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Sammanfattning 

 

PROJEKTTID 2008-05-05 - 2009-03-15 

 

 

Positiva effekter 

 Ett omfattande mängd kontakter med företag, organisationer, föreningar inom och 

utom hästsektorn och aktiva inom sporten i Sverige men även kontakter i Norge, 

Tyskland och England har tagits under projektets gång. 

 

 Reaktionerna på en satsning på Dingle Horse Arena har varit mycket positiva hos 

företagare, föreningar och organisationer i Munkedal och hela norra Bohuslän. Man 

ser en möjlighet att öka tillväxten i form av nya invånare och ökad turism i området 

och därmed ge underlag för företagande och handel. Vid ett möte för företagare i 

Munkedals kommun informerade projektet och tog in intresseanmälningar för 

samarbete. Resultatet blev fem kontakter för fortsatt samarbete. Resultatet redovisas i 

Bilaga 5. Ett möte på Sotenäs kommun med deltagare från kommunerna inom Ranrike 

resulterade i ett beslut om fortsatt samarbete för utveckling av ridleder. 

 

 Möjligheten till alternativa användningsområden ser man positivt på dels för att ge fler 

människor och intressegrupper möjlighet att nyttja arenan men även för att öka 

möjligheten till intäkter. 

 

 Projektet har inlett samarbete med Dingle veterinärstation som har ett stort behov av 

att utvidga sin verksamhet med en hästklinik då närmaste klinik idag finns i Göteborg. 

Hästverksamheten utgör en stor och viktig del av veterinärstationens kundunderlag 

och är viktig för dess fortlevnad. Projektet har haft möte och löpande kontakt med 

kliniken. Kliniken vill träffa styrgruppen för fortsatt samarbete. 

 

 De aktiva inom hästsporten, föreningar och organisationer i Göteborg– och Bohusläns 

Ridsportförbund som har kontaktats ser övervägande positivt och en stor 

utvecklingsmöjlighet för hästnäringen, tävlings- och utbildningsverksamheten med 

ökad tillväxt inom hästsektorn i området med en satsning på en gemensam, permanent 

tävlingsarena i området mellan Göteborg och Oslo. Intresseanmälningar via en enkät 

gjordes vid tävlingsmöte i Jörlanda i december 2008, se Bilaga 6. 

 

 Närheten till Norge gör Dingle till en attraktiv tävlingsplats för Norska ryttare och 

kuskar. Framgångsrika ryttare och kuskar som bor i eller härstammar från norra 

Bohuslän har stöttat projektet. De är väl bekanta med områdets förutsättningar för 

hästverksamhet och har även sett många anläggningar i Sverige och Europa och dess 

möjligheter. Tron på att en satsning på en arena på sikt kan utveckla hästnäringen är 

tillräckligt stor för att gå vidare med projektet. Ryttarna och kuskarna finns med i 

broschyren ”Dingle Horse Arena”. 

 

 Naturbruksgymnasiet Dingle får plats och status att utveckla sin nuvarande 

utbildningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna och på så sätt stärka sin 

existens. Nya utbildningar för såväl ungdomar som vuxna ligger på ett idèstadium och 

kan utarbetas vid en etablering av arenan med tillhörande lokaler och hästklinik. 

 



 3 

 Konkurrensen med befintliga ridklubbar har diskuterats och undersökts. Ridklubbarna 

måste för att få utfärda licenser till sina medlemmar stå som arrangörer för tävlingar. 

Många klubbar har begränsade möjligheter/anläggningar för att driva större och 

många tävlingar. Den ordinarie lektionsverksamheten måste avbrytas under tävlingar. 

En del klubbar är tävlingsklubbar som helt saknar en egen anläggning för sin 

tävlingsverksamhet. En större gemensam tävlings- och träningsanläggning skulle öka 

möjligheterna för klubbarna inom Ranrike och hela distriktet att arrangera fler och 

större tävlingar. Det skulle också ge ryttare och kuskar en gemensam samlingspunkt 

för träning, utbildning och för social gemenskap. En professionell tävlingsorganisation 

och en ideell funktionärspool bör även skapas för att ha en bas för den kontinuerliga 

driften av tävlingar och arrangemang i arenan.  

 

 Andra projekt och företagare har hört av sig och vill ta del av projektet och vill finnas 

där med sin verksamhet och utveckla ett samarbete för att stärka området 

Bohuslän/Dalsland som besöksmål. En privat exploatör har fortsatt med sin satsning 

med utveckling av hästboende i Munkedals kommun. 

 

 Dingle Horse Arena kan med sin verksamhet avlasta den idag hårt belastade 

kustremsan längs Bohuskusten och utgöra ett nytt besöksmål på Västkusten. 

 

 

Bakgrund 

 
Projektidèn är att göra en förstudie för att undersöka 

möjligheterna att bygga en hästsportanläggning i Dingle  

avsedd för internationella tävlingar. Möjligheten för andra  

arrangemang t ex mässor, utställningar ska undersökas.  

Avsikten med en satsning på ett Dingle Horse Arena är att 

fylla ett tomrum för sporten och därmed öka möjligheterna  

för tillväxt på landsbygden där hästen och hästnäringen med 

sin attraktionskraft är en viktig faktor. Idèn är också att nå 

fler målgrupper och öka intäkterna genom att undersöka 

möjligheterna för andra arrangemang i arenan som mässor, 

utställningar, hundtävlingar. 

Hästsporten är en de av de mest expansiva näringarna i 

Sverige och omsätter 45 miljarder kr. Hästnäringen är 

Jordbrukets femte/fjärde inkomstkälla. 

 

Västra Götaland är den mest hästtäta regionen i Sverige men ligger endast på femte plats i 

antal tävlingstillfällen medan Skåne ligger på första plats. På grund av bl a det är det också 

där flertalet tävlingsryttare väljer att bosätta sig alternativt tvingas resa dit för att tävla. 

Avståndet till Europa och dess internationella tävlingstillfällen kan vi inte förändra, men vi 

kan erbjuda tävlingstillfällen mellan Göteborg och Oslo upp till Internationell nivå och 

därmed skapa de möjligheter som idag saknas. 

 

Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund har 1417 licensierade ryttare och 13 000 

medlemmar. Västergötlands ridsportförbund har 1785 licensierade ryttare och 16 232 

medlemmar. Norge har totalt 4 200 licensierade ryttare varav 40 %, ca 1 680 ryttare finns i 

Vestfold och Östfold. 
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Inom 20 mils radie från Dingle nås även Västra Götalands ca 3 200 licensierade ryttare och 

stora delar av Östfold och Vestfold med sina ca 1 680 lic ryttare samt delar av Värmland. 

Delar av Danmark ligger inom radien och kan nås med färja eller landvägen. 

 

Totalt uppskattas därmed Dingle inom 20 mils radie nå minst 4 882 licensierade 

tävlingsryttare och kuskar plus ett antal licensierade i södra Värmland och delar av Danmark. 

Med Dingle Horse Arena förväntas siffrorna att öka genom att sporten får ett ökat intresse och 

genom att fler väljer att bosätta sig/stanna kvar i området. Med bra marknadsföring och bra 

tävlingsarrangemang i en förstklassig anläggning förväntas vi även att nå ryttare och kuskar 

från övriga Norden och Europa. 

 

Dingle Horse Arena kan bli ett nytt besöksmål på Västkusten för såväl hästtävlingar som 

andra arrangemang för besökare utöver hästsport. Längs sträckan mellan Köpenhamn i söder 

och Oslo i norr bor 7 miljoner människor- den s k 7- Miljonersstaden 

På en dagstur med bil från Dingle/Munkedal kan ca 80 miljoner människor nås. (Hamburg,  

Berlin och övriga norra tyskland, Holland, hela Danmark, norra Polen etc.) 

17 000 fordon/dygn i medeltal passerar Dingle längs E6. Underlaget för att nå besökare 

förväntas vara tillräckligt stort och förväntas även att öka i närområdet. 

 

Syfte och Målgrupp   

 

Målgruppen för projektet är hästintresserade ungdomar och vuxna i Munkedals kommun men 

även i hela Bohuslän. Målgruppen är också utövare av andra aktiviteter/sporter/evenemang 

som kan beredas plats i arenan och de lokaler som finns i anslutning. Anläggningen kommer 

att locka människor med hästintresse, många med familj till Munkedals kommun och därmed 

ge underlag för en ökad befolkning i kommunen. En satsning på en av Sveriges största 

tjejsporter är också en satsning för ökad jämlikhet. I distriktet och i Ranrike finns 

tävlingsklubbar som saknar en egen anläggning. En större gemensam tävlings- och 

träningsarena skulle öka möjligheterna för klubbarna inom Ranrike och hela distriktet att 

arrangera fler och större tävlingar samt ge ryttare och kuskar en gemensam samlingspunkt för 

utbildning, för den vardagliga träningsverksamheten och för en social gemenskap. Det finns 

idag ingen större permanent tävlingsanläggning i området mellan Göteborg och Oslo.  

Behovet av en anläggning för daglig träningsverksamhet dagtid och kvällstid är redan idag 

stort. Befintliga anläggningar är högt belastade och det är svårt att få träningstider. 

Utvecklingen går mot ett ökat intresse för tränings- och tävlingsverksamhet. I vårt klimat på 

Västkusten är behovet av inomhusträning/tävling stort. Sommartid finns mycket bra 

möjligheter för en publikdragande tävlingsverksamhet med vår närhet till den turisttäta 

Bohuskusten och man kan locka hit hela familjen med olika aktiviteter. Klubbar i distriktet 

och tävlingsryttare som projektet har haft kontakt med ser mycket positivt på en gemensam 

tävlingsanläggning i Bohuslän för att få närmare till tävlingar och tillgång till fler 

tävlingstillfällen. Företagare i norra Bohuslän är också en målgrupp som ser positivt på 

satsningen och med den en stor utvecklingsmöjlighet för företagande. Målgruppen utövare av 

andra sporter/aktiviteter/evenemang som projektet har haft kontakt med har uttryckt ett 

positivt intresse för att gå vidare med att ta fram ett underlag för vilka arrangemang som är 

tänkbara och hur arenan kan utformas för dessa. Projektet kommer i nästa steg att bilda 

arbetsgrupper för dessa ändamål. 
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Projektets Mål 
 

 Med arenan och allt vad den genererar ges underlag och möjlighet för fler ungdomar 

som vill satsa på hästar och hästsport och företagande/anställning inom hästnäringen 

möjlighet att stanna kvar på hemorten eller studieorten Dingle. Aktiva inom 

hästsporten, föreningar och organisationer i Göteborg– och Bohusläns 

Ridsportförbund men även hästsporten i Sverige ser en stor utvecklingsmöjlighet för 

tävlings- och utbildningsverksamheten med ökad tillväxt inom hästsektorn i området 

med en satsning på en permanent tävlingsarena i området mellan Göteborg och Oslo. 

Responsen har varit bekräftande på att det finns ett stort behov av en arena. 

 

 Även möjligheten till alternativa användningsområden ser många positivt på. 

 Arenans utformning för andra evenemang utöver hästsport gör att fler målgrupper 

gynnas och möjligheten till intäkter ökar vilket ses mycket positivt på när projektet har 

marknadsförts på olika mässor, evenemang, informationsmöten.  

 

 Andra projekt och företagare har hört av sig och vill ta del av projektet och finnas där 

med sin verksamhet och utveckla ett samarbete för att stärka området 

Bohuslän/Dalsland som besöksmål. 

 

 Naturbruksgymnasiet Dingle får plats och status att utveckla sin nuvarande 

utbildningsverksamhet för såväl ungdomar som vuxna och på så sätt stärka sin 

existens. Behovet av en större anläggning och Hästklinik är tydligt. Att utbilda elever i 

en miljö med tävlingar, träningar och arrangemang ger nya kunskaper och högre status 

för utbildningen och därmed för eleverna. 

 

 Ett underlag för hur anläggningen ska se ut och var den ska placeras har tagits fram av 

projektledaren i samarbete med styrgruppen. Resultatet redovisas i Broschyren 

”Dingle Horse Arena”.  

 

 Utifrån detta har en ungefärlig kostnadsberäkning gjorts. Resultatet redovisas i 

Bilaga 8. 

 Ett underlag för vilka aktiviteter (tävlingar, mässor, utbildning m m) som kan 

genomföras i anläggningen och omfattningen av de olika aktiviteterna. Resultatet 

redovisas i Bilaga 7. 

 

 Delar av styrgruppen har varit på studiebesök till Flyinge, Helsingborg Fältrittklubb 

och Halmstad Ridklubb. Besöket gav kunskap och inspiration som har varit projektet 

till nytta. 

 

 En projektplan för det fortsatta arbetet har utformats. Under det fortsatta arbetet efter 

förstudien skall följande genomföras: 

 

Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning, marknadsföring av projektet på 

mässor och informationsmöten, skapa en hemsida och hålla den uppdaterad, påbörja med 

inledande möten med tänkbara finansiärer, starta förankringsprocessen med invånare och 

företag och markägare i Dingle och Munkedal. 
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Följande arbetsgrupper skall bildas för utformning av anläggningens olika delar och 

verksamheter: Arbetsgrupper inom hästsportens olika discipliner samt inom andra evenemang 

och verksamheter såsom tillväxtgruppen för Norra Bohuslän, musik- och kultur, motorsport 

och andra sporter, markägare (berörda markägare), mässor, utställningar, auktioner, 

projekteringsgrupp för sammanställning av anbudsunderlag. 

Arbetstillfällen och Nya företag 

Projektet har inlett samarbete med Dingle veterinärstation angående planer på en hästklinik i 

anslutning till Dingle Horse Arena. Behovet är stort sedan en längre tid tillbaka enligt 

veterinärstationen. Jordbruksverket är positiva till satsningen och vill träffa projektets 

styrgrupp. Närmaste hästklinik finns i Göteborg. Naturbruksgymnasiet har även nya 

utbildningar för såväl ungdomar som vuxna som ligger på ett idèstadium och kan utvecklas i 

samband med en etablering av arenan med dess lokaler och hästkliniken. 

 

Intressenter för att driva olika företag i anläggningen har kontaktat projektet. Fem intressenter 

har visat intresse för företagande i/vid arenan. Företagsområdena är butiker, cafè, transport 

och häls/friskvård. Projektet Dalslandring har kontaktat och besökt oss för att etablera ett 

samarbete med olika evenemang och turismverksamhet.  

Investerare i ett projekt inom handel i Munkedals kommun vill marknadsföra vårt projekt 

tillsammans med sitt och ser positivt på vår satsning. 

Projektet är förankrat i de fem kommunerna i norra Bohuslän genom styrgruppen för Tillväxt 

Norra Bohuslän där samtliga kommunalråd sitter med. 

I nästa skede efter förstudien planeras arbetsgrupper med representanter från föreningar, 

företag och organisationer för att utforma anläggningen för dess olika verksamheter och 

behov. 

På de mässor som vi har deltagit i har intresset visat sig vara stort för temaboende med häst 

och lantligt boende. Projektet har kontakt med en privat exploatör som satsar på temaboende 

med häst i Munkedals kommun. 

Munkedals kommun satsar på temaboende Häst och arbetar för att underlätta för att bo och 

verka med häst i kommunen. Genom att tillrättalägga förhållandena för häst i kommunen och 

öka inflyttningen får kommunen ett större skatteunderlag och en Win-win situation uppstår.  

 

När vi planerar för Dingle Horse Arena står miljön i fokus. Genom att ta tillvara redan 

befintliga resurser värnar vi om miljön. Vi har målsättningen att skapa en förstklassig arena 

för stora arrangemang med en storleksnivå som inte är begränsande för våra verksamheter 

men heller inte medför stor belastning på miljön. I planeringen och uppförandet av 

anläggningen kommer miljön att stå i centrum. En bra miljö med högt säkerhetstänkande för 

tävlande och besökare är viktigt. Placeringen av Dingle Horse Arena intill 

Naturbruksgymnasiet och Dingle samhälle med sina befintliga resurser, infrastruktur och bra 

kommunikationer ger fördelar. Besökare och boende kan ta tåget eller bussen till arenan eller 

till arbetet. Vi utnyttjar och ger mer underlag för redan befintliga hotell, vandrarhem och 

bostäder i området men har också en beredskap för att kapaciteten behöver utökas. Det finns 

möjlighet till samarbete med Naturbruksgymnasiet som har uppvärmning med miljövänliga 

bränslen och arbetar för att bli helt fria ifrån fossila bränslen. För driften av anläggningen kan 

det finnas möjlighet att utnyttja resurser i form av maskiner, verkstad och kunnig personal 

gemensamt med skolan kompletterat med egna resurser. Gödsel från anläggningen kan ingå i 

det naturliga kretsloppet i skoljordbruket. Tankar om biogasanläggning finns och ett 

vindkraftverk planeras i Dingle varav ett vid Naturbruksgymnasiet. Kontakt hålls för 

eventuellt samarbete framöver. 



 7 

Genomförandeplan och tidsplan 

Projektet har haft en kort och intensiv förstudie. Projektet har avlöpt mycket väl men har 

behövt förlänga projekttiden med en månad för att få in fakturor och sammanställa materialet 

inom projekttiden.  

 

Under det fortsatta arbetet efter förstudien skall följande genomföras: 

Arbeta fram en finansieringsplan för projektets fortsättning. 

Marknadsföring av projektet på mässor och informationsmöten. Skapa en hemsida och hålla 

den uppdaterad. Påbörja med inledande möten med tänkbara finansiärer. Starta 

förankringsprocessen med invånare och företag och markägare i Dingle och Munkedal. 

Samt att bilda följande arbetsgrupper för utformning av anläggningens olika delar och 

verksamheter alltså sak vi ska skapa arbetsgrupper inom hästsportens olika discipliner samt 

inom andra evenemang och verksamheter såsom tillväxtgruppen för Norra Bohuslän, musik- 

och kultur, motorsport och andra sporter, markägare (berörda markägare), mässor, 

utställningar, auktioner, projekteringsgrupp för sammanställning av anbudsunderlag. 

 

Se även Bilaga 10, Gantt & tidsschema 

 

Spridning av Projektets Resultat 

Projektet har under förstudien uppmärksammats i media vid ett flertal tillfällen. Broschyren 

har spridits och kommer att spridas genom utskick och på mässor. Projektet har inbjudits till 

att informera olika grupper vid ett flertal tillfällen. Arbetsgrupperna kommer i det fortsatta 

arbetet att sprida projektet ytterligare. Detta genom mässor, informationsmöten, via webben 

och media.  

 

Projektets Finansiering 

Se Bilaga 1-3 

Projektets Arbetssätt 

Projektledare har varit Maria Johansson som är utbildad byggnadsingenjör och Hippolog och 

arbetar som lärare inom häst på skolan. I styrgruppen sitter representanter från ridklubbarna, 

Munkedals kommun, LRF, Hushållningssällskapet och Naturbruksgymnasiet Dingle. Man har 

haft kontinuerliga möten för att föra projektet framåt.  

Projektledaren tog kontakt med Vara Horse Arena och besökte dem i ett tidigt skede. Målet 

var att ta del av ett liknande projektet och att projekten skulle få kännedom om varandra för 

en framtida samverkan. 

 

Projektledaren har haft löpande kontakter med Göteborgs- och Bohusläns ridsportförbund och 

kontakt med Svenska Ridsportförbundets sportchef Tomas Torgersen vid några tillfällen och 

generalsekreteraren Carina Sjöberg vid ett tillfälle. Målsättningen har varit att informera om 

projektet och ta del av förbundets synpunkter och råd avseende de kommande 

tävlingsarrangemangen i storlek och omfattning.  

Vi har även haft kontakt med Hästnäringens Nationella Stiftelses VD Stefan Johansson som 

också har besökt projektet vid ett styrgruppsmöte samt vid presentationen för 

kommunstyrelsen i Munkedal. 

Projektet har marknadsförts på olika sätt. Inbjudan till att informera olika grupper vid ett 

flertal tillfällen, deltagit på mässor samt varit synliga i media vid flera tillfällen. Broschyren 
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har också varit viktig för projektets marknadsföring. Företag runt om i Sverige som vill sälja 

sina produkter och tjänster till oss har kontaktat oss vilket tyder på att projektet har blivit 

ganska väl känt. Kontakt med företagare för att bilda nätverk har tagits genom deltagande vid 

frukostmöte för företagare i Munkedal. Mötet resulterade i fem nya kontakter för fortsatt 

samarbete. Tillväxtgruppen för norra Bohuslän har informerats och är positiva till en fortsatt 

utveckling av Dingle Horse Arena.  

 

Slutsats och Rekommendationer 

Projektet Dingle Horse Arena har fått ett positivt mottagande hos aktiva inom sporten, 

Göteborgs- och Bohusläns Ridsportförbund, företagare, invånare i Munkedals kommun/norra 

Bohuslän och tillväxtgruppen för norra Bohuslän och bedöms vara ett bra sätt för att utveckla 

hästnäringen, företagande och landsbygden där hästen med sin attraktionskraft är en viktig 

faktor. Dingles läge nära Bohuskusten gör det lätt för besökare och boende att finna aktiviteter 

utöver hästsport. Bra kommunikationer med tåg, buss och bil samt närheten till Norge ger 

fördelar. Munkedals kommun har uppmärksammat hästnäringen som en av Sveriges mest 

växande näringar och vill fortsätta sin satsning att bli en attraktiv kommun för människor med 

intresse för hästar och boende på landsbygden. Avspeglingar förväntas i hela norra Bohuslän. 

Dingle Horse Arena är ett projekt för att utveckla hästsporten, ge nya kommuninvånare, 

behålla bra service på landsbygden, utveckla fler och starkare företag, ge ökad turism, sätta 

Munkedal och norra Bohuslän på kartan. 

 

Projektets relativt korta förstudie har varit mycket intensiv och gett ett positivt resultat som 

bekräftar att det finns förutsättningar för att fortsätta arbetet med att utveckla en 

Hästsportarena i Dingle. Om underlaget och intresset vid förstudien skulle ha visat sig vara 

för litet skulle projektet kunna avslutas utan att stora resurser har förbrukats. 

Kompetensen i styrgruppen och hos projektledaren har möjliggjort att en skiss över 

anläggningen och ett ungefärligt underlag för tävlingar och aktiviteter har kunna tas fram utan 

konsulthjälp. Där så inte är fallet vill jag som projektledare råda till att avsätta medel för 

konsulttjänster. För det fortsatta arbetet med att detaljera underlagen krävs en utökad 

kompetens i form av arbetsgrupper och konsulttjänster. 

I det här projektet har det fungerat med en relativt kort förstudie med liten budget och därefter 

ett nytt projekt med fördjupning av förstudien inför en kommande projektering och ett 

genomförande av projektet.  

 

 


