Under de senaste årtiondena har det hippologiska området i Sverige snabbt
utvecklats till att bli mycket mångfacetterat. Inom den traditionella
hästsporten är svenskt trav- och ridsport internationellt framgångsrik.
Därutöver har flera nya inriktningar kommit till. Aldrig tidigare har det
exempelvis funnits så många hästraser i vårt land som nu. Aldrig heller har
det funnits så många influenser i fråga om ridteknik och hästhållning - från
när och fjärran och från historien.
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Vill du veta mer om hästar
och hästsektorn i Sverige?

i Sverige

• Om trav och travhästar:
Svenska Travsportens Centralförbund
Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, 08-627 20 00
www.travsport.se

Du kan också läsa:
• Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse
SLU ().
Kan beställas från Institutionen för ekonomi, SLU
tel: 018-67 18 00

• Om galopp och galopphästar:
Svenska Galoppförbundet, Hästsportens Hus
161 89 Stockholm, 08-627 20 00, www.galoppsport.se

• Handlingsplan för hästsektorn
Jordbruksdepartementet ().
Kan laddas ner genom länken:
www.jordbruk.regeringen.se/

• Om vadhållning på hästar och spel:
AB trav och galopp, ATG, Hästsportens hus
161 89 Stockholm, 08-627 20 00, www.atg.se

• Sverige som Hästland
LRF, m fl. ().
Kan laddas ner genom: www.lrf.se

Med 300 000 hästar i landet behövs nästan 300 000 hektar eller
600 000 fotbollsplaner för att försörja dem med foder. Det motsvarar
ungefär lika mycket som halva Skånes åkerareal!

• Om ridsport och ridskolor:
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus
Strömsholm, 730 40 Kolbäck, 0220-456 00
www.ridsport.se

• Nationellt utvecklingsprogram för svensk
hästnäring
Nationella Stiftelsen ().
Kan laddas ner genom länken: www.ridsport.se/ns/
innehall.html

En annan dimension

• Om hästavelsföreningar, registrering
och avelsvärdering för andra raser än
trav och galopphästar:
Svenska Hästavelsförbundet, Herrskogsvägen 2
730 40 Kolbäck, Strömsholm, 0220-454 00
www.swehast.se

– betyder mer än du tror

Som halva Skånes åkermark

”En fotboll kan man väl i och för sig klappa – men att klappa en häst
ger liksom en helt annan dimension! Och inte gnäggar bollen
särskilt igenkännande när man hämtar den heller.”
(kommentar i stallet)

Ekonomi
”Hästnäringen i Sverige är idag en mångmiljardindustri. Näringen
skapar bl a sysselsättning motsvarande 28 000 helårsarbeten.”
(ur Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse i Sverige, )

”Hästar hjälper människor”
Att umgås med hästar ger både kondition och meditation, menar
Agneta Enertz, arbetsterapeut i Trelleborg som vid sidan av sitt
vanliga jobb startat hälsoridning.
– De hjälper människan att hålla sig frisk i både kroppen och själen.
(ur tidskriften Må Bra, september )

• Om regler för hästavel och hästsemin,
import och export av hästar, m m:
Statens Jordbruksverk, 551 82 Jönköping
013-15 50 00, www.sjv.se
• Om hästturism och hästföretagande:
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
105 33 Stockholm, 0771-573 573, www.lrf.se

• En svensk hästpolitik (SOU 2000:109)
Kan beställas från Fritzes förlag, tel: 08-690 91 90
• Hästen för arbete, sport och fritid. Ramprogram
för hästforskning vid SLU och SVA ‒. Finns
som pdf-fil via http://hippocampus.slu.se eller via
Publikationsservice på SLU, tel: 018-67 11 00
text:

Hästen i Sverige idag, Elsa Bexelius
Övrigt, Dag Johansson

bilder:

Jan Andersson, s ‒
P&R-Andersson Pressbild, s , s  nederst, s ,
s  höger, s , s 
Elsa Bexelius, Framsida, s 
Bibbi Bonorden, s 
Christer Ehrling, s  överst
Elitfoder, s  nederst
Cenneth Hall, s  överst höger
Hemlin Foto, s 
Sara Holmgren, s 
Martin Larsson, s 
Svenska Ridsportförbundet, s  överst vänster,
s  nederst, s , s  vänster
Roland Thunholm, s , s , s  överst
Katrin Wallberg, s 

form:

Maria Capandegui, Informationsavdelningen, SLU
Torbjörn Östling, Informationsavdelningen, SLU

• Om forskning och utbildning:
Hippocampus vid SLU/SVA
Box 7018, 750 07 Uppsala
018-67 10 00, http://hippocampus.slu.se
• Om islandshästridning:
Islandshästförbundet www.icelandichorse.se
• Om westernridning:
Western Riders Association of Sweden, WRAS,
www.wras.nu
• Om brukshästverksamhet:
Föreningen Skogshästen.
www.skogshasten.com
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Lojsta hed på Gotland är
ursprungsmiljö för russet,
vår genuint svenska ponny.

Hästen

i Sverige idag
Hästen är ett betydelsefullt inslag i det svenska samhället. Hästar och människor betyder social gemenskap liksom meningsfull fritid och sport. Med hästen
följer historia, kultur och engagemang. Hästsektorn
har även en förvånansvärt stor ekonomisk betydelse.
Minst 20 miljarder kr omsätts inom näringen inklusive pengarna som satsas i vadhållningen vid trav- och
galopptävlingarna.
Hästar ger också fortsatt öppna landskap och har
blivit en betydelsefull inkomstkälla för lantbruket.
Det hästarna behöver äta motsvarar ungefär 600 000
fotbollsplaner, eller en yta stor som halva Skånes
åkermark! Största delen av hästarnas foder är också
svenskt. Med ökat antal hästar ersätter hästmulen
i många fall det minskade antalet kor i det svenska
landskapet.
Under de senaste årtiondena har det hippologiska
området i Sverige snabbt utvecklats till att bli mycket
mångfacetterat. Inom den traditionella hästsporten är
svenskt trav- och ridsport internationellt framgångsrik. Därutöver har flera nya inriktningar kommit till.
Aldrig tidigare har det exempelvis funnits så många
hästraser i vårt land som nu. Aldrig heller har det
funnits så många influenser i fråga om ridteknik och
hästhållning - från när och fjärran och från historien.
De traditionella disciplinerna trav, galopp, hoppning,
dressyr, fälttävlan, körning med flera har fått sällskap
med turridning, islandshästridning, western och tor-
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nerspel. Här finns också klassisk dressyr med inspiration från barockens hästutbildare.
För många människor med hästintresse i dag handlar det nämligen mycket om livsstilsprofi lering, ofta
med speciell inriktning och hästtyp som en del av
upplevelsen. För andra handlar hästrelationen om att
välja livskvalitet för sig själv och för familjen. De här
företeelserna finns också i andra länder, inte minst
inom EU.
I upplevelseindustrins tidevarv ökar också intresset för hästturism. Många människor har upptäckt att
kombinationen med häst ger ytterligare en dimension
åt fritiden och på semestern. Det handlar om samvaron och om att uppleva natur och landskap från hästryggen eller bakom skaklarna. Det kan också handla
om vildmarksritter, kurser i någon variant av ridning
eller hästhantering och liknande. Utvecklingen är
likartad på kontinenten. Vårt glest befolkade land och
den svenska naturens växlingar, från kulturlandskap
till områden av vildmarkskaraktär är intressanta tillgångar. Hästturismen i Sverige är på gång att organisera sig för att fånga upp kunder inom och utom landet. Det finns en del att erbjuda och mer kan det bli.

De flesta vuxna exemplar av rasen Falabella
är lägre än 76 cm och väger mellan 36–45 kg,
här tillsammans med en Shirehäst.
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Engagemang och gemenskap Det som utmärker dem som har hästar som sport och fritidsintresse
är kanske främst engagemanget. Man måste göra så
mycket mer än att träna eller utöva själva sporten.
Man kan inte lägga in dem i förråd och återkomma tre
dagar senare. Hästar måste skötas. De ska fodras och ses
efter – varje dag! Det är också i vardagen med hästar
som människor möts hos tränaren, hos uppfödaren,
på ridskolan och i kollektiv- eller privatstallet. För
den stora majoriteten är gemenskapen med hästar
och hästmänniskor uppenbarligen av större betydelse
än själva tävlandet. Nästan 90 procent av medlemmarna i ridsportförbundets klubbar saknar exempelvis
tävlingslicens. Ungefär likadant ser det ut på andra
håll i den svenska hästvärlden. Drygt 10 procent av
islandshästarna är aktiva tävlingshästar. Hos westernridklubbarnas medlemmar har knappa 10 procent
tävlingslicens. Inom travet finns nästan 60 000 hästar
i tävlingsbar ålder, varav ungefär 24 000 hästar per år
tränas och 12 000 återfinns på tävlingsbanorna.
Själva tävlandet, sportprestationerna, kan därmed
ses som spjutspetsar. Vi är vana att se svenska travekipage göra topprestationer både i Europa och i
USA. Inom ridsporten finns uppmärksammade internationella prestationer i hoppning, körning och dressyr. Även i fälttävlan och voltige noteras framgångar.
Svenska arabgaloppörer vinner lopp utomlands. Svenska
ekipage i islandshästridning och westernridning är
också framgångsrika med topplaceringar i internationella tävlingar.
Tradition av folkrörelse Bakom spjutspetsen av
prestationer finns alltså en vida större bredd. Här
återfinns en verklig folkrörelse, alla de människor som
gör att allt fungerar. De fixar, sköter hästar mockar och
umgås. Det gäller oberoende av stall och inriktning.
De driver klubbverksamheter, arrangerar möten,
uppvisningar, tävlingar, utflykter och kurser, snickrar, sköter tävlingsbanor, vaktar parkeringar, städar,
kokar korv och kaffe, och argumenterar ibland. De är
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hästintresserade tjejer och killar, kvinnor och män,
föräldrar, familjer, hästägare och medryttare. Alla
de här människornas ideella insatser är basen för att
några av dem skall kunna bedriva sport på hög nivå.
Hästen i Sverige har en tradition av tillgänglighet
och folkrörelse. Travet har sina rötter i kallblodhästarnas användning i jord- och skogsbruk. Man körde i
kapp på vägen till kyrkan eller hade återkommande
tävlingar på frusna vintersjöar. Kopplingen mellan
skog och trav är fortfarande mycket synlig. Av landets
alla travbanor med vadhållning ligger mer än hälften i skogsbygder norr om Mälaren. Svensk travsport
bärs egentligen upp av sin blandning av amatörer och
professionella tränare. Det finns nästan tjugo gånger
så många amatörtränare som professionella. Många
framgångsrika travhästar har också formats i ett amatörtränarstall.
Den svenska ridsportens profi l att vara tillgänglig
för folk i allmänhet har sina rötter i ridfrämjandet,
som öppnade stalldörrarna för vem som helst som ville rida. Ridfrämjandet uppgick i Svenska Ridsportförbundet, SvRF, när det bildades 1993. Att hästar är
tillgängliga och engagerar visar Riksidrottsförbundets
statistik: efter fotboll är ridsport den största ungdomssporten i Sverige! Alla de ungdomar som håller på
med hästar utanför SvRFs ridklubbars verksamhet är
då oräknade.

Framgångsrik uppfödning Det finns ganska många
exempel på svenska topphästar. För många av dem
gäller att de fötts upp i ”den lilla skalan”. Den svenska
strukturen med ett fåtal större stuterier kombinerade
med deltidsstuterier och framförallt många hobbyuppfödare ger utdelning. Engagemang är det som
förenar. I den lilla skalan kombineras detta med att
envist och målmedvetet hålla fast vid en idé.
Den mest vanliga uppfödaren i Sverige i dag är inte
längre lantbrukare utan är en kvinna i yngre medelåldern och som har hästar som hobby. Trenden finns
inom alla raser i landet. Hobbyuppfödaren har ändå
erfarenhet av hästar, ser till härstamning hos sitt sto
och väljer hingst med omsorg, och därmed en professionell attityd i avelsarbetet.
Den internationellt topprankade hopphästen H & M
Butterfly Flip med Malin Baryard i sadeln är ett exempel på framgångsrik svensk småskalig uppfödning.
Bakom kallblodstravaren Järvsöfaks finns också ett
stort personligt engagemang.
Avel innebär urval av de rasindivider som ska
bli föräldrar så att de har möjlighet att föra med sig
önskvärda egenskaper till avkomman. Urvalet kan ha
olika målsättning. Inom bruks- och sporthästraserna
prioriteras prestationer för att man vill förändra och
förbättra egenskaper som dragförmåga, eller att trava
och galoppera fort, hoppa högt, utföra dressyrprogram m m. För andra raser vill man att alla individer
ska se mer lika ut. Vissa raser tillåter korsningar, andra
gör det inte. Ibland kan avelsarbetet handla om att
förhindra att en ras dör ut.
För inhemska raser är det de svenska stamboksregler som är basen i avelsarbetet. För utländska raser är
det respektive ursprungslands regler som bestämmer
förutsättningarna för registrering. För att det ska gå
rätt till krävs att rasreglerna godkänts av Statens Jordbruksverk. Avelsorganisationerna har till uppgift att
ansvara för bland annat avelsvärdering av hingstar för
aktuella raser.
Inom aveln med travhästar och ridhästar domine-

Uppfödaren Christina Larsson äger fortfarande
sitt fina hoppsto H & M Butterfly Flip och följer
engagerat med på tävlingar.

rar befruktning med hjälp av artificiell insemination.
Genom att sperman går att transportera är i princip
hela världens hingstar tillgängliga. Inom dessa raser
och för islandshästar finns också BLUP, en statistisk
analysmetod som används för att värdera avelsdjur.
Från produktion till konsumtion Hästens funktion i människans vardag har förändrats från produktion till konsumtion. Den är inte längre nödvändig
för att odla och transportera, köra ut timmer eller
försvara landet. I stället tillgodoser den människans
behov av meningsfulla relationer, fritidsaktiviteter
och sportutövning. Det blir fler och fler hästar, fler
och fler raser, fler och fler inriktningar. Det i sin tur
ger underlag för nya företag, gamla och nya produkter
liksom nya idéer. Det handlar också om boende med
möjligheter till hästhållning och turism i olika delar
av landet. Konsumtionen som har hästanknytning
handlar om miljardbelopp.
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Så används hästarna…

Nyare inriktningar
Hästturism

Turridning
Kurser, evenemang
Ridleder
Bed and Box

Traditionella inriktningar
Travsport/avel

Varmblodstrav
Kallblodstrav
Ponnytrav (ej vadhållning)
Under senare år även:
- monté (trav med ryttare)
Breeders Crown

Avelsorganisationer
/Avelsföreningar:

Avelsvärderingar
Rasutställningar
Rastävlingar
Treårstester
Futuritytävlingar*

Galoppsport/avel

Ridsport/avel

Slätlopp
Steeplechase (hinder)
Engelska fullblodslopp
Arabiska fullblodslopp
Ponnygalopp (ej vadhållning)
Breeders Crown

Kvalitetsbedömningar
med stor hälsokontroll
Breeders Trophy*
Årgångsschampionat

Ridsport
(ponny och stor häst)

Hoppning
Dressyr
Fälttävlan
Körning
Distansritt
Voltige
Handikappridning
Under senare år även
Gymkhana (ponny)
Terränghinderlopp

Ceremoniellt

Beridna högvakten
Hovstallets eskorter
Frihetsdressyr (cirkus)
Brukshäst

Skogskörning
Jordbrukskörslor
Uppdragskörning
Brukshästtävlingar:
- Plöjning
- Timmerkörning
Under senare år även:
- Brukshästkörning
- Brukshästridning

* tävlingsform med uppfödar- eller faderhingstkopplad insats.
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Islandshästridning

Dressyr
Trail-/lydnadsprov
Terräng
4–5-gång
Passgång
Tölt
Westernridning

Boskapsgrenar
Tidsgrenar (Timed Events)
Uppvisningsgren
Ridgrenar
Ranchhästgrenar
Tornerspel
Klassisk/akademisk ridning
Hästpolo
Saddle seat

Andra användnings områden
lägerverksamhet
till fritidsverksamhet
att klappas på
till socialt umgänge
till friskvård och rekreation
som kultur- och traditionsbärare
till att få öppna landskap

Hästraser i Sverige
Lipizzaner
Lusitano
Morgan
New Forest
Nordsvensk brukshäst
Paint Horse
Polopony
Pura Raza Española, PRE
(Andalusier)
Russ
Shagya-arab
Shire
Tinker
Welsh cob
Welsh mountain
Welsh ponny
Shetlandsponny
Svensk ardenner
Svensk ridponny
Svenska varmblodiga hästen
(svenskt halvblod)
Svenska varmblodiga travhästen*
(och många korsningsvarianter)
* Hästraser för trav- eller galopptävling med vadhållning.
Achaltekeer
Appaloosa
American Curly
American Pony
American Saddlebred
Angloarabiskt fullblod
Arabiskt fullblod *
Arabiskt halvblod
Basjkir
Brittisk ridponny
Budjonny
Connemara
Dartmoor
Engelskt fullblod*
Exmoor
Falabella
Fjordhäst
Frieser
Hafl inger
Irish Cob
Kallblodstravare*
Kaspisk ponny

Hästen – en atletisk gräsätare
Hästar är till sin natur kringströvande gräsätare som i
vilt tillstånd lever i små flockar (ett ledarsto, en hingst
och några ston till). De letar och äter föda 16–18 timmar per dygn.
Hästen, liten som stor ras, är född atlet. Vilopulsen
ligger på ungefär 30–40 slag per minut och kan öka
till 240 vid ansträngning. Hjärtat hos en vanlig häst på
450 kg väger ungefär 5,5 kg och pumpar cirka en liter

blod per slag. På drygt fyra minuter kan alltså en hästs
hjärta pumpa en kubikmeter blod. Hästen har också
inbyggd ”bloddoping” via mjältens funktion att fylla
på med extra blodkroppar till blodomloppet vid behov.
Hästen som art är mycket anpassningsbar. Den finns
i storlek från ungefär 0,7 meter mankhöjd till cirka två
meter och den kan skaffa sig päls för hårda vintrar eller
hud för heta öknar.

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror

7

Sport och tävling

i världsklass
Trav I Sverige tävlas det i trav med varmblod och
kallblod. Det snabbare varmblodet återfinns på
travbanor världen över medan kallblodstravare endast tävlar i Sverige, Norge och Finland. I landet är
montétravet, som är trav med ryttare, på frammarsch.
De höga publiksiffrorna vid tävlingar och den stora
mängd oavlönat arbete som utförs i samband tävlingar och utanför banorna är tydliga tecken på det stora
folkliga engagemanget i travsporten. Varje år körs
10 000 lopp med vadhållning. Travbanornas utbredning över landet visar att travet är en folksport med en
stark regional förankring.
För att få träna och tävla med en travhäst krävs en
licens. Det finns flera olika typer av licenser men de
två stora grupperna är A-tränare (professionella tränare) och B-tränare (amatörtränare). Det finns runt
400 A-tränare och nästan 8 000 tränare B-tränare.
Kostnaden för att låta sin häst tränas av en professionell tränare varierar mycket men ligger ofta runt
200–300 kr per dag.
Travets ungdomsverksamhet är ponnytravet, som
växer sig allt starkare och bedrivs i stort sett hela
landet. Man tävlar med shetlandsponnyer och russ.
Många av dagens firade tränare och kuskar började
just med det ”lilla travet”.
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Travbanornas utbredning
Storbana
Mellanbana
Småbana

Järvsöfaks är världens bästa kallblod
där förluster mest synes vara olyckliga
tillfälligheter. En hingst med
fantastisk karisma som även är aktiv
i aveln jämsides med tävlandet.
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Travbanan i Tingsryd är norra Europas
första mile-bana (1 609 meter lång).
I körning tävlar man i fyrspann, par och enbet, dvs med
en häst och vagn. Körning som tävlingsgren skapades av
bland andra prins Philip från Storbritannien som själv är
en framgångsrik fyrspannskusk, med fälttävlans tre moment som förebild. Tomas Eriksson är Sveriges främsta
fyrspannskusk med två individuella VM-guld.
Victory Tilly är inte
bara den svenskfödda
travhäst som vunnit
mest genom tiderna.
Han är också unik som
den första svenskfödda
travaren som innehar det
absoluta världsrekordet
(1.08,9). Bilden är
hämtad från elitloppssegern år 2000 och i
sulkyn sitter
Stig H. Johansson.
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Hoppningen är i
särklass den största
grenen inom ridsporten
och Malin Baryard med
H&M Butterfly Flip
är en av hoppningens
största och mest framgångsrika ekipage.

Ridsport Ridsporten delas upp i grenarna hoppning, dressyr, fälttävlan, körning, distansritt och
voltige. För ponny finns även ponnygalopp och
gymkhana. Antalet starter i ridsportens discipliner på
häst eller ponny ligger runt 160 000 per år. Hoppning
är den dominerande tävlingsgrenen. Ungefär tre av
fyra tävlingsstarter inom ridsporten avser hoppning.
Drygt 21 000 ryttare löser tävlingslicens varje år för
att tävla i någon av ridsportens discipliner. Tävlingar
arrangeras på lokal-, regional-, nationell- och elitnivå
i någon av Svenska Ridsportsförbundets närmare
1 000 klubbar i landet. För att tävla över lokal nivå
krävs att hästen eller ponnyn har tävlingslicens. Den
övre åldersgränsen för att tävla med ponny är i Sverige
18 år. Ridning är även den största handikappsporten
i Sverige och är handikappkörning är till exempel en
gren på frammarsch. Inom ridsporten finns även en
omfattande handikappsverksamhet med både utbildning och tävling.

Dressyren är den grund varpå
all ridning vilar. Jan Brink och Björsells Briar
är Sveriges just nu mest framgångsrika
ekipage med ett individuellt EM-silver.
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Galopp I galopp tävlar engelska- eller arabiska fullblod. Det arabiska fullblodet tävlar endast i ett fåtal
lopp som är öppna för bara arabiska fullblod. Cirka
1 400 engelska fullblod och 50 arabiska fullblod tävlar
i Sverige under årets drygt 80 tävlingsdagar
Det finns drygt 60 professionella tränare och 200
amatörtränare inom galoppsporten. I loppen rids hästarna vanligtvis av de 25 professionella jockeys eller
lärlingar som finns i landet.
Galoppsporten bedrivs framförallt på banorna
Täby Galopp, norr om Stockholm och Jägersro Galopp i Malmö. Enstaka tävlingsdagar äger rum på
Strömsholm, utanför Västerås, på Blommeröd utanför Höör och i Göteborg Galopp som invigdes som
ny bana år 2002.

12
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Totalisatorspel I Sverige sker spel och lotterier
inom ramar som staten har angivit. Svenskar spelar
för cirka 4 000 kr per person och år och nästan 1 200
kr av denna summa är spel på trav och galopp, vilket
gör att vi tillhör de länder i Europa som spelar mest
på hästar. Totalt omsätter den svenska spelmarknaden närmare 36 miljarder och av dessa utgör drygt
10 miljarder spel på trav och galopp. Mellan 2 och
3 procent av vadhållningen utgörs av spel på galopp.
Huvuddelen av spelet, cirka 75 procent, sker genom
de över 2 000 ombud som finns utspridda över landet. Resterande spel sker direkt vid banorna eller via
internet. Den finns ett rikt utbud av olika spelformer.
Allra störst och mest känd är V75 som årligen omsätter
4 miljarder.

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) ansvarar
sedan 1973 för spelet på landets 36 trav- och galoppbanor och verkar för att långsiktigt trygga förutsättningarna för den svenska trav- respektive galoppsportens utveckling. I praktiken sker detta genom att 8 kr
för varje hundralapp i spelet återförs till de aktiva.
ATGs medel till sporten har tre mottagare: banorna, hästsportens aktiva (prispengar, unghäststimulans,
uppfödar- och tränarpremier) samt till de två centralförbunden för trav och galopp. Förstapriset i ett lopp
kan variera från ungefär 5 000 kr till 2 500 000 kr.
Unghäststimulans tilldelas tvååriga travare som i premielopp klarar av förutbestämda tider. Uppfödare får
automatiskt en uppfödarpremie om en egen uppfödning har sprungit in pengar i något lopp oberoende
om vem som vid det aktuella tillfället äger hästen.
Tränarpremie utdelas till en professionell tränare om
en häst i dennes träning får en placering ett till sex i
ett totalisatorlopp med förstapris upp till 19 000 kr.
Statens intresse i spelet består av två delar. Den
största delen är totoskatt på spelet som motsvarar cirka
11 procent av omsättningen (1 172 Mkr år 2003). Den
andra delen är ett åtagande som ATG har med staten

Andelar på den svenska spelmarknaden

Bingo,
kasino m m
22 %
Svenska spel
50 %
ATG
28 %

att årligen bidra med 38 miljoner kr som avsätt till
Nationella Stiftelsen, NS, för övergripande insatser av
riksintresse för all hästsport och hästhållning .
I kostnaderna för att administrera spelet ingår även
nettokostnaderna för att driva de så kallade ATG
klinikerna som administreras i NS regi. Tillsammans
med ATG, AGRIA och LRF bildar NS stiftelsen
Svensk Hästforskning som årligen skall avsätta 5 Mkr
till forskning som bl a ämnar till att förebygga sjukdomar och skador samt att bidra till en god hästhållning.

Fördelning av spelet

Aktiva (prispengar m m): 8 kr
ATG, travbanorna m m: 10,70 kr
Totoskatt: 11, 30 kr
Tillbaka till spelarna: 70 kr

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror
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Upplevelser
och möjligheter
Svensk hästnäring kan liknas vid en folkrörelse som
har vuxit sig allt starkare under senare år. Ursprunget
till folkrörelsen står till stor del att finna i återföringen
av medel från totalisatorspelet till sporten. Sverige är
även en del av en europeisk trend med ett ökande
intresse för hästar vilket bland annat visar sig i att
antalet hästar i landet stadigt ökat under senare år. Vi
är nu ett av Europas hästtätaste länder och att många
människor är engagerade i hästar visar sig bland annat
genom att ridsporten är en av landets största idrottsgrenar räknat i antalet utövare. Många människor har
även ett mer passivt intresse för hästar genom t ex spel
eller att en familjemedlem har ett hästintresse.
Publiksport Hästsport är en stor publiksport i
Sverige. Under 2003 hade de svenska trav- och
galoppbanorna över 2,1 miljoner besökare. De internationella ridsportstävlingarna som äger rum i landet:
Göteborg Horse Show i Scandinavium, Stockholm
International Horse Show i Globen och Falsterbo
Horse Show tar årligen emot 180 000 besökare. I
svensk tv är travet den tredje mest televiserade sporten
efter fotboll och ishockey.
Hästägaren Att vara hästägare är framförallt ett
engagemang som kräver mer än andra fritidsintressen. Alla hästar behöver daglig tillsyn vilket kräver
både god planering och ett stort intresse. En hästägare
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är oftast en privatperson men behöver nödvändigtvis
inte vara det, även olika typer av klubbar, företag,
föreningar och lantbruk kan stå som ägare. De mer
avancerade formerna av ägande fyller vanligtvis funktionen att finansiera dyra sportdjur eller avelsdjur. Att
äga en häst är förknippat med kostnader för foder,
stallplats, hovslagare, veterinär m m. Genomsnittskostnaden för att äga en häst är ungefär 18 000 kr per
år men kostnaden varierar mycket från häst till häst.
En egenskött ponny kan kosta 3 000 kr per år och en
professionellt skött tävlingshäst kan kosta 100 000 kr
per år eller mer att äga.
Ridklubbar och ridskolor Ungefär 220 000 personer är anslutna till landets ridklubbar. Den överväldigande delen av medlemmarna, cirka 85 procent,
är kvinnor. Av det totala medlemsantalet är drygt
100 000 flickor som är yngre än 25 år. Av de nästan
1 000 klubbarna driver 540 stycken ridskola. Ridsporten erbjuder utövarna både ett fysiskt tränings- och
tävlingsmoment samt en avsutten brevidverksamhet.
Den senare delen kanske inte bäst karaktäriseras om
idrott, utan består snarare av omsorg och ansvar för
hästen. Detta innebär att det inom ridsporten finns
utrymme även för den person som inte har framgång
på tävlingsarenan eller har ambitionen att göra det.

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror
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Westernridning är framför allt en tävlingssport i landet
men ryttarens kunskaper kan även komma till praktisk
användning. Bilden visar boskapsdrivning utanför Skövde.

Hästturism och ridläger Hästturism är en tämligen ny och växande företeelse i Sverige. I landet finns
omkring 500 företag som använder sig av häst helt
eller delvis i sin turismverksamhet. Som kund erbjuds
man ett varierat utbud som spänner över allt från
grundkurser i ridning till avancerade flerdagarsritter.
Vanligast förknippat med hästturism är turridning
som för det mesta innebär att kunderna erbjuds en
längre tur med matsäck eller liknande. Ridläger är
en företeelse som är tämligen unik för Sverige. Under
framförallt sommarmånaderna lär sig barn och ungdomar att rida bättre och att rida i skog och mark.
Nya influenser Hästintresset i Sverige har under
de senaste årtiondena utvecklats även utanför den
traditionella hästsporten. Detta visar sig bl a genom
ett ökat antal hästraser i landet och genom växande
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intresse för nya inriktningar såsom westernridning
och klassisk dressyr. Islandshästar har funnits i landet sedan slutet av 1800 -talet och var förr populär i
egenskap av vara en liten och pålitlig arbetshäst. Idag
används islandshästarna dels för turridning, dels för
tävling. Westernridning är en tävlingssport som utvecklats i USA utifrån de krav som finns på häst och
ryttare för att kunna sköta och fösa boskap. I Sverige
finns ett femtiotal klubbar med närmare 4 000
medlemmar. Klassisk dressyr inbegriper begreppen
akademisk och barockridning. Syftet med dressyren
är att nå svårare dressyr rörelser utifrån koncept och
läromästare från förr.
Social betydelse och utvecklingsmöjligheter Att
ha hästen som ett fritidsintresse är något som bådar
för ett livslångt lärande och personlig utveckling. I

umgänget med hästar lär man sig ansvarstagande,
organisationsförmåga och att samarbeta. Det stora
hästintresset i landet är ett tecken i sig själv på det fysiska och psykiska välbefinnande som kontakten med
hästar innebär
Ett hästintresse grundläggs ofta tidigt i livet. T ex
är ridsport den aktivitet näst efter fotboll som arrangerar flest aktiviteter för barn och ungdomar mellan
7–25 år. Att så många unga människor på ett lärande
sätt utvecklar positiva social värden är kanske det viktigaste bidraget från hästnäringen till samhället.
Inom hästnäringen finns utrymme för fortsatt utveckling inom en rad vitt spridda områden. På senare
år har hästens betydelse för landsbygdsutveckling
uppmärksammats allt mer. Möjligheten att i en mer
öppen miljö och med mindre omkostnader få utlopp
för sitt hästintresse kan vara ett starkt incitament som

Kallblodstravaren passar också som
barockhäst. Här hingsten Hårfagre
med sin ägare Eva Jälmbrant.

gör det attraktivt för personer att flytta från ett boende i stadsmiljö till landsbygden. Att hästsektorn i stora
delar utgörs av småföretagande, ofta i samverkan med
jordbruket, är också ett viktigt bidrag till att behålla
en livskraftig landsbygd.
Ridsporten är Sveriges största handikappsidrott.
Ungefär 2 000 personer med fysiska funktionshinder
och 2 000 personer med kognitiva funktionshinder
fritidsrider eller använder ridningen som komplement
till vanlig sjukgymnastik, s k terapiridning. Terapiridning leds av en person med sjukvårdsbakgrund och
fritidsridning leds av en person som är utbildad inom
hästyrket. För personer med rörelsehinder ger ridning

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror
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Ridning för ryttare
med funktionshinder
är en av de största
handikappidrotterna.
Många funktionshindrade får också
hjälp i sin habilitering
av ridningen.
Helena Hagberg har
bland annat deltagit
i Paralympics.

träning av koordination, balans och styrka. Detsamma kan sägas om ridning för personer med kognitiva
funktionshinder och här kan hästen dessutom vara ett
slags gränssnitt som personen kan förmedla tankar
och känslor genom.
Brukshästar Med brukskörning avses framförallt
skogskörning. Modern skogskörning med häst är i
vissa fall ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt alternativ till skogsmaskiner. Detta gäller speciellt småskaligt skogsbruk, tätortsnära skogsbruk och
känsliga naturområden där man vill nyttja hästen
för att göra så liten åverkan som möjligt. Skogshästar
används vid utkörningen av mer än 1 miljon m3 virke
per år. Ett par hundra personer arbetar professionellt
i skogen med hjälp av häst under stora delar av året.
Ytterligare många fler använder hästen i det egna
skogsbruket eller i mindre skala.
Vid skogskörning används ofta den nordsvenska
brukshästen. Tillsammans med russet, kallblodstravaren och den svenska ardennern betraktas den
som utrotningshotad husdjursras.

18

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror

Hästar skapar
arbete och produktion
Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför
en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till
svensk hästnäring. En hästägare behöver t ex köpa
foder och utrustning, hyra stallplats, anlita hovslagare
och veterinär m m. Alla näringsverksamheter i landet
som är knutna till hästar får sammantaget en avsevärd samhällsekonomisk betydelse. Hästnäringens
betydelse för samhällsekonomin kan beskrivas med
parametrar som omsättning, skatteintäkter och sysselsättning. En jämförelse med andra näringsgrenar
kan även göras genom att se hur mycket hästnäringen
bidrar till landets bruttonationalprodukt.
Omsättning Hästnäringen omsätter totalt 20 miljarder årligen. Siffran kan jämföras med t ex IKEA
som omsätter runt 7 miljarder i Sverige.
Spelet på trav och galopp utgör ungef är hälften av oms ättningen inom svensk hä stnäring. I
Sverige spelas det årligen för över 10 miljarder på
hä st. Genom att en del av spelets oms ättning återförs till sporten, blir spelet en ekonomisk drivkraft
för trav, galopp, banor samt avel- och uppfödningsarbete.
Skatter Svensk hästnäring bidrar med över 4 miljarder i skatteintäkter till offentlig verksamhet. En
stor del av detta bidrag, 1,2 miljarder utgörs av totalisatorskatten. Övriga skatteintäkter är inkomstskatter

Hästnäringen
… omsätter 20 miljarder varje år och
genererar upp till 26 miljarder i ytterligare
samhällelig omsättning.
… utgör 0,34 % av BNP.
… genererar över 4 miljarder i skatteintäkter.
… skapar betald sysselsättning motsvarande
10 000 heltidstjänster.
… och genererar ytterligare sysselsättning för
18 000 heltidstjänster i övriga samhället.

Hästnäringen omsätter totalt 20 miljarder!

Lantbruket
(främst foder): 2,6

Varor och
tjänster: 1,9

Ridsport: 1

Spel och
organisationer:
10,8

Trav och galopp: 2,6
Turism: 0,2
Avel och uppfödning: 0,9
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Var tionde häst i landet ger upphov till ett helårsarbete.

som betalas av personer sysselsatta inom näringen,
varuskatter och mervärdeskatt på varor och tjänster.
Sysselsättning Hästnäringen genererar betald sysselsättning som motsvarar nästan 10 000 heltidstjänster i
Sverige. Som jämförelse betyder detta att hästnäringen
sysselsätter nästan dubbelt så många personer som t ex
ICA. Utöver avlönad sysselsättning ryms inom hästnäringen ett obetalt engagmang som i tid motsvarar
tiotusentals heltidstjänster inom t ex travsporten och i
avel- och uppfödningsarbete.

Hästnäringen genererar
uppemot 10 000 heltidsarbeten!

Avel och uppfödning: 700

Turism: 200

Spel & organisationer: 500
Trav & galopp: 2 700
Ridsport: 1500

Lantbruket
(främst foder): 2 200
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Varor & tjänster: 1 700
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Hästnäringen skapar omsättningen och
sysselsättning även utanför näringen!

Spridningseffekter Hästnäringens effekter på den
svenska ekonomin sträcker sig emellertid längre än
den omsättning och sysselsättning som direkt kan
kopplas till hästanknutna verksamheter. Ett företag som arbetar med hästturism behöver t ex betala
för utrustning, byggnader, foder, försäkring, vatten
m m. En affär som säljer utrustning behöver i sin tur
hyra en lokal, betala el, köpa marknadsföringstjänster
m m. Effekterna av enda verksamhet sprider sig som
ringar på vattnet och får effekter i flera led. Spridningseffekterna blir dessutom förstärkta när hästturismföretagaren och personer anställda i en affär som
säljer hästsportsartiklar konsumerar för sina löner.
Att arbete uträttas inom hästnäringen betyder även
att arbetstillfällen skapas i resten av samhället genom
spridningseffekter.

På landets
största hästmässa,
Eurohorse i Göteborg,
återfinns över
200 utställare
och nästan
80 000 besökare.

Spridningseffekterna på omsättning från hela hästnäringen kan uppskattas till uppemot 26 miljarder.
Det betyder att för varje krona som omsätts inom
hästnäringen kommer ytterligare en krona att omsättas
i resten av samhället.
Upp till 18 000 heltidstjänster tillkommer i samhället som spridningseffekter från hästnäringen. För
samhället i stort kan man således hävda att var tionde
häst i landet ger upphov till ett helårsarbete.
Vadhållningen på hästar har en särskilt hög sysselsättningsskapande effekt genom att pengar förs från
spelet till aktiva inom hästsporten. Varje anställd på
ATG kan i detta perspektiv betyda sysselsättning för
upp till 14 andra personer.
Hästnäringens bidrag till landets bruttonationalprodukt Ett ytterligare sätt att få ett mått på hästnäringens ekonomiska betydelse är att undersöka dess
bidrag till landets bruttonationalprodukt (BNP), som
är det sammanlagda värdet av de varor och tjänster
som produceras i landet, oftast beräknat på årsbasis.
Hästnäringen bidrar med 8 miljarder till landets
BNP, vilket motsvarar 2/3 av hela Gotlands bidrag.
Hur produktiv en verksamhet är kan beräknas genom att ta försäljningsvärdet av alla varor och tjänster
från verksamheten minus kostnader för insatsvaror för
att få fram ett förädlingsvärde. Varje person sysselsatt
inom hästnäringen genererar ett förädlingsvärde som

uppgår till 480 tkr per år. Motsvarande siffra för jordbruket och landets tillverkningsindustri är 400 respektive 612 tkr per år. Sysselsatta inom hästnäringen
bidrar därmed till landets BNP på en nivå som kan
sägas ligga emellan sysselsatta inom jordbruket och
sysselsatta inom tillverkningsindustrin.

Hästars behov av foder, strö och bete bidrar till att hålla
landskapet öppet och ger stora intäkter till lantbruket.

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror
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Människor
och hästar

Arbete med hästar kan innebära allt från ett fritidsintresse till ett heltidsarbete som ställer höga krav
på utbildning och kompetens. Under sin livstid kan
hästen och hästägaren komma i kontakt med ett stort
antal yrkesgrupper.

Bonde
Tränare
Försäkringstjänsteman
Foderleverantör
Säljare av utrustning
Skötare
Veterinär
Transportör
Ridlärare
Jockey
Kusk
Massör
Uppfödare
Hovslagare

Som hovslagare arbetar man ofta som egenföretagare
och arbetet kräver stor noggrannhet och precision.

22

H ä sten i Sverige – betyder m er ä n du tror

I Djurskyddslagen
”4§ Djur skall hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet
att bete sig naturligt.”

I ATGs Hästklinikers regi har ett femtiotal
veterinärer genomgått det treåriga utbildningsprogram som ger hästspecialistkompetens.

Utbildningsmöjligheter För att hästnäringen skall
kunna fortsätta att utvecklas och för att säkra internationell konkurrenskraft och en god djurhållning
krävs fortsatt tillgång på välutbildad och kompetent
personal.
Några utbildningsvägar för att arbeta med häst
Vid SLU
Veterinär
Veterinärsutbildningen är en 5,5 år lång yrkesutbildning som ger legitimation att utföra veterinäryrket.
Sveriges Veterinärmedicinska sällskap har tagit fram
ett treårigt utbildningsprogram för den som önskar
specialutbilda sig för häst t ex vid ATGs hästkliniker.

Hovslagarutbildning
Hovslagarutbildningen är en tvåårig utbildning som
varvar teori och praktik. Utbildningen motsvarar de
krav som Statens Jordbruksverk ställer kräver för
certifiering.

Husdjursagronom
Husdjursagronomprogrammet är en 4,5 år lång utbildning vid SLU. Husdjursagronomen arbetar för att
de djur (bl a hästen) som människan håller för livsmedelsproduktion, sport och sällskap ska fungera
och må bra.

Övriga

Hippologprogrammet
Hippologprogrammet är en tvåårig utbildning med
tre inriktningar: ridlärare, stallchef samt trav och galopp. Utbildningen äger rum vid riksanläggningarna
Wången, Flyinge och Strömsholm.

Utbildning i privat regi
I privat regi finns ett stort utbud av kurser och utbildningar som spänner över allt från individuellt anpassade ridutbildningar till hästmassage, kiropraktik, hovslageri m.m.

Djursjukvårdare
Djursjukvårdare är en tvåårig utbildning som varvar
teori och praktik. Djursjukvårdaren arbetar under
ledning av veterinär eller självständigt med sällskapsdjur och hästar.

Fortbildningsmöjligheter
Yrkesinriktad utbildning finns vid Hästsportens Folkhögskola på Strömsholm och bl a KomVux har påbyggnadsutbildningar. SLU erbjuder fortbildningskurser i ämne som avel, utfodring, hälsa, byggnation m m.

Gymnasier
Det finns ett 40-tal naturbruksgymnasier som ger
grundläggande hästkompetens. I regel förbereds
eleverna att klara yrkesprovet för hästskötardiplom.
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Organisationer
Här följer en presentation av några av de större organisationerna inom hästnäringen. Hur du kontaktar
dom och andra organisationer inom näringen hittar
du information om på nästa sida.

AB Trav och Galopp (ATG) har till uppgift att organisera spel på häst på landets
trav- och galoppbanor. Företaget bildades
1973 med syftet att säkra trav- och galoppsportens ekonomi genom att arrangera spel på hästar.
Företaget ägs till 90 procent av Svenska Travsportens
Centralförbund och till 10 procent av Svensk Galopp.
Staten utövar kontroll av verksamheten genom sin rätt
att tillsätta sex av tolv ordinarie styrelseledamöter varav
en är ordförande.
Svenska Travsportens Centralförbund
(STC) har till uppgift att organisera, leda
och utveckla svensk travsport. Förbundet
är även ett serviceorgan för travsällskapen,
aktiva och intresserade samt är avelsorganisation samt
stamboks- och registerförande förening för de varmblodiga och kallblodiga travarraserna.

Svenska Hästavelsförbundet (SH) är
avelsorganisation för alla de hästraser som
inte ryms inom ramen för STC och SGs organisation. SH har 23 direktanslutna föreningar omfattande 31 raser. De flesta medlemsföreningarna är själva stamboks- och registerförande. Ändamålet
med SH är att företräda medlemmarnas gemensamma
intressen samt att främja kvaliteten och utvecklingen av
den svenska hästaveln.
Nationella Stiftelsen för Hästhållningens
Främjande (NS) fungerar som ett samarbetsorgan för trav-, galopp, ridsport samt
hästavel i Sverige. Organisationens uppgift
är att främja hästhållningen i Sverige med särskild tonvikt på utbildning, veterinärmedicin, djurskydd, avel och
uppfödning, verksamheter av intresse för hästnäringen
som miljö- och IT-frågor samt att tillvarata svensk hästnärings intressen på det näringspolitiska området. Stiftelsen har även ansvar för riksanläggningarna; Flyinge,
Strömsholm och Wången. Stiftelsen äger också ATG
Hästklinikerna AB med 21 kliniker, Skara Hästsjukhus
och Hovslagarskolan i Skara.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är en
intresse- och näringslivsorganisation för
L F
dem som äger eller brukar jord och skog.
Affärer baserade på landets hästar utgör
en stor och växande verksamhet i lantbruksföretag.
LRF satsar därför på utbildning, avel, hästturism och
hästsport och bidrar till att skapa ökad förståelse mellan hästägare, markägare och ryttare både på riksplanet
och regionalt.

R

Svensk Galopp (SG) är STCs motsvarighet inom galoppsporten. SG är avelsorganisation samt stamboks- och registerförande
förening för den engelska fullblodsrasen.
Svenska Ridsportförbundet (SvRf) verkar för att främja ridning. körning och voltige
som motion, folksport och tävlingsidrott.
Förbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle samt arbetar
med framtidsfrågor, utbildning, råd och service.
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SLU utbildar och forskar kring häst. Såväl om
den friska som sjuka hästen, dess utfodring
samt stallmiljö. Den strategiska satsningen
Hippocampus vid SLU/SVA utgör ett nav för
forskning, utbildning och information.

Hästen

Vill du veta mer om hästar
och hästsektorn i Sverige?

i Sverige

• Om trav och travhästar:
Svenska Travsportens Centralförbund
Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, 08-627 20 00
www.travsport.se

Du kan också läsa:
• Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse
SLU ().
Kan beställas från Institutionen för ekonomi, SLU
tel: 018-67 18 00

• Om galopp och galopphästar:
Svenska Galoppförbundet, Hästsportens Hus
161 89 Stockholm, 08-627 20 00, www.galoppsport.se

• Handlingsplan för hästsektorn
Jordbruksdepartementet ().
Kan laddas ner genom länken:
www.jordbruk.regeringen.se/

• Om vadhållning på hästar och spel:
AB trav och galopp, ATG, Hästsportens hus
161 89 Stockholm, 08-627 20 00, www.atg.se

• Sverige som Hästland
LRF, m fl. ().
Kan laddas ner genom: www.lrf.se

Med 300 000 hästar i landet behövs nästan 300 000 hektar eller
600 000 fotbollsplaner för att försörja dem med foder. Det motsvarar
ungefär lika mycket som halva Skånes åkerareal!

• Om ridsport och ridskolor:
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus
Strömsholm, 730 40 Kolbäck, 0220-456 00
www.ridsport.se

• Nationellt utvecklingsprogram för svensk
hästnäring
Nationella Stiftelsen ().
Kan laddas ner genom länken: www.ridsport.se/ns/
innehall.html

En annan dimension

• Om hästavelsföreningar, registrering
och avelsvärdering för andra raser än
trav och galopphästar:
Svenska Hästavelsförbundet, Herrskogsvägen 2
730 40 Kolbäck, Strömsholm, 0220-454 00
www.swehast.se

– betyder mer än du tror

Som halva Skånes åkermark

”En fotboll kan man väl i och för sig klappa – men att klappa en häst
ger liksom en helt annan dimension! Och inte gnäggar bollen
särskilt igenkännande när man hämtar den heller.”
(kommentar i stallet)

Ekonomi
”Hästnäringen i Sverige är idag en mångmiljardindustri. Näringen
skapar bl a sysselsättning motsvarande 28 000 helårsarbeten.”
(ur Hästnäringens samhällsekonomiska betydelse i Sverige, )

”Hästar hjälper människor”
Att umgås med hästar ger både kondition och meditation, menar
Agneta Enertz, arbetsterapeut i Trelleborg som vid sidan av sitt
vanliga jobb startat hälsoridning.
– De hjälper människan att hålla sig frisk i både kroppen och själen.
(ur tidskriften Må Bra, september )

• Om regler för hästavel och hästsemin,
import och export av hästar, m m:
Statens Jordbruksverk, 551 82 Jönköping
013-15 50 00, www.sjv.se
• Om hästturism och hästföretagande:
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
105 33 Stockholm, 0771-573 573, www.lrf.se

• En svensk hästpolitik (SOU 2000:109)
Kan beställas från Fritzes förlag, tel: 08-690 91 90
• Hästen för arbete, sport och fritid. Ramprogram
för hästforskning vid SLU och SVA ‒. Finns
som pdf-fil via http://hippocampus.slu.se eller via
Publikationsservice på SLU, tel: 018-67 11 00
text:

Hästen i Sverige idag, Elsa Bexelius
Övrigt, Dag Johansson

bilder:

Jan Andersson, s ‒
P&R-Andersson Pressbild, s , s  nederst, s ,
s  höger, s , s 
Elsa Bexelius, Framsida, s 
Bibbi Bonorden, s 
Christer Ehrling, s  överst
Elitfoder, s  nederst
Cenneth Hall, s  överst höger
Hemlin Foto, s 
Sara Holmgren, s 
Martin Larsson, s 
Svenska Ridsportförbundet, s  överst vänster,
s  nederst, s , s  vänster
Roland Thunholm, s , s , s  överst
Katrin Wallberg, s 

form:

Maria Capandegui, Informationsavdelningen, SLU
Torbjörn Östling, Informationsavdelningen, SLU

• Om forskning och utbildning:
Hippocampus vid SLU/SVA
Box 7018, 750 07 Uppsala
018-67 10 00, http://hippocampus.slu.se
• Om islandshästridning:
Islandshästförbundet www.icelandichorse.se
• Om westernridning:
Western Riders Association of Sweden, WRAS,
www.wras.nu
• Om brukshästverksamhet:
Föreningen Skogshästen.
www.skogshasten.com

Under de senaste årtiondena har det hippologiska området i Sverige snabbt
utvecklats till att bli mycket mångfacetterat. Inom den traditionella
hästsporten är svenskt trav- och ridsport internationellt framgångsrik.
Därutöver har flera nya inriktningar kommit till. Aldrig tidigare har det
exempelvis funnits så många hästraser i vårt land som nu. Aldrig heller har
det funnits så många influenser i fråga om ridteknik och hästhållning - från
när och fjärran och från historien.

Hästen
i Sverige
– betyder mer än du tror
Hästsportens Hus
161 89 Stockholm
Tel. 08-627 20 00

Wikströms, Uppsala 1040301
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