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Förslag
Den socialdemokratiska gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att undersöka sätt att klarlägga hästnäringens betydelse i de nordiska länderna, samt att förebygga gränshinder
Den socialdemokratiska gruppen föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna
att arbeta för att en positiv utveckling av hästnäringen i de nordiska länderna
Bakgrund
Hästnäringen har en stor betydelse i de nordiska länderna även om den inte alltid får
det erkännande den förtjänar. Med hästnäringen avses i detta fall uppfödningen av
hästar och verksamheter så som trav och andra hästsporter. Men också andra verksamhetsområden så som exempelvis häst i terapisyfte. Hästnäringen sysselsätter
många människor genom det stora behovet av varor och tjänster som följer med
hästhållning.
I de nordiska länderna är det uppskattat att finns 75 000 hästar i Finland, 360 000 hästar i Sverige, 125 000 hästar i Norge och 41 000 hästar i Danmark. På Island har vi ju
även den berömda islandshästen som blivit en typ av nordisk ambassadör runt hela
världen. Det finns 250 000 islandshästar registrerade i över 20 länder, varav cirka 40%
på Island.
Det är svårt att hitta jämförbara siffror gällande hästnäringens omsättning och hur
många som sysselsätts. Men för att få perspektiv torde det i Finland handla om en
omsättning på 850 miljoner euro och i Sverige är motsvarande siffra cirka 6,9 miljarder euro. Omsättningen för Norska Rikstoto var cirka 3,4 miljarder kronor under år
2019. Antalet årsverken uppskattas vara cirka 7000 i Finland, 16 000 i Norge och 38
000 i Sverige.
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Det finns alla förutsättningar att näringen kan öka i omsättningen och sysselsätta allt
fler med ett större nordiskt erkännande och ett nordiskt samarbete. För att främja en
positiv utveckling av hästnäringen i de nordiska länderna är det viktigt att eventuella
gränshinder utreds och förebyggs. Vi vill dock understryka att det är också viktigt att
hålla kvar regler för att bevara den isländska hästrasen för kommande generationer.
I den spelbransch som följer med travsport är det viktigt med en allt större nordisk
översyn. Vinsten i de nordiska länderna från spelbranschen som anknyter till hästsport behöver återinvesteras i hästnäringen och vara samhället till godo. Det är också
viktigt att tillsammans med arbetsmarknadsparterna säkerställa att arbetsvillkoren
inom näringen är goda.
Det är viktigt att förbättra djurskyddet och fastställa etiska standarder för djurhållning. Ett ännu starkare samarbete i Norden för att stärka hästnäringen kunde stödja
arbetet för och forskning kring djurens välbefinnande. Därtill förebygga dopning och
oetisk hantering av djur.
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