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Rekommandation Rek 7/2022 

Forslag A 1859/tillväxt 

Behandles i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden    

  

  

Betänkande över svar på rekommandation om hästnäringen i 

Norden 

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden foreslår, at Nordisk Råd tager svar på rekom-

mandation Rek 7/2022 hvad angår hästnäringen i Norden til efterretning og anser den 

som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 

Baggrund 
Rekommendationen lyder: 

 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

 

att undersöka sätt att klarlägga hästnäringens betydelse i de nordiska 

länderna ved att analysera hästens mångfaldige samfunds nytta, att 

agera för att förebygga gränshinder samt att förstärka hästnäringen 

 

 

 

Svar fra Nordisk Ministerråd 
Embedsmandskomiteen for Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug 

(EK-FJLS (jordbrug og skovbrug) tog rekommandationen til behandling på deres møde 

den 26.-27. april 2022. Samtlige lande udtrykte interesse for sagen, som er af relevans 

både nationalt og i nordisk sammenhæng.  

 

EK-FJLS (jordbrug og skovbrug) gav på mødet SNS (Samnordisk skovforskning), NKJ 

(Nordisk Komité for jordbrugs- og matforskning) og NordGen i opdrag at udarbejde et 

forstudie med et budget på op til 400.000 DKK. 

 

Forstudiet, der forventes færdiggjort ultimo 2022, forventes at kunne danne grundlag 

for fortsatte drøftelser i sektoren om det videre arbejde vedrørende hesteerhvervet i de 

nordiske lande.  
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Udvalget for Vækst og Udvikling vil få resultaterne af forstudiet præsenteret, så snart 

de foreligger, og der vil i den forbindelse også være mulighed for at give indspil til det 

videre arbejde. 

 

Nordisk Ministerråd anser hermed, at rekommandationen er opfyldt. 

 

 

Udvalgets synspunkter 
Nordiska ministerrådet meddelar i sitt svar att Embedsmandskomiteen for Fiskeri og 

havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug tog Nordiska rådets rekommendation 

till behandling under sitt möte den 26-27 april 2022. Ämbetsmannakommittén ställde 

sig positiva till rekommendationen då den hade relevans såväl nationellt som nordiskt 

och man beslutade avsätta 400 000 DKK till en förstudie som kommer att genomföras 

under 2022. Man kommer att presentera resultatet från förstudien så snart den är klar 

och det kommer att vara möjligt att därefter komma med inspel till det fortsatta arbe-

tet. 

 

Utskottet anser att svaret på rekommendation från Nordiska ministerrådet uppfyller ut-

skottets önskemål. 

 

 Utskottet föreslår att Nordiska rådet anser frågan för rådets del är slutbehandlad.  
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