
Ansökan om extra stöd till  
följd av ökade foderkostnader 
Ridsporten skördar just nu makalösa framgångar, med fjolårets OS-medaljer samt årets 
dubbla VM-guld, och intresset för ridsport har kanske aldrig varit så stort. Men trots 
detta ser vi flera orosmoln. Bränslepriset ökar, konstgödselpriset ökar och priset på 
plasten runt hösilagebalar ökar. Detta innebär att priset på foder ökar och vår ridskola 
kan därmed komma att hamna i ekonomiska problem. 

Kortsiktiga lösningar kan försvåra  
situationen ytterligare
Utan ekonomiskt stöd finns två vägar att gå för föreningen. 

Inget av dessa alternativ är hållbart på lång sikt.

• Höja ridpriset med           procent, vilket sannolikt leder

till att flera elever slutar att rida. Dessa elever förlorar

möjlighet till att utöva sitt intresse och den motion,

glädje, sysselsättning och gemenskap som hästarna och

stallet ger. Det minskar även intäkterna för föreningens

redan ansträngda ekonomi.

• Sälja några hästar, vilket kommer att leda till minskad

verksamhet och därmed minskade intäkter. Även detta

leder till att flera elever kommer att förlora möjligheten

att utöva sitt intresse samtidigt som ridskolan kommer

att få svårt att ta emot nya elever och möta det ökade

intresset för ridsport.

Enligt våra beräkningar kommer vi att behöva       

kronor för att klara årets budget. 

Hur mycket äter en häst och vad kostar det? 
Hästar äter framförallt grovfoder, som hösilage (de stora 

inplastade balarna som man ser på fälten), och för en 

normalstor häst går det åt cirka 13 kilo hösilage per dag. En 

ridskola har ofta sina hästar i verksamhet 11 månader om 

året och det går då åt omkring drygt 4,3 ton hösilage årligen 

per häst. Kilopriset för hösilage har normalt legat på omkring 

2,00-2,50 kronor inklusive moms, även om det förstås kan 

finnas både lokala skillnader och stora prisvariationer runt 

om i landet. Detta innebär normalt en årlig hösilagekostnad 

om nästan 10 900 kronor per häst*.  

Hösilagepriset har nu ökat till           kronor per kilo inklusive 

moms, vilket slår hårt mot landets ridskolor. 

Ett alternativ till hösilage är torrhö, som ligger högre i 

pris än hösilage och dessutom också ökat i pris. Utöver 

grovfoder av god hygienisk kvalitet kan hästar även behöva 

äta kraftfoder, framförallt om grovfodret inte har rätt 

näringsvärden. Även kraftfoder har ökat märkbart i pris. 

Ridsport bidrar till folkhälsa för alla åldrar   
Som en av landets största idrotter, och den näst största 

ungdomsidrotten, har ridsporten mycket att erbjuda 

samhället med välmående, gemenskap och motion för alla 

åldrar där stallet kan utgöra en mötesplats för människor 

oavsett bakgrund. Hästar och ridsport kan bidra vid 

samhällsutmaningar som integration, stillasittande och 

psykisk ohälsa. Svensk ridsport är till exempel otroligt bra på 

att få unga tjejer att idrotta, något som annars är en utmaning 

för samhället, och svensk ridsport är också en av de allra 

största idrotterna för personer med funktionsnedsättning – 

en grupp andra idrotter har svårt att nå. 

Svenska Ridsportförbundet består av cirka 850 föreningar 

landet över med aktiva i alla åldrar och spelar en stor och 

viktig roll inom svensk idrott. Omkring hälften av dessa 

föreningar bedriver ridskola, och vi är stolta över att våra 

världsunika svenska ridskolor gör ridsporten betydligt mer 

tillgänglig i Sverige än i de flesta andra länder. Vi hoppas 

att det kan fortsätta vara så, men då behöver vi stöttning. 

Ridsporten gör redan mycket för samhället och med er hjälp 

kan vi göra ännu mer! 

______________________________________________ 

Förening

______________________________________________ 

Ort och datum

______________________________________________ 

Ordförande/Namnförtydligande

* Hästen äter hösilage 334 dagar om året (365 dagar minus då den är på 
sommarbete, vilket oftast inträffar i juli som har 31 dagar: 365-31=334).
Detta innebär en årlig åtgång om 4 342 kilo per häst (334x13) vilket vid ett
pris på 2,50 kronor per kilo blir 10 855 kronor (2,50x4342). 
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