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Abstract 

The rural landscape surrounding the bigger cities are becoming increasingly fragmented due to 

pressures from urbanization and higher demands on conflicting usages of available buildable land. 

This has resulted in the natural and cultural landscapes in peri-urban areas being threatened. One 

usage of this land by equine sport is expanding where the horses need access to land and nature. A 

great majority of the horses in Sweden are kept in peri-urban areas, but horse keeping is also a factor 

that increases the risk for land use conflicts. 

 

The aim of this study is to better understand the role of horse keeping in the peri-urban landscape, by 

investigating these activities through the lens of ecosystem services. This study looked into the 

challenges and potential of horse keeping in physical planning, and how it is currently included by 

the local government of Österåker municipality in Stockholm county. This was achieved as a 

qualitative case study, consisting of interviews with local horse keepers, a web based survey for 

municipal residents and an analysis of available local government planning policies, reports and 

strategic documents.  

 

Horse keeping was found to be primarily associated with cultural ecosystem services, by its 

contribution to the equine sport sector and the preservation of the rural cultural and natural landscape 

with high recreational values. By preserving farmland and grazing pastures for horses, horse keeping 

can also be linked to supporting, regulating and provisioning ecosystem services. 

 

In addition, horse keeping in peri-urban areas was found to end in the periphery of the local physical 

planning. However, there is a need to integrate a long-term strategy and holistic perspective to achieve 

the full potential of the horse keeping, considering the contribution to the ecosystem services. There 

is a need for a more creative planning if horses should reach the potential as a resource and a planning 

tool for a sustainable development in the dynamic peri-urban landscape.  
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Författarens förord 

Under höstterminen 2018 skrev jag en uppsats inom ämnet resurser och landskap, som belyste ryttares 

tillgång till naturen i Stockholms län. Det är utifrån slutsatserna i denna tidigare uppsats som fråge-

ställningarna i aktuell uppsats har vuxit fram, med förhoppningen om att uppnå fördjupad förståelse 

för hästens som fenomen i den svenska landskapsbilden. Då, idag och i framtiden: 

 

Trots de samhällsvinster som kan uppnås genom hästsektorn, finns fortfarande stor utvecklingspotential. 

Hästen är till stor del en outnyttjad resurs – och det är inte förrän realiseringen av kunskapsutbyggande 

och samverkan på såväl lokal, regional som nationell nivå uppnås som denna resurs kan omvandlas och 

bli en verklig tillgång i samhället. Genom långsiktig och noggrann planering kan hästens mervärden vara 

en naturlig del i bevarandet av det kulturbiologiska arvet och den tätortsnära naturen – med målet att 

bruka utan att förbruka landskapets värden och resurser. 

 

De flesta ryttare i Stockholms län har tillgång till naturen, en möjlighet tack vare allemansrätten. Men i 

takt med såväl tätortens som hästsektorns pågående expansion växer även efterfrågan på ridvägar och 

ryttares tillgänglighet. Konkurrensen om den allemansrättsliga marken är hård, och samverkan mellan 

aktörer och intressenter är en förutsättning för en hållbar markanvändning och långsiktig 

samhällsplanering – där områden med höga natur- och kulturvärden bevaras och tillgängliggörs för alla. 

(Malmborg 2018:18) 
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1 Inledning 

Sveriges naturmiljöer och grönområden hotas av ständigt växande storstadsområden med tätorter som 

breder ut sig över de obebyggda naturmarkerna, vars yta successivt minskar i takt med att efterfrågan 

på marken ökar. Rådande urbaniseringsprocesser utsätter den storstadsnära – peri-urbana – 

landsbygden för ett starkt förändringstryck (Region Stockholm 2018a) och det tätortsnära landskapet 

blir alltmer fragmenterat (Länsstyrelsen Stockholm 2015:14f.; Hammer et. al. 2017). I detta gränsland 

mellan storstad och landsbygd sker utbyggnaden av tätorterna, och minskningen av jordbruket har 

lett till att flertalet arters livsmiljöer minskat eller försvunnit – en omfattande försvagning och 

reducering av det biologiska kulturarvet och den biologiska mångfalden (Ibid.). Fragmenteringen av 

marken försvårar drift av jordbruk och djurhållning, och förtätningen kring gårdarna genom fler 

bostäder på landsbygden och omvandling av fritidshus till åretruntboenden riskerar dessutom att leda 

till markanvändningskonflikter (Elgåker 2011; Länsstyrelsen 2015:29; Region Stockholm 2018a).  

 

Samtidigt är hästhållningens expansion tydligt märkbar i de storstadsnära regionerna (Svala 2006:7; 

Elgåker 2011; Hästsverige 2013; Blomberg & Välimaa 2016:5; Heldt et. al. 2018:12), och frågan är hur 

hästens utrymme i landskapet kan motiveras i dessa områden där konkurrensen om marken hårdnar 

till följd av rådande urbaniseringsflöden. I det peri-urbana landskapet är trycket påtagligt på de 

obebyggda naturmarkerna (Region Stockholm 2018a). Hästar behöver dessutom mark – mycket 

mark. Normalt beräknas behovet till minst 0,5–1 hektar bete per häst beroende på fodrets 

näringsinnehåll och hästens näringsbehov (Jordbruksverket 2016). Därtill behöver hästen natur och 

mark att ridas i, odlad vall för skörd av vinterfoder, vinterhagar och en gård att bo på. Totalt sett 

uppskattas en häst behöva mellan 0,75 och 2,21 hektar mark per år för sitt uppehälle (Liljestolpe 

2009). 

 

Att planera för långsiktigt hållbara landskap och samhällen är en stor utmaning, och just nu larmar 

Naturvårdsverket om att miljömålen ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Ett rikt odlingslandskap” inte 

kommer att uppnås med nuvarande och beslutade åtgärder och styrmedel (Naturvårdsverket 2018a; 

2018b). I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (Region Stockholm 2018a), RUFS 

2050, beskrivs vikten av att regional grön- och blåstruktur ska samverka med bebyggelseutvecklingen 

för att möjliggöra bevarandet och den fortsatta utvecklingen av tätortsnära natur och dess 

ekosystemtjänster för bidragandet till miljömålen. I den regionala utvecklingsplanen nämns 

emellertid hästnäringen i endast ett sammanhang; ”Utsläppen från jordbruk, hästnäring, dagvatten 

och kommunala reningsverk bör begränsas där det behövs för att följa miljökvalitetsnormen för 

vatten”. Detta utgör ett tydligt exempel på att hästens närvaro i det peri-urbana landskapet tenderar  

 



6 

 

att hamna i periferin även i planeringen, med följden att avgörande mervärden genererade av 

hästhållningen riskerar att gå förlorade – något som motiverar viktigen av att undersöka 

hästhållningens roll och potential i planeringen av det svenska natur- och kulturlandskapet.  

1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs studiens sammanhang och ämnets historiska översikt för en fördjupad 

förståelse inom forskningsområdet. Inledningsvis förklaras viktiga begrepp relevanta för uppsatsen. 

1.1.1 Begreppsförklaring 

Peri-urban: Med peri-urbana områden menas storstadsnära områden, ett relativt svårdefinierat 

gränsland där urbana och rurala ideal möts. I dessa områden utmanas den vedertagna dikotomin 

mellan stad och land där rådande normer påverkar den heterogena markomvandling, som gett upphov 

till begreppet (Zasada et. al. 2011:59f.).  

 

Landskap: I den europeiska landskapskonventionen definieras landskapet som ett område vars form 

är ett resultat av samspelet mellan olika naturliga och/eller mänskliga krafter (Europarådet 2000). I 

landskapet ryms ekologiska, kulturella, ekonomiska, estetiska och sociala tillgångar och värden som 

tillsammans utgör en avgörande och gemensam resurs för samhället (Riksantikvarieämbetet 2019). I 

landskapskonventionen markeras särskilt att landskapet är ett gemensamt ansvar, vilket förutsätter en 

samverkan mellan samtliga berörda aktörer för möjliggörandet att långsiktigt kunna förvalta 

landskapets mångfald och de ekosystemtjänster det förser oss med (Europarådet 2000). 

Riksantikvarieämbetet (2019) beskriver även landskapets förändring som en naturlig process i takt 

med att samhällets och naturens villkor förändras, men understryker att förändringarnas konsekvenser 

bör tas i beaktande för ett hållbart nyttjande av landskapets resurser. 

 

Biologiskt kulturarv: Det svenska öppna kulturlandskapet utgörs i första hand av åkermarker och 

naturbetesmarker (Lantbrukarnas Riksförbund 2018a). Det biologiska kulturarvet har formats under 

lång tid genom människans aktiva brukande av marken – det är alltså natur som berättar om kultur, 

där olika ekosystem, arter och naturtyper utvecklats och gynnats i människans spår i landskapet 

(Riksantikvarieämbetet & Centrum för biologisk mångfald 2014; Region Stockholm 2018a). Det 

biologiska kulturarvet spelar en viktig roll i förvaltningen av naturens ekosystemtjänster, och dess 

fortlevnad är beroende av en fortsatt långsiktig skötsel av marken (Ibid.).  

 

Biologisk mångfald: Med biologisk mångfald avses variation och artrikedom bland levande 

organismer i ett landskap, vilket innefattar en ” mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”  
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(Christopherson & Birkeland 2015; Lantbrukarnas Riksförbund 2018b; Naturvårdsverket 2018c). 

Den biologiska mångfalden utgör en förutsättning för flertalet livsavgörande ekosystemtjänster 

(Ibid.) och hotet mot den biologiska mångfalden utgör idag ett av mänsklighetens största hot 

(Naturskyddsföreningen 2019), vilket kan förstås igenom det faktum att ”biologisk mångfald är en 

grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster” 

(Naturvårdsverket 2018c).  

 

Naturbetesmark: Naturbeten är oplöjda och ogödslade marker, med en rik biologisk mångfald som 

gynnats av att marken under tusentals år vårdats via slåtter eller betande djur (Lantbrukarnas 

Riksförbund 2017; Naturskyddsföreningen 2019; Jordbruksverket 2019). Naturbetesmarker kan 

innehålla uppåt 40 olika arter per kvadratmeter, vilket är en artrikedom jämförbar med tropiska 

regnskogsmarker (Lantbrukarnas Riksförbund 2017). Bevarandet av dessa marker, dess öppna 

landskap och mångfald, förutsätter en långsiktig skötsel av betande djur (Jordbruksverket 2009; 2018; 

Lantbrukarnas Riksförbund 2017; 2018).  

1.1.2 Det föränderliga landskapet 

Det kultur- och naturlandskap som vi idag ser i det svenska landskapet är format av människans 

flertusenåriga bruk av marken. Dagens gårdsmiljöer, småbiotoper och åkrar är resultatet av 

människans odling och djurhållning sedan årtusenden tillbaka (Bernes & Lundgren 2009; 

Jordbruksverket 2009). Det är sambandet mellan djurhållning, gräsmarker och åkermark som 

resulterat i miljöer med rik biologisk mångfald och variation av olika landskapselement 

(Jordbruksverket 2009), och det historiska odlingslandskapet med bland annat slåtterängar, 

naturbetesmarker, åkerholmar, odlingsrösen och våtmarker har spelat en avgörande roll för vår 

artrikedom (Länsstyrelsen 2015:19).  

  

Detta samband har brutits till följd av 1800-talets agrara revolution och 1900-talets fortsatta 

rationaliseringar av jordbruket (Bernes & Lundgren 2009; Länsstyrelsen 2015:29). Dessa radikala 

förändringsprocesser har varit nödvändiga för jordbrukets ekonomiska överlevnad genom Sveriges 

industrialisering (Ibid.). Tack vare mekaniseringen, teknikutvecklingen och ”avhästningen” 

effektiviserades jordbruket – en utveckling som ledde till att många små traditionella lantbruk slogs 

samman för att istället bilda storskaliga och industrialiserade jordbruksverksamheter (Bernes & 

Lundgren 2009; Region Stockholm 2018a). Men på grund av att modern växtodling idag kan bedrivas 

utan djurhållning, har det ensidiga brukandet av odlingsmarker medfört att den biologiska mångfalden 

minskat (Ibid.). Denna typ av jordbruk har lett till att arealen av betes- och ängsmarker kraftigt 

reducerats under en förhållandevis mycket kort period – landets totala areal av naturbetesmarker har 
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minskat med 90 procent på endast 100 år (Palmgren Karlsson 2006; Länsstyrelsen 2015:29;  

Jordbruksverket 2016). Mekaniseringens och teknikens utveckling har under hela 1900-talet medfört  

förändringar av det svenska jordbrukslandskapet, där kraven på en ökad avkastning från 

produktionsmarkerna medfört att utsläpp av skadliga och övergödande ämnen ökat samtidigt som 

småbiotoper i form av alléer, åkerholmar och småvåtmarker sanerats bort för att öka framkomligheten 

för större maskiner (Bernes & Lundgren 2009; Länsstyrelsen 2015:29).  

 

I takt med att traditionella jordbruk och antalet djurhållande gårdar minskar, minskar alltså även den 

biologiska mångfalden och det biologiska kulturarvet (Region Stockholm 2018a). Vid avsaknad av 

betande djur växer marker igen, vilket medför en betydande minskning av våra öppna landskap 

(Palmgren Karlsson 2006; Svala 2006). Interaktionen mellan människa och natur är komplex och 

behovet av att vidga våra vyer och samtidigt gå tillbaka till ”gamla kunskaper” vad gäller brukandet 

och förvaltningen av naturen gör sig alltmer påmint – att bruka utan att förbruka. 

Konsekvenserna från exploatering av naturmarker uppmärksammas alltmer. Intresset för klimat- och 

miljöfrågor har kommit att bli viralt på alla nivåer och begreppet hållbar utveckling hörs i dagligt tal. 

Detta är processer som på flera sätt initierat en förstärkt symbios mellan kultur- och naturgeografiska 

perspektiv. 

1.1.3 Den peri-urbana samhällsplaneringen 

När såväl demografiska som ekonomiska strukturer förändras, förändras även förutsättningarna för 

användningen av marken. Allteftersom fler människor väljer att bosätta sig i storstadsnära regioner, 

blir den storstadsnära landsbygden jämväl en alltmer integrerad del av staden. Det är ett högst 

föränderligt landskap i ett relationellt och komplext system som ställer höga krav på kommunernas 

prioriteringar i den fysiska planeringen, inom vilken det ofta kan uppstå motstridiga krav på markens 

användning (Nyström & Tonell 2012:63, 217).  

 

Den urbaniseringsprocess som vi ser pågå medför betydande markanvändningsförändringar i 

samband med planering av nya bostadsområden, infrastruktur, tillgänglighet och service, där 

bevarandet av de tätortsnära obebyggda naturmarkerna hotas i jakten på byggbara tomter. 

Konkurrensen om marken medför att utsedda naturreservat ses som ”hinder för utvecklingen” av 

vissa aktörer (Nyström & Tonell 2012:218). Men Stockholms tätortsnära grönska är unik sett ur ett 

europeiskt perspektiv (Region Stockholm 2018a), och i strategin för att bevara denna krävs ett 

systemperspektiv som ser till helheten i planeringen (Naturvårdsverket 2016a). Detta fordrar aktiva 

och långsiktiga planerings- och beslutsprocesser på såväl regional som lokal nivå.  
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I Stockholmsregionen råder starka drivkrafter för exploatering och bebyggelse, vilka medför stora 

utmaningar i planeringen – inte minst vad gäller påfrestningar på miljön där försvagade ekosystem- 

tjänster, minskad biologisk mångfald och föroreningar av farliga ämnen är exempel på viktiga och 

växande problem (Länsstyrelsen Stockholm 2015:14). Men att förvalta och bevara grönområden är 

en avgörande fråga, och den tätortsnära naturen är oerhört värdefull. I miljömålet Ett rikt växt- och 

djurliv står skrivet att ”människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd” och i strategiarbetet för detta mål förklaras 

det biologiska kulturarvet och den tätortsnära naturen som särskilt relevanta prioriteringar (Ibid.:10). 

Vidare skriver Länsstyrelsen i sin rapport (2015:41f.) att nio av tio invånare i Stockholms län anser 

att närheten och tillgången till grönområden är viktig. Även Naturvårdsverket lyfter vikten av 

människors tillgänglighet till naturen: 

 

Idag bor över 80 procent av befolkningen i tätorter. Urbana grönområden och tätortsnära natur är därför 

en viktig del i samhällsplaneringen. Ju fler som ges möjlighet att vistas i naturen, desto fler är det som 

vill värna den. (Naturvårdsverket 2018c) 

 

Att bevara sammanhängande och tillgängliga grönområden kan alltså vara en avgörande faktor i 

bibehållandet av människans förståelse och engagemang för naturen och dess värden. ”En rik tillgång 

av natur för att bedriva friluftsliv” är dessutom ett mål på regeringsnivå, som kräver att 

samhällsplaneringen tar hänsyn till landets natur- och kulturlandskap (Naturvårdsverket 2018d). 

1.1.4 Hästen, människan och naturen 

Hästen har under tusentals år haft en betydande roll i formandet av det biologiska kulturlandskapet. 

Forskarna vet med säkerhet att hästen var domesticerad på den asiatiska stäppen redan år 3 500 f.v.t 

(Nationalencyklopedin 2019), men det finns flertalet arkeologiska fynd som vittnar om att människan 

tämjde hästen så långt som 6000–8000 år tillbaka (Hästsverige 2019). Alltsedan hästens 

domesticering har den funnits vid människans sida med en stor betydelse för utvecklingen av 

samhället och dess kulturmiljöer, som dragdjur eller riddjur inom militär, lantbruk eller transport-

sektorn (Sveriges lantbruksuniversitet 2001; Hedberg 2002). De äldsta arkeologiska fynden som 

vittnar om tamhästar i Sverige sträcker sig hela vägen tillbaka till år 2 700 f.v.t. (Myrdal 2001).  

 

Antalet hästar var som störst i Sverige vid tidpunkten kring första världskriget, och uppgick då till 

cirka 720 000 (Antonsson & Jansson 2011; Hedenborg 2011). Under industrialiseringens framväxt 

förändrades emellertid hästens roll drastiskt under 1900-talet, och en enorm avhästning ägde rum i 

landet till fördel för de nyutvecklade maskinerna och motorfordonen. Hästarna hade spelat ut sin roll, 
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och på mindre än 60 år minskade hästbeståndet med över 90 procent – under 1970-talet uppgick 

antalet hästar till knappt 70 000 (Hedenborg 2011; Svala 2006:7).  

 

De senaste decennierna har hästsektorn återhämtat sig. På fyrtio år har tillväxten femfaldigats och 

antalet hästar uppskattas idag uppgå till ungefär 355 500 (Svala 2006:7; Blomberg & Välimaa 2016:5; 

Heldt et. al. 2018:12). Av dessa återfinns hela 76 procent i tätorter eller peri-urbana områden (Enhäll 

2017; Boverket 2019a). Denna expansion har varit möjlig tack vare att hästen tilldelats en helt ny roll 

i samhället, där den skapar stora värden inom främst sport-, fritids- och rekreationssektorn (Hedberg 

2002; Hästsverige 2013). Hästsporten engagerar många – i Sverige rider cirka en halv miljon 

människor regelbundet och ytterligare en halv miljon har kontakt med hästar på regelbunden basis 

(Ibid.). Faktum är att hästsporten idag har kommit att bli den näst största ungdomsidrotten (Svenska 

Ridsportförbundet 2017).  

 

Den 15 januari 2018 fick hästsektorn ytterligare ett erkännande, då Skatteverket i ett pressmeddelande 

deklarerade att ridsporten nu klassas som friskvård. Hästen ses alltmer som en bidragande resurs för 

människors hälsa och rekreation (Boverket 2019a), och förutom att hästsporten aktiverar en stor 

mängd barn och ungdomar genom föreningsliv och rekreation, riktar den sig även till vuxna långt upp 

i åldrarna. Djur användas även alltmer som terapeutiskt hjälpmedel, där exempelvis hästunderstödda 

insatser för social omsorg, specialpedagogisk verksamhet, rehabilitering, psykiatri eller friskvårds-

aktivitet för människor med funktionsnedsättning visat sig medföra många hälsovinster (Silfverberg 

& Tillberg 2008; Risshytt-Collman 2018:2f.). Forskning visar att många människors hälsa främjas av 

att hantera och umgås med djur, där djurens närvaro bidrar till vårt fysiska, psykiska och sociala 

välmående på ett positivt sätt (Silfverberg & Tillberg 2008; Stiftelsen Hästforskning 2011). 

 

I samband med att mindre gårdar och traditionella lantbruk med får och kor avvecklas, riskerar stora 

delar av de öppna landskapen att försvinna. Men det ökade intresset för hästsporten har starkt bidragit 

till att många överflödiga lantgårdar omvandlats till hästgårdar och följaktligen bevarats – särskilt i 

det peri-urbana landskapet där antalet hästgårdar är som störst (Svala 2006:30f.; Stiftelsen 

Hästforsking 2016; Hammer et. al. 2017). På så sätt kan hästhållningen i landskapet spela en viktig 

roll i bevarandet och förvaltningen av såväl det biologiska kulturlandskapet som den biologiska 

mångfalden (Ibid.).  

 

Hästen är även en till stor del outnyttjad resurs för vårdandet av värdefulla naturbetesmarker – den är 

ett stäppdjur skapad att ströva över stora arealer på näringsfattigt bete (Jordbruksverket 2016), vilket 

gör att hagmarker som utgör en ”mosaik” av tidigare åkertegar, moränkullar med partier av träd såsom  
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björk, blandlövsträd, hassel eller enbuskar fungerar utmärkt för hästar att beta på (Ibid.). Till skillnad 

från nöt och får behöver hästen inte idissla, utan kompenserar det låga näringsinnehållet genom att 

spendera längre tid per dygn, mellan 14–18 timmar, till att beta (Planck & Rundgren 2005; 

Jordbruksverket 2016). Gräs från en välskött betesmark täcker i regel en vuxen hästs näringsbehov, 

bortsett från salt (Planck & Rundgren 2005; Palmgren Karlsson 2006).  

 

Om tillgången på gräs är god, ratar hästen oftast blad, kvistar och örter, och genom långsiktig och 

omsorgsfull planering kan hästar alltså effektivt vårda och bevara det öppna landskapet och 

naturbetesmarkernas artrika miljöer (Palmgren Karlsson 2006; Jordbruksverket 2016; Blomberg & 

Välimää 2016:8; Lantbrukarnas Riksförbund 2018a). Det finns flera goda exempel där hästar på ett 

välfunnet sätt fått gå på naturbeten, en nödvändighet eftersom när hästantalet successivt ökar i landet, 

ökar även efterfrågan på lämpliga betesmarker, se exempel i figur 1 (Palmgren Karlsson 2006). För 

att bevara dessa marker från utökad urban utveckling krävs planering som gynnar och prioriterar 

vården av betydelsefulla natur- och kulturmiljöer. 

2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och studera hästhållningens roll i bevarandet av det svenska natur- och 

kulturlandskapet i förhållande till ständigt växande storstadsregioner. Studien är utförd i Österåkers 

kommun och lyfter hästhållningens utrymme och potential i samhällsplaneringen samt 

uppmärksammar hästarnas del i landskapsbilden.  

 

Huvudsakliga frågeställningar:  

• Hur ser synen ut på hästhållningens roll i förhållande till behovet av olika ekosystemtjänster? 

• Hur är hästhållningen inkluderad i den lokala fysiska planeringen – vilka möjligheter och 

utmaningar finns? 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                Figur 1 Häst på bete. Foto: Niklas Hjelm 
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3 Teoretisk bakgrund 

Uppsatsens teoretiska referensram utgår i huvudsak från tidigare forskning inom området samt 

Naturvårdsverkets och Boverkets beskrivning och tillämpning av begreppet ekosystemtjänster. Valda 

vetenskapliga artiklar omfattar tidigare genomförda studier om den peri-urbana hästhållningens roll 

och dess markanvändning i samhällsplaneringen. 

3.1 Ekosystemtjänster 

Alla de tjänster och produkter som naturens ekosystem förser oss människor med har samlats under 

begreppet ekosystemtjänster (Naturvårdsverket 2016b). Ekosystemtjänsterna är avgörande för vår 

välfärd och livskvalitet, och begreppet används för att uppmärksamma hur naturens ekosystem är rent 

fundamentala för vår överlevnad (Ibid.). Människan har under lång tid tagit dessa ekosystemtjänster 

för givna, varför regeringen gett Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att integrera, synliggöra 

och kommunicera värdet av ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen (Boverket 2019b; 

Naturvårdsverket 2019). En klassificering enligt The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

(TEEB) tillämpas, där ekosystemtjänsterna är indelade i fyra kategorier; stödjande, reglerande, 

försörjande och kulturella tjänster, vilka beskrivs nedan enligt Boverkets (2019c) och 

Naturvårdsverkets (2019) definitioner. 

3.1.1 Stödjande tjänster 

De stödjande tjänsterna är grundläggande förutsättningar för övriga ekosystemtjänsters funktion. De 

utgörs av exempelvis fotosyntes, biologisk mångfald, jordmånsbildning och andra biogeokemiska 

kretslopp. 

3.1.2 Reglerande tjänster 

Dessa tjänster styr eller påverkar naturliga processer i ekosystemen och är viktiga för att förbättra och 

trygga vår livsmiljö. De avser exempelvis luftrening, skydd mot extremväder, vattenhållande 

förmåga, pollinering, biologisk kontroll av skadegörare eller nedbrytningshastighet.   

3.1.3 Försörjande tjänster 

Detta är tjänster och produkter som vi förses med direkt från ekosystemen – såsom råvaror, energi, 

mat och vatten. 

3.1.4 Kulturella tjänster 

Kulturella ekosystemtjänster utgörs av upplevelsevärden, rekreation och naturens skönhetsvärden. 

De avser det välbefinnande som naturen tillhandahåller oss, vilka visat sig spela en stor roll för 

människors mentala och fysiska hälsa.   
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3.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för aktuellt forskningsläge inom uppsatsens problemområde. Valda studier 

har avgränsats till Sverige, med syftet att lyfta hästhållningen i en svensk kontext. Studiernas 

viktigaste innehåll, i förhållande till den egna undersökningen, presenteras i kronologisk ordning för 

att avslutningsvis diskuteras i relation till uppsatsen. 

 

Följande stycke bygger på Hanna Elgåkers doktorsavhandling Horse Keeping in Peri-Urban Areas, 

Changing Land Use with Possibilities and Conflicts (2011), där författaren undersökt huruvida det 

finns rum för hästhållningen i dagens moderna samhälle. Undersökningsmetoderna har varit flera. 

Genom intervjuer, enkäter, observationer, fotodokumentation samt analys av medierapportering har 

Elgåker avsett ta reda på hur samhällsplaneringen inkluderar hästhållningen och dess speciella behov, 

med en avgränsning till hästverksamheter belägna i tätorten eller tätortsnära områden; peri-urbana 

områden. För att tillvarata den expanderande hästsektorns positiva effekter, och samtidigt undvika 

eventuella markanvändningskonflikter, visar studiens resultat att ett stort behov av fysisk planering 

finns på såväl nationell, regional som lokal nivå. Elgåker fastslår att hästhållningen står för en tydligt 

märkbar markanvändning, vilket har en betydande roll ur både sociala och ekonomiska perspektiv. I 

avhandlingens slutsatser beskrivs den fysiska planeringen vara i behov av två samverkande perspektiv 

– ”nedifrån och upp” samt ”uppifrån och ned” – där demokratiskt deltagande och dialog mellan olika 

intressegrupper beskrivs som en förutsättning för ett positivt och nödvändigt utvecklingsarbete. 

 

År 2012 publicerade GeoJournal artikeln The new equine sector and its influence on multifunctional 

land use in peri-urban areas, författad av Hanna Elgåker. Stycket refererar till denna artikel. Här 

problematiseras hästhållningens markanvändning i förhållande till den höga efterfrågan på mark i det 

peri-urbana landskapet. Undersökningen består av en fallstudie av Lunds kommun tillsammans med 

intervjuer och analys av statistiska data på regional nivå, där hästsektorns inflytande i utvecklingen 

av multifunktionella områden undersöks. För att möta det peri-urbana samhällets komplexa 

efterfrågan på markområden tar författaren upp konceptet multifunktionella ytor, och kopplar till tre 

olika perspektiv inom den fysiska planeringen; produktion, konsumtion och bevarande. Resultaten 

visar på en stor spridning av respondeternas svar, något som indikerar ett ömsesidigt beroende 

aktörerna emellan. I studien framkommer att hästsektorn ingår i samtliga av de tre planerings-

perspektiven, vilket bekräftar att hästsektorn är mångfacetterad och spelar en samhällelig roll ur både 

sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter – något som kräver en utökad samverkan mellan aktörer 

på olika nivåer. Elgåker diskuterar hur denna komplexitet återspeglar syftet och kärnan i den 

multifunktionella markanvändningen, och kan tänkas vara en förklaring till studiens resultat som visar 
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att hästsektorns markanvändning är svår att hantera inom samhällsplaneringen på såväl lokal som 

regional nivå.  

 

Kommande stycke refererar till ytterligare en artikel skriven av Hanna Elgåker, där Stefan Pinzke, 

Gunilla Lindholm och Christer Nilsson är medförfattare, publicerad 2013. Artikeln, Horse keeping in 

Urban and Peri-Urban Areas: New Conditions for Physical Planning in Sweden (2013), belyser hur 

markanvändningskonflikter blir alltmer påtagligt i den fysiska planeringen i peri-urbana områden. 

Som fallstudie undersöks och jämförs två olika områden i Sverige, Staffanstorp och Östra Torn i 

Skåne län, med syftet att ta reda på hur hästars utrymme uppfattas av personer som lever i närheten 

av hästgårdar samt hur inkluderingen av och attityden till hästhållningens utrymme ser ut hos lokala 

planerare. Undersökningen har besvarats av samhällsplanerare samt boende i nära anslutning till 

hästgårdar, som kompletterats med en analys av planeringsdokument. I problematiseringen 

presenterar författarna att hästars utrymme i peri-urbana områden medför stora risker för konflikter i 

markanvändningen, och pekar på vikten av samverkan mellan berörda aktörer. Deras resultat visar 

att det förekommer svårigheter i planeringen med oklara praxis, riktlinjer eller otillräckliga verktyg 

för hästhållningen i den peri-urbana kontexten. Men resultatet visar även att det förekommer 

förhållandevis få konflikter mellan invånare och hästverksamma. De vanligaste problemen tycks 

härstamma från bristen på ridvägar och hästars träcklämningar på allmänna vägar. Författarna 

diskuterar betydelsen av bevarandet av olika landskapsvärden för den fortsatta utvecklingen av 

hästsektorn – landskapsvärden som också är anledningen till att många stadsbor väljer att flytta till 

mer lantliga miljöer. Det finns alltså flera intressen som tillvaratas genom bevarandet av dessa värden, 

och en av slutsatserna från studien är att även om hästhållningen i tätortsnära områden kan orsaka 

konflikter, så kan den också bidra med stora fördelar. Genom att inkludera hästar i den gröna 

infrastrukturen finns stora möjligheter, där hästen behandlas som en kvalitet och resurs istället för ett 

problem.  

 

I den studie som är närmast relaterad till denna uppsats, analyseras hållbara kulturella landskap i den 

peri-urbana kontexten, med ett synsätt som utgår från ekosystemtjänster. Följande stycke refererar 

till Monica Hammer et. al. (2017), där hästhållares och lokala planerares perspektiv på 

hästhållningens roll relaterat till samhällets behov av ekosystemtjänster har undersökts. Studien är 

avgränsad till Stockholms län, och utgörs av en fallstudie av kommunerna Ekerö och Upplands-Bro. 

Liksom Österåker, är Ekerö och Upplands-Bro hästtäta kommuner som innehar ett rikt biologiskt 

kulturarv, se exempel i figur 2. I denna kontext beskriver författarna hur det allt större intresset för 

hästsporten bidrar till transformationen av traditionella lantbruk. Samtidigt påvisar resultatet att 

hästhållningen kan ha en viktig roll för bevarandet av jordbrukslandskapens producerande marker,  
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där lantbrukare i peri-urbana områden kan kombinera hästhållning och ett fortsatt brukande av 

odlingsmarker. Författarna diskuterar hur detta exempel på multifunktionellt jordbruk skulle kunna 

utgöra en strategi i arbetet för hållbara kulturella landskap i den peri-urbana utvecklingen. I Ekerö 

kommuns översiktsplan lyfts behovet av en helhetssyn för bevarandet av det biologiska kulturarvet, 

och enligt intervjuade kommunpolitiker skulle hästhållningen kunna ha en roll i detta, se exempel i 

figur 2. I översiktsplanen nämns emellertid hästhållningen sällan, och det finns ingen specifik strategi 

för hästhållning i den fysiska planeringen. En aspekt, som enligt kommunpolitikerna kan tänkas 

förklara detta, är hästsektorns mångfacetterade natur – något som försvårar samverkansarbetet och 

den långsiktiga planeringen. I Upplands-Bro har den växande hästsektorn och dess roll i landskapet 

uppmärksammats ur ett vidare perspektiv, vilket bidragit till en tydligare inkludering i planeringen 

genom exempelvis aktivt stöd till en ny galoppbana och pågående samarbeten för utbyggnaden av 

ridvägar. Hästhållningen uppmärksammas alltmer för sin tilltagande betydelse för de kulturella 

ekosystemtjänsterna, genom att de bidrar till människors sysselsättning och rekreation i en miljö med 

höga upplevelsevärden format av det biologiska kulturarvet. För flertalet hästgårdar är dock bristen 

på natur- och betesmarker en utmaning, samtidigt som Ekerö kommun lyfter att det finns ett ökat 

behov av vall och betesmarker för att bevara kulturlandskapet och motverka minskningen av den 

biologiska mångfalden. Det finns ängsmarker som hotas av igenväxning och hästar som har brist på 

beten – ”problemet är att de inte finns på samma ställe”. Här har hästen alltså potential att bidra till 

stödjande ekosystemtjänster, men där bristande samverkan mellan berörda aktörer försvårar detta. 

Avslutningsvis diskuterar författarna att i jämförelse med det traditionella lantbruket spänner den 

moderna heterogena hästhållningen över flera planeringsprocesser och ansvarsområden. Detta 

innebär att hästhållningen inte utgör någon enskild enhet, utan behöver ses med en helhetssyn i 

planeringsarbetet.  

 

Valet av ovan studier grundar sig i relevansen och jämförbarheten med den egna studien. 

Genomförandet av dessa omfattande fallstudier av olika svenska kommuner har sinsemellan visat på 

liknande slutsatser, och avsikten är att den egna undersökningens resultat även ska kunna relateras 

till dessa tidigare studier. Den egna studiens frågeställningar, metodval och analys har i huvudsak 

utgått från dessa med syftet att ytterligare bidra till forskningsområdet.  

 

 

Figur 2 Morgontur till häst. Hagmark och alléer – viktiga landskapselement i det biologiska kulturarvet. Foto: Niklas Hjelm 
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4 Områdesbeskrivning  

Stockholms län är en av Europas mest expansiva storstadsregioner där befolkningen beräknas öka 

med över 40 procent fram till år 2060, från nuvarande 2 308 100 personer till uppskattningsvis 

3 327 200 personer (Stockholms Handelskammare 2017; Region Stockholm 2018b).  I länet finns 

närmare 30 000 hästar, varav 98 procent av hästarna hålls i peri-urbana områden (Jordbruksverket 

2016; Enhäll 2017). Detta är siffror som talar för påtagliga markanvändningsprocesser, och i den 

regionala utvecklingsplanen beskrivs att det är i kustområden, i skärgården och kring Mälaren som 

de största förändringsprocesserna i markanvändningen äger rum (Region Stockholm 2018a). 

 

Figur 3 Kartbild över Österåker, som är inramat i den röda polygonen. Bildkälla: Österåkers kommun 

Österåker är en skärgårdskommun (figur 3) belägen tre mil nordost om Stockholm (Österåkers 

kommun 2019a). Kommunen består i huvudsak av tätortsnära landsbygd men innefattar även såväl 

tätort, landsbygd som skärgård, se figur 4. Det är den sjätte största kommunen i länet sett till ytan, 

som uppgår till 558 km2, varav 314 km2 är landyta (Ibid.). Kommunen beskrivs som en attraktiv plats 

där den storstadsnära skärgårdsmiljön och det natursköna kulturlandskapet bidrar till en stadig 

inflyttningstakt (Ibid.). Totalt bor 45 000 personer i kommunen, varav cirka 75 procent i centralorten 

Åkersberga (Ibid.).  

Österåkers historia sträcker sig långt tillbaka, med bosättningslämningar från både sten- och 

bronsålder (Österåkers kommun 2018). Människan har under lång tid brukat marken, vilket format 

landskapet till ett rikt kultur- och naturlandskap med höga värden. En stor andel av markarealen i 

kommunen utgörs av stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden (Region Stockholm 2018a). 
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Figur 4 Kartbild med indelning av Region Stockholm i tätort, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. Österåkers centralort 

Åkersberga är utmärkt. Källa: Region Stockholm, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
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Befolkningen och bebyggelsen i kommunen har stadigt ökat sedan stationssamhället Åkers Berga 

växte fram i början på 1900-talet, då Roslagsbanan invigdes (Storstockholms lokaltrafik 1985). 

Tillväxttakten är hög och årligen flyttar ytterligare cirka 1 000 personer till Österåker (Österåkers 

kommun 2019b). 

Det är en hästtät kommun med uppskattningsvis 700 hästar och sex registrerade ridsportsföreningar 

(Österåkers kommun 2007; Stockholms Idrottsförbund 2019) som motsvarar cirka 64 hästar per tusen 

invånare, vilket är jämförbart med Stockholms län där antalet hästar per tusen invånare är under 12 

och det nationella snittet 36 (Jordbruksverket 2016; Enhäll 2017). 

Österåker är belägen i en av länets tio tätortsnära gröna kilar, Angarnkilen (Region Stockholm 2018a). 

I Stockholms läns regionala utvecklingsplan beskrivs kilarna som en viktig del i den gröna 

infrastrukturen då de skapar förutsättningar för flertalet ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

även i tätortsnära områden (Ibid.). I denna grönstruktur finns höga värden och funktioner, med natur- 

och kulturvärden på riksintressenivå, som fordrar långsiktig och regelbunden skötsel – av de tio 

kilarna är det Angarnkilen som har de mest omfattande kulturmiljöerna (Ibid.). Se Angarnkilen i figur 

5, samt ytterligare beskrivning av de gröna kilarnas funktioner. 

 

Figur 5 Stockholms läns gröna infrastruktur illustrerad genom de tio gröna kilarna och deras funktioner. Källa: Region Stockholm, 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs den tillämpade metoden för denna studie, med en avslutande metoddiskussion.  

 

Men hänsyn till frågeställningarna har en hermeneutisk forskningsinriktning valts, med avsikten att 

uppnå en kvalitativ förståelse av det empiriska materialet (Patel & Davidsson 2011:28). Valet av ett 

kvalitativt angreppssätt grundas i fenomenografins mål om att uppnå en förståelse för hur människor 

uppfattar fenomen i deras omvärld, där undersökningen är ute efter innebörder istället för förklaringar 

(Stukát 2011).  

5.1 Datainsamlingsmetod och genomförande 

Studiens primärdata består av material som samlats in vid semistrukturerade intervjuer samt genom 

en enkätundersökning. Sekundärdata är insamlat från Österåkers kommun, bestående av tillgängliga 

planeringsdokument för kommunens samhällsutveckling samt förvaltning av natur- och kultur-

miljöer.  

 

Studien har genomförts under en tidsperiod omfattande tio veckor. Efter en systematisk 

litteratursökning med sökord som hästhållning, fysisk planering, peri-urban, landskap, 

ekosystemtjänster, markanvändning, biologiskt kulturarv, biologisk mångfald, urbanisering och grön 

infrastruktur har studiens frågeställningar och teoretiska referensram vuxit fram. Utifrån 

forskningsproblemet har metodtriangulering tillämpats där en kombination av intervjuer, enkäter och 

dokumentanalys ansetts vara de mest lämpliga metodvalen för besvarandet av frågeställningarna. En 

tolkande analys av resultatet i relation till den teoretiska bakgrunden har slutligen utgjort 

grundpelaren för formandet av uppsatsens diskussion. 

 

Denna undersökning har utformats som en fallstudie, med intentionen att uppnå ett helhetsperspektiv 

och ett så omfattande resultat som möjligt (Patel & Davidsson 2011:56). Förhoppningen är att belysa 

det generella genom att närma sig det specifika. I denna studie undersöks erfarenheter, processer och 

förhållanden rörande fenomenet, det vill säga hästhållningen. Fallstudien tillåter en fördjupning i 

denna specifika situation (Denscombe 2018:88). 

5.1.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att upptäcka intervjupersonernas uppfattningar om det studerade 

fenomenet, det vill säga hästhållningens roll i Österåkers kommun. Genom tillämpning av 

semistrukturerade intervjuer ges intervjupersonerna frihet att utforma sina svar i förhållandevis öppna  
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frågor (Patel & Davidsson 2011:82). Med hänsyn till studiens kvalitativa ansats har intervjufrågorna 

formulerats i friare form – det finns alltså inga svar som är rätt eller fel, utan målet med intervjuerna 

har varit att ta del av respondenternas egna perspektiv. Intervjuerna har utförts med en låg grad av 

strukturering med hänsyn till det friare svarsutrymmet, men med desto högre grad av standardisering 

tack vare intervjuguiden (se bilaga 1), som fungerat som ett tematiskt utformat verktyg för att täcka 

in samtliga frågeställningar (Ibid.:76). Intervjuguiden har i förväg skickats till respondenterna med 

avsikten att ge dem möjligheten att förbereda sig, med förhoppningen om mer omfattande svar. 

 

Tre intervjuer utav verksamma personer på hästgårdar har hållits mellan den 16 april och 24 april 

2019. Intervjuerna har varit 30–60 minuter långa och samtliga har spelats in för att möjliggöra ett 

större fokus för själva samtalet, samt för att underlätta analysen av det empiriska materialet 

(Johansson & Svedner 2010:31). Samma intervjuguide har använts till samtliga respondenter. 

Materialet från de inspelade intervjuerna har antecknats skriftligen efter flertalet genomlyssningar. 

Citat och relevanta delar har antecknats med utgångspunkt i studiens frågeställningar, och hela 

intervjun har sedan formulerats i löpande text i kronologisk ordning. Respondenterna har därefter 

getts möjligheten att granska texten och valda citat för godkännande, i enlighet med Vetenskapsrådets 

etiska principer (se rubrik 5.4) samt för att säkerställa korrektheten i återgivningen av svaren.  

5.1.2 Enkätundersökning 

En enkät har skapats genom internetverktyget Google Forms, som ett webbaserat frågeformulär, med 

målgruppen Österåkers kommuninvånare. Formuläret (se bilaga 2) består av sex olika frågor, där de 

fyra första frågorna är utformade med fasta svarsalternativ. De avslutande två frågorna är öppna för 

att möjliggöra ett friare svar för att på så sätt möjliggöra uppnåendet av en mer kvalitativ förståelse, 

samt viktiga för att undvika att respondenterna ska känna sig begränsade då de besvarat frågorna. 

Avsikten att få en djupare förståelse ledde också till valet att kategorisera respondenterna, som vid 

deltagandet fick ange ett av fyra följande alternativ som passade bäst in på dem själva; Jag har hästar 

som fritidsintresse, Jag har ingen kontakt med hästar, Jag arbetar med hästar professionellt eller 

Övrig kontakt – t ex Barn som rider, granne med hästar. Undersökningen ägde rum mellan den 7 och 

30 april 2019 och 52 personer har deltagit i undersökningen. 

 

Att genomföra en internetbaserad enkätundersökning tillåter en effektiv datahantering samt möjliggör 

en bredare geografisk täckning (Denscombe 2018:35), fler personer nås vilket ger resultatet 

ytterligare substans och ökar även möjligheten till att kunna generalisera (Stukát 2011). Detta är 

tidsbesparande faktorer som är mycket värdefulla med hänsyn till studiens begränsade tidsomfattning. 

Det är dessutom miljövänligt, eftersom det eliminerar behovet av utskrivna papper samt behovet av 

att resa. 
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5.1.3 Planeringsdokument 

Aktuella planeringsdokument har erhållits genom navigering och sökningar på Österåkers kommuns 

hemsida, med fokus på översiktsplanering samt tillgänglig information inom kategorierna ”Natur- 

och miljö” samt ”Uppleva och göra”. Dokumenten har genomlästs i sökandet efter information om 

hästhållning, idéer och praktiska lösningar för ridvägar, ridbanor, gödselhantering, betesmarker eller 

tillgängligheten till och från stallen. Innehållet diskuteras och jämförs sedan med övrigt empiriskt 

material, med syftet att få en övergripande bild över samhällsplaneringens ambitioner och inkludering 

av hästhållningen. 

5.2 Urval 

Undersökningsgruppen har begränsats till hästhållares och kommuninvånares perspektiv i Österåker. 

För att uppnå en bredare förståelse har detta kompletterats genom att även studera planerings-

dokument tillgängliga på kommunens hemsida. De intervjuade respondenterna har kontaktats via 

gårdarnas Facebooksidor, och för att nå Österåkers kommuninvånare har den webbaserade enkäten 

publicerats på tre olika forum på Facebook med anknytning till Österåker; ”Debattforum för 

framtidens Österåker”, ”Åkersberga aktuellt” samt ”Nya Åkersberga aktuellt”.  

5.3 Etiska överväganden 

I arbetet med studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. I ett 

missivbrev (se bilaga 2 och 3) har samtliga respondenter informerats om undersökningens syfte. 

Respondenterna har deltagit genom samtycke med möjligheten att delta anonymt eller när som helst 

avbryta sin medverkan i studien – de har även givits möjligheten att granska resultatet. 

Respondenternas personuppgifter är enbart insamlade för studiens ändamål och har inte nyttjats eller 

utlånats för andra syften. 

5.4 Metoddiskussion 

Med kvalitativa studier och inom fenomenografin är avsikten inte att uppnå objektivitet eller att 

redovisa av någon absolut sanning (Stukát 2011). Nackdelen med detta metodval är att resultaten inte 

är generaliserbara, dock finns möjligheten att med viss relaterbarhet beskriva fallet i förhållande till 

andra liknande fall (Ibid.).  

 

Autenticiteten i studien bedöms som förhållandevis god – intervju- och enkätfrågor har noggrant 

formulerats under problemformuleringens gång för att täcka in helheten i studiens frågeställningar. 

Valet att inte använda begreppet ekosystemtjänster i någon utav frågorna har grundats i avsikten att 

inte skapa onödig förvirring hos respondenterna, vilket riskerat att påverka studiens validitet  
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negativt. Att tillämpa triangulering bidrar till en ökad validitet, där motsägelser mellan olika 

datakällor kan bidra till en djupare och bredare tolkning av fenomenet (Patel & Davidsson 2011:107). 

Avsikten med att använda flera metoder i undersökningen är alltså att uppnå ett rikare sammantaget 

resultat, och på så sätt även uppnå en högre reliabilitet (Stukát 2011). 

 

Det finns en del kritiska aspekter som bör nämnas vad gäller studiens genomförande. Att beskriva, 

tolka och förklara åsikter och värderingar från de intervjuade respondenterna med en kvalitativ ansats 

är något som kräver bearbetning med distans från egna tankar. Att inte heller färga den pågående 

intervjun med egna åsikter är av avgörande vikt för att autenticiteten i respondentens svar inte ska 

påverkas. Vid en intervju ska intervjuaren vara så neutral som möjligt vad gäller såväl uppträdande, 

ordval, tonfall och gestikuleringar för att inte riskera påverka intervjupersonens svar (Stukát 2011). 

En intervjuareffekt kan ske både medvetet och omedvetet för att styra den som intervjuas, och svaren 

riskerar då att inte bli helt sanna eller ärliga utifrån respondentens utgångspunkt (Ibid.). I 

undersökningen intervjuades tre personer från tre olika hästgårdar med olika inriktningar och 

verksamheter – frågan är om det är tillräckligt för att representera alla hästhållare i kommunen.  

 

Den digitala enkäten är anonym, vilket innebär att det inte har varit möjligt att kontrollera om 

respondenterna faktiskt är från Österåkers kommun. Någon detaljerad kunskap har varit svår att  

uppnå endast utifrån respondenternas svar på enkäten, och distansen över internet har försvårat 

möjligheten att komma ”nära” det insamlade empiriska materialet. Genom en blandning av fasta och 

öppna frågor samt med hjälp av kategoriseringen av respondenterna har intentionen varit att en 

kvalitativ analys av enkätsvaren ändå ska vara genomförbar, och resultatet således utgöra en värdefull 

komponent i studiens helhet. Skapandet av enkätfrågorna har haft sin utgångspunkt i studiens 

frågeställningar, däremot är det ändå svårt att kontrollera att frågorna uppfattats korrekt av 

respondenterna. En pilotstudie för att testa frågorna i förväg hade med fördel kunnat användas, för att 

se om några korrigeringar av frågorna skulle underlätta för respondenterna. Det är även svårt att 

motivera en större anonym grupp att besvara ett frågeformulär – särskilt som undersökningens syfte 

inte fångar hela gruppens intresse. Detta kan exempelvis medföra att de som ser hästen som något 

neutralt eller oväsentligt väljer att inte besvara enkäten, ett bortfall som alltså skulle kunna påverka 

resultatet.  

 

De planeringsdokument som analyserats är förhållandevis få och på en i huvudsak övergripande 

planeringsnivå. För att få en mer detaljerad insikt i kommunens inkludering av hästhållningen hade 

studien med fördel kunnat kompletteras med en djupare arkivsökning där även budgetar, remissvar, 

nämndrapporter med mera fått ingå i analysen. Vidare saknas en viktig urvalsgrupp för att uppnå en  
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mer fullständig helhetsbild i fallstudien, det vill säga intervjuer av kommunpolitiker och tjänstemän. 

Vid kontakt med tre olika personer på kommunen, samt kommunens kommunikatör, har frågan om 

vem som mest lämpligen kan besvara frågeställningarna bromsat datainsamlingen. En gruppintervju 

föreslogs, alternativt ett gemensamt besvarande av mailintervju. Slutligen valdes att utesluta denna 

urvalsgrupp, med förhoppningen om att istället följa upp denna studies resultat i en framtida  

undersökning. Som Hammer et. al. (2017) också uppmärksammar, indikerar detta på att den moderna 

hästhållningen i jämförelse med traditionellt jordbruk är mångfacetterad och således spänner över  

flera planeringsprocesser inom olika nämnder.  Att kommunens synpunkter, tillika planerarna, inte är 

med i studien innebär inte att resultatet för den delen är felaktigt, däremot uppnås inte en helhetsbild 

över problemområdet. Kommunen besitter en stor makt vad gäller markanvändningen – hur det 

kommunala planmonopolet hanteras av kommunpolitiker och tjänstemän styr i allra högsta grad hur 

bebyggelse utvecklas och naturtillgångar exploateras. 

 

För att uppnå en ytterligare bredd vore det av stort intresse att ta del av perspektivet även från andra 

intressenter, exempelvis cyklister, aktiva inom friluftslivet, lokala naturskyddsorganisationer eller 

lokala byggföretag. 

 

Slutligen bör även nämnas att jag som författare av denna uppsats själv är hästintresserad, med många 

års erfarenhet och engagemang inom hästsektorn och ägare av två hästar. Detta kan ses som en fördel 

då min referensram och insikt för hästhållningen är stor – men en fråga värd att ställa är huruvida 

detta riskerar att påverka objektiviteten i uppsatsen.  
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6 Resultat 

I kommande del presenteras resultatet av de tre intervjuer som hållits med verksamma på hästgårdar, 

följt av enkätundersökningens svar samt analysen av kommunens övergripande planeringsdokument. 

Avslutningsvis sammanfattas empirin i direkt relation till studiens frågeställningar. 

6.1 Intervjuer med verksamma på hästgårdar 

De tre genomförda intervjuerna refereras här utifrån intervjuguidens tematiska indelning, se bilaga 1. 

Respondenterna har anonymiserats och benämns härefter med R:a, R:b och R:c.   

6.1.1 Information om gårdarna 

Samtliga respondenter representerar gårdar som transformerats från traditionella lantbruk till i 

huvudsak omfattande hästverksamheter, med ett totalt hästantal på mellan 17 och 30.  

 

R:a är gårdsägare och egenföretagare med verksamheter inom växtodling, djurhållning, 

hästinackordering och entreprenad. Det är en familjegård som under 1900-talet drevs som traditionellt 

småskaligt jordbruk. Verksamheten omvandlades i början på 1990-talet från mjölkgård till 

inackorderingsstall och ridskola, och man fortsatte med växtodlingen. År 2000 respektive 2005 

utökades verksamheten med kor och får för köttproduktion samt landskapsvård. Gården har 

grovfoderproduktion till de egna djuren och för försäljning till andra gårdar som saknar egen 

produktion. De hyr även ut containrar för gödselhantering till andra gårdar, och bidrar på så vis till 

att sluta kretsloppet. År 2015 skedde en ombyggnation till active stable, en modern typ av 

grupphästhållning med syftet att tillgodose hästens naturliga behov. Från och med 1 juni kommer 17 

hästar att finnas på gården. Det pågår en regelbunden kursverksamhet och just nu äger även 

byggnationen av ett ridhus rum. Gårdens ursprungliga marker utgörs av totalt 13 ha naturbetesmark 

till hästarna. Ytterligare köpt mark samt arrenderad mark från kommunen och kyrkan används till 

växtodling. Totalt har gården ca 100 ha mark, varav 20 ha består av skog. Kor och får betar andras 

marker, vilket de inte behöver betala för, utan djuren utför en miljötjänst som; ”djurentreprenad, 

genom att hålla kommunens och en annan gårds marker öppna”. Verksamheten engagerar många – 

fyra personer arbetar på gården, varje häst sysselsätter i genomsnitt två personer och på de cirka tio 

helgkurser som årligen arrangeras deltar åtta ekipage samt ett varierat antal ”fotfolk”, såväl 

hemmaekipage som deltagare ”utifrån”.  

 

Liksom R:a är R:b gårdsägare, verksamhetsansvarig och bedriver inackorderingsverksamhet med 

cirka 30 hästar. Gården har funnits länge och ägs av R:b sedan elva år tillbaka. Det finns 27  
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fornminneslämningar utmärkta från bland annat stenålder, bronsålder och vikingatid. Det äldsta 

husets grund har anor från 1600-talet, men bränder har förekommit och inget av de större husen är 

äldre än från 1940-talet. På den tiden var det en typisk gård med kor, någon häst och en ordentlig bit 

skogsmark – man levde på jordbruket. Idag bedrivs ingen egen jordbruksverksamhet, utan allt foder  

köps in. Skogen har styckats av, och det är själva gården och betesmarkerna som finns kvar i skiftet. 

R:b har även köpt några av bostadshusen som tidigare var avstyckade som egna fastigheter. Gården 

utgörs av totalt 38 ha mark, vara 32 ha är naturbetesmark och hagar. All mark privatägd. På gården 

finns en aktiv förening med cirka 100 medlemmar som regelbundet anordnar flertalet aktiviteter. 

Uppskattningsvis vistas runt 80 personer på gården regelbundet, varav många är ungdomar. 

   

R:c är verksamhetsansvarig för gårdens inackorderingar, som bedrivs som ett halvkollektiv. Gårdens 

historia sträcker sig tillbaka till cirka 1600–1700-tal och var en av de största gårdarna i området på 

den tiden. Just nu utvecklas en ny ideell verksamhet, med olika aktiviteter, kurser och även 

dagligverksamhet för ett antal personer med någon form av funktionsnedsättning. På gården finns 

även personer som avtjänar olika brottsstraff genom kriminalvårdstjänst. R:c är osäker på det totala 

antalet ha, men lyfter fram det finns för lite mark per häst tillgängligt. För att kompensera detta hyrs 

extra betesmark från kommunen. R:c uppskattar att minst 70 personer vistas regelbundet på gården. 

De utgörs i första hand av hästägare, medryttare men såklart även de som arbetar på gården och 

gårdsägarna. Det är mycket barn och ”på våra städdagar bara kryllar det av folk” berättar R:c. 

6.1.2 Hästhållningen och bevarandet av natur- och kulturlandskap 

R:a beskriver att hästen är fantastisk på att beta på naturbeten, och berättar att de faktiskt gör det 

bättre än idisslare eftersom de på ett mer effektivt sätt kan tillgodogöra sig det relativt näringsfattiga 

fodret. Beteshagar bidrar till den biologiska mångfalden gör området attraktivt och vackert. 

Människor går inte i hagarna när hästarna går där, men många njuter av att se dem. Att människor 

vistas i grönområdena kring gårdens marker är ett faktum, och R:a berättar att åkrarna vid Smedby 

friluftsområde utgör en ”grön lunga” i Åkersberga. Enligt översiktsplanen ska den också 

fortsättningsvis vara det, vilket enligt R:a inger en viss trygghet vad gäller bevarandet av åkermarken. 

Vidare beskriver R:a att åkervägarna används som gång- och cykelbanor – många förstår inte att det 

är produktionsmark, vilket är ett problem. ”De njuter lite väl mycket av det”, svarar R:a på frågan om 

utomstående drar nytta av grönområdena kring gården.  

 

”Vi svenskar har en bild över hur landskapet ska se ut”, berättar R:b och fortsätter; ”det landskapet 

bygger på att man har betande djur och den kopplingen är det tyvärr många som har tappat”. R:b är 

stolt över gårdens hagar, de lägger ner ett omfattande arbete för att bevara hagmarkens flora, utseende  
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och funktioner. Detta är miljöer som gynnar blommor, småfåglar, bin och andra insekter. ”Många rör  

sig här och tycker det är fint, de uppskattar de öppna beteshagarna och den lantliga känslan men 

förstår inte att det behövs skötsel för att det ska bli kvar”. Även R:c återger hur människor går gå 

promenader i områden kring hästarna, speciellt runt sommarhagarna. R:c berättar att människor ofta  

står och tittar ut över hästhagarna; ”igår stod hela dagiset utanför och tittade på hästarna”. 

 

R:a beskriver att hästhållningens roll har ett stort värde vad gäller bevarandet av gårdar och 

gårdsmiljöer. Även enligt R:b är hästhållningen viktig för bevarandet av Österåkers kultur- och 

naturlandskap. Djuren ”håller igång” bönderna; vall odlas och beteshagar ser till att markerna vårdas 

hålls öppna. R:b pekar även på gårdens rasthagar, som är belägna vid en myr och utgörs av blötängar, 

och berättar att tack vare att dessa marker betas trivs vattensorken här, vilket i sin tur gör att räv och 

häger söker sig hit. R:c tar upp det faktum i takt med att antalet boskapsdjur minskar i 

Stockholmsområdet, så ersätter hästar deras roll i landskapsbilden. R:c fortsätter; ”Hästen måste vi 

ha för att hålla landskapet öppet – allt kommer ju växa igen annars, om vi inte ska gå och klippa 

allting”. På gården finns även några får, och R:c förklarar att växelbete med får är jättebra för 

långsiktig skötsel av markerna.  

 

Men det är inte helt utan utmaningar som dessa gårdar förvaltas och bevaras. R:a berättar att de som 

ofta tar över gårdarna för att omvandla dem till hästgårdar ofta saknar viktiga kunskaper. Potentialen 

för hästen som landskapsvårdare finns, men saknas det kunskap blir det fel. ”De som köper gårdarna 

kan häst, men inte miljö – de förstår inte hur skötsel av marken ska ske” förtydligar R:a. Förr krävdes 

tillstånd från länsstyrelsen för att få köpa en gård, så är det inte idag och frågan om det är bra eller 

dåligt är intressant att ställa. Det blir ett problem när hobby glider över till verksamhet.  

 

Samtliga respondenter tar upp att utöver vall och hagmarker behöver hästarna även mark och natur 

att ridas i. R:b belyser dessutom medvetenheten som hästarna väcker; ”hästarna medför också att 

människor rider i naturen, som då också uppskattar och värnar om naturen mer”.  

 

R:b lyfter vikten av Österåkers och Åkersbergas lantliga känsla och menar att många av kommunens 

invånare har valt att bo här av en anledning – de har ett intresse och skärgården och naturen är något 

som lockar. Vid förtätning är det därför viktigt planera för bibehållandet av den lantliga känslan och 

tillvaratagandet av de historiska vingslagen, menar R:b. Även R:a tar upp detta, och vill påminna om 

att allt i Österåker härstammar från gamla gårdar och att jordbrukslandskapet har funnits under lång 

tid. ”Det finns fornminnen överallt” och är ett av de äldsta kulturlandskapen som finns – det är vår 

historia, förklarar R:a. Det är viktigt att inte glömma detta och är inget som består av sig självt, ”utan 
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det kräver hävd”. Återigen, hästarna har en viktig roll i att beta markerna – men hästarna vågar man  

inte ha för långt borta, berättar R:a. Hästarna är mer dyrbara och utsatta och är tillägnade tegarna runt  

gården – de genererar andra värden än vad får och kor gör. Man brukar hästarna, och använder dem  

för exempelvis sport-, rekreations- och habiliteringsändamål och behöver därför ha tillgång till dem, 

avslutar R:a.  

6.1.3 Hästhållningen och samhällsplaneringen 

I olika sammanhang träffar R:a kommunen, och upplever att det i planeringen ibland finns en 

bristande förståelse för att gårdsmiljöer ”inte bara finns, utan att de kräver hävd”. Hästen är ett 

lantbruksdjur vilket kräver att det finns tillräckligt med mark åt dem, och betena som finns skapar 

vackra miljöer. Kommunen tycks ibland tro att dessa miljöer befinner sig i ett statiskt läge, men 

”någon måste ju ta hand om det”. Österåker växer mycket och förtätas – ”jättebra, men man får inte 

glömma vikten av att bevara åkermark”, förkunnar R:a.  

 

Vad gäller hästens utrymme att ridas i skog och mark berättar R:a att det för cirka 20 år sedan fanns 

ett ”jättebekymmer med att det var hästar överallt, åt alla håll”. Det fanns inga ridvägar och alla red 

överallt – kommunen hade ingen koll på hästarna varken till antalet eller var de befann sig. Detta 

ledde till att de ridklubbar som fanns samlades och bildade en arbetsgrupp tillsammans med kultur- 

och fritidsnämnden, två stora markägare i kommunen samt den lokala LRF-avdelningen. Det här var 

startskottet på ett omfattande projekt och kommunen anställde även en projektansvarig för att rent 

fysiskt räkna hästarna, och det visade sig vara långt fler än vad kommunen trodde. Stall och gårdar 

ritades ut på kartor, och utifrån detta gjordes en prioritering – kommunen ville styra upp ridningen 

och få struktur genom att anlägga fungerande ridvägar. Var sak skulle ha sin plats för att inte skapa 

konflikter. Fokus hamnade vid Skånsta där Åkersberga ridcenter är beläget, och en fin belyst ridväg 

anlades i Smedby.  

 

Vid den här tidpunkten fattades även beslutet att vid anläggning av gång- och cykelvägar ska det 

också lämnas kvar en ”grusremsa” vid sidan avsedd för ridning.  ”Men – det är en stor omsättning på 

hästar och människor, och kommunen byter tjänstemän och politiker”, fortsätter R:a. Ambitionerna 

med ridvägsnätet var stort, men arbetet har stannat av. Medvetenheten om hästarna finns, men det 

saknas kontinuitet berättar R:a. Inriktningsbeslutet om att det ska finnas en grusremsa för hästar vid 

anläggning av gång- och cykelvägar verkar dock ingen längre veta om. En uppföljning behövs genom 

varje budget – ”uppenbarligen finns det folk som inte har en aning om vad som gjorts”. 
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Bristen på kontinuitet och uppföljning i planeringsarbetet är något som även R:b och R:c erfar. R:c  

berättar att hen stångats länge med kommunen vad gäller ridvägar. Deras gård ligger långt ifrån det  

fokusområde som kommunen haft i sitt ridvägsprojekt, och gårdar som befinner sig längre bort  

exkluderas lätt. R:c har engagerat sig i frågan och suttit med planerarna och ritat förslag på kartor. 

”De vill, men det händer inte så mycket – något konstigt är det, för störst fokus ligger helt klart kring 

Skånsta, aldrig härute vad gäller ridvägarna”. Området är hästtätt, och utöver den större gård som R:c 

driver finns ytterligare sex lite mindre stall. R:c lyfter att kommunen även behöver lyssna på de 

mindre grupperna. Även om R:c upplever att kommunen försöker så verkar det vara svårjobbat. R:c 

berättar att kommunen byter mycket folk vilket verkar försvåra uppföljningen enormt. De nytillträdda 

tjänstemännen vet inte vad som tidigare gjorts eller sagts. R:b upplever dock att kommunen aldrig 

har motarbetat hästar eller aktiviteter kring hästnäringarna, men säger att ”de är mer eller mindre bra 

på att driva”. 

 

Att lösa ridvägarna är en utmaning, men viktigt – R:c berättar att utomstående lätt kan reta sig på när 

ryttare rider där de inte tycker att man ska rida. R:b berättar även att flertalet ”Ridning förbjuden”-

skyltar har satts upp olovligt utav flertalet markägare även på allemansrättslig mark. Detta skapar 

förvirring, frustration och onödiga konflikter. Vidare anser R:b att kommunen skulle behöva sanera 

bort en hel del av dessa skyltar som det inte finns något kommunalt beslut på, och menar att med fler 

ridvägar skulle dessa problem kunna minskas. ”Ibland måste kommunen vara tonårsmorsan” klargör 

R:a, som upplever att kommunen inte förstår helheten – alla kan inte kunna allt och då är information 

från andra kanaler avgörande. 

 

En annan utmaning som R:a tar upp är ryktet om hästen som en överklassport. De privata ridhusen 

får i dagsläget inget särskilt stöd från kommunen utan måste ta betalt av användarna. R:a förklarar att 

man kan ”ju rimligen inte kräva att kommunen betalar för ridhusen, men det borde finnas en mer 

jämlik syn på idrottsanläggningarna som drivs av föreningar”. Om man satsade resurser i 

motsvarande omfattning på hästanläggningar som för andra jämnstora idrottsverksamheter, så skulle 

ridningen bli mer ekonomiskt tillgänglig.” Att tillgängliggöra hästsporten för fler är kommunens 

ansvar, inte privata näringsidkares. R:a tar även upp det planerade bygget av ett övertryckstält 

(bolltält) som ska placeras i en utav beteshagarna i Sjökarbyområdet. Detta påverkar den närliggande 

miljön enormt med konstgräs som medför att mikroplaster hamnar i natur och vattendrag, och det 

inkräktar påtagligt på hästarnas utrymme – inte enbart på grund av placeringen i hästarnas beteshage. 

Alla de grupper med vuxna och ungdomar som ska ta sig till och från bolltältet måste nämligen även 

gå på den belysta ridvägen, vilket skapar en farlig situation vid möten med ryttare. ”Kommunen 

förstår inte”, förklarar R:a.  
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Vad gäller samverkan för att driva frågor som berör hästsektorn uppger samtliga respondenter att det  

är svårt att uppnå någon långsiktig sådan. Det är komplext och tidskrävande med ett sådant samarbete, 

och förutsätter att det finns något konkret att samarbeta kring. Istället samlas man i projekt då en 

specifik fråga dyker upp, till exempel i det tidigare projektet om ridvägarna.  

 

Samtliga respondenter är ändå överens om att det förekommer förhållandevis få konflikter rörande 

hästhållningen. R:b berättar att det ibland förekommer att ridhus och stall byggs utan bygglov, vilket  

i vissa fall kan störa närliggande boenden. R:c beskriver hur det vid tillfällen dykt upp lite 

allemansrättsliga frågor om var man får rida och inte – bland annat blev det lite oklart vad som gällde 

vid upprustningen av en led mot Rydbo som använts av ryttare under flera decennier, när cyklister 

fick upp ögonen för vägen.  

 

Kommunen är intresserade av hästnäringen och har förstått att det är något som är bra och kan 

utmärka kommunen på ett positivt sätt – respondenterna är överens om att välviljan finns, och att 

Österåker överlag är en bra hästkommun. På frågan om varför kommunen ska satsa på hästsektorn 

svarar R:c tveklöst; ”för att det är den näst största sporten”. R:c förklarar att kommunen inte tycks 

förstå hur stor den är, och hur många det är som faktiskt engageras av hästarna. Vad som också 

särskiljer hästsporten från många andra idrotter är att betydande många är fortsatt aktiva även högre 

upp i åldrarna. Vidare förklarar R:c att hästen även involverar väldigt många människor – inte bara 

de som rider. ”Folk kommer ut” och hästarna är på ett pedagogiskt sätt bra för alla – ”det ger ett lugn 

att bara gå och titta på dem” avslutar R:c.  

 

Även R:a och R:b tar upp detta som ett av hästens största värden. Hästen bidrar och engagerar många 

människor. R:a berättar även att barn som växer upp med hästar lär sig att ta ansvar och blir goda 

ledare, och hänvisar till forskning kring ämnet vid Umeås universitet. R:b tar också upp värdet för 

ungdomar, där hästen erbjuder dem en fristad och meningsfull fritid och tar även upp frågan om 

pengar; ”Vad skulle alternativa ungdomsverksamheter kosta om de inte varit i stallet?”. Men precis 

som R:c lyfter R:b hästsportens betydelse genom att den inkluderar även vuxna utövare, även 

pensionärer, på ett annorlunda sätt jämfört med många andra idrotter. R:b avslutar med orden; ”Det 

är fint att ha ett intresse som räcker hela livet”.  

 

Samtliga belyser vikten av hästens fysiska miljö, odlingsmarker och beten vilka bidrar till den 

biologiska mångfalden, öppna landskap, frisk luft och en kvalitativ livsmiljö för människor. R:a 

illustrerar även att människan mår väldigt bra av hästar – interaktionen, den icke verbala 

kommunikationen, att vara ”här och nu” och att utvecklas tillsammans med och speglas av en annan  
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varelse bidrar till vår förmåga att stressa ner och till vår empatiska förmåga. Det är rekreation att  

”diskutera sina problem med hästen, och få svaren”. R:a menar att med tanke på den psykiska ohälsan 

i samhället kan hästen spela en stor roll – ”det finns många olika lager i hästens roll i samhället och 

naturen”.  

6.2 Enkätundersökning hos kommuninvånare 

Totalt 52 personer har deltagit i enkätundersökningen. De fyra inledande frågorna med fasta 

svarsalternativ, se bilaga 2, har sammanställts i tabell 1. Svaren har kategoriserats med utgångspunkt 

i respondenternas svar på fråga 1. Därefter presenteras svaren på de två avslutande och öppna frågorna 

i förhållande till respondenternas kategorisering. 

Tabell 1 Sammanställning av enkätsvar, fråga 1-4. Frågorna har förkortats, se bilaga 2 för fullständiga frågor. 

 Kategori 1 

Jag har hästar som 

fritidsintresse 

Kategori 2 

Jag har ingen 

kontakt med 

hästar 

Kategori 3 

Övrig kontakt 

med hästar;  

t ex barn som 

rider, granne med 

hästverksamhet 

Kategori 4 

Jag arbetar med 

hästar 

professionellt 

 

Totalt antal 

svarande 

Totalt antal svarande 
Sa % Sa % Sa % Sa % Sa % 

30 57,7 15 28,8 5 9,7  2 3,8  52 100,0 

Hur upplever 

du att 

kommunen 

inkluderar 

hästhållningen i 

den fysiska 

planeringen? 

Mer behövs 22 73,3 7 46,7 3 40,0 1 50,0 33 63,5 

Tillräckligt  1 3,3 7 46,7 1 20,0 0 0,0 9 17,3 

Inte över huvud 

taget. 
7 23,3 1 6,6 1 20,0 1 50,0 10 19,2 

Kommunen 

inkluderar 

hästhållningen 

för mycket. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Anser du att 

hästen hör 

hemma i 

Österåkers 

landskapsbild? 

Ja 26 86,7 10 66,7 3 40,0 2 100,0 41 78,8 

Till viss del. 3 10,0 4 26,7 1 20,0 0 0,0 8 15,4 

Nej 1 3,3 1 6,6 1 20,0 0 0,0 3 5,8 

Är bevarandet 

av gårdarna och 

dess 

kringliggande 

miljöer viktigt? 

Ja! 27 90 14 93,4 4 80,0 2 100,0 47 90,4 

Till viss del. 3 10,0 1 6,6 1 20,0 0 0,0 5 9,6 

Nej, det är bättre 

att marken 

används till 

annat. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

En majoritet av respondenterna, 57,7%, har hästar som fritidsintresse, kategori 1. Den andra största 

kategorin, kategori 2, på 28,8% utgörs av personer som inte har någon kontakt med hästar. De två 

minsta kategorierna, 3 och 4, utgörs av personer med övrig kontakt med hästar på 9,7% samt personer 

som arbetar med hästar professionellt på totalt 3,8%. Som tabellen visar förekommer förhållandevis 

liten skillnad i svaren mellan kategorierna. Generellt ses liknande svarsmönster oavsett kategori. Den 

fråga som skiljer sig mest mellan kategorierna är fråga 2, som berör hur respondenten upplever 

kommunens inkludering av hästhållningen i den fysiska planeringen. Här anser hela 73,3% av  

kategori 1 att den är inkluderad men mer behövs, samt 23,3% att den inte är inkluderad över huvud  
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taget. Av de svarande i kategori 2 anser 46,7% att mer inkludering behövs, och även 46,7% anser att  

den är tillräckligt inkluderad. Sistnämnda siffra är en av de som skiljer sig mest från det totala snittet, 

med nära 30 procentenheter. En annan siffra som sticker ut är inom kategori 4 där 50%, 1 av 2 

respondenter, svarar att denne upplever att hästar inte inkluderas av kommunen över huvud taget. 

Detta skiljer sig med över 30 procentenheter från det totala snittet som är på 19,2%.  

 

Konflikter rörande hästhållning och planeringsfrågor  

Bristen på lämpliga ridvägar lyfts återkommande – behovet anses stort av framförallt kategori 1, som 

uttrycker att säkerhetsaspekten är viktig. Det är förbjudet att rida på gång- och cykelbanor och 

hästarna tvingas istället gå på bilvägar. Vid planeringen av vägar bör även tillgängligheten för ridning 

tas i beaktning. Det förekommer även att ridförbudsskyltar satts upp på vägar som använts av ryttare 

i decennier. Följande citat från en av respondenterna i kategori 1 beskriver en konkret konflikt som 

uppstått i samband med planering och upprustning av väg:  

 

Kommunen fick tillstånd att stärka upp arbetsfordonsvägen mellan Täljö och Rydbo, som ägs och brukas 

av familjen Douglas. Det är en väg som använts av ryttare i området ca 40 år tillbaka i tiden, både från 

Täljöhållet och Rydbohållet. När kommunen stärkte vägen var det för att skapa en cykel och 

promenadmöjlighet mellan byarna. Det hade föregåtts av en namninsamling från cyklister som många 

ryttare skrev på. Den har ingen officiell status som cykelväg. När man anlagt vägen blev det konflikt för 

att cyklisterna tyckte att ryttarna förstörde vägen, när de red där de alltid ridit. Ryttarna har erbjudit sig 

att bara rida på ena sidan men det är ändå sura miner. Hade kommunen tagit med ryttarna i beaktande 

och varit tydliga i kommunikationen från början så hade konflikten inte uppstått. 

 

Bristen på ridvägar tas även upp av kategori 2, som menar att gång- och cykelbanor vid tillfällen 

olovligen används som ridvägar. Problemet med ridvägar tas inte upp av kategori 3 eller 4.  

 

Från samtliga kategorier framkommer flertalet starka åsikter rörande kommunens planerade bygge 

av ett övertryckstält (bolltält) i en utav beteshagarna i Sjökarbyområdet. Många anser det felaktigt att 

bygga på betesmarker eller åkermarker. Nedan citat från en av respondenterna i kategori 2 förklarar 

att det i första hand placeringen som är problemet, inte själva syftet med byggnationen: 

 

Jag tycker båda verksamheterna är viktiga och att det ska lösas. Fotbollen behöver ett bra vinteralternativ 

i kommunen men ska inte påverka stall och ridverksamhet som en ridskola. 

 

Inom kategori 1 upplever även många att kommunen har en ojämn fördelning mellan olika områden 

i kommunen, vad gäller satsningarna på hästsporten – där flera nämner att fokus tycks vara riktat till 

i huvudsak Åkersberga tätort, i området kring Skånsta och ridskolan.  
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Argument gällande satsningar på hästhållningen i planeringsarbetet  

De inkomna svaren ger en entydig och gemensam bild över de deltagande kommuninvånarnas 

inställning till hästhållningens roll och värden, och kan delas in i två huvudsakliga delar; hästen som 

landskapsvårdare samt hästen som fritidssysselsättning.  

 

Inom samtliga kategorier av respondenter beskrivs vikten av bevarandet av de öppna natur- och 

kulturlandskapen och att hästen här har en stor betydelse. Det uttrycks återkommande en viss oro för 

att Österåker ”byggs ihjäl”. I flertalet svar från kategori 1, 2 och 4 beskrivs hästar, hagar och gårdar 

som ett ”fantastiskt inslag i en kommun” och som bidragande faktorer till den estetiska upplevelsen. 

Nedan följer, i nämnd ordning, tre citerade svar från kategori 1, 2 och 4: 

 

Hästhållningen och dess möjligheter för öppna landskap är synnerligen viktiga, även för en 

skärgårdskommun. Vi mår alla bra av djur i vår närhet och får inte tappa kontakten till landsbygden. 

 

Kontakten med djur är viktig för människors välbefinnande och förståelse för naturen. Andra betesdjur 

ska också användas till det öppna landskapet, samhällsstöd behövs. Vi har redan idag flera stora 

hästgårdar relativt centralt i kommunen. De bidrar, tillsammans med de får och nötboskap som finns 

runtikring Åkersberga, till att bibehålla det vackra kulturlandskapet i kommunen. 

 

Hästar, öppna landskap och åkrar är del av Österåkers historia och viktiga kärnvärden i ett möjligt 

framtida ”varumärke” med fokus på hållbar bebyggelse i samklang med närhet till hästar, hagar och 

möjlighet till stadsnära odling.  

 

Det utrymme som hästarna behöver vad gäller markanvändningen ses av flera respondenter inom 

kategori 2 och 4 som potentiell motståndskraft till exploateringstrycket. Flertalet menar att hästar 

främjar människors välmående och att deras utrymme i landskapet vårdar och bevarar naturområden 

som hotas av bebyggelse i form av exempelvis bostäder, industri, lågprisbutiker eller parkeringar. 

Den biologiska mångfalden berörs även, exemplifierat i nedan svarscitat från kategori 2: 

 

Bete är bevarandearbete där hästar gör en viktig insats. Bete främjar den biologiska mångfalden av växter 

och djur. Bin och blommor är viktiga för pollinering och avgörande för vår matproduktion. Vår 

jordbruksmark som finns kvar är viktig att sköta och skall i första hand inte exploateras utan brukas. Får 

och kor är också viktiga landskapsvårdare.  

 

Det mest frekventa argumentet inom kategori 1 är hästens betydelse som fritidssysselsättning, inom 

föreningsidrotten och som rekreation. Detta argument lyfts dock även av kategori 2, 3 och 4. Hästens 

bidrag till människors välbefinnande är viktigt, och ger en aktiv fritid – ”hästar är mer än bara en 

timme i sadeln” menar en respondent som har hästar som fritidsintresse. Framförallt är det satsning 
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på ungdomsverksamheterna inom hästsektorn som tas upp. Hästar ses av alla kategorier som ett bra 

intresse för barn och ungdomar – hästarna ger dem sysselsättning, kärlek, glädje och de fostras till 

ansvarstagande individer. Ungdomars välmående lyfts som en oerhört viktig prioritering i ”denna tid 

av en oroväckande ökning av psykisk ohälsa hos ungdomar”. Ridskolan ses som viktig i det moderna 

samhället, och kommunen uppmanas av en respondent i kategori 4 att ”bevara naturmark centralt för  

att göra ridsporten tillgänglig för alla”. Hästar engagerar ett stort antal människor, och ses som ett 

stort och viktigt fritidsintresse. Inom kategorin med respondenter som har hästar som fritidsintresse 

argumenteras för satsningar just för att antalet utövare är så stort och tillgängligheten tas upp även 

här; ”ungdomar bör kunna cykla till stallet, och då behöver gårdarna finnas kvar hyfsat nära 

bebyggelsen”. Detta är också viktigt med hänsyn till att hästsporten tenderar att bli en klassfråga där 

många exkluderas, varför stöd och tillgänglighet behövs för att ungdomar ska kunna ta sig till stallet 

utan föräldrars hjälp. 

 

Det finns en efterfrågan inom kategori 1 att kommunen satsar medvetet och går in och styr mer, med 

målet att öka säkerheten för aktiva inom hästsektorn, men inte minst även för att minska missnöjet 

hos de människor som inte är lika positiva till hästarna. Det finns en stor efterfrågan på ridvägar, som 

saknas i många delar av kommunen.  

 

Super med ridvägar, men fler behövs! Det saknas säkra ridvägar i stora delar av kommunen. Det är enbart 

kring Skånsta som det finns. Det betyder att hästar rids på cykelvägar, landsvägar osv. Varför inte alltid 

bygga en remsa med ridväg bredvid all gång- och cykelväg?  

 

Av samtliga kategorier tas även jämställdhetsperspektivet upp. Hästsporten engagerar och lockar 

framförallt tjejer – men som upplevs prioriteras bort av kommunen till förmån för många andra 

idrottssatsningar. Flera tar upp oron för att hästsporten i vissa sammanhang glöms bort eller 

diskrimineras i fördelningen av skattefinansierade intäkter, vilket även kopplar till att hästsporten blir 

en klassfråga då den tenderar att bli så dyr.  

6.3 Planeringsdokument 

I Österåkers översiktsplan (2018a) lyfts natur och skärgård som viktiga identitetsbärare och även 

hästgårdar framställs som betydelsefulla för kommunens lantliga identitet (Ibid.:83). På  

översiktsplanens framsida syns en bild på hästar och i planen beskrivs att hästgårdars behov av 

ridstigar och åkermark skall tas hänsyn till vid planeringen av närliggande områden (Ibid.:57). 

Översiktsplanen (2018a) tar även upp att betesdjuren har en viktig roll i bevarandet av det öppna 

kulturlandskapet. Detta återkommer i fornvårdsplanen – bete tas upp som lämplig skötselmetod där 

betesdjuren beskrivs som mervärdesskapare i kommunens grönområden genom bidragandet till att 

vårda det öppna landskapet (Österåkers kommun 2018b:16).  
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I fornvårdsplanen nämns emellertid hästar enbart vid ett tillfälle; i områdesbeskrivningen av Smedby 

gravfält står skrivet att ”I det norra gravfältet (421:1) går stigar över gravarna vilket gör det olämpligt 

för cyklar, mopeder och hästar på stigarna” (Ibid.:22). I ett förslag från Österåkers kommuns ”Strategi 

för de gröna frågornas hantering” (2010a) nämns inte hästar alls, och i en sammanfattning av 

underlagsrapporter gällande ”Natur, kultur, rekreation och vattenmiljöer i Österåker” (Brunsell & 

Larsson 2010) tas hästhållningen inte heller upp.  

 

I ett pressmeddelande daterat 2019-09-08 låter kommunen meddela att: 

 

Hästnäringen i Österåker sysselsätter många, förgyller fritiden för än fler och håller landskap öppna. Nu 

har kommunen tagit fram en ridstigsplan och kommer årligen att avsätta medel för nya ridstigar.  

(Österåkers kommun 2010b) 

 

 

    Figur 6 Befintliga och föreslagna ridstigar Åkersberga tätort.  

    Källa Österåkers kommun 2010. 

 

 

Figur 7 Befintliga ridstigar Åkersberga tätort.  

Källa Österåkers kommun 2018. 

 

Bifogat i pressmeddelandet ses en karta över föreslagna och befintliga ridstigar, se figur 6. På 

kommunens hemsida finns aktuell information om kommunala ridstigar samt gällande trivselregler  

som uppmanar ryttare, gående, cyklister och andra människor att mötas med ömsesidig hänsyn  
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(Österåker 2018b). På sidan, som är uppdaterad 14 mars 2018, står även att ”Ridstigarna rustas upp 

och byggs ut för att skapa långa sammanhängande sträckor där ryttaren har företräde” (Ibid.). I figur 

7 visas nuvarande ridstigar. 

7 Diskussion 

Inledningsvis sammanfattas det empiriska materialet presenterat utifrån studiens frågeställningar, 

följt av en tolkande och jämförande diskussion av resultatet. 

7.1 Sammanfattning av resultat 

Hur ser synen ut på hästhållningens roll i förhållande till behovet av olika 

ekosystemtjänster? 

Hästhållningen ur ett ekosystemperspektiv kan i huvudsak kopplas till de kulturella ekosystem-

tjänsterna (se avsnitt 3.1.4). De tre hästgårdar som besökts vid intervjuer av verksamma inom 

hästsektorn är samtliga äldre traditionella lantgårdar som förvaltats genom en huvudsaklig 

omvandling till hästverksamhet – förvaltningen av dessa gårdar är viktigt för bevarandet och 

tillgängliggörandet av det svenska kulturlandskapet och det biologiska kulturarvet. Hästen spelar en 

viktig roll för många människors rekreation och hälsa, såväl direkt som indirekt i och med att 

hästhållningen delvis utgör många människors fritidsintresse och idrottsutövande och delvis bidrar 

till ett öppet landskap genom bevarande av gårdsmiljöer, naturbetesmarker och åkermarker. 

 

Genom att hästar tar vara på naturbeten och bidrar till förvaltning av det biologiska kulturarvet gynnas 

den biologiska mångfalden som innefattas av de stödjande ekosystemtjänsterna (se avsnitt 3.1.1) – 

här ingår även biokemiska kretslopp där hästhållningens betesmarker och bidrag till gödsling av 

markerna är ett exempel på detta.  Skötsel och bevarande av grönområdens flora och funktioner 

gynnar blommor, småfåglar, bin och andra insekter. Detta kopplas till de reglerande 

ekosystemtjänsterna pollinering och luftrening (se avsnitt 3.1.2). Slutligen kan hästhållningen även 

kopplas till de försörjande ekosystemtjänsterna (se avsnitt 3.1.3), eftersom den produktionsmark som 

brukas i form av växtodling genererar foder till djuren. Hästhållningen genererar även gödsel som 

används vid energi- och näringsutvinning.  

 

Någon direkt koppling till hästhållningens roll i förhållande till ekosystemtjänster görs inte i valda 

planeringsdokument.  
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Hur är hästhållningen inkluderad i den lokala fysiska planeringen – vilka möjligheter och 

utmaningar finns? 

Överlag upplever respondenterna att kommunen har en positiv inställning till hästhållningen. I 

översiktsplanen (Österåkers kommun 2018a) står skrivet att hänsyn skall tas till hästgårdars behov 

vid planering, och betesdjuren anses viktiga i förvaltningen av det öppna kulturlandskapet. 

Respondenterna upplever dock att det till viss del förekommer okunskap om att gårdsmiljöer inte 

”bara finns” i ett statiskt läge, utan kräver hävd och långsiktig skötsel. Flertalet respondenter tar även 

upp felaktigheten i att åker- och betesmarker bebyggs. Det finns ett pågående arbete gällande 

utveckling av ridvägsnätet, men det finns indikationer som pekar på att detta arbete inte drivs aktivt.  

 

Resultatet tyder på att kommunen visar på engagemang och välvilja – speciellt vad gäller den centralt 

belägna ridskolan och anläggningen av kringliggande ridvägar. Bristen på långsiktig strategi är dock 

tydlig, och avsaknaden av kontinuitet och uppföljningsarbete skapar frustration hos många inom 

hästsektorn. Vidare upplever många att de satsningar som görs inte inkluderar alla – den geografiska 

fördelningen är ojämn och fokuseras till kringliggande område närmast centralorten. Flertalet 

respondenter upplever även att fördelningen mellan hästsektorn och övriga föreningsidrotter är 

ojämn, sett till antalet utövare.  

 

Någon aktiv långsiktig samverkan för hästhållningen finns inte, varken inom hästsektorn eller mellan 

hästsektorn, kommunen eller andra aktörer.  

7.2 Diskussion av resultat 

Hästhållningens betydelse för vården av ekosystemtjänster indikerar på dess potential i förvaltningen 

av det peri-urbana jordbrukslandskapet, med dess biologiska kulturarv. Hammer et. al. (2017) lyfter 

hur hästhållningen skulle kunna utgöra en strategi för en hållbar peri-urban utveckling, genom 

multifunktionella jordbruk där lantbrukare exempelvis även har inackordering för hästar. Detta är 

jämförbart med den utmaning som R:a tar upp, där många av de hästmänniskor som tar över gårdarna 

saknar viktiga kunskaper om hållbar markskötsel. Att låta kombinera lantbrukarnas kompetens med 

hästhållning skulle kunna vara det optimala för alla parter, såväl ur ett ekonomiskt som ekologiskt 

perspektiv. Det faktum att det inte längre krävs tillstånd från länsstyrelsen för att köpa en gård kan 

vara problematiskt – det positiva är att gårdarna blir kvar, men risken finns att okunskap eller 

omedvetenhet istället medför konsekvenser för den närliggande miljön eller eventuella intresse-

konflikter, på grund av avsaknaden av ett helhetsperspektiv. I studien av Hammer (Ibid.) belyses just 

vikten av helhetssynen i de valda översiktsplanerna, men precis som intervjuerna, enkät-
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undersökningen och analysen av planeringsdokumenten i denna uppsats påvisar, saknas ett 

systemtänk kring hästhållningen även enligt Hammer (Ibid.).  

 

Den inkludering som görs av hästhållningen i den fysiska planeringen tycks fokusera på hästens allt 

större betydelse för de kulturella ekosystemtjänsterna. Men för att inte riskera att förlora 

hästhållningens samtliga mervärden behövs tydligare praxis och riktlinjer i den fysiska planeringen 

– och inte minst för att undvika den bristande kontinuitet, drivkraft eller avsaknad av uppföljning från 

tidigare planeringsbeslut som tas upp vid samtliga tre intervjuer. Detta är något som även Elgåker et. 

al. (2013) påvisar, där otillräckliga verktyg är en faktor som försvårarar planeringsarbetet. Vidare 

beskriver Elgåker (2011) även den fysiska planeringens behov av samverkande perspektiv och 

demokratiskt deltagande mellan olika aktörer för att uppnå ett hållbart och långsiktigt 

utvecklingsarbete, vilket kan relateras till denna undersökning då resultatet indikerar att det inte finns 

någon aktiv samverkan för hästsektorns berörda aktörer och intressenter. Det tycks finnas ett generellt 

behov att lyfta vinningen av ett bra samarbete, för alla parter på alla nivåer – det skönjs ett samband 

mellan bristande planering och bristande samverkan. 

 

En ytterligare påverkansfaktor viktig att nämna är den moderna hästhållningens heterogena natur – 

R:a tar upp att hästhållningen inte kan ses som en enskild enhet utan är mångfacetterad. Ridskolor, 

idrottsföreningar, små stall, privata gårdar och näringsverksamheter är exempel på detta och de olika 

verksamheternas inriktningar försvårar planeringsarbetet och även möjligheten till samverkan. 

Kommunerna verkar till viss del ha svårt att hantera hästhållningens spännvidd mellan och inom olika 

ansvarsområden och planeringsprocesser, förklarar Hammer et. al. (2017). Behovet av en helhetssyn 

blir här påtaglig, eftersom planeringsarbetet tydligt brister i sin kontinuitet. Även Elgåker (2012) tar 

upp denna komplexitet i hästhållningen, som kopplas till planeringsperspektiven inom såväl 

produktion, konsumtion som bevarande. Detta kan relateras till hästens bidragande roll gällande både 

kulturella, försörjande, stödjande och reglerande ekosystemtjänster.  

 

Trots behovet av en inkludering av hästhållningen framkommer relativt få konflikter rörande 

hästhållningen och planeringen. Samtliga intervjuade är överens om detta, och det överensstämmer  

även med resultatet publicerat av Elgåker et. al. (2013). De vanligast förekommande problemen tycks  

härstamma från bristen på ridvägar och hänsynstagande från exempelvis bilförare, cyklister och andra 

trafikanter, vilket även resultatet från enkätundersökningen pekar på. Med tanke på det höga antalet 

utövare inom hästsporten, med många barn och ungdomar involverade, bör denna säkerhetsaspekt 

vara av prioritet i planeringsarbetet.  
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Den alltjämt ökande efterfrågan på mark är en utmaning för flertalet hästgårdar, enligt Hammer et. 

al. (2017). Detta erfar även R:c, som upplever att de har för lite mark till gårdens hästar. För att möta 

den komplexa efterfrågan på den peri-urbana marken föreslår Elgåker (2012) en tillämpning av 

multifunktionella ytor, för att kunna samla de tre planeringsperspektiven produktion, konsumtion och 

bevarande. Samtidigt bekräftas att hästhållningens utbredning utgör en märkbar markanvändning i 

det peri-urbana landskapet (Svala 2006:7; Elgåker 2011; Hästsverige 2013; Blomberg & Välimaa 

2016:5; Heldt et. al. 2018:12), vilket tillsammans med det stora antalet utövare alltså är något som 

kommunen inte kan skjuta ifrån sig. Vid allt högre konkurrens om marken är risken emellertid att den 

mark som finns tillgänglig för hästhållningen blir överutnyttjad – ett alltför hårt tryck på marken 

skulle då istället kunna medföra konsekvenser som minskad biologisk och kulturell mångfald eller 

för hög koncentration av gödselutsläpp från hagmarker, som den regionala utvecklingsplanen, RUFS 

2050, även tar upp (Region Stockholm 2018a).  Detta skulle kunna utgöra ett typiskt exempel på the 

tragedy of the commons, allmänningarnas tragedi, som beskriver hur agerande utifrån det individuellt 

bästa alternativet får negativa konsekvenser sett ur ett större och gemensamt perspektiv. 

Multifunktionellt bruk av marken kan alltså utgöra såväl ett hot som en möjlighet för ett hållbart peri-

urbant landskap – det finns gränser för hur långt olika markers ekosystemtjänster och biokemiska 

kretslopp kan bibehålla markens funktioner. Ju högre tryck och bruk av marken, desto snabbare nås 

dess tipping point, då viktiga funktioner och resurser går förlorade. 

 

Resultatet tyder på att det finns en stor efterfrågan på säkra ridvägar i stora delar av kommunen, och 

även om multifunktionalitet tillämpats i de mer centrala delarna i form av ridvägar parallellt med 

gång- och cykelvägar tycks detta ha glömts bort i den fortsatta planeringen utanför centralorten. Vid 

jämförelse av kommunens kartbild över ridvägar (se figur 6 och 7) ses en viss utveckling av 

ridvägsnätet, men förhållandevis liten sett till antal år mellan bilderna och geografisk spridning. 

Vidare framkommer i enkätundersökningen flertalet svar som pekar på att satsningarna på 

hästhållningen i kommunen inte placeras rättvist i förhållande till antalet utövare. Detta tas även upp 

av R:a, som menar att hästsportens rykte som en överklassport är en utmaning. Genom att tydligare 

inkludera hästhållningen genom budgetsatsningar likvärdiga med andra jämnstora idrotts-

verksamheter kan en gentrifiering av hästhållningen undvikas. En faktor som dock kan komplicera 

jämförandet av olika satsningars fördelning är markanvändningen. En häst behöver mellan 0,75 och 

2,21 hektar mark per år (Liljestolpe 2009), vilket betyder att en funktionell normalstor ridanläggning 

tar en betydande areal av mark i anspråk jämfört med exempelvis en idrottsplats. Detta skulle kunna 

innebära att en jämförelse mellan satsningar på hästsporten och andra idrotter är svår – dels för att 

hästsektorn innefattar mer än endast idrott och rekreation, dels för att markanvändningen kan vara 

svår att jämföra med rent ekonomiskt kapital i form av budgetsatsningar.  
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En naturlig följd av förtätningsprocesser i ett samhälle är den ökade risken för markanvändnings-

konflikter (Elgåker 2011; Länsstyrelsen 2015:29; Region Stockholm 2018a). De höga markpriserna 

gör det lockande för markägare att sälja, och kommunens ansvar i att skydda marker med höga 

landskapsvärden blir allt viktigare. Elgåker et. al. (2013) beskriver att landskapsvärden som är viktiga 

för samhällets och människans välmående även är viktiga för utvecklingen av hästsektorn, något som 

kan ses som en win win-situation. I peri-urbana områden förvaltas och påverkas en allt större del av 

de rurala landskapen av hästhållning, och de kulturella ekosystemtjänsterna som hästhållningen bidrar 

till ger även stadsbor chansen att ta del av både grönområden och rekreationsmöjligheter.  

 

På samma sätt som traditionellt jordbruk är viktig för de olika ekosystemtjänsterna spelar även 

hästhållningen en viktig roll för balansen och upprätthållandet av dessa. Både R:a, R:b och R:c tar 

upp detta, och förtydligar att hästhållningen har en viktig uppgift i bevarandet av Österåkers natur- 

och kulturmiljöer. Även i enkätsvaren beskrivs hästen som viktig i bevarandet av det öppna natur- 

och kulturlandskapet i kommunen. De grönområden som förvaltas genom hästhållningen bidrar till  

ekosystemtjänsternas funktioner och gör livsmiljöerna attraktiva med höga upplevelsevärden. 

Hästhållningen skulle därför kunna ha en avgörande betydelse för kommunens hållbara utveckling – 

med en rik variation av landskapselement och en rik biologisk mångfald.  

 

I dokumentet för kommens strategi för de gröna frågornas hantering (Österåkers kommun 2010a) 

berörs inte hästhållningen. Med hänsyn till de allt minskande naturbetesmarkerna och med allt färre 

nöt- och fårboskap i de peri-urbana miljöerna behöver hästen dock ses som ett viktigt alternativt 

betesdjur och som landskapsvårdare. Att inte inkludera hästhållningen i planeringen eller i strategin 

för att uppnå miljömålen eller de regionala riktlinjerna om en fungerande grön infrastruktur kan ses 

som ett bortslösande av en viktig och kraftfull resurs. För att tillvarata hästhållningens potential i 

samhällsplaneringen fordras en utökad samverkan mellan berörda aktörer. I översiktsplanen för 

Österåkers kommun (2018a) beskrivs kommunens identitet genom dess natur- och skärgårdsmiljöer 

– för att bevara obebyggda naturmarker finns behovet av en konkret anledning till varför dessa 

områden inte ska bebyggas. Här kan den utbredda hästsektorn i kommunen spela en stor roll.  

 

”Vi svenskar har en bild över hur landskapet ska se ut”, berättar R:b och fortsätter; ”det landskapet 

bygger på att man har betande djur”. Relationen mellan djur, natur och människa är avgörande för 

landskapets form och funktion och skötseln av urbana grönområden och tätortsnära natur är därför en 

viktig och komplex del i samhällsplaneringen. Här kan ridvägar längs med gång- och cykelvägar 

bidra till en ökad förståelse och hänsyn mellan olika intressen (se figur 8), en ytterligare faktor som 

bidrar till digniteten av det fortsatta arbetet med det kommunala ridvägsnätet. Människor lockas av  
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städers utbud och rör sig alltmer till urbana områden. För att tätorter och tätortsnära samhällen ska  

vara fortsatt attraktiva och hälsosamma behöver närliggande grönområden och dess ekosystem-

tjänster förvaltas – hagmarker, åkrar och omgärdande naturområden är grundläggande gröna täppor 

som utgör förutsättningar för att artrikedomens och det biologiska kulturarvets möjlighet att finnas 

kvar. Som R:c tar upp bidrar människors koppling och möjlighet till vistelse i naturen också till att 

fler vill bevara och värna den, vilket även belyses av Naturvårdsverket (2018c). Det krävs långsiktiga 

planeringsprocesser och en utökad medborgardialog för att undvika att bebyggelse expanderar så till 

den grad att grönområden till slut blir en hårdvaluta, med fara för lokala ekosystemkollapser som 

riskerar medföra allvarliga konsekvenser för såväl naturen som för samhällets framtid och hållbara 

utveckling.  

 

 

Figur 8 Ridväg parallellt med gång- och cykelväg med intilliggande naturbetesmarker, Österåker. Foto: Pernilla Malmborg 

 

7.3 Vidare forskning 

Fortsatt forskning inom studieområdet kan bidra till en ökad förståelse och ett ökat tillvaratagande på 

hästhållningen i det moderna samhället. För att uppnå en fördjupning är första steget att närmare 

studera kommunens perspektiv på arbetet kring hästhållningens utrymme i samhällsplaneringen, 

genom intervjuer av politiker och tjänstemän och en mer omfattande analys av planeringsdokument 

såsom budgetar, nämndrapporter, remissvar med mera. En kartläggning över hela kommunens olika 

hästverksamheter, hästarnas markanvändning vad gäller rasthagar, beteshagar, åkermark för 

foderproduktion och behovet av omgivande naturområden att rida i samt antalet hästar per ytenhet 

hade tillfört en viktig del för förståelsen av hästhållningens omfattning och utbredning. För 

uppnåendet av en djupare förståelse vore det även intressant att genomföra en fallstudie med samma 

frågeställningar i ytterligare en kommun, exempelvis Österåkers grannkommun Vallentuna, som 

också är peri-urban, hästtät och med mycket naturområden.  
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8 Slutsats 

Hästhållningen har potential att vara ett hjälpmedel i arbetet mot ett långsiktigt hållbart samhälle, och 

kan ses som en del i bevarandet av det biologiska kulturarvet med dess avgörande ekosystemtjänster. 

Det öppna landskapets rekreativa, biologiska och landskapsbildsmässiga värden utgör en avgörande 

del i det peri-urbana landskapets utveckling, och i takt med att städer och tätorter breder ut sig behövs 

allt tydligare strategier i samhällsplaneringen. Tätortsnära gårdar med traditionella lantbruk har 

genom hästsektorns expansion successivt transformerats till hästgårdar, varför hästhållningens 

mångfacetterade roll behöver inkluderas i planeringsprocessen på flera nivåer. 

 

Hästhållningen kan i första hand kopplas till de kulturella ekosystemtjänsterna, genom bidragandet 

till såväl det öppna kultur- och naturlandskapet med höga upplevelsevärden som till människors 

fritidsintresse och idrottsutövande. Genom att bevara åkermarker för växtodling samt låta hästar vårda 

naturbetesmarker kan hästhållningen även kopplas till stödjande, reglerande och producerande 

ekosystemtjänster.  

 

För att uppnå hästhållningens fulla potential i bidragandet till ekosystemtjänsternas funktioner behövs 

ett mer kreativt sätt att tänka i planeringsprocessen. Det finns en bristande kontinuitet och samverkan 

för hästhållningen i samhällsplaneringen och synen på hästhållningen saknar helhetsperspektiv, vilket 

försvårar möjligheterna att utnyttja hästen som resurs för en hållbar utveckling i det föränderliga peri-

urbana landskapet. 
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och studera hästhållningens roll i det svenska natur- och kultur-

landskapet i förhållande till ständigt växande storstadsregioner. Studien utförs i Österåkers kommun 

och lyfter hästhållningens utrymme och potential i samhällsplaneringen samt uppmärksammar 

hästarnas del i landskapsbilden.  

 

Huvudsakliga frågeställningar:  

• Hur ser synen ut på hästhållningens roll i förhållande till behovet av olika ekosystemtjänster? 

• Hur är hästhållningen inkluderad i den lokala fysiska planeringen – vilka möjligheter och 

utmaningar finns? 

Metod 

Undersökningen utgörs av en kvalitativ fallstudie av Österåkers kommun. Empiriska data är 

insamlade genom en enkätundersökning riktad till kommunens invånare, intervjuer med verksamma 

på tre olika hästgårdar samt en analys av kommunens planeringsdokument. Det empiriska materialet 

har sammanställts skriftligen utifrån studiens frågeställningar och analyserats med utgångspunkt i den 

teoretiska bakgrunden. 

Resultat 

Hästhållningen kan i första hand kopplas till de kulturella ekosystemtjänsterna, genom bidragandet 

till såväl det öppna kultur- och naturlandskapet med höga upplevelsevärden som till människors 

fritidsintresse och idrottsutövande. Genom att bevara åkermarker för växtodling samt låta hästar vårda 

naturbetesmarker kan hästhållningen även kopplas till stödjande, reglerande och producerande 

ekosystemtjänster. 

 

Hästhållningen inkluderas till viss del i den lokala fysiska planeringen, men saknar en långsiktig 

strategi sett ur ett helhetsperspektiv. 

Slutsats 

För att uppnå hästhållningens fulla potential i bidragandet till ekosystemtjänsternas funktioner behövs 

ett mer kreativt sätt att tänka i planeringsprocessen. Det finns en bristande kontinuitet och samverkan 

för hästhållningen i samhällsplaneringen och synen på hästhållningen saknar helhetsperspektiv, vilket 

försvårar möjligheterna att utnyttja hästen som resurs för en hållbar utveckling i det föränderliga peri-

urbana landskapet. 

Nyckelord 

Hästhållning, fysisk planering, peri-urban, landskap, ekosystemtjänster, markanvändning, biologiskt 

kulturarv, biologisk mångfald, urbanisering, grön infrastruktur 
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Tack! 
 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som tagit sig tid att delta i min studie. Ett särskilt stort 

tack riktas till de verksamma personer på olika hästgårdar som jag fått äran att intervjua. Tack 

riktas även till min handledare som på ett tjänstfullt sätt guidat mig genom skrivprocessen. 

Slutligen vill jag även tacka Annika Dahlberg på Institutionen för Naturgeografi, som från första 

början inspirerat mig i valet av uppsatsämne. Utan allas ert engagemang hade denna uppsats 

inte sett dagens ljus.  
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