
Hästen 
– en naturlig del av Hallands näringsliv

Hästnäringen som tillväxtbransch – möjligheter och utmaningar

Konferens
Halmstadtravet, restaurangen | Onsd 14 nov | 11.30 – 16.00



Möjligheter och utmaningar 
för hästnäringens utveckling

Hästen och hästnäringen i Halland omsätter runt 600 mkr och har stor  
betydelse för utvecklingen på en rad olika områden på både kommunal  
och regional nivå. Miljö och fritid är de områden inom kommunen som  
kanske mest förknippas med häst, men hästen och hästnäringen har 
även betydelse för näringslivet, i samhällsplaneringen, inom hälsa och  
omsorg, i skolan, för räddningstjänsten och inom turismen.
 I Halland skapas förutsättningar för tillväxt inom hästnäringen, bland  
annat genom projektet Företagsutveckling häst som också uppmärk- 
sammats nationellt för sitt arbete. 

Målsättning med dagen
▪ Att öka kunskapen om hästnäring och hästhållning och dess betydelse  
 för sysselsättning och näringsliv. 
▪ Att belysa utmaningar och möjligheter i hästnäringen för den enskilde   
 företagaren och för det offentliga i dess olika roller. 
▪ Att redovisa resultat, nya kunskaper och erfarenheter av arbetet i  
 Halland och ta ett avstamp inför framtiden. 
▪ Att skapa en mötesplats där företagare, beslutsfattare och tjänstemän  
 diskuterar hästnäringens framtid i Halland. 
▪ Skapa samsyn och gemensam utgångspunkt om villkoren för näringens  
 fortsatta tillväxt och utveckling i Halland.

Vilka är inbjudna?
▪ Etablerade och blivande halländska företagare inom hästnäringen
▪ Politiker från kommun, region och riksdag
▪ Ledande tjänstemän från Näringsliv, Samhällsbyggnad, Miljö,  
 Plan & Bygg, Kultur & Fritid, Barn och Ungdom, Socialförvaltning
▪ Intresse- och branschorganisationer regionalt och nationellt

Moderator Margareta Ivarsson
Margareta är författare av flera omvärldsanalyser med  
hästfokus, bl a Framtidsspaning om hästsektorn, som  
presenterades för hästsektorn och jordbruksministern  
2008. Hon har också ett förflutet både inom trav- 
sporten och fälttävlan.

Innehåll under dagen

11.30 | Registrering och lunch 
12.30 | Välkomna!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Moderator Margareta Ivarsson 
öppnar konferensen.
Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad  
Carl Fredrik Graf  hälsar välkommen till 
Halmstad och belyser möjligheterna med  
hästnäringens utveckling i Halland.

René Jensen, travbane- och sportchef på  
Halmstadtravet berättar om framtida planer. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hästhållning i Sverige – nuläge 
och som en del i samhället  
Underlaget hämtas från Jordbruksverkets  
rapport Hästhållning i Sverige 2012,  
agronom Magnus Nordgren, Jordbruksverket.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hästnäring i förändring 
VD Stefan Johansson, Hästnäringens  
nationella stiftelse, HNS.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Branschens möjlighet  
– fler professionella företagare!
Pernilla Ström, journalist, ekonom, finans- 
analytiker och företagare inom branschen ger 
sin bild av hur näringen är på väg att genomgå 
en professionalisering.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Att lyckas som hästföretagare 
Framgångsrika företagare i hästnäringen  
delar med sig av sina recept.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Företagsutveckling häst  
– framgångsexempel  
och ”fallgropar”
Roger Orwén, följeforskare/formativ utvärderare 
sedan projektet startade, berättar här om de 
resultat han ser. Elisabeth Falkhaven, projekt- 
ledare svarar på frågor.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Så får vi näringen att växa! 
Branschorganisationen Hästföretagarna  
berättar om hur de jobbar för att vara en  
drivande nationell part i viktiga branschfrågor.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sammanfattning av dagen  
och framåtblick 
Moderator Margareta Ivarsson.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi börjar med lunch och tar en 
kaffepaus på eftermiddagen.
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Anmälan
▪ Anmäl dig till seminariet på denna länk:
 www.regionhalland.se/kursochkonferens
▪ Anmälan snarast och senast den 9 november 2012.
▪ Anmälan är bindande. Seminariet är kostnadsfritt. Avgift  
 på 500 kr exkl moms tas ut om anmäld deltagare uteblir.

▪ Mer information: Projektledare Elisabeth Falkhaven,   
 Hushållningssällskapet Halland, 035-465 13, 
 elisabeth.falkhaven@vxa.se

 Näringslivschef Michael Fransson, Kungsbacka kommun,
 070 383 40 57, michael.fransson@kungsbacka.se

Seminariet är en del i det regionala projektet Tema företagsutveckling häst, 
ett samverkansprojekt mellan de halländska kommunerna, LRF Halland, 
Region Halland och Hushållningssällskapet Halland. Syftet med projektet är 
att skapa förutsättningar som leder till fler hållbara och livskraftiga företag 
inom hästnäringen i Halland.

http://www.facebook.com/mcoreklambyra
http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/kurs-och-konferens/hasten-en-naturlig-del-av-hallands-naringsliv1/
mailto:mailto:Elisabeth.Falkhaven%40vxa.se?subject=
mailto:mailto:michael.fransson%40kungsbacka.se?subject=
http://www.regionhalland.se
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_sv.htm
http://hs-n.hush.se/
http://www.lrf.se
http://www.hylte.se
http://www.laholm.se
http://www.varberg.se
http://www.kungsbacka.se
http://www.halmstad.se
http://www.falkenberg.se

