
Hästen
– en naturlig del av Hallands näringsliv



Hästnäringen i Sverige idag

Under de senaste fem åren har riktigt positiva saker börjat hända inom samver-
kansområdet kring hästföretagandet.

Hästnäringens nationella stiftelse där LRF, ST (Svensk Travsport) och SvRF 
(Svenska ridsportförbundet) samverkar med flera andra organisationer inom 
häst, har börjat finna sin form och tar idag stora delar av det övergripande an-
svaret för näringen som krävs, internationellt och nationellt. 

Den nystartade nationella branschorganisationen Hästföretagarna har blivit 
en viktig part för näringens fortsatta utveckling. LRF har nyligen bildat en lik-
nande branschavdelning för häst, LRF Häst, som man tidigare har inom andra 
områden. Det betyder:
•	 att avsändare och mottagare blir tydligare i hästrelaterade frågor 
•	 att den svenska hästnäringen har en röst internationellt 
•	 att det blir lättare att få stöd och hjälp i företagsfrågor kring hästnäringen 
•	 att näringen driver sina egna gemensamma frågor 
•	 att forskning och utveckling får ett större intresse för näringens frågor och 

på så sätt också de driver näringens utveckling framåt 

Exempel: Det finns numera ett nystartat Hästnäringens företagscentrum på 
Flyinge där arbetsmiljöfrågor inom näringen diskuteras som aldrig förr. 

Siffror över hästnäringen nationellt 2015

Från Hästnäringens nationella stiftelse:
•	 360 000 hästar gör Sverige till det näst mest hästtäta landet i Europa

•	 30 000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen
•	 46 miljarder kronor är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska 

omsättningen
•	 500 000 personer rider regelbundet – ytterligare 500 000 människor har 

regelbunden kontakt med hästar
•	 600 000 fotbollsplaner går åt till beten och för att odla foder till Sveriges hästar
•	 1 200 000 personer besöker Sveriges travbanor varje år

Hästnäringen i Halland – bästa livsplatsen

Vi vill med denna information sprida kunskap om hästnäringen för att på så 
sätt skapa förutsättningar för att Halland fortsatt ska ligga i täten när det gäller 
näringslivsutveckling inom branschen. Det kan vi bara göra tillsammans. Vi 
sluter nu upp vid sidan om varandra i HästHalland för att skapa förutsättningar 
för en fortsatt satsning på näringen, på hästen och på hästmänniskorna. I Hal-
land satsade vi tidigt på näringen och har arbetat upp ett kunskapsförsprång. 
Det sista vi vill är att släppa taget om det nu.

Att bejaka den resurs som hästen är för en levande landsbygd, för ett aktivt 
friluftsliv, för ledarskapsträning för ungdomar som danas av hästen i stallen, på 
ridskolorna och för ett hälsosamt liv är en förutsättning.

Flytta hit

Hästen är en attraktion, en dragningskraft för att flytta till Halland. Från att ha 
varit en mycket omogen näring finns idag en nationell branschorganisation – 



Hästföretagarna – med säte i Halland. Vi har flera exempel på att hästföretagare 
och hästfolk flyttat hit till Halland på grund av det arbete vi bedrivit.

Upplevelser och turism 

Sprintermästaren är en stor travtävling som hålls varje år på Halmstadtravet 
och som drar många traventusiaster till Halmstad. Evenemanget håller på i 
dagarna tre och omsättningen ligger på 170 miljoner kronor. Publiken består 
av runt 30 000 personer som ska bo och äta någonstans. 

På ridklubbarna runtom i Halland arrangeras totalt cirka 240 tävlingar per 
år. Tävlingarna drar många tävlingsryttare till länet och bidrar till att de hal-
ländska ryttarna får tävlingsvana och möjlighet att hålla hög klass i hopp- och 
dressyrtävlingar. Det görs 1 800 starter per år på stor häst och 1 600 starter på 
ponny. Det finns 40 klubbar i länet med sammanlagt cirka 5 800 medlemmar.

Islandshästsporterna drar fler och fler utövare varje år och i Halland ar-
rangeras flera årliga tävlingar. Premieringarna av våra arbetshästar drar besö-
kare till årliga evenemang på Munkagård, liksom treårstesterna på Plönninge. 
Tjolöholm brukar också ha ett årligt körevenemang.

Evenemang lockar folk och vi har arenor som inte nyttjas fullt ut. Samver-
kan och nytänkande behövs.

Vad kan de olika verksamhetsutövarna och företagarna inom hästsporten 
i Halland idag arrangera tillsammans på exempelvis Halmstadtravet med alla 
sina gäststallar, banor, slingor och ytor? Eller på Plönninge med alla sina stal-
lar och ytor?

Ungdomsverksamhet

Halland har ridskolor i varje kommun och Halmstadtravet har ungdomsverk-
samhet för intresserade. Att umgås med hästen är danande av personligheten 
– man lär sig ledarskap, tydlighet och respekt. Idag är det meriterande att ha 
ett förflutet tillsammans med häst i sitt CV.

Flera forskningsstudier visar att man blir en bra ledare genom att ha um-
gåtts med hästar och fostrats i stallen under några år av sitt liv. Det finns också 
en hel del forskning som visar att det är flest unga tjejer som vill umgås med 
häst på sin fritid och att kostnaden för det är betydligt högre än den sport som 
flest killar väljer att utöva på sin fritid, nämligen fotboll. Så att satsa på häst 
för ungdomar betyder att man satsar på jämlikhet. Det har man gjort tydligt i 
Kungsbacka kommun. 

Avel och uppfödning

Halland är historiskt sett ett hästuppfödarlän. Vi är erkänt duktiga på att föda 
upp hästar. Vi har förutsättningarna och vi har kompetensen. I Halland föds 
runt 600-700 hästar per år upp i dagsläget. Vi har gått ned i antalet uppfödare 
och uppfödningar i länet och behöver stimulera detta. Hästorganisationerna 
har tillsammans kommit överens om att grunden för den svenska hästnäringen 
ligger i att vi fortsätter föda upp bra, riktigt bra, svenska hästar. 



Företagsutveckling

Det finns fortsatt behov av olika insatser för företagarna i denna unga bransch 
och själva uttrycker de bland annat dessa:
•	 Branschspecifik företagsutveckling i egna verksamheten
•	 Ökade kontaktytor och dialog med myndigheter och kommun kring regler 

och tillstånd
•	 Nätverksträffar med andra hästföretagare
•	 Att hästen tydligare och tidigare kommer in i samhällsplaneringen
•	 Kompetensutveckling inom ekonomi, sälj och marknadsföring
•	 Tydliga nyckeltal och statistik kring näringen i Halland för kommunikation 

med politiker och tjänstemän
•	 Länk mellan olika aktörer och gemensam plattform för hästsektorn i Hal-

land – vill helst ha kvar HästHalland som upplevs som en opartisk aktör
•	 Utveckling av ridvägar och slingor

Fler utvecklingsmöjligheter i Halland

•	 Vi har ett unikt läge i Halland, nära kontinenten där de stora köparna ofta 
finns.

•	 Forskning kring häst i länet med Högskolan i Halmstad, Science Park och 
eventuellt Chalmerssamarbete. Forskning kring användandet av hästen som 
redskap i terapeutisk verksamhet och stärkande möten och relationer men 
också kring gödselhantering, hästhantering, hästen i samhället med mera. 

•	 Det finns en stor kunskapstörst hos hästägare. Det finns också ett stort be-
hov av mer kunskap inom alla frågor som rör häst och utvecklingen inom 
häst. Vi behöver bygga vidare på mötesplatser för att dela kunskap.

•	 Kompetensbehovet i branschen, hur möter vi det framöver? 
•	 Det finns ett fåtal turridningsföretag. Här behövs nytänkande och samver-

kan då det ofta krävs tillstånd från flera olika markägare för att få till de 
lite längre turerna. Hur kan vi göra istället utifrån de förutsättningar vi har 
i Halland?

•	 Mer marknadstänk när det gäller hästuppfödning och försäljning. Det 
vore intressant att i Halland arbeta fram ett koncept där kunder från hela 
världen enkelt och lätt kan hitta just till sin speciella individ. Här behövs 
teknikutveckling och nya tankebanor då hästen kanske finns ett antal mil 
långt inne i skogen, långt från vettiga vägar för välborna köpare att ta sig 
till. Vi bör undvika att hästar transporteras i onödan då smittoriskerna är 
stora. Så hur ska vi skapa mötet mellan köpare och häst?  

•	 Mer och bättre statistik för hästnäringen för att skapa än mer förståelse för 
verksamheternas och näringens bidrag till samhället. 

•	 Utveckla forskning, tekniker kring reproduktion till exempel ET (embryo 
transfer).

Hästnäringen Halland 2015

•	 Det finns enligt de senaste beräkningarna från Jordbruksverket cirka 
14 600 hästar i Halland. 

•	 Det omsätts cirka 580 000 000 kronor runt dessa hästar i Halland. Av detta 



omsätts det i de gröna näringarna, alltså foder och strö till hästarna, cirka 
146 000 000 kronor. Resten omsätts i kringnäringar där hästen är en förut-
sättning för näringen. 

•	 Vi har i undersökningar visat på att hästfolket i första hand köper sitt foder 
i länet, vilket borde betyda att siffran för de gröna näringarna kommer de 
halländska lantbrukarna till godo.  Vissa grovfoderproducenter har specia-
liserat sig helt på häst, vilket skall borga för hög kvalitet och god tillgång 
till grovfoder.  

•	 När det gäller kringverksamheter som exempelvis utrustning, är spridning-
en av inköpsplatser betydligt större och vi har i vårt län jättar som GEKÅS 
hästportavdelning, Lantmännen KRAFFT AB och Eclipse Biofarmab som 
säljer mycket nationellt och internationellt och alltså även drar kunder från 
andra orter till Halland. 

Många företag i Halland är beroende av hästen

2012 fanns cirka 500 halländska företag beroende av hästar i sin verksamhet, 
fördelat på:
•	 Träning och tävling med häst, cirka 150 
•	 Utbildning, inackordering, försäljning, cirka 130 
•	 Avel och uppfödning, cirka 100 
•	 Kringtjänster exempelvis hovslageri, veterinär, massör, cirka 100 
•	 Övriga tjänster: utrustning, sadelmakeri, transporter etc, cirka 20
Knappt 15 % av företagen är aktiebolag, merparten är enskilda firmor. 
Ungefär lika många män som kvinnor står som ansvarig för verksamheten.

2014 finns det cirka 600 företag beroende av hästar i sin verksamhet, fördelat på:
•	 Träning och tävling med häst, cirka 100 
•	 Utbildning, inackordering, försäljning, cirka 150 
•	 Avel och uppfödning, cirka 90 
•	 Kringtjänster exempelvis hovslageri, veterinär, massör, cirka 140 
•	 Övriga tjänster: utrustning, sadelmakeri, transporter etc, cirka 120  
Knappt 25 % av företagen är aktiebolag, 63 % är enskilda firmor. Ungefär lika 
många män som kvinnor står som ansvarig för verksamheten. En ökning med 
ett hundratal företagare de senaste åren, 20-25 % ökning.

Avel, träning och tävling med häst är verksamheter som minskat. Kring-
tjänster och övriga tjänster är verksamheter som ökat. Vi ser också att betydligt 
fler företag är aktiebolag idag, vilket vi bedömer som en markör för ökad 
affärsmässighet i branschen.

I Halland finns företagare som använder hästen i grön rehab, en växande 
gren på verksamhetsträdet häst. 

Hästnäringen i Hallands kommuner

Bryter vi ned siffrorna till kommunal nivå blir statistiken inte lika tillförlitlig 
men trots det intressant. Det är runt hästarna omsättningen genereras.

Kommun  Antal hästar  Omsätter
Kungsbacka  3 200   128 milj
Varberg   2 800   112 milj
Falkenberg  3 200   128 milj



Hylte   400   16 milj
Halmstad  2 800   112 milj
Laholm   2 200   88 milj

Laholm 
Exempel på framgångsrikt företag
Eclipse biofarmab
Startade 1983 med tre delägare och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Ex-
porterar till ett 20-tal länder och har cirka 20 anställda, alla mer eller mindre 
knutna till hästsporten. Är marknadsledande i Skandinavien inom segmenten 
fodertillskott, skötselprodukter och kemisk-tekniska produkter för häst. Ägs 
sedan juli 2014 av Willab. 

Exempel på framgångar i sporten
Laholmsortens ryttarförening – Voltige
Är ett av Sveriges mest framgångsrika voltigelag och har varit så under många 
år, juniorlaget vann både SM och DM 2011. Anita Johnsson, ryttare som med-
verkat i både Paralympics och VM. Landslaget för paradressyr, SM guld, VM 
guld, silver, brons. Paralympics 2012 i London, VM 2014 i Normandie.

Halmstad
Exempel på framgångsrikt företag
Halmstad travbana 
21 verksamma travtränare med proffslicens, företagare, som omsätter ett antal 
miljoner årligen och skördar segrar i flera av de nationella storloppen varje år. 
Därtill finns det cirka 125 tränare med amatörlicens. Drygt 30 000 besökare 

bara på Sprintermästaren – travtävlingar under tre dagar med sport i världs-
klass – sommarens travhöjdpunkt. Travbanan har drygt 70 anställda på området 
och omsätter 55 – 60 miljoner kr/år. Halmstadtravets banhållare är dessutom 
sverigebäst och hyrs in bland annat inför Elitloppet på Solvalla för att ha bästa 
möjliga banförhållande, med världseliten på plats.

Exempel på framgångar i sporten
Även inom ridsporten skördas segrar där bland annat ryttarinnan Amanda 
Ericsson som tävlar för Halmstads Fältrittklubb vann inomhus-SM nyligen.

Hylte
Exempel på framgångsrikt företag
Tmac AB produkter
Omsatte drygt 6 miljoner kronor 2013.

Falkenberg
Exempel på framgångsrika företag
Lantmännen KRAFFT AB
9 anställda som arbetar med framställning av foder och rådgivning.

Gekås hästutrustningsavdelning
20-25 anställda och omsätter runt 100 miljoner kronor årligen. Runt 580 000 
besökare till hästavdelningen årligen.

Hallands Djursjukhus
25 anställda och omsätter ca 30 miljoner, kopplat till häst. Drygt 11 000 besök med häst.



Varberg
Exempel på framgångsrika företag
A-betong 
Byggnadskonstruktioner, ridhus, stall.

Sveriges Ridgymnasium
Har cirka 125 elever i Halland och omsätter cirka 10 miljoner kronor årligen i 
Varberg.

Exempel på framgångar i sporten
Svante Johansson, en av Sveriges ledande hoppryttare.

Kungsbacka
Exempel på framgångsrika företag
Börjes i Tingsryd hästutrustning – ny etablering i Kungsbacka.

Sveriges Ridgymnasium
Har cirka 125 elever i Halland och omsätter cirka 10 miljoner kronor årligen i 
Kungsbacka.

Utvecklingsinsatser för hästnäringen 
i Halland 2005-2015

HästHalland, Hushållningssällskapets Hallands samverkansplattform för ar-
betet med att utveckla hästnäringen har samlat näringen, Plönningegymnasiet, 
Länsstyrelsen, LRF Halland, Region Halland, Länsförsäkringar Halland, kom-

munernas näringslivskontor och intresserade organisationer kring häst i länet. 
Tillsammans har vi skapat flera tillfällen till möten och utveckling.

Effekter av hittills genomförda insatser i Halland
•	 Fler företag inom området
•	 Ökad förståelse för näringens villkor och betydelse för samhället
•	 Bättre dialog/samtalsklimat mellan det offentliga och hästföretagarna
•	 Ökat kontaktnätverk, både inom och utom hästnäringen
•	 Ökad kunskap om ekonomi hos företagarna
•	 Bättre affärsplaner hos företagarna
•	 Ökad kompetens i ”mitt företag”
•	 Ökat självförtroende som företagare
•	 Bättre kundbemötande

HästHalland har fungerat som inspiratör och föregångare för flera andra län, 
kommuner, nationellt och har även gjort intryck internationellt. Idag satsar 
man mycket på näringen i andra län, till exempel Vreta kloster, Hästen i Skåne, 
Östgötahästar där Blekinge är ett bra exempel. 

Det finns idag mycket mer samverkan nationellt och internationellt genom 
de samverkansarenor som formats med näringens många olika grenar och verk-
samhetsinriktningar. Det betyder att det är nu vi ska skörda frukterna av vårt 
mångåriga arbete.



Till sist…

Vi fortsätter vårt arbete med att ta oss an kvarvarande tillväxthämmande fak-
torer i systemet och tillgodose av näringen och sporten efterfrågade behov för 
utveckling in i framtiden.

Kontakt

Vill du ha kontakt för en dialog, diskussion eller mer information? 
Hör av dig till HästHalland eller någon av oss ingående organisationer.

Hushållningssällskapet Halland, HästHalland
Elisabeth Falkhaven
@  elisabeth.falkhaven@hushallningssallskapet.se
   035-465 13

Annika Larelius
@   alarelius@gmail.com
   0723-72 77 04




