
 

 

 
 

 

 

Bilaga 

1. Något om Kungsgårdar 
Kungsgårdar utgör väldigt speciella kulturarv. Detta markeras av att några av dem nyligen 
fått utökat skydd2 så att inte bara byggnaderna utan även dess jordbruksmark blivit 
byggnadsminnesförklarade. Som framgår av byggnadsminnesförklaringen skulle Flyinge 
Kungsgård  säkert ha platsat bland dem men staten ansåg inte detta nödvändigt eftersom 
Flyinge Kungsgårds byggnader, marker och verksamhet redan var skyddade genom  ett 
stiftelseförordnande grundat på ett riksdagsbeslut. Det är detta skydd för ändamålet (se 
faktaruta) som stiftelsens styrelse genom HNS inblandning arbetat för att ändra till något 
annat (se faktaruta).   
 
Flyinge Kungsgård har sedan 1666 varit en fast punkt i landets hästhållning, för ridkonsten 
men särskilt viktig för uppfödningen av varmblodshästar för armen och ridsporten. 
Strömsholm var då bara en hingstdepå bland andra och verkade som ridskola bara från 1868.  
Flyinge är således en klenod med stort politiskt bytesvärde. Den som behärskar Flyinge och 
Strömsholm behärskar också en viktig del av den hippologiska historien och får en spjutspets 
mot den hästpolitiska framtiden. Travet är för ungt för att kunna spela på kulturhistoriskt 
politiska strängar. 
  
Flyinge Kungsgårds kulturhistoriska värde för framgår av riksdagsbeslutet, stiftelsens avtal 
med staten och stiftelseförordnandet  
 

 
2 Fem statliga byggnadsminnen utökas - Regeringen.se 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/fem-statliga-byggnadsminnen-utokas/


Bakgrund  Flyinge 
Med arméns avhästning 1968 försvann statens 
motiv att driva Statens Hingstdepå och Stuteri i 
Flyinge. Riksdagen beslöt att från 1983 
överlåta driften till en för ändamålet nybildad 
stiftelse där ATG var en av stiftarna 
tillsammans med två av ridsportens 
organisationer och avelsföreningarna för trav – 
rid och galopphästaveln, inalles sex stiftare. 
Ändamålet framgår av faktaruta.  Staten 
markerade sitt starka intresse genom kravet på 
att staten i form av Lantbruksstyrelsen ska 
utse en revisor och att regeringen har rätt att 
utse en styrelseledamot. Att ATG:s medverkan 
berodde självfallet på att staten därmed fick en stiftare 
med ekonomiska muskler stötta ändamålet. Att 
ändamålet i första hand är riktat mot landets 
uppfödare av varmblodiga hästar är solklart. Sporten 
kommer i andra hand. 
 
Det är värt notera att ändamålets ena centrala mening 
är – genom fortsatt drift av verksamheten vid – och –
för den som kan sin seminhistoria –  att dess andra 
mening är oerhört klokt formulerad  –  tillhandahålla landets uppfödare … ett fullgott 
hingstmaterial.  Det uppdraget kan uppfyllas genom att med Flyinge som nav organisera 
seminverksamhet med egna och andras hingstar. Formuleringen öppnar för att Flyinge skulle 
kunna göras till navet i en revolution för uppfödarna av samma slag som bönderna gjorde 
med sin seminverksamhet för kor. Uppfödarnas valfrihet i hingstvalet skulle öka samtidigt 
som servicekostnaderna mer än halverades.   
 
Villkoren för stiftelsen var väldigt gynnsamma. Man övertog äganderätten till alla levande 
och döda inventarier utan kostnad samt fick disponera hela anläggningen för en total 
årskostnad om 200.000 kronor samt att staten kvarstod med ansvar för 
byggnadsunderhållet.   

 

Tidslinje med faktorer av betydelse  

1. Under statens fögderi gick Statens hingstdepå och Stuteri med stora underskott 
2. Marknaden för avelsverksamhet med varmblodiga hästar (främst trav-och ridhästar) 

ökar  tydligt från 19703 
3. 1982 beslöt riksdagen att från 1983 överlåta Flyinge Kungsgård i sin helhet till en 

näringsdrivande stiftelse.  Ett av motiven för staten att ta med ATG i bildandet av 
Flyingestiftelsen var naturligtvis att man därigenom fick en stiftare med ekonomiska 
muskler som vid behov kunde stötta driften så att ändamålet kunde fullföljas.  

 
3 kap_13.pdf (ksla.se) 

Faktaruta ändamål 
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom en 

fortsatt drift av verksamheten vid statens 

hingstdepå och stuteri tillhandahålla landets 

uppfödare av i första hand varmblodshästar ett 

fullgott hingstmaterial samt bedriva utbildning 

och andra aktiviteter rörande hästuppfödning, 

hästsport och därtill hörande frågor 

  

Prop.1981/82:198                                           
för verksamheten vid depån upplåts ca 175 ha mark av 

domänverket. Härav utnyttjas ungefär 100 ha som bete och 

10 ha till spannmålsodling med vallinsådd. Övrig mark består 

av tomtmark, park, ridbanor och sankmarker. 

De byggnader som finns på Flyinge förvaltas av 

byggnadsstyrelsen. Många av byggnaderna är klassificerade 

som byggnadsminnesmärken. Bland byggnadsbeståndet 

finns bl.a. 19 bostadshus med tillsammans 39 lägenheter. Av 

lägenheterna disponeras elva av personal som är anställd vid 

depån. 

 Generaldirektören Bo S. Hedström undertecknade för 

statens räkning. 

 

https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/kap_14.pdf
https://www.ksla.se/anh/files/2012/06/kap_13.pdf


4. 1984 introducerades en teknik som gjorde det möjligt att med god 
befruktningsförmåga konservera sperma från nästan alla hingstar i 24 timmar.  
Flyinges möjligheter att uppfylla stiftelsens ändamål ökade rejält.  

5. 1989 registrerade Flyingestiftelsen ett aktiebolag 556379-2927 under namnet Flyinge 
Hästsportgymnasium. Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen medan stiftelser lyder 
under stiftelselagen. Ett AB:s styrelse kan agera mer kreativt än en stiftelsestyrelse 

6. 1990 Regeringen beslutar genomföra en jordbruksreform som skakar bonderörelsen4  
7. Under 1993  händer det mycket 

a. Då bildas NS (numera HNS).  Ett av de politiska motiven till att bilda HNS var att se 
till att det fanns anläggningar för utbildning av personal inom hästsporten. För 
detta ändamål behövdes inte Flyinges avelsverksamhet. I förarbetena talas det 
om att HNS ska garantera riksanläggningarnas fortbestånd och att man hänför 
Flyinge dit.  

b. LRF:s ordförande Bo Dockered blir ordförande i såväl ATG som HNS och 
Flyingestiftelsen.   

c. två av Flyingestiftelsen stiftare (SRC och SLRC) slås ihop till en organisation och 
bildar tillsammans med övriga två ridningsorienterade riksorganisationer en 
gemensam organisation – Svenska Ridsportförbundet.   

d. I april omregistreras aktiebolaget 556379-2927 och byter namn till Flyinge AB, 
inkorporerar lite ordvändningar från ägaren Flyingestiftelsen och får tillägget – 
Uppfödning av hästar och andra hästdjur i verksamhetsbeskrivningen. (se 
faktaruta).   
Flyingestiftelsen drar sig nu tillbaka och överlämnar driften till Flyinge AB där 
Dockered/ATG utser  styrelse och tillsätter VD. 

e. Flyinge Kungsgård byggnadsminnesförklaras (se faktaruta). 
f. Den 28 september förvärvar Flyinge AB fastigheterna Lund Flyinge 22:40 och 

22:32 av staten genom köp för två miljoner. Bolaget tar således över de tillgångar 
som Flyingestiftelsen hittills disponerar för 200.000 kr/år och drar därmed i 
onödan på sig kostnader för underhåll av ett byggnadsminne.  

Ett antal förlustår uppstår. Trots protester från flera vd:ar fattar bolagets styrelse beslut 
som leder till  underskott som måste täckas med lån (cirka 30 miljoner). När en av Flyinge 
AB:s vd:ar är på väg att visa vinst ingriper styrelsen, avsätter vd:n och sätter in en ny som 
genom lite periodiseringstrixande med bokslutet kan redovisa förlust. 

 
4 https://www.atl.nu/ledare/omstallning-90-en-chock-for-jordbruket/ 



8. 1998: Flyinge AB bildar ett dotterbolag 
- Flyinge Kungsgårds Fastighet AB 
556531-5636 med fastighetsförvaltning 
som ändamål.  

9. 2003 skrivs nytt avtal mellan staten och 
trav- och galoppsporten att gälla från 1 
juli 2004 till 1 juli 2007. Enligt avtalet 
ska ATG årligen avsätta elva miljoner 
för att bland annat säkerställa 
riksanläggningarnas drift. Hanteringen 
av medlen överlåts till Nationella 
Stiftelsen för Hästhållningens 
Främjande, NS numera HNS  

10. 2004 ansöker stiftelsen om 
permutation. Ansökan beviljas inte vad 
avser ändamålet Stiftelsen överklagar 
beslutet till regeringen  

11. 2005 regeringen avslår överklagandet 
12. 2012 Stiftelsen avslutar sin egen 

avelsverksamhet och hyr ut delar av 
anläggningen till ett privat avelsbolag 
där Paul Schockemöhle Pferdehaltung 
Gmbh ingår  

13. 2013 
Landsbygdsprogrammet 
får allvarlig revisionskritik. 
ESO-rapporten Bonde 
söker bidrag publiceras 

14. 2014 LRF Häst bildas 
15. 2016 beslutar Flyingestiftelsens styrelse att ändra sina stadgar.         

 

  

 

3. Indicier 

1. LRF behöver förstärka sin makt, sin legitimitet och sin ekonomi. 

Antalet bönder minskar och därmed medlemsunderlaget.  Omställning 905 rubbade 
legitimiteten. Usla affärer, revisionskritik6 och ESO-rapporten Bonde söker bidrag7 
rubbade det ekonomiska underlaget. Ett sätt att förstärka sin förhandlingsstyrka är att 
utöka sin medlemskader till exempel  genom att annektera en större folkrörelse –  

 
5 https://www.atl.nu/ledare/omstallning-90-en-chock-for-jordbruket/  
6 Landsbygdsprogrammet – från jordbruksstöd till landsbygdsstöd? Riksrevisionens granskningsrapport 2013:13 
- Riksdagen 
7 2013:6 Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektiviteten i det svenska landsbygdsprogrammet 
– ESO – Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 

     Faktaruta  

 Flyingestiftelsens motiv för sin ansökan  

 

Faktaruta  Så här ville stiftelsen att ändamålet skulle vara. 

 

https://www.atl.nu/ledare/omstallning-90-en-chock-for-jordbruket/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/landsbygdsprogrammet--fran-jordbruksstod-till_H1B513/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/landsbygdsprogrammet--fran-jordbruksstod-till_H1B513/html
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20136-bonde-soker-bidrag-en-eso-rapport-om-effektiviteten-i-det-svenska-landsbyggdsprogrammet/
https://eso.expertgrupp.se/rapporter/20136-bonde-soker-bidrag-en-eso-rapport-om-effektiviteten-i-det-svenska-landsbyggdsprogrammet/


ridsporten och ett sätt att förstärka sin ekonomi är att få del av inkomsterna från spel på 
levande hästar. I HNS skapas propagandamaterial som med hjälp av lojala ambassadörer 
i form av anställda i och ombud för bonderörelsens lönsamma företag, till exempel Agria 
– kan man föra ut rätt budskap i rätt forum. Så rullar det på. Med ATG som maktbas och 
HNS som aktör placeras allt fler lojala personer i allt fler styrelser. Den vägen byggs det 
demokratiska inflytandet upp.  Som maktbas NS som sen blir HNS och LRF Häst. Agrias 
inflytande utnyttjas maximalt. 
  
1. Med en ordförande i Flyingestiftelsen som dessutom är ordförande i såväl LRF som 
 ATG och HNS går det att påverka stiftelsen i önskvärd riktning.  Avelsdelen är inget som 
intresserar ridsporten och då vill man (ATG/LRF/HNS) av taktiska skäl bli av med den 
delen för att kunna koncentrera Flyinges resurser på att gynna ridsporten. Att 
ridhästaveln protesterar bryr man sig inte om. Travhästaveln är redan hanterad inom 
ramen för ST/ATG. 
 
 
2. Flyinge används som slagträ för att manövrera fram den önskade samordningen av 

riksanläggningarna under HNS ledning. När den är klar är hästsektorns fysiska 
tillgångar såväl som de organisatoriska samlade under LRF:s paraply (genom HNS och 
LRF Häst). I det läget uppstår ett oerhört tryck på politiken att låta spelet på hästar 
också finnas under samma samlas under samma paraply dvs under LRF. Flyinge blir 
en värdefull bricka i detta spel med sin långa historia och sitt läge i en kommun med 
väsentligt större ekonomi än lilla Hallstahammar där riksanläggningen Strömsholm 
ligger. Rätt skött kan Flyinge användas för att pressa regeringen i frågan om makten 
över spelet på hästar. 

 
3. Frågan om finansieringen av HNS hör hemma här. Det är i det skenet vi skall se alla 

turer kring Flyingestiftelsens urkund som redovisas nedan. Utan förändring av 
stiftelseurkunden har inte stiftelsen handlingsfrihet att genomföra den önskade 
samordningen i HNS regi (gäller aven Wångenstiftelsen). Försöken till ändring har 
hittills nekats och 
det som återstår är 
att – så som 
stadgarna är 
utformade – 
missköta 
ekonomin till den 
grad att 
likvidationshotet 
kan användas.    
Verksamheten 
måste göras 
nödlidande genom 
att tvingas gå med 
förluster som inte 
kan/får  täckas via 
ATG/HNS .  

Kammarkollegiets motiv att avslå yrkandet avseende stiftelsens 

ändamål

 



4. Riksdagen anser att byggnadsminnet Flyinge Kungsgård med sin månghundraåriga 
verksamhet inom hästaveln är kulturellt så värdefullt att man i sitt beslut är beredd 
till långtgående eftergifter för förvaltaren. Detta innebär att det går att använda 
kulturmotivet som grund för någon som behöver öka sitt inflytande över regering och 
riksdag  

Vad beträffar permutationsärendet gäller att läsa mellan raderna. Vi noterar att Flyinges 
ansökan i första läget motiveras av att man önskar genomföra en övergripande 
organisationsförändring. Det motivet köper inte Kammarkollegiet. Tiden mellan 
Kammarkollegiets avslagsbeslut och överklagande till regeringen är så kort att inget 
väsentligt nytt har hänt som stärker det argumentet. Nu för Flyinge in ett nytt och mer 
desperat argument – faktiskt ett förtäckt hot – ”Gällande stiftelseurkund medger också 
att stiftelsen kan likvideras.”  Vad är det som ligger bakom detta agerande? Varför väljer 
man att så hårt trycka på samordningsvinster och underlåter att nämna de statliga 
garantier som HNS ställt ut och som HNS utåt använder som ett argument för sin 
existens?  

Mitt svar på den frågan 
är: Man vill ha 
handlingsfrihet att kunna 
använda Flyinge som 
bricka i ett större spel. 
Det finns dock ett 
alternativ och det är att 
kunna tjäna pengar på 
markaffärer med 
möjligheter till 
sidoinkomster för 
ledningen.  

 

  

Faktaruta:  Flyinge överklagar Kammarkollegiets 

avslagsbeslut till regeringen 
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