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”Hästnäringen i Skåne har förutsättningar att utgöra 
en nationell och internationell nod för utvecklingen 
av hästnäringen samt potential att utvecklas till en 
exportmogen näring och därigenom bidra till ett 
attraktivt Skåne”

Uppdraget och arbetet som genomförts under 
perioden december 2014 - december 2015 och som 
sammanfattas i denna rapport har finansierats av 
Region Skåne.
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Utgångspunkten

”Hästnäringen i Skåne har förutsättningar att 
utgöra en nationell och internationell nod för 
utvecklingen av hästnäringen samt potential att 
utvecklas till en exportmogen näring och därige-
nom bidra till ett attraktivt Skåne”

•	 För att medverka till dessa mål behöver en 
konkret handlingsplan tas fram som belyser 
vilka insatser som måste göras.

Hästnäringen i Skåne bidrar med stora positiva samhällsekonomiska effekter såväl i form av näringens 
betydelse för det skånska lantbruket, idrottsliga framgångar, som för besöksnäringen i form av publik 
vid stora arrangemang, såväl som bidrag till en ökad folkhälsa i form av ett stort antal utövare inom 
näringen.

Tidigare utredningsarbete har visat på den skånska hästnäringens betydelse men genomförda initiativ 
upplevs inte ha kraftsamlat den vilande potential som den skånska hästnäringen besitter. Detta i kombi-
nation med signaler från nationella aktörer kring framtida utmaningar kring prioriteringar och finan-
siering av aktörer inom den skånska hästnäringen och aviserade förändrade förutsättningar för genom-
förande av YH-utbildningar gör att en skånsk handlingsplan behöver tas fram.

Att flera betydande aktörer finns och verkar i Skåne och att stora nationella och internationella arrang-
emang inom hästnäringen årligen genomförs i Skåne medverkar till att hästnäringen i Skåne utgör en 
exportmogen bransch kring vilken forskning, utbildning, besöksnäring, entrprenöskap och företagsut-
veckling har stora möjligheter att samlas och utvecklas.
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Relevant input

•	 Föreningen Hästen i Skåne
•	 Flyinge AB  

– strategi & verksamhetsplan
•	 Hållbar hästnäring  

– forsknings- och innovationsagenda
•	 Svenskt Hästmuseum  

– förstudierapport

Om föreningen Hästen i Skåne
Hästen i Skåne är en ideell förening och arbetar för en positiv utveckling av hästverksamheten och 
landsbygden i regionen. Föreningen är länken mellan samhället och hästnäringen och främjar en posi-
tiv utveckling av hela den skånska hästverksamheten. Var med och påverka den utvecklingen och gör 
hästsektorn ännu starkare!

Hästen i Skåne ska arbeta med hästrelaterad affärsutveckling, marknadsföring, utbildning och ridsling-
or/ridleder i Skåne. Hästen i Skåne ska vara ett nav för information, kunskap, nätverk och rådgivning 
för den skånska hästverksamheten. Hästen i Skåne ska arrangera seminarier för information och kun-
skap om aktuella frågor inom skånsk hästverksamhet. Föreningens ambition är att samordna hästbran-
schens behov med den offentliga sektorns för att skapa kraftfulla och gynnsamma förutsättningar för en 
positiv utveckling av hästnäringen.

Om Flyinge AB
Bolaget ägs till 91% av Stiftelsen Sveriges Avels och Hästsportcentrum (sex stiftare) och av HNS - Häst-
näringens Nationella Stiftelse till 9%

Flyinges affärsidé:
”Flyinge är en  inbjudande mötesplats och ett kunskapscenter där såväl häst, människa som företag 
utvecklas”

Uppdraget:
•	 Utbilda inom hippologi och ridkonst och som utbildningsanläggning erbjuda landets bästa utbild-

ningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.
•	 Förse näringen med yrkesutbildade personer inom avel, hästutbildning, hästhållning och hovsla-

geri.
•	 Vara ledande inom hästhållning och djurskydd.
•	 Tillhandahålla avelshingstar, seminstation och avelskompetens till stoägare, i samverkan med ut-

valda, välrenommerade aktörer.
•	 Upplevelser och sportevenemang til nytta för hästnäringen och regionen
•	 Bevara kulturvärdena i Flyinge Kungsgård
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I bilagor till rapporten finns:

•	 Stiftelseurkund
•	 Stadgar för stiftelsen
•	 Avtal med staten
•	 Händelseutvecklingen och finansieringslösningar
•	 Konsortialavtal med HNS
•	 Ägardirektiv
•	 Förvaltningsberättelse Flyinge AB

Om Hållbar hästnäring  – forsknings- och innovationsagenda
 
Syftet med agendan
1. Att samla hästnäringen och genom en gemensam vision visa vilken styrka och utvecklingspotential 

som finns inom näringen.
2. Att visa på nyttan av ett gemensamt krafttag och stödjande strategiska strukturer för att ytterligare 

driva på innovation, produkt- och tjänsteutveckling, kunskapsbyggande och kompetensöverföring 
genom bredare och systematisk forskning, integrering av nya perspektiv (samhällsvetenskapliga, 
tekniska och veterinära) = hållbar tillväxt

3. Att skapa en plattform för att stärka och mobilisera samverkan på flera plan; mellan behovsägare 
och forskare/innovationsutvecklare inom olika discipliner; mellan näringslivsaktörer och offentliga 
verksamheter.

4. Att få omvärlden att få upp ögonen för vad Hästnäringen bidrar med till samhället och till en håll-
bar utveckling.

5. Att ned stöd av forskning och utveckling samt samhälle belysa hus näringen bidrar till tillväxt och 
en hållbar samhällsutveckling

Om Svenskt Hästmuseum
med stöd från Region Skåne och Länstyrelsen i Skåne har en förstudie genomförts för att belysa intresse 
för och hur ett levande museum kan utformas utifrån en analys av motsvarande satsningar i Europa och 
USA

Relevant input,  forts.
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Samlad bild och analys
av hästnäringen
•	 Stor ekonomisk omsättning med tillväxt under 

en följd av år och med många arbetsplatser
•	 Fragmentarisk bransch med olika aktörer
•	 Komplext och ingen samlad tydlig näring
•	 Fokus på interna hot framför externa möjligheter
•	 Brist på samverkan, gränsöverskridande nätverk 

och gemensamma mål
•	 Brister i omvärldsanalys och kunskapsspridning

Hästnäringen idag
I Sverige finns idag drygt 360 000 hästar. Runt hästen finns en mängd olika verksamheter som tillsam-
mans utgör hästnäringen. Vilket gör Sverige till det näst häst-tätaste landet i Europa (1970 var siffran 
70 000) och man räknar med att en halv miljon människor rider regelbundet och att ytterligera en halv 
miljon människor har regelbunden kontakt med hästar (källa: Hästnäringen 2020). Näringen genererar 
en total samhällsekonomisk omsättning i storleksordningen 46 miljarder svenska kronor och ca 30 000 
helårsarbeten. Under de senaste 40 åren har näringen femdubblats. 

Trav- och galopp är i ekonomiska termer den mest omfattande delen men till hästnäringen räknas 
också till exempel ridskolor, avel- och stuteriverksamhet, foderproduktion, ca 1/3 landets totala vall- 
och betesareal, försäljning av utrustning och småföretag inom rekreation, upplevelser, turism och hälsa. 
Svensk hästnäring har med andra ord en stor samhällsekonomisk betydelse och är en mycket viktig 
komponent i landsbygdsutvecklingen men är också i ökande grad en urban näring.  En majoritet (75 
procent), av landets hästar finns tätortsnära vilket innebär att hästnäringen är en urban landsbygdsnä-
ring med närhet till sina kunder och en stor potential att utveckla nya typer av innovationer, tjänster 
och arbetstillfällen. Dessutom har hästen en central roll för många människors fritid och livsstil. Rid-
sport är Sveriges andra största sport, efter gymnastik, sett till antal tävlings- och träningsaktiviteter 
bland kvinnor i åldern 7-70 år med 500 000 utövare och mångfaldigt fler som publik och supporters. 
Ridsporten är även den femte mest populära publiksporten vid tävlingar. Ett stort antal hästrelaterade 
tävlingar och evenemang anordnas årligen vilka genererar intäkter och sysselsättning inom en rad olika 
områden.
Hästnäringen beskrivs som mycket komplex. Den omfattar såväl kommersiella som ideella aktörer och 
organiseras i bolag, stiftelser och föreningar. Den ideella kraften uppskattas till ett värde på 280 mil-
joner kronor. Hästnäringen spänner även över många verksamheter och sporter, var och en med sin 
särprägel, och var och en med sin kultur och identitet. 

Näringen består av en stor del egenföretagare, med omsättning på alltifrån några hundra tusen kronor 
till tiotals miljoner kronor. Här ser man en relativt stor skillnad mellan företagandet inom hästnäringen 
– allt från livsstilsföretagare som inte försörjer sig på sin hästverksamhet till ridskolor och större kom-
mersiella verksamheter, som stora travträningsrörelser.



7

Hästnäringens
utmaningar
•	 Mångfacetterad näring
•	 Hämmande lagar, regler och styrmedel
•	 Lönsamhet och konkurrens
•	 Arbetsvillkor / legitimitet
•	 Hästnäringen i samhället
•	 Hållbar utveckling / miljö
•	 Forskning och utveckling i stuprör
•	 Låg andel offentlig finansiering

Hästnäringens utmaningar
Mångfacetterad näring: 
Hästnäringen är i dag splittrad och organisatoriskt uppdelad utifrån branscher, idrottsdiscipliner, och/
eller hästras. Hästnäringen består av flera olika branscher vilket gör det svårt att bedöma marknaden 
med stor osäkerhet kring statistik och data. Inom näringen finns en rad olika branschorganisationer 
som skulle kunna hitta stora synergier i en mer strukturell samverkan med aktörer utanför sin egen sfär.

Hämmande lagar, regler och styrmedel: 
Skatteregler, konsumentlagar och försäkringsstrukturer som styr näringen är omfattande, motsägelse-
fulla och kontraproduktiva.  Konsumentköplagen påverkar t.ex. uppfödning då hästen betraktas som 
”död” vara samtidigt som djurskyddslagen vill hindra att hästar som levande varelser inte är ett slit- och 
slängdjur. En ridskola står under drygt 140 lagar och regler. Mer samverkan med omvärld och för nä-
ringen nya aktörer skulle medföra större påverkansmöjligheter vad gäller policy och regler.  

Lönsamhet och konkurrens:
Det råder en snedvriden konkurrens mellan kommunal föreningsdriven och privat verksamhet är en 
utmaning för näringen och samhället. Hästnäringen består av många mindre företag som i många fall 
brottas med lönsamhetsproblem och kostnadsutvecklingen för produkter och tjänster som är nöd-
vändiga för att klara driva hästverksamhet påverkar hela ekonomin för små företag. Brist på resurser 
vad gäller tid och möjlighet för kunskapsöverföring och innovation/utveckling är också en utmaning. 
Hästnäringens fortsatta tillgång till kapital för investeringar bygger i stor utsträckning på konkurrens 
om individer med tillräckligt mycket fritid och köpkraft. 

Arbetsvillkor/legitimitet
Arbetstagarna inom hästnäringen arbetar ofta under bristande former, ”svarta” anställningar med dålig 
och tung fysisk arbetsmiljö och långa arbetsdagar är inte ovanligt. Det är av vikt att bryta dessa möns-
ter och istället etablera en bild med ökad status, kvalitet och attraktivitet för alla som vill verka inom 
näringen även för de som väljer sektorn som en livsstil. Det finns behov av arbetskraft inom näringen 
och om man ska kunna möta kommande utmaningar och trender med alltmer krävande kunder, med 
skiftande behov, kan konkurrens uppstå om de kompetenta medarbetarna.
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Hästnäringen i samhället:
Förståelsen för hästen/hästnäringens potential som en del av en hållbar stads- och regionsutveckling 
är fortfarande låg. Hård konkurrens om stadsnära mark, dyrare stallplatser och högre kostnader för att 
hantera stallgödsel förväntas däremot kunna hämma hästnäringens tillväxt i stadsnära områden.
Hästnäringens frågor i den kommunala kontexten går i regel genom fritidsförvaltningen medan hem-
visten för frågor kring hästnäring även finns under andra organisatoriska delar som tex näringsliv och 
samhällsbyggnad.

Hållbar utveckling (miljö):
Hästnäringen ska dra sitt strå till stacken vad gäller regionala, nationella och internationella klimat-, 
miljö- och energimål vilket kommer att medföra stora utmaningar för näringen i form av nya arbetssätt 
och samarbetsformer, förändrade beteende hos brukare och företag, nya affärsmodeller som inkluderar 
andra värden, för att nämna några.

Det finns mycket att göra. Hästanläggningar producerar gödsel som inte tas om hand på resurseffektivt 
vis, läckage av kväve och fosfor sker till känsliga områden, närings -och kretslopp är inte slutna, stora 
mängder vatten och energi förbrukas, fodret inte kravmärkt, bränsleåtgången är ofta hög, transporter 
och resandet är en stor del av verksamheten. 

Forskning och utveckling i stuprör:
Den forskning som idag bedrivs är i mångt och mycket kopplat till djuret hästen och då utifrån ett vete-
rinärt perspektiv. Här behövs en förändring om innovationskraften ska höjas i hela näringen. Det finns 
ingen tydligt samlad bild av forskningen som pågår inom akademin idag och den tvärvetenskapliga 
forskningen har inte ännu kommit igång. 

För att åstadkomma långtgående förändringar och nå uppsatta mål till en hållbar hästnäring krävs ett 
helhetsperspektiv. Det innebär systematiskt arbete med tvärsektoriell samverkan internt och externt, 
involvering och påverkan på institutioner d.v.s. myndigheter, lagstiftning, standards, policys, etc., nya 
processer och organisationer som stöttar arbetet och affärsmodeller som integrerar hållbarhetsparame-
trarna; ekonomi, ekologi och social anpassning. 

Utbredda kompetens- och kunskapsglappet inom näringen är en stor fråga tex så har 60% av hästhål-
larna i Sverige ingen utbildning.

Låg andel offentlig finansiering:
Trots sin tillväxtpotential satsas det långt ifrån tillräckligt på näringen. Det finns ett gap mellan häst-
näringen och övrig offentlig finansiering för innovation och utveckling av näringen. Under 2004-2014 
mobiliserades 55 miljoner i statligt stöd till forskningsprojekt. Till detta har den privata sektorn lagt in 
lika stor andel. Dessutom finns det viss regional stödfinansiering samt finansiering genom Landsbygds-
programmen. EU-finansieringen genom de större programmen som tex Horizon 2020 tar hästnäringen 
ingen del av. Ser man på fördelning av kommunala stöd så råder det en obalans mellan hästsport och 
övriga sportsatsningar. 

Hästnäringens utmaningar, forts.
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Flyinge Kungsgård som utvecklingsresurs
Kungsgården och Flyinge AB var i utgångsläget en bärande faktor i arbetet.
Under den tid som projektet verkat har stora förändringar genomförts 
inom Flyinge AB och verksamheten på plats.

En kort sammanfattning av händelser under 2015

•	 VD Marianne Lilja Wittbom slutar
•	 Omorganisation av verksamheter inom HNS där Flyinge sammanförs med Strömsholm
•	 Ny styrelse och ny styrelseordförande för Flyinge AB
•	 Nytt ägardirektiv för bolaget
•	 Ny t.f. VD börjar och slutar under året (Kees De Jong)
•	 Ny VD tillträder (Christina Rosell)
•	 Utbildningschefen Niclas Erwall slutar

Ovanstående har inneburit konkreta svårigheter att utveckla en handlingsplan som innefattar 
verksamhetsutveckling på Flyinge. Projektet har därför tagit ställning för att avbryta pågående 
arbete och förflytta initiativet till en omorganiserad aktörskonstellation med syfte att driva arbetet 
vidare och tillvarata analyser och kunskaper. I det fortsatta arbetet finns många möjligheter att 
stärka hästen roll i samhällsutveckling och vara del i strategin för det Öppna Skåne 2030

Exempel på konkreta möjligheter

•	 Entreprenörskap
•	 Livskvalitet
•	 Rehab och terapi
•	 Integration
•	 Upplevelser
•	 Event och arrangemang
•	 Produkter, tjänster och innovation
•	 Företag och sysselsättning
•	 ”Rurban”  utveckling

Svenskt hästmuseum

Till detta kan läggas planerna på ett Svenskt Hästmuseum där det finns ett konkret 
förslag om att skapa  ”ett levande museum” som per definition inte bara är en plats 
där man blickar bakåt från då till nu utan också är en institution för framåtskådande 
– en plats för kreativt skapande, för forskning och för upplevelser.

Förslag om att etablera ett besökscentrum på Flyinge Kungsgård.
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Sammanfattning av Flyinge 
Kungsgård som utvecklingsresurs

Starka sidor

•	 Historien
•	 Kulturvärden
•	 Internationellt varumärke

Svaga sidor 

•	 Hästnäringens Nationella Stiftelse
•	 Växande konkurrens
•	 Underfinansierad anläggning och drift

Prioriterade behov

•	 Upprustning och underhåll
•	 Förstärkt organisation
•	 Affärsutveckling

En framtidsbild av Kungsgården

•	 Utbildnings Centrum – Hästar
•	 Mötesplats – hästintresserade
•	 Eventplats
•	 Internationellt besöksmål
•	 Företagspark
•	 Innovationsmiljö
•	 Future Country Living

Aktionsplan

1. Drivande destinationsutveckling 
Lund – city, science, country

2. Skapande av innovationsmiljö 
Ideon & nationell agenda  
Hållbar hästnäring

3. Utveckling av besöksnäring 
Skånskt kluster

Potentiella aktörer
•	 Lunds kommun
•	 Flyinge AB
•	 Medicon Village / Peab

Uppgift
Skapa en konkret handlingsplan
(fullfölj det initiala uppdraget).
















































