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LRF Häst 

Branschorganisation som arbetar för Sveriges hästnäring genom politisk påverkan, marknadsanalyser, 

företagsutveckling och marknadskommunikation. 

Övergripande mål: Fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft 

Verksamhetsområden för att nå målen 

 Bransch- och företagsstatistik 

 Positionering av hästen i jordbrukspolitiken 

 Stöd i utvecklingen av hästföretagande 

 Stöd i utvecklingen av hästföretagande 

 Regelförenkling och påverkan på tillämpning och myndigheters attityd 

Nio branschorganisationer ingår i Hästrådet 

 Svenska Ridsportförbundet, SvRF 

 Svenska Islandshästförbundet, SIF 

 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT 

 Svenska Hästavelsförbundet, SH 

 Svensk Travsport, ST 

 Western Riders Association of Sweden, WRAS 

 Brukshästorganisationerna Samarbetskommitté, BRUNTE 

 Svensk Travsport, ST 

 Ridskolornas Riksorganisation, RRO 

 Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är med som stödjande part 

Hästrådet ger rekommendationer om inriktningen på LRF Hästs arbete. 

Hästdelegationen består av sju representanter varav två ledamöter från LRFs riksförbundsstyrelse. 

Hästdelegationen har det strategiska ansvaret för prioriteringar av arbetsinriktning och beslutar vilka positioner 

som ska tas inom LRF Hästs ansvarsområde. 

  



 

HNS verksamhet 

Främja svensk hästnäring och utveckla Hästnäringens Riksanläggningar. Stötta ungdomsverksamheten via 

satsningen Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). Vid sidan av Riksanläggningarna och HUS arbetar HNS med 

övergripande utvecklingsprojekt och gemensamma frågor för hästnäringen. 

HNS uppdrag 

 HNS har ett organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången 

och för att dessa utnyttjas optimalt av svensk hästnäring. 

 HNS ska arbeta för att det finns kvalitativa och för hästnäringen relevanta utbildningar. 

 HNS ska främja avel och uppfödning i syfte att få fram hästar som är konkurrenskraftiga i ett internationellt 

perspektiv. Detta görs bland annat via olika utvecklingsprojekt samt genom att vara en remissinstans för 

berörda myndigheter. 

 HNS ska arbeta med de gemensamma frågor och utmaningar för hästnäringen. 

 Att främja forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att stärka hästnäringen. 

FINANSIERING 

Får ett årligt anslag, som grundar sig på statens villkor för spel på hästar. I villkoren ingår att medel från 

spelöverskottet ska avsättas som anslag för övergripande insatser av riksintresse för svensk hästnäring. Detta 

anslag utbetalas av ATG som ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp.  

Medlen användas på följande sätt: 

 Särskilda barn- och ungdomssatsningar inom hästsektorn. 

 Utbildningsverksamhet, inklusive hästsportens ansvar för delfinansiering av hippologiska 

högskoleutbildningen. 

 Särskilda utvecklingsprojekt inom hästsektorn, avel-/uppfödningsprojekt. 

 Säkerställande av verksamheten vid riksanläggningarna samt åtgärder avsedda att stärka hästsektorns 

utveckling och internationella konkurrenskraft. 

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) är en paraplyorganisation inom svensk hästnäring.  

För uppdraget att fungera som en plattform för näringen har HNS dels ett Representationsråd och dels ett antal 
kommittéer inom viktiga områden där de större hästorganisationerna är representerade. 

Hästnäringens Representationsråd 

Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i Hästnäringens Representationsråd (HRR). I rådet 

ingår representanter från: 



 AB TRAV OCH GALOPP (ATG) 

 LRF HÄST 

 SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET (SVRF) 

 SVENSK TRAVSPORT (ST) 

 SVENSK GALOPP (SG) 

 SVENSKA HÄSTAVELSFÖRBUNDET (SH) 

 SWEDISH WARMBLOOD (SWB, TIDIGARE ASVH) 

 SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDET (SIF) 

 WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN (WRAS). 

 SVENSKA PONNYAVELSFÖRBUNDET (SPAF) 

 HÄSTNÄRINGENS YRKESNÄMND (HYN) 

 BRUKSHÄSTORGANISATIONERNAS SAMARBETSKOMMITTÉ (BRUNTE) 

 

Kommiteeer 

 Antidopning och Medicineringskommitté 
Hästnäringens Antidopning och Medicineringskommitté (HAMK) fungerar som ett nätverk för frågor om 
dopning och otillåten medicinering inom hästnäringen. 

 Arbetsmarknadskommittén 
Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté fungerar som ett nätverk för frågor om arbetsmarknad och 
företagande inom hästnäringen. 

 Avelskommittén 
Hästnäringens Avelskommitté fungerar som ett nätverk för avels- och uppfödningsfrågor inom 
hästnäringen. 

 Djurvälfärdskommittén (WRAS ordförande) 
Hästnäringens Djurvälfärdskommitté fungerar som ett nätverk för djurskyddsfrågor inom hästnäringen. 

 Miljökommittén 
Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen 

 Smittskyddskommittén 
Hästnäringens Smittskyddskommitté fungerar som ett nätverk för frågor om smittskydd inom 
hästnäringen. Kommittén ska bevaka och behandla för hästnäringen aktuella och gemensamma 
smittskyddsfrågor. 

I HNS verksamhet igår även: Riksanläggningarna, Stiftelsen Hästforskning, Hästföretagarcentrum, European 

Horse Network samt Webbportalen HästSverige. 

HNS driver ett antal projekt där bla. Hästnäringens Ungdomssatsning HUS ingår.  



 

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk 

hästsektor. Nämnden ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande: 

 arbetet med fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus 

 kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning 

 arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor 

 kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter 

 frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling 

HYNs organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens 

organisationer: 

 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 

 Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen 

 Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, BRUNTE 

 Hästföretagarna 

 Hästyrkesförbundet 

 Ridskolornas Riksorganisation 

 Svensk Galopp 

 Svensk Travsport 

 Svenska Hovslagareföreningen 

 Svenska Hästavelsförbundet, SH 

 Svenska Islandshästförbundet 

 Svenska Ridsportförbundet 

 Sveriges Ridlägers Riksförbund 

 Travtränarnas Riksförbund 

 Western Riders Association of Sweden 
 
 
 

 
 
Paraplyorganisation vars syfte är att samla svenska westernföreningar och arrangörer som har westernridningen 
som intresse. Medlemmar är: 

 AAAworks AB/Bökeberg Arena 

 SWShows (Scandinavian Western Shows) 

 Western Riders Association of Sweden WRAS 

 WRIS (Westernryttarna I Skåne) 
 
Arbetar främst med att arrangera Western SM en gång per år, Westerngalan, Samt ta fram en enhetlig 
tävlingskalender. 

 

http://www.facebook.com/Bokebergs.Arena?fref=ts
http://www.swshows.se/
http://www.wras.se/
http://www.wris.se/

