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Framtidsspaning om hästsektorn
Hästsektorn består av många olika områden och det kan vara svårt
för alla aktörer att skaffa sig en helhetssyn på framtida
utvecklingsvägar. Därför satsar nu Jordbruksverket på en
framtidsstudie med syfte att peka ut ett antal möjligheter.

VIDARE LÄSNING
Jordbruksverkets PM om
framtidens hästsektor
Workshop i Halland

Genom denna studie ges olika aktörer inom hästsektorn möjlighet att
förbereda sig och välja inriktning för framtiden.
Framtidsseminarium våren 2008
Under hösten görs en omfattande informationsinsamling, bland annat genom
möten med erfarna personer från olika verksamheter i landet. Exempelvis
genomförs en workshop för hästfolk i Halland den 24 november där
deltagarna ska få inspiration och nya infallsvinklar, men också dela med sig
av sina tankar om utvecklingsmöjligheter.
Till våren, i maj 2008, genomförs sedan ett nationellt seminarium där
omvärldsanalysen och framtidsscenarierna presenteras och diskuteras.
Analysen bygger på värderingar
Omvärldsanalysen och framtidsscenarierna görs enligt en modell som är
baserad på värderingar. Metoden är vald utifrån det faktum att
hästverksamhet i de flesta fall är värderingsdriven.
Livsstil kan utvecklas till levebröd
Att man vill ha hästen som livsstil och är beredd att satsa och offra mycket
för detta, är en tydlig värdering inom hästsektorn. Denna livsstil håller nu på
att utvecklas till en livskraftig bransch av små och medelstora företag. Det
innebär stora möjligheter men förutsätter också anpassning och samarbete
mellan hästsektorns olika aktörer. Många frågor är gemensamma och
oberoende av vilken typ av häst och inriktning man sysslar med.
Läs mer
Omvärldsanalys om hästföretagande ur ett Halländskt perspektiv
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