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Hästsverige 2017 — Jordbruksverket samlade
hästsektorn för framtidsspaning
År 2017 finns det 350 000 hästar i Sverige. Hästnäringen omsätter
miljarder varje år och hästföretagare arbetar professionellt med
marknadsanpassade produkter. Sophämtning med häst och vagn är
vanligt och de flesta långa hästtransporter går med tåg. Detta är
utdrag av innehållet i en ny studie som Jordbruksverket har beställt
som bygger på olika framtidsscenarier för hästsektorn. Scenarierna
spelades upp för representanter för hästsektorn i ett dialogforum för
framtidsfrågor som Jordbruksverket anordnade i Kungliga Hovstallet
i Stockholm.

Det är omvärldskonsulten Margareta Ivarsson som har genomfört studien
på uppdrag av Jordbruksverket och hon målar upp tre olika scenarier i
den: ett ekonomiskt, ett miljöinriktat och ett relationsscenario. Det
ekonomiska scenariot beskriver en hästsektor som påverkas av
konjunktursvängningar och hur stora delar av sektorn går från att vara
ideell till att bli elitorienterad med några stora tävlingsarrangörer i spetsen.
I miljöscenariot är arbetshästen på frammarsch och vi får se hur
gräsmattor och renhållning sköts med häst och vagn. Relationsscenariot
bjuder på en framtid där olika branscher inom hästsektorn som exempelvis
avel, ridsport och hästturism samverkar i många frågor för att utvecklas
och webbplatser för hästkunskap växer fram. Scenarierna presenterades för
hästsektorn på ett välbesökt seminarium i Kungliga Hovstallet i Stockholm
med syfte att skapa större medvetenhet om olika tänkbara
utvecklingsvägar och ge deltagarna bättre förutsättning att rusta sig för
framtiden.

Kompetensutveckling inom hästsektorn A och O
Jordbruksminister Eskil Erlandsson deltog i grupparbetet och menar att
hästsektorns viktigaste framtidsfråga handlar om kompetenshöjning. 
-Många som håller på med hästar är nya både som ägare och
entreprenörer. Det vi kan göra från statligt håll för att stötta hästsektorn
är att bistå med kunskap och information genom utbildningar och andra
kompetensutvecklingsinsatser. Landsbygdsprogrammet är ett viktigt
verktyg i det arbetet.

Viktigt med affärsmannaskap och utbyggd forskning
En annan viktig fråga som studien pekar på och som diskuterades under
dagen handlar om behovet av en ökad affärsmässighet från företagarnas
sida.  För att dra nytta av de konkurrensfördelar som Sverige har i stora
markytor och ren miljö måste företagarna ha tydligare kundfokus i
framtiden. Något som även flera deltagare framhöll var att forskningen
runt hästfrågorna måste utvecklas.

Framtidsspaningen del av Jordbruksverkets vision
Satsningen på framtidsspaning om hästsektorn är ett led i Jordbruksverkets
vision att stärka den gröna sektorn. För att Jordbruksverkets ska kunna
bidra till en god djurhållning och ett stärkt landsbygdsföretagande krävs
satsningar inom olika nischer däribland hästsektorn. 
Dialogformen är ett nytt sätt för Jordbruksverket att arbeta med
hästfrågorna. 
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