Hesteturismekonference
22. september, 2017

FerieRytters velkomsttale
SHIT - Hvad laver hestene i
turismesektoren.
FerieRytter byder velkommen til
Danmarks første konference om
Hesteturisme.
Annelise Bach Nielsen og jeg fra
FerieRytter er meget glade for, at så
mange - fra alle dele af Danmark - har
valgt at bakke op om initiativet ved at
deltage - ja selv Skåne er repræsenteret
som gæster i dag.

Da vi fik de første tanker om en national
hesteturismekonference i 2016, var
Hestegruppen Gribskov klar med støtte,
hvilket gav os troen på idéen - og vi
kunne engagere Rhys Evans - som
heldigvis var interesseret - og derfor er til
stede i dag.
I løbet af 2016 fik vi etableret en
task-forcegruppe bestående af stærke
hestekvinder i Danmark, som alle har
været med til at give projektet det rigtige
spor at ride ud af.
De er alle til stede i dag og vi vil gerne
sige tak til Liv, Nina, Sally og Marianne.
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Uden sponsorer var denne konference
ikke blevet realiseret. Vi er glade for at
have fået støtte fra FrederiksborgCentret,
Gribskov Kommune, Guldborgsund
Kommune, Hestegruppen Gribskov og
entrepenør Troels Jørgensen A/S.
Endvidere har opbakningen fra Dansk
Rideforbund og Dansk
Islandshesteforening gjort os vidende om
at der er interesse for emnet fra disse
organisationer også.
Foreningen FerieRytter er en forening af
frivillige og vi har siden 2013 arbejdet
med etablering og udvikling af
hesteturisme på Lolland-Falster. Her har

vi som turoperatør markedsført og solgt
færdige hesteferiepakker.
Vi gør det fordi vi kan - og fordi vi ikke
kan lade være!
Vores arbejde er Con amore - og sikkert
helt i tråd med Rhys’s indlæg om The
Equine Economy, der bl.a. vil fortælle om
ildsjæle og engagerede hestekvinder.
Vi er gået fra ønsket om selv at komme
på rideferie på Lolland-Falster - til at tage
tøjlerne og ride i turismesektoren.
Her får vi glæde og ny energi, når vi ser
FerieRytters gæster komme på
hesteferie og nyde samvær med
vennerne - dyr såvel som mennesker.
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Denne ændring i mindsettet er svær at
kapere: Mange har i årenes løb spurgt
mig, hvor mange heste jeg har…. for det
er vel det jeg laver - altså lejer heste ud?
Deres undren er stor når jeg fortæller, at
jeg ikke ejer en eneste hest - men må
låne min datters hest, når jeg vil ride.
Ord som turoperatør og feriepakker ‘all
inclusive’ er ikke vante begreber i
hesteverdenen - hvilket et indslag om
høhoteller på Sjælland i DR P4 i
sommers kunne bevidne.
I 2015 fik vi i FerieRytter øjnene op for, at
der i Danmark ikke er et overblik over
hesteoplevelser.

Vi steg derfor højt til hest og skabte dette
overblik på FerieRytters hjemmeside.
Det har vist sig, at dette site bliver brugt
flittigt af både udbydere og brugere af
disse aktiviteter.
Hesteturismesektoren er i vækst og det
ser vi bl.a. ved at der tilbydes mange - og
nye - forskellige oplevelser med hest lige fra nusse/strigleoplevelser med
miniatureheste, hesteterapi, kørsel med
vogn, rideferier og meget mere.
Samtidig har vi lagt mærke til at
Rideruteforeninger i hele landet arbejder
for at skabe adgang med hest til naturen
- og at flere af disse foreninger kæmper
isoleret i deres respektive områder.
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Vi tænker, at det vil være godt at trække
på samme hammel på dette område.
Vi har brug for infrastruktur og aftaler om
benyttelse og beskyttelse af naturen.
Det glæder os, at flere af disse
rideruteforeninger er repræsenteret her i
dag og også har valgt at være med på
fællesstanden for Hesteturisme på
Hillerød Horse Show denne weekend.
Vi glæder os til at fortsætte
erfaringsudvekslingen der.
Danmark har en århundred lang historie
og tradition indenfor hestekultur, med avl,
sport, naturridning og hestevelfærd - ja
selv vores Kongehus er kendt i udlandet
for deres hestetraditioner.

Kombineret med vores unikke danske
landskaber  vil alle disse hestekræfter
kunne tilføre Dansk Turisme ny værdi i
form af nye oplevelsesprodukter.
Dette vil kunne skabe udvikling i
landdistrikterne og arbejdspladser - der
vel at mærke ikke forsvinder til udlandet.
Man skal tænke på at SEGES i sin
rapport: Hestesektorens
samfundsøkonomiske betydning i
Danmark viste at 9 heste skaber en
arbejdsplads.
SIT - som er en forkortelse for Special
Interest Tourism - - og den hurtigst
voksende form for turisme globalt 4

koncentrerer sig i Danmark om vandring,
cykling, gastronomi, lystfiskeri og sejlads.
SHIT- Special Horse Interest Tourism vil fra i dag indskrive sig i turismen i
Danmark.
Det bliver interressant at følge
hesteturismens værdikæder og se
hvordan den enkelte virksomhed kan
udvikle sin hestebusiness ved at være en
del af en større sammenhæng.
Turismeområdet er i vækst - og vi ser
også i udlandet at der satses på
hesteturisme. F.eks. i
Mecklenburg-Vorpommern i Tyskland er
de langt foran - i galop!

Danmark er et lille land - med store
hestetraditioner - og hvis vi vil ride med,
må vi samle hestekræfterne.
Derfor har vi i dag inviteret både private
og offentlige aktører, med ønsket om at
samle kræfterne og ride nye veje.
Høhotelværter, embedsmænd,
riderutefolk, politikere og avlere kan lytte
til hinanden på workshops og med åbent
hjerte vil vi kunne få selv den vildeste
hest med i flokken.
Dagen i dag skal bruges til at lytte til
hinanden - blive inspireret og få
forståelse for hinandens udfordringer.
Vi håber, at der vil kunne dannes
Erfagrupper og netværk på kryds og
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tværs, og at man vil bruge hinandens
erfaringer og idéer.
På sigt kan vi håbe på
certificerings-ordninger, rosetter og
Michelinstjerner.
Brug endelig Facebookgruppen
Hesteturismekonference 2017
Frederiksborgcentret 22.9.2017 til
fortsættelse af den kommunikation og
dialog der starter i dag.
FerieRytter har gennem 4 år gjort mange
værdifulde erfaringer i arbejdet med at
etablere og udvikle hesteturisme, med en
deraf positiv branding af Lolland-Falster
til følge.
Der er brug for hestebusinessrådgivning
og markedsføring af

hesteoplevelsesprodukter på en online
portal, og FerieRytter er klar til at lægge
sig i selen på begge områder.
Jeg glæder mig til at lytte til oplæg i dag,
der belyser hesteturismen både nationalt
og internationalt.
Jeg vil ønske alle rigtig god fornøjelse på
konferencen i dag og håber, at SHIT altså Hesteturismen - i fremtiden vil få en
mere fremtrædende plads i
turismelandskabet i Danmark.

Merethe Kepp
FerieRytter.dk
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