BILAGA 2 TILL TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019‐12‐16

Utvecklingscentrum för hästsporten
En förstudie gjord under 2017 i samverkan med Norrtälje kommun
samt aktiva inom hästsporten via Hästriket Roslagen.
Bakgrund
Hästriket Roslagen är en förening som under ett antal år har fungerat som motor/
igångsättare/kontaktnät mm. inom hästsporten i Norrtälje kommun. Vi har bedrivit ett
projekt för att utveckla hästnäringen där vi anordnat utbildningar/möten/föreläsningar mm
samt Hästens dag.
Under åren har synpunkter och tankar om någon form av centrum för hästsporten
framkommit i vår region. Det har också talats om utveckling av produkter, samarbeten samt
utbildningar mm. Hästriket Roslagen beslutade då att göra en förstudie i samråd med
kommunledningen för att se om detta var möjligt att genomföra.
Hästrikets målsättning med förstudien var att undersöka om det fanns intresse, underlag
samt finansiering för en satsning på ett Utvecklingscentrum för hästsporten.
Vi tänkte oss också en sammankoppling med den lokala ridskolan i Norrtälje, som har behov
av en ny anläggning.
Kommunledningens målsättning var att vi gjorde en inventering av:
‐ antal utövare
‐ antal hästar
‐ lite mer information om ridvanor
‐ skillnaden mellan kvinnor/flickor och män/pojkar.
Arbetsgång
En grov plan gjordes i början av april över vilka som skulle kontaktas samt en
arbetsfördelning. Vi skissade också på våra mål och vad vi ville uppnå. Vi kom fram till att vi
också skulle utforma en enkät som hästsportsfolket och andra kunde fylla i.
Detta med enkäten var inte helt enkelt att få ut utan att det skulle bli för stora kostnader, så
vi fick inte ut den på nätet utan den lämnades ut på kommunens förankringsmöten för sin
lokala landsbygdsplan. Tyvärr fick vi inte tillräckligt med svar, så dessa är inte användbara.
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Vi har kontaktat:
‐ Veterinärer, både privata och distriktsveterinärer.
‐ Hovslagare, flera stycken olika med olika kompetens, både inom och utom
kommunen.
‐ Hästkliniker, 3 stycken.
‐ Forskare, vi har varit i kontakt med flera forskare knutna till SLU.
‐ Andra typer av behandlande personer, massörer/naprapater/kiropraktor och
sjukgymnast.
Vi har även kontaktat:
‐ Uppfödare inom travet både ponny och storhäst.
‐ Halvblodsuppfödare, både hoppning och dressyr.
‐ Utövare inom galoppen.
‐ Hopp‐ och dressyrryttare.
‐ Tränare inom både körning, hoppning och dressyr.
‐ Utövare inom islandshäst
‐ Större anläggningar i kommunen och i närliggande kommuner.
‐ Profiler inom ridsporten, både f.d. utövare och de som idag finns på nationell nivå.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Finansiärer, flera olika både privata och officiella.
Försäkringsbolag, 5 stycken.
Ett par svenska varumärken som säljer hästsportartiklar.
En svensk tillverkare av hästlastbilar och transporter.
Ett svenskt företag som säljer ridhus och stallar med tillhörande material.
Svenska Ridsportförbundet.
Länsstyrelsen.
Jordbruksverket.
HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse
LRF häst

Idéer och tankar som vi tagit del av


Inred behandlingsrum där olika yrkespersoner kan hyra in sig.



Lämna hästen på morgonen får den behandlad/skodd/masserad mm och hämta den
på kvällen. En lite högre kostnad men sparar ju tid för hästägaren.



Karantänstall för importerade hästar/inköpta/utländska besökande och andra som
har behov. Är ju ganska nära till Arlanda dit många hästar kommer samt till
Kapellskär för vidare är över havet.
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Uteboxar för inlämnade/övernattande/tillfälliga/kurs mm hästar. Kan ju också
användas vid större tävlingar.



Tävlingsanläggning för samtliga klubbar/föreningar i kommunen, dessa kan då
anordna regionala och nationella tävlingar. Då bör det göras plats så man kan ställa
upp mobila stallar.



Kontorsutrymmen för ythyrning ovanpå läktaren i ridhuset. Kanske också ett större
utrymme för uthyrning till grupper/konferenser mm.



Hästen som terapeut.



Rehab‐avdelning med solarium och kanske en enkel simbassäng.



”Hästägarkörkort” en kurs/studiecirkel som man bör gå som hästägare där
veterinärer, hovslagare m.fl. deltar och utbildar. Kanske en billigare försäkring efter
genomgången kurs?



”Akademi” för hästsporten, längre och kortare utbildningar/kurser.



Ledarskaps‐/kommunikationskurs med häst (ej uppsuttet).



Gemensam smedja för ett antal hovslagare, ett mångårigt önskemål där man hjälps
åt hovslagare‐veterinär med svårare fall så hästägarna inte behöver transportera
hästar med problem så långt.



En hästklinik som hyr in sig någon dag per vecka med mobil utrustning, så slipper
hästägarna åka till Stockholm eller Mälardalen med sina hästar. Skulle också ge de
lokala veterinärerna en större samverkanspartner.

Vigelsjö Ridskola
VI har haft flera dialoger med både personal och styrelse. Vårt förslag är att bygga en ny
anläggning till ridskolan/ridklubben som kopplas samman med någon form av
Hästsportcentrum/behandlingsanläggning.
De har skrivit en egen önskelista som bifogas, ridklubben har också uttryckt ett önskemål om
att flytta/bygga till sin verksamhet från nuvarande plats lite längre upp där Lommarskolan
ligger. Denna skola skulle då flyttas någonstans?
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Vi som gjort förstudien förordar en flytt enligt ovan och att man då bygger följande för
ridskolan:
1 eget ridhus minst 20 x 80 m.
1 del i en större ridvolt (resterande används av hästsportcentrum)
1 mindre ridvolt
Många små hagar för hästarna vintertid.
Flera större sommarhagar, alternativt kan dessa ligga någon annan stans än vid
anläggningen.
Stall med enbart boxar samt spolspiltor/skötspiltor.
Personalutrymmen
”Klubbstuga” utrymme där även fritids ryms samt ett fik med enklare luncher.
Ridvägar runt anläggningen.

Hästsportcentrum
Efter arbetet med denna förstudie kan vi konstatera att det just nu inte finns något större
intresse/behov för ett nationellt utvecklingscentrum för hästsporten. Vi kan också konstater
att våra tänkta finansiärer har visat ett ljummet intresse för detta centrum.
Däremot kan vi konstatera att det finns behov/önskemål och underlag för någon form av
behandlingscentrum, som kanske senare kan byggas ut till ett utvecklingscentrum. Smart är
då att koppla ihop detta med en ny ridskoleanläggning till ett Hästsportcentrum i och för
Norrtälje kommun.
Hästsportcentrum har behov av:
Uteboxar
Små rasthagar
Karantänstall/boxar
Ridhus med kontorsdel, behandlingsrum och utbildnings‐/konferensrum.
Del i ridvolt (halva har centrum och halva har ridskolan).
”Suckarnas gång” dvs ett smalt utrymme med hårt underlag för böjprov.
Plats utanför för framtida utbyggnad.
Gott om parkeringsutrymme och utrymme för att ställa upp gästboxar.
I denna behandlingsdel skall det enbart finnas möjlighet för korttidsuppstallning av hästar, i
uteboxar eller i små hagar. Man kan tänka sig lite längre uppstallning om det är hästar som
behöver regelbunden behandling av veterinär under en kortare tid. Karantänstall och övriga
uppstallningar kan ju köpa personaltid av ridskolan.
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Vi har talat med flera olika yrkesgruppen som vill hyra utrymme här samt en klinik i Täby
som kan tänkas sig att hyra in sig regelbundet utifrån behov. Flera yrkesverksamma längtar
efter en ändamålsenlig anläggning där de kan ta emot hästar i stället för att fara runt i hela
regionen och behandla i ibland mörka och kalla stallar och t.o.m. ute då många av dagens
hästar går på lösdrift.
Vid samtal med ”travfolk” framkom ett önskemål om tillfälliga möjligheter till övernattning
innan t.ex. båtresa till Åland/Finland/Estland osv. Detta behov finns också hos ridsporten då
många hästar regelbundet tävlar här eller i våra grannländer och då förflyttas mellan via båt.
Ekonomi
Om man bygger ihop dessa anläggningar kan man köpa tjänster av t.ex. ridskolans personal
för att sköta tillfälligt uppstallade hästar. Ridskolan kan anordna större tävlingar och ha flera
ridgrupper samtidigt då det finns 2 ridhus. Detta skulle avlasta ridskolans trängda ekonomi
en hel del (vår tolkning) och ge ridskolan möjlighet att finansiera/utveckla sin verksamhet
med fler och bättre hästar.
För våra olika föreningar/klubbar i kommunen skulle detta innebära att de kan hyra en
anläggning (behandlingsdelen) på helgerna för att anordna kurser/clinics/tävlingar mm. Idag
har flera av klubbarna inte möjlighet till detta då de inte har en ändamålsenlig anläggning.
Bygger man sen ut med t.ex. fälttävlansbana, ovalbana mm, så är möjligheterna ännu fler.
Man kan också arbeta med Rehab för människor dvs ta emot människor för arbetsträning
och bereda plats för grupper som behöver komma ut och arbetsträna. Arbeta med
djur/hästar har alltid fungerat för den här typen av behandlingsarbete. Det finns idag i
kommunen ett par terapeuter som skulle kunna arbeta med detta. Idén kommer från ett
studiebesök på en rehab‐ integrationsverksamhet i Skåne. De har drivit denna typ av
verksamhet i flera år tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
kommunen.
Affärsutveckling/Utbildning
Behov och önskemål från branschfolk, politiker och andra om affärsutveckling av
hästnäringen har också framkommit under den här förstudien. Detta skulle lätt kunna
anordnas i samverkan med Campus Roslagen som både har utrymme och kapacitet för
detta.
Förslag på innehåll:
‐ Hästägarkörkort
‐ Anatomi
‐ Rörelsekunskap
‐ Ryttarens påverkan
‐ Foderstatskurser
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‐
‐
‐

Tappsko‐kurs
Går i form
Mm efter behov och önskemål

Utvecklingsmöjligheterna för ett hästsportcentrum är oändliga och det är egentligen bara
fantasi och ekonomi som begränsar. Hästnäringen är stor i Sverige och i vår region (3:e
största i Sverige) och just nu verkar detta inte avmattas utan tvärtom.
Bygger vi detta klokt och med ett framtidsperspektiv kan vi så småningom bli ett nationellt
utvecklingscentrum för hästsporten.
Vår slutsats
Vår rekommendation är att skapa ett Hästsportcentrum i liten skala tillsammans med
ridskolan. Man bör bygga smart med utrymme runt om för framtida utbyggnad/utveckling.
Poängteras bör att detta hästsportcentrum måste drivas av personer med rätt kompetens,
både affärsmässig kompetens och helst med branschkunskap. Är också bra med en
kompetent ledningsgrupp som stöd.
Om det fattas ett beslut att utveckla detta hästsportcentrum kan man söka projektpengar
för projektering, där man också gör en detaljerad plan och en investeringsbudget.
Vi ser en brist av denna typ av anläggning i kommunen och ser ett stort behov av en framtida
satsning för flickor/kvinnor men givetvis även för pojkar/män som naturligtvis är välkomna.
Det är dags att satsa mer på våra flickor när det gäller idrott! Kommunen har satsat mycket
på fotboll, hockey och bandy där det idag finns bra anläggningar men inte kommunal
anläggning för hästsport där samtliga klubbar/föreningar i kommunen kan anordna träningar
och tävlingar.
Vi som utfört detta förstudien är:
Lena Norrman,
Konsult i eget företag, rådgivare på Nyföretagarcentrum i Norrtälje
Styrelsemedlem Hästriket Roslagen
E‐post: jile@algonet.se
Tel: 070‐343 30 85
Maria M Nikula,
Företagare & konsult inom marknadsföring och kommunikation
Styrelsemedlem Hästriket Roslagen
E‐post: maria@sourcia.se
Tel: 070‐669 44 42
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Hästnäringen i siffror
 360.000 hästar finns i Sverige, ett av de hästtätaste länderna i Europa.
 30.000 avlönade heltidsarbeten skapas av hästnäringen.
 46 miljarder är hästnäringens bidrag till den samhällsekonomiska omsättningen
i Sverige.
 500.000 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 under ett år.
Källa: HNS augusti 2017.

Medlemmar i kommunens ridklubbar

(de som svarat)

Roslagens Rid‐ och Körklubb
Vätö Rid‐ och Körklubb
Väddö HS
Ridklubben N‐e Ryttare
Rådmansö HS
Rimbo Ridklubb
Rånäs
Johannesbergskuskarna
Westerns Riders Uppland
Hallstaviks RF
Edsbro RF

317
22
31
369
34
234
23
20
160
91
47

Summa

1.348

Fick inga svar från någon av islandshästföreningarna, finns 2 st.
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