Kommentarer till Plattform för hållbar hästnäring inom Västra
Götalandsregionen
Styrelsen för Hästföretagarna i Göteborgsregionen har med stort intresse
tagit del av det initiativ som tagits inom Västra Götalandsregionen för
skapandet av en plattform för hållbar hästnäring inom regionen.
Föreningen Hästföretagarna i Göteborgsregionen representerar stadsnära
hästhållning vars behov är speciella med tanke den miljö som våra
medlemsföretag verkar i. Föreningen hoppas med detta dokument kunna
peka på och tillföra infallsvinklar och behov ur den stadsnära
hästhållningens perspektiv.
Önskemål från Hästföretagarna Göteborg

Hästsporten är en av Sveriges största idrotter och innefattar även travoch galoppsporten. Det finns idag fler hästar än mjölkkor i Sverige. De
allra flesta hästarna finns i tätortsnära områden. I Göteborg med
kranskommuner finns ett stort antal hästar och hästföretagare med sina
speciella förutsättningar. Hästföretagarna i Göteborgsregionen är
organiserade i en företagarförening sen 2010, vilket är unikt i Sverige.
Hästföretagarna i Göteborgsregionen, har helt andra utmaningar och
bekymmer än hästföretagarna som är verksamma på landsbygden.
Exempelvis har hästföretagarna i Göteborgsregionen stora utmaningar
när det gäller gödselhanteringen och långsiktig tillgång till mark.
Från Hästföretagarna i Göteborgsregionen föreslår vi därför att det
planerade projektet för hästnäringen i Västra Götaland baseras på två
plattformar/två projektledare, en för Göteborg med kranskommuner,
och en för övriga Västra Götalandsregionen. Givetvis med ett nära
samarbete där så är möjligt, även som en möjlighet att påverka nationella
frågor.
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1. Vad kan plattformen vara, mer konkret
• Tillgång till en projektledare som delar ut uppdrag inom
- fortbildning
- upphandling
- kvalitetssäkring
• Tillgång till en projektledare som håller i regelbundna utbildnings/nätverksträffar
• Fungera som en inkubator där företagare, akademi och det offentliga kan
mötas för att utveckla hästnäringen. Vad är näringens utmaningar, vad
behövs, hur gör vi? Från hästföretagarna ser vi vikten av att Chalmers
med sin sportteknologisatsning blir inkluderad, de har ju fått saker att
hända. Idéer som passar för ingenjörer kan bli examensarbeten där t.ex
(som tidigare gödselprojektet delvis var). Jämför också med Innovatum i
Trollhättan samt Inkubatorn för tekoindustrin i Borås.
2. Viktiga områden att börja med
• Standard för olika verksamheter/anläggningar
- anläggningstyp
- faciliteter, hjälpmedel
- matmöjligheter
- personal (antal, kompetens)
- antal besökare
- säkerhet
• Standard för processer och struktur runt grön rehab/rehabilitering i de
gröna näringarna (inte bara med häst)
- natur
- gårdsmiljö
- djur
- djurhantering
- ridning/körning
- egna separata vägar för promenad/ridning/körning
3. Viktiga områden på sikt
• Möjlighet till utbildning och fortbildning för hästföretagare (geografiskt
blir det ett hinder för hästföretagare i Göteborgsregionen om det enbart
förläggs till Skara.)
• Likvärdiga förutsättningar som med övrigt lantbruk
• Teknisk utveckling, mekanisering
• Likvärdiga förutsättningar oavsett juridisk driftsform för
hästverksamheter (föreningar, aktiebolag, enskilda firmor etc)
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• Långsiktig tillgång till mark för ridning etc, stall, bete, foderodling mm
4. En översikt av hästens samhällsnytta och företagsnytta
• Hästen skapar sysselsättning för
- stallägare med inackorderingar
- skötare på ridskola etc
- hovslagare
- veterinär
- tränare
- omsorg, habiliterings- rehabpersonal osv
- detaljhandel (utrustning)
- lantbruk (foder, bete)
• Hästen skapar möjligheter till rehab, rekreation och sport men också ett
öppet landskap
• Möjlighet att använda hästgödsel som resurs för biogas
5. Förslag på utformning och inriktning i plattformen

Hästföretagarna i Göteborgsregionen välkomnar Västra
Götalandsregionens satsning på en plattform för hållbar hästnäring och
vi förutsätter att regionen kommer att uppmärksamma och beakta
behoven från den stora mängd hästföretag som finns i denna del av
VGR. Vi ser gärna en aktiv samverkan med andra aktörer i vårt område
som delar vår önskan om att lyfta fram och utveckla den stadsnära
hästhållningen.
Med vänlig hälsning,

Beata Ramsay

Ordförande
Hästföretagarna i Göteborgsregionen
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