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Så möter vi framtiden med en växande hästnäring 
Presentation av och dialog kring hästsektorn söndag 3 juni på Axevalla travbana, Skara 

Hästnäringen är en bransch som växer och har stor framtidstro. En färsk rapport visar att var 

fjärde häst av landets omkring 355 000 hästar finns inom ramen för ett företag. Många 

företagare är unga kvinnor, och de är också den grupp som dominerar bland de 500 000 

utövarna av hästsporten. 

Tillsammans med HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse, bjuder Skara Hästland och 

Västergötlands Travsällskap in politiker samt företrädare för hästsport och hästnäring till 

information och dialog om hästsektorn och dess förutsättningar 

söndag 3 juni kl 11-13 på Axevalla travbana strax öster om Skara 

Lokal: VIPen till vänster och en trappa upp i huvudbyggnaden (OBS ny lokal) 

Ur programmet: 

- Fördel av att samverka, föreningen Skara Hästland berättar 

- Axevalla travbana har förvandlats från renodlad travbana till multiarena för trav, island, 

western och ridsport 

− Kommunen såg behoven hos Skaraortens Ryttarförening och stöttade mångmiljonbygget 

av den nya ridanläggningen 

- Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning informerar om hästutbildningar på 

Axevalla Hästcentrum 

-Forskning kring hästens beteende, SLU i Skara erbjuder nycklar till att förstå hästen 

-Regional samverkan och nationella inriktningar, en presentation av HNS 

Vi avslutar programmet med att partiföreträdare får presentera sin syn på aktuella ämnen 

som berör hästsektorn och landsbygden i stort. 

Programmet pågår kl 11-13. Föranmälda politiker bjuds sedan på lunch. 

 

FESTLIG TRAVDAG 
Politikertemat fortsätter när en av årets festligaste travdagar tar vid. 

Politiker från Skara är inbjudna att förgylla dagen, och de ska bland annat tävla på 

travbanan i ett prestigefyllt cykellopp, med start bakom startbilen.  

Travdagen är en av årets stora dagar på Axevalla, med Grand Slam V75, loppen Guldstoet 

och Kronprinsessan Victorias lopp, med enbart kvinnliga kuskar.  

Det blir också Familjedag med hinderbana, ansiktsmålning och ponnyridning. 

Minnesmästaren Jonas von Essen från Talang uppträder under dagen. 

Alla anmälda till mötet mellan politiker och hästsektor får fri entré till travdagen och är 

välkomna att fortsätta dagen på Axevalla. 

 



 

 

Välkommen med din anmälan senast 25 maj till anna.nyberg@skarahastland.se 

Skara Hästland  

genom 

Anna Nyberg, kommunikatör 

anna.nyberg@skarahastland.se 

070-663 13 33 

Hemsida: www.skarahastland.se 

 

 

  

 

 

Inbjudna 

Riksdagsledamöter från Skaraborg 

Regionpolitiker från Västra Götalandsregionen 

Gruppledare för politiska partier i Skara 

Kommunledningar i Falköping, Götene, Lidköping, Skövde och Vara 

Företrädare för ridklubbar och hästorganisationer i Skaraborg 

Hästföretagare 

Medlemmar i Skara Hästland 
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