
I Sverige fi nns över 350 000 hästar. 
Det gör oss till ett av Europas mest 
hästälskande länder. Och det är 
lätt att förstå varför. Hästar skapar 
glädje, gemenskap och spänning. 
Men även massor av jobb.

Tiotusentals människor arbetar 
inom hästnäringen, med allt från 
trav och avel till ridskolor och häst-
turism. De behöver i sin tur foder, 
utrustning, byggnader, hovslagare 

och veterinärer. Många av de 
verksamma är småföretagare, som 
med bättre förutsättningar kan 
växa och anställa fl er. 

Hästarna behövs för en levande 
landsbygd. De fi nns i vår vardag 
för både sport och fritid, bidrar till 
att hålla landskapet öppet och ger 
många unga människor ansvaret 
att sköta ett levande djur. 

För hästpolitiken framåt!

Fler HäStKrAfter

ger Fart
åt hela Sverige

Bli medlem
och påverka
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och e-post
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Minska regelkrånglet
Vi vill göra det lättare för hästföretagare 
och ridturism genom att minska regel-
krångel och göra det billigare att anställa. 
Det ska vara enklare att få bygglov för 
stall eller ridhus, och lättare att anställa 
fler ungdomar som vill jobba med hästar.

Göra ridsporten tillgänglig för alla
Det ska vara lika naturligt att våra ge-
mensamma skattepengar går till ett nytt 
ridhus som en ny ishall. Ridsporten ska 
vara tillgänglig för alla, även för dig som 
har en funktionsvariation.

Att fler får möjlighet till 
”grön rehabilitering”
Många kvinnor rider på fritiden och så 
kallad ”grön rehabilitering”, med djur 
och natur som komplement till medicinsk 
vård för sjukskrivna med stressrelaterad 
psykisk ohälsa, lockar allt fler kvinnor 
att starta företag inom just hästnäring-
en. Vissa regioner och landsting erbjud-
er idag ”grön rehabilitering”, och vi ser 
gärna att möjligheten öppnas för fler, så 
att fler arbetsgivare vågar satsa och kan 
samarbeta med sjukvården.

Undanta levande djur 
från konsumentlagstiftningen
Hästar är inte brödrostar. Ändå behandlas 
faktiskt hästar och brödrostar på samma 
sätt i konsumentlagstiftningen. Säljaren 
har samma skyldigheter, trots att fel som 
uppstår på levande djur inte är samma 
sak som fel på maskiner. Centerpartiet 
driver därför på för en lagändring för  
försäljning av djur.

Stärka svenskt hästföretagande
Det finns nationella handlingsplaner 
för flera olika branscher inom de gröna  
näringarna, som framgångsrikt lyft före-
tagen. Men tyvärr saknas det för hästnä-
ringen. Vi vill ha en nationell handlings-
plan och stärka svenskt hästföretagande.

Göra det lättare att bygga 
stall och ridhus
I dag behöver man inte bygglov när 
man uppför byggnader som är koppla-
de till lantbruksverksamhet. Det är bra. 
Men vi tycker att ännu fler företagslo-
kaler på landsbygden – bland annat 
hästnäringens – bör undantas från kra-
vet på bygglov. Eftersom många går-
dar utökar sin verksamhet, med att till  
exempel bygga stall och ridhus, vill vi 
utöka undantaget. På så sätt underlättar 
och uppmuntrar vi företagandet.

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha 
ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle 
där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och  
engagerar människor som tillsammans 
vill arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill


