin.
• sprida och kommunicera strategin till
organisationer, företag och föreningar i
Skåne.
• sprida och kommunicera strategin till
intressenter i Skånes innovationssystem.

• sprida och kommunicera hur arbetet
med genomförandet av strategin fortlöper i årliga magasin från 2019 till 2021.
• sprida och kommunicera hur arbetet
med genomförandet av strategin fortlöper på Facebook-sida.
• initiera mentorprogram för skånska
hästföretagare.
• verka för att koppla resurser och finansiering till genomförande av strategin.
• utvärdera genomförandet av strategin i
slutet av 2020 och göra slutlig rapportering i det sista planerade magasinet 2021.
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INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP

Inspireras av
våra idéer för framtiden
Skånska hästföretagare har samlats under flera tillfällen under 2017
för att sammanställa idéer för hur näringen kan utvecklas.
På detta uppslag delar vi med oss av vår kreativitet!

Per Ljungberg, Lyngby
Stallar, delar med sig av
sina förslag.

Bilderna ovan är från Skånsk Hästnäringsdag 2017. En årligt återkommande branschdag som
bjuder in Sveriges hästnäring till en inspirerande heldag med utställare, intressanta föreläsare, och
möjligheter till att nätverka.
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INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP

Mer teknik i
hästnäringen, ex fler
appar och sensorer

Utveckla morgondagens
hästsportcentra

Spetsutbildning
för hästskötare

Fler mobila
seminstationer

Fler hästpedagoger!

Starta földagis

Fler naturbanor

Hästar är... friskvård,
friskvård, friskvård!!

Satsa på uppfödning av
Pleasure-hästar!

Hästturism á la
Camino de Santiago
de Compostella på
Skåneleden

Maskinpool för
hästföretagare

Aktivitetsband
för häst!

Tvättmaskin
för hästträns

Produktifiera
hästgödsel

Hästar på Science
Village!

Cykl

Missa inte Skånsk Hästnäringsdag 2018! Vi planerar att auktionera ut några av våra idéer!

Hästidé som sticker ut
Hoofstep är ett företag med en idé att
hålla koll på! De finns med på listan över
skånska näringslivets trettio mest innovativa idéer just nu. Hoofstep har utvecklat
en teknik för att digitalt övervaka hästar.

Företaget planerar att bygga världens
största beteendedatabas som forskare ska
få access till. I de kommande magasinen
berättar vi mer om hur Hoofstep och våra
andra skånska hästidéer utvecklas.
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Tack till...
Hästen i Skåne riktar ett stort, varmt tack till alla som medverkat i framtagandet av
Strategi för skånsk hästnäring 2018 – 2020: Hästnäringens Nationella Stiftelse,
Jägersro Trav & Galopp, Flyinge AB, Region Skåne, LRF, LRF Häst, LRF Konsult,
Swedish Warmblood Association, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stiftelsen för
Svensk Djursjukvård, Bollerup, Sjöbo kommun, Innovationscenter för Landsbygden,
Kävlinge kommun och alla de företag, organisationer och privatpersoner som
bidragit med engagemang och idéer på Skånsk Hästnäringsdag och på genomförda
Innovation Camps under 2017.
Speciellt tack riktar vi till våra finansiärer: Hästnäringens Nationella Stiftelse,
Region Skåne, Flyinge AB och Jägersro Trav & Galopp.

Hästen i Skåne, HiS, är en paraplyorganisation som arbetar för utveckling av skånsk hästnäring.
HiS har medlemmar inom både offentlig, privat och ideell sektor. Mer info på hasteniskane.se.

