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John Deere
Med frontlastare. 
Mått: L: 38 cm, 
B: 25,5 cm, H: 18 cm.
Art. 90 27 165

24900
(311,- inkl. moms)

Växelplog
Mått: L: 25 cm.
Art. 90 21 461

7500
(94,- inkl. moms)

LEGO traktor med kran
Technics.
Art. 90 37 747

39900
(499,- inkl. moms)

1.16000
(1.450,- inkl. moms)

Tramptraktor, Modell Massey Ferguson 5470
Kvalitetsleksaker från Rolly Toys. Från 3 år. Med justerbar sits och 
frontlastare. Levereras med massiva hjul. 
Längd: 146 cm. Vikt: 11 kg. 
Art. 90 28 715

Ingen expeditionsavgift - Vi levererar över hela Sverige - Köp på www.p-lindberg.se
Ingen expeditionsavgift. Fraktfritt vid köp över 2000:- exkl. moms (2500:- inkl. moms), med undantag för varor märkta med frakttillägg

Eva har fattat galoppen 
”Kunderna har hittat mig.
Jag har ofta kö till mina boxar”
På Solbacka i Vallentuna ut-
anför Stockholm bedriver Eva 
Isacsson Sjunnesson uppföd-
ning av fullblod. Hon har sysslat 
med avel i liten skala i 25 år. På 
gården finns sju avelsston och 
6 sex avvanda årsföl.

– Galopphästar är min passion se-
dan jag fick chansen att börja rida på 
Täby Galopp i 15-årsåldern. Jag blev 
fast efter att ha ridit i ridskola som 
så många andra hästtjejer, säger Eva 
Isacsson Sjunnesson.

För att lyckas med avel krävs, för-
utom tur och att hitta rätt blodslin-
jer, en helhetssyn. 

Eva förespråkar en naturlig och 
sund uppfödning på hästarnas vill-
kor. Motion och utfodring är avgö-
rande för att få starka tävlingshästar. 
Galopphästar ska bli starka, uthål-
liga och smidiga för att lyckas i täv-
lingarna. 

Utfodrar med hösilage
Eva använder ett speciellt datapro-
gram för att räkna ut foderstaten för 
varje häst. Fölen kontrolleras under 
hela uppväxttiden tills de säljs på 
auktion eller går vidare till tränare.

– Jag har utfodrat med hösilage i 
25 år. Jag var en av de första i Sverige 
som använde hösilage, vilket andra 
hästägare betraktade som kofoder.

Sex av de sju stona är inackorde-
rade, ett äger Eva själv och hon 
sköter allt som rör hästarna. Fle-
ra ägare bor långt borta och de 
litar helt på Evas kompetens. 
När fölen blivit 1,5 år är det 
dags för träning och de som 
ägarna inte själva sätter i trä-
ning säljs på den årliga auk-
tionen. Att få kunder har inte 
varit svårt.

Planerar att utöka
– Kunderna har hittat mig. De 
flesta inom galoppsporten vet 
vem jag är och jag har ofta kö till 
mina boxar. Jag har väldigt trevliga 
ägare och de är de bästa ambassadö-
rerna för vår verksamhet, säger Eva 
som planerar att utöka med ytterli-
gare två boxar.

Hennes företag Horsenature 
innebär mycket arbete med 
små intäkter. För att dryga 
ut inkomsterna säljer Eva 
försäkringar. Det arbetet 
sköts från gården på så kal-
lad ombudsbasis.

– Galopphästar är vack-
ra, intelligenta och oerhört 
trevliga att ha att göra med. 
Det tar aldrig emot att gå 
till jobbet.  

Barbro Baumgartner 

08-588 367 05
barbro.baumgartner@lrfmedia.

Snabbfakta om hästnäringen

Hästnäringen i Sverige Hästnäringen i EU

FAKTA: Horsenature KB
Solbacka gård: 

Ägare: 
Familj: 

FOTO: ÅSE TROEDSON
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”Testproduktionen på vårkornet Rosalina visade att kornet ur alla synpunkter 
producerat en högkvalitetsmalt.” Källa: Danish Malting Group A/S, nyhetsbrev jan 2010.

- Vår nya favori t!
Rosalina

Box 840 . 531 18 Lidköping . tel. 0510-48 40 51/52/54 . info@scandinavianseed.se . www.scandinavianseed.se

. tidigaste maltkornet. låg proteinhalt. mjöldaggsresistent

Sverige är ett av Europas häst-
tätaste länder och hästnäringen 
är en växande del i lantbruksfö-
retagen. Sveriges cirka 285 000 
hästar är basen för många verk-
samheter. 
Hästnäringen beräknas omsätta 22 
miljarder kronor per år och sysselsätter 
10 000 personer på heltid och 30 000 
på deltid. För att försörja hästarna med 
foder behövs närmare 600 000 fotbolls-
planer.

Hälften av de omsatta miljarderna 
utgörs av spel. Cirka 3 miljarder beräk-
nas gå till lantbrukssektorn och unge-
fär häften, 1,5 miljarder, är intäkter för 
försäljning av foder, som är den klart 
största verksamheten mätt i omsätt-
ning. Andra verksamheter är avel och 
uppfödning, rid- och körutbildningar, 
stallplatsuthyrning och trav.

Har ökat med 14 procent på två år
Enligt en undersökning från LRFs 
medlems- och marknadsregister, 
MMR, har hästverksamheten ökat med 
14 procent på två år, från 7 188  före-
tag till 8 226. Företagen som svarat på 
enkäten är 5 401 i antal vilket betyder 
att många har mer än en hästverksam-
het. 25 procent av LRF-medlemmarna 
har inte rapporterat om sin verksamhet 
och dessutom finns det många hästfö-
retagare som inte är medlemmar i or-
ganisationen.

Hästen är ett bra betesdjur och stora 
delar av Sveriges betesmark hålls öpp-
en tack vare hästen. En häst kräver un-

gefär 1 hektar mark för foderproduk-
tion och bete varför hästarna bidrar 
med närmare 300 000 hektar öppet 
odlingslandskap.

Näst största idrotten
Ett stort antal människor kommer varje 
dag i kontakt med hästar på olika sätt. 
Ridsporten är, efter fotbollen, Sveriges 
största idrott och har upp mot 500 000 
utövare. Inom hästsporten tävlar män 
och kvinnor på lika villkor och bland 
LRFs medlemmar är det lika många 
män som kvinnor som driver företag 
med hästinriktning. 

De gröna näringarnas möjligheter att 

växa inom hästnäringen består bland 
annat i att kunna erbjuda ökad kvali-
tet, service, nya inriktningar och att ta 
bättre betalt för det man erbjuder. 

Antalet inrapporterade utvecklings-
bara hästverksamheter har på två år 
ökat från 4 680 till 5 075. Av dem är 
knappt hälften i gång.

Hästnäringen har vuxit under flera 
år men stagnerat på senare tid. Häst-
branschen blir allt mer professionell 
och fler seriösa och livskraftiga hästfö-
retag kommer att utvecklas. Det talar 
för ökade intäkter. Det finns en möjlig 
tillväxt på 2 procent per år.

Barbro Baumgartner

– Jag har jättepositiva vibbar när 
det gäller häst och hästnäring-
en, säger Lars-Göran Pettersson, 
LRFs ordförande. 
Även om livsmedelsstrategin och 
energin är prioriterade områden, 
betraktar LRF hästnäringen som en 
mycket viktig del av de gröna 
näringarna, enligt Lars-Gö-
ran Pettersson. 

Hästnäringen bidrar i 
hög grad till en hållbar ut-
veckling på landsbygden och 
är en viktig del av attrak-
tionskraften för de 
gröna näringarna. 
Dessutom binder 

hästverksamheter ihop stad och land 
på ett positivt sätt.

– Vi ser häst som ett viktigt område 
där LRF har ett starkt engagemang 
för att öka konkurrenskraften för 
hästföretagare med ett tydligt fokus 
på marknad och företagande.

Han exemplifierar med att LRF tar 
upp hästnäringen i olika politiska 

sammanhang – från lokal nivå till 
EU. Via Lantbruksforskning är 
man med och finansierar stiftel-
sen Hästforskning. LRF är också 

en av grundarna till Häst-
näringens nationella 
stiftelse, HSN.

Barbro 
Baumgartner

 – hästarna lönar sig
Hästnäringen växer för varje år

 Inackorderingsstall. 

Uthyrning av häst.
 Foderproduktion/

försäljning. 

 Hästen som del i re-
habilitering.

 Olika former av häst-
turism.

 Arbetshästen.

SÅ KAN DU 
ÖKA DINA 
INTÄKTER

FAST FÖR 
HÄSTAR. 

Hästuppfö-

daren Eva 

Isacsson 

Sjunnesson 

med års-

fölet Pepper.

LRF vill stärka hästföretagarnas konkurrenskraft

Av LRFs medlemmar inrapporterat antal utvecklingsbara näringsverksamheter för häst
           Antal 2009  Antal 2007        Förändring  Varav antal som ej bedrivs i dag

Summa    5 075             4 680         395                  2 705

Utvecklingsbara näringsverksamheter  
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