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Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta

Jäsenehdotus hevoselinkeinosta Pohjoismaissa
Ehdotus
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että se tutkii keinoja kartoittaa hevoselinkeinon merkitystä Pohjoismaissa ja
ehkäistä rajaesteitä.
Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,
että ne edistävät pohjoismaisen hevoselinkeinon myönteistä kehitystä.
Taustaa
Hevoselinkeinolla on suuri merkitys Pohjoismaissa, vaikka se ei aina saakaan ansaitsemaansa tunnustusta. Hevoselinkeinolla tarkoitetaan tässä hevoskasvatuksen lisäksi raviurheilua ja muita hevosurheilulajeja sekä muuta toimintaa, kuten hevosten
käyttöä terapiatarkoituksiin. Hevoselinkeino työllistää paljon ihmisiä, sillä siihen liittyy suuri välineiden ja palveluiden tarve.
Hevosia on Suomessa arviolta 75 000, Ruotsissa 360 000, Norjassa 125 000 ja Tanskassa 41 000. Islanti on kuuluisa myös islanninhevostaan, joka toimii Pohjoismaiden
lähettiläänä kautta maailman. Islanninhevosia on rekisteröity 250 000 yli 20 maassa,
ja niistä noin 40 % on Islannissa.
Vertailukelpoisia tietoja hevoselinkeinon liikevaihdosta ja työllisyysvaikutuksesta on
vaikea löytää. Elinkeinon laajuudesta saa kuitenkin käsityksen, kun tarkastellaan seuraavia lukuja: Liikevaihto Suomessa on arviolta noin 850 miljoonaa euroa ja Ruotsissa
noin 6,9 miljardia euroa. Norjalaisen Rikstoton liikevaihto oli vuonna 2019 noin 3,4
miljardia kruunua. Henkilötyövuosien määrän arvioidaan olevan Suomessa noin
7 000, Norjassa noin 16 000 ja Ruotsissa noin 38 000.

Elinkeinolla on kaikki edellytykset kasvaa ja työllistää enemmän ihmisiä, jos se saa
osakseen enemmän pohjoismaista tunnustusta ja sen piirissä tehdään pohjoismaista
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yhteistyötä. Hevoselinkeinon hyvän, kasvavan kehityksen edistämiseksi Pohjoismaissa on tärkeää selvittää mahdolliset rajaesteet ja ennaltaehkäistä niiden syntyminen. Haluamme kuitenkin korostaa, että samalla on kuitenkin pidettävä kiinni säännöistä, joilla islanninhevonen saadaan säilytettyä tuleville sukupolville.
Raviurheilun mukana seuraavalla pelitoimialalla on lisättävä pohjoismaista valvontaa.
Hevosurheiluun liittyvän vedonlyönnin voitot on Pohjoismaissa investoitava takaisin
hevoselinkeinoon, jolloin ne koituvat yhteiskunnalle hyödyksi. Lisäksi on yhdessä
työmarkkinaosapuolten kanssa varmistettava, että työolot toimialalla ovat hyvät.
Eläintensuojelun parantaminen ja eläintenpidon eettisten standardien määrittäminen on myös tärkeää. Entistä tiiviimpi pohjoismainen yhteistyö hevoselinkeinon vahvistamiseksi voisi tukea eläinten hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä ja siihen liittyvää
tutkimusta sekä ehkäistä dopingia ja eläinten epäeettistä kohtelua.

Pohjolassa 26. lokakuuta 2020
Anders Kronborg (S)
Annette Lind (S)
Camilla Gunell (ÅSD)
Doris J. Jensen (S)
Emilia Töyrä (S)
Erkki Tuomioja (sd.)
Eva Lindh (S)
Eveliina Heinäluoma (sd.)
Gunilla Carlsson (S)
Heidi Viljanen (sd.)
Henrik Møller (S)
Ingalill Olsen (A)
Jorodd Asphjell (A)

Kasper Roug (S)
Kim Berg (sd)
Lars Mejern Larsson (S)
Martin Kolberg (A)
Nina Sandberg (A)
Oddný G. Harðardóttir (Sf)
Orla Hav (S)
Per-Arne Håkansson (S)
Pyry Niemi (S)
Ruth Grung (A)
Stein Erik Lauvås (A)
Thomas Jensen (S)

2/2

