
	  

	  

Samarbete	  över	  gränser	  gör	  Skara	  till	  ett	  Hästland	  
Ett	  centrum	  kring	  hästverksamhet	  kan	  skapas	  i	  Skara	  utan	  att	  det	  först	  satsas	  miljoner	  i	  stora	  
byggen.	  Men	  ett	  fullt	  utbyggt	  Hästland	  kräver	  investeringar	  i	  mångmiljonklassen.	  

Det	  kommer	  fram	  i	  slutrapporten	  efter	  förstudien	  kring	  Skara	  Hästland.	  

Västergötland	  har	  länge	  kallats	  Sveriges	  Kentucky,	  tack	  vare	  dess	  rikedom	  på	  hästar	  och	  
hästverksamhet.	  Skara	  är	  ett	  lysande	  exempel	  på	  det	  med	  en	  bred	  flora	  av	  rid-‐	  och	  travsport.	  Men	  
ett	  problem	  har	  varit	  att	  de	  olika	  verksamheterna	  inte	  samarbetar	  och	  drar	  nytta	  av	  varandra.	  

Att	  hitta	  fördelar	  genom	  samarbete	  var	  ett	  av	  uppdragen	  för	  förstudien	  Skara	  Hästland,	  som	  har	  
finansierats	  av	  Leader	  och	  pågått	  under	  2012.	  Bakom	  projektet	  står	  Skaraortens	  Ryttarförening,	  
Västergötlands	  Travsällskap/Axevallatravet,	  Skara	  kommun	  och	  Sveriges	  lantbruksuniversitet	  SLU	  i	  
Skara.	  

Slutrapporten	  presenterar	  flera	  olika	  förslag	  för	  det	  fortsatta	  arbetet;	  genom	  att	  bilda	  en	  
organisation,	  genom	  att	  utveckla	  Axevallatravet	  till	  en	  multiarena	  för	  hästsport,	  och	  genom	  att	  
förändra	  ridskolan	  strax	  intill	  till	  en	  modern	  utbildnings-‐	  och	  träningsanläggning.	  

Paraply	  för	  hästsport	  
Paraplyorganisationen	  Skara	  Hästland	  bildas	  snarast.	  Organisationen	  samlar	  hästsport	  och	  
hästföretag	  och	  driver	  gemensamma	  frågor,	  såsom	  skapandet	  av	  ett	  nätverk	  för	  hästföretagare	  som	  
kan	  dela	  tjänster	  med	  varandra	  och	  göra	  gemensamma	  upphandlingar.	  Exempel	  på	  samarbeten	  är	  
stallgödsel	  som	  kan	  bli	  bioenergi,	  hästturism	  och	  utveckling	  av	  möjligheter	  till	  boende	  med	  häst,	  för	  
bland	  annat	  studenter.	  

Skara	  Hästland	  kan	  marknadsföra	  Axevalla	  och	  Skålltorp	  utåt	  samt	  arrangera	  större	  event	  där.	  På	  sikt	  
ska	  en	  verksamhetsledare	  arbeta	  för	  Skara	  Hästland.	  
	  

Hemsida	  knyter	  samman	  
Skara	  Hästlands	  hemsida	  används	  som	  en	  gemensam	  plattform	  för	  hästföretagare	  i	  området,	  likväl	  
som	  för	  ideella	  föreningar	  genom	  den	  populära	  kalenderfunktionen,	  vilket	  är	  det	  enda	  stället	  i	  hela	  
Hästsverige	  där	  alla	  typer	  av	  hästanknutna	  evenemang	  presenteras	  på	  ett	  och	  samma	  ställa,	  oavsett	  
vilken	  organisation	  som	  arrangerar.	  

Skara	  Hästland	  kan	  därtill	  bli	  ett	  gemensamt	  språkrör	  för	  hästnäringen	  i	  området.	  

Nya	  grenar	  på	  travet	  
Axevallatravet	  fortsätter	  utvecklingen	  mot	  en	  multiarena	  för	  hästsport.	  Målet	  är	  att	  få	  till	  stånd	  en	  
ovalbana	  och	  rakbana	  för	  islandshästar,	  en	  bana	  med	  fälttävlanshinder	  som	  sträcker	  sig	  mellan	  
Axevalla	  och	  Skålltorp,	  hopp-‐	  och	  dressyrbanor	  på	  innerplan	  samt	  att	  fortsätta	  utveckla	  samarbetet	  



med	  westernorganisationer	  så	  att	  Axevalla	  tar	  platsen	  som	  nationalarena	  för	  westerntävlingar.	  
Investeringar	  i	  bland	  annat	  nya	  boxar,	  nya	  banor	  och	  gemensamhetslokaler	  är	  nödvändiga	  för	  att	  nå	  
samtliga	  mål,	  men	  mycket	  kan	  anordnas	  redan	  i	  dag.	  
	  
Modern	  utbildning	  
Skålltorps	  ridanläggning	  blir	  en	  modern	  rid-‐	  och	  träningsanläggning.	  Till	  denna	  
anläggning	  ska	  bland	  annat	  ridutbildningar	  kunna	  knytas,	  med	  tillfälligt	  boende,	  uppstallning	  och	  
tillgång	  till	  träning.	  
Investeringsbehov	  som	  finns	  gäller	  nytt	  stall,	  gästboxar,	  gästboende,	  vägdragning,	  kommunalt	  VA	  
med	  mera.	  
	  
Totalt	  investeringsbehov	  för	  att	  bygga	  ett	  optimalt	  Skara	  Hästland	  är	  40-‐45	  miljoner	  kronor.	  
	  

Skarahästival	  
Grunden	  för	  arbetet	  med	  förstudien	  har	  varit	  en	  stark	  önskan	  från	  ridsporten	  och	  travsporten	  i	  
området	  att	  närma	  de	  två	  grenarna	  till	  varandra	  och	  en	  tro	  på	  att	  samarbete	  leder	  till	  styrka.	  

I	  augusti	  2013	  genomförs	  Skarahästivalen	  som	  blir	  en	  manifestation	  på	  styrkan	  i	  samverkan	  och	  en	  
uppvisning	  av	  bredden	  inom	  hästsporten,	  såväl	  för	  de	  redan	  engagerade	  som	  för	  en	  extern	  publik.	  
Målet	  är	  att	  tusentals	  hästintresserade	  från	  hela	  Västsverige	  ska	  besöka	  evenemanget,	  med	  eller	  
utan	  egen	  häst.	  

	  

Om	  hästnäringen	  i	  Skara	  
Såväl	  hästnäringen	  som	  fritidsverksamheten	  kring	  häst	  är	  krafter	  att	  ta	  på	  största	  allvar.	  

I	  Skara	  kommun	  med	  dryga	  18	  000	  invånare	  finns	  uppskattningsvis	  1	  600	  hästar.	  
Var	  tionde	  häst	  genererar	  ett	  arbetstillfälle,	  vilket	  motsvarar	  160	  jobb	  för	  hovslagare,	  veterinärer,	  
foderleverantörer,	  ridinstruktörer,	  travtränare,	  försäljare	  av	  hästartiklar,	  och	  så	  vidare.	  

Axevallatravet	  är	  en	  av	  landets	  största	  travbanor,	  och	  strax	  intill	  finns	  Skålltorp	  där	  en	  av	  Skaras	  
största	  idrottsföreningar,	  Skaraortens	  Ryttarförening,	  bedriver	  ridskola.	  

Skara	  har	  en	  lång	  historia	  av	  hästkunskap.	  Här	  utbildar	  SLU,	  Biologiska	  Yrkeshögskolan	  BYS	  och	  
naturbruksgymnasiet	  till	  olika	  yrken	  med	  hästanknytning,	  och	  här	  finns	  Skara	  djursjukhus	  med	  ett	  
fullt	  utrustat	  hästsjukhus.	  

Skara	  kommun	  profilerar	  sig	  som	  en	  kommun	  där	  det	  är	  lätt	  att	  leva	  och	  bo	  med	  häst.	  
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