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Introduktion
“Planering och utveckling för hållbar
utveckling i en lokal kontext” är
en designstudio inom ramen för
masterprogrammet “Design för hållbar
utveckling” på Chalmers Arkitektur. Studions
fokus är hållbar planering och design i en
liten eller mellanstor svensk kommun. Under
hösten 2015 har kursen hållts i Skara kommun
och i Skara stad. Studions huvudsakliga tema
är kopplingen mellan stad och land och
samverkande skapande. Inom studion har vi
undersökt metoder för att beskriva, analysera
och förstå lokala förutsättningar i en större
värld; för att sedan utveckla planerings- och
designprinciper för gestalting av den fysiska
miljön med utgångspunkt i hållbar utveckling.
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Introduktion

Arbetet i studion kan delas up i tre faser
Del 1 hade fokus på förståelse och analys av
den lokala situtaionen i ett större geografiskt
sammanhang. Under den delen togs bland
annat lokala utvecklingsmål för Skara
kommun fram. Tiden var sex veckor.
Del 2 var ett fördjupningsprojekt inom ett
av de områden som lyftes fram som viktiga
under det första delmomentet. Den här
boken innehåller det arbetet.
Del 3 handlade om att kommunicera
resultaten och ta fram utställningsmaterial
samt nå ut med resutaten till Skaras invånare
och andra intressenter.

Eggby

Skara

Varnhem
Axvall

Ardala

Projektområde

Läget
Skara kommun

Skara kommun ligger i Skaraborg i Västra Götalandsregionen i sydvästra Sverige. Antalet invånare i kommunen är nästan 19 000, av dessa
bor ca 11 000 i Skara tätort. E20 mellan Göteborg
och Stockholm går förbi Skara. Skara är en av de
äldsta städerna i Sverige med ett rikt kulturarv
både i staden och det omkringliggande landskapet. Kommunen är mest känd för sin domkyrka,
Bert Karlsson, Skara sommarland, Hornborgasjön
och Axevalla travbana.
Introduktion / Läge

3

Vad vi vill uppnå!
Projektet

Det här projektet handlar om hästar. Vi har jobbet med
utveckligen av ett hästcentrum i Axvall, strax utanför Skara. Målet
är att undersöka hur det stora hästintresset som finns i Skara kan
vara en utgångspunkt för ett hållbart utvecklingsprojekt. Hur kan
hästar, de som är intresserade av hästar och de aktivitier som
omgärdar dem vara en katalysator för förändringar i samhället
i stort. Vi har en bredare syn på hästnäringen och närliggande
aktiviteter, så som djurhållning och jordbruk, och undersöker hur
hästar kan bidra med mer än rekration och sport. Genom det
hoppas vi kunna påvisa vilka synergieffekter - win-win situationer
- som kan uppstå. Vi arbetar med förändringar av de fysiska
platserna och med att genom nya kopplingar mellan aktörer och
platser för att hitta nya möjligheter.
Projektet utgår från området kring Axvall, som samlar både
hästägare, ridskolor, stall, samt Axevalla Travbana, en av de större
travbanorna i Sverige. I närheten av travbanan ligger Skaraortens
Ryttarförening med egna anläggningar. Utöver de hästrelaterade
aktiviteter som finns kring Axvall idag så kommer det från hösten
2016 finnas ett nytt regionalt gymnasium för hästsport vid
Axevalla travbana.
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Introduktion

Utgångspunkt

Utgångspunkten för det här projektet är organisationen Skara
Hästland, en samarbetsorganisation för de aktörer som berörs av
utvecklingsplanerna på ett nytt hästcentrum runt Axevalla.
Skara Hästlands befintliga planer för området har dock bara varit
en utgångspunkt för vårt projekt, vi har vidare utvecklat dessa
planer och lagt till egna idéer och förslag. Samtidigt har vi velat
kanalisera den kunskap och energi som finns i det pågående
projektet och ge den en central plats i vårt projekt. I det här
projektet vill vi utveckla nya strategier som fokuserar på att skapa
en bredare syn på hästar, hästrelaterade aktiviteter, hästars
koppling till naturen liksom den generella kopplingen mellan stad
och landsbygd.
För att lära oss mer om hästar och det här området har vi varit
i kontakt med ett flertal personer med olika hästintressen och
även människor som arbetar på olika hästföretag i området. Vi
har även besökt och pratat med människor på ridskolan Skålltorp,
travbanan Axevalla och i Axvall tätort. Under de här besöken har
vi fått mer information om de nuvarande planerna för området,
men även skapat oss en bättre uppfattning om vilka önskemål de
berörda själva har för området i framtiden. Kontakten med de här
människorna har varit till mycket stor hjälp under arbetets gång
då ingen av oss hade tidigare kunskaper om hästar, trav eller det
specifika området innan projektet påbörjades.

Varför föreslår vi det här?

Vi föreslår det här projektet på grund av att vi vill vara en del
av arbetet med att skapa en bredare syn på hästar och deras
koppling till naturen, jordbruket och samhället i stort. Hästar har
potentialen att bidra med mycket mer än rekreation och sport.
Med en bredare syn på hästnäringen blir det enklare att förstå
sambandet mellan hästar och jordbruk i allmänhet. En bredare
syn gör det även enklare att skapa en hållbar hästnäring med
ett gott samarbete mellan de olika hästinriktningarna, jordbruk
och skogsbruk. Vi tror att ett sådant samarbete kan leda till större
vinster för samhället i stort.
Det här projektet uppmuntrar till en samarbetskultur mellan de
berörda aktörerna i området istället för att de ska arbeta mot
varandra eller endast bredvid varandra som ofta är fallet idag.
Vi vill stärka bandet mellan olika hästdiscipliner och jordbrukare
såväl som bandet mellan hästintresserade människor och
människor utan hästintresse. Ett väl utvecklat samarbete gör det
lättare att arbeta för och skapa en ekologiskt hållbar landsbygd,
en hållbar hästnäring och en levande natur. När olika aktörer
samarbetar med varandra skapas även möjligheter för social
hållbarhet.

Hur kan vi genomföra vårt projekt och uppnå
våra mål?

För att uppnå de mål vi utvecklat för detta projekt är det en bra
idé att ta tillvara på det engagemang och den kunskap som
redan finns inom området. Det nya hästgymnasiet på Axevalla
och de nuvarande utvecklingsplaner som finns för Axevalla och
Skålltorp tillför mycket ny kunskap och ett enormt engagemang
till området. Ett sätt att uppnå det här projektets mål och kunna
genomföra de strategier vi tagit fram är att ta ett helhetsgrepp på
det redan pågående utvecklingsarbetet i området och jobba mot
att de nuvarande planerna ska bli mer övergripande och hållbara.
För att förstå det berörda området har vi under arbetsprocessens
gång kartlagt vilka olika aktiviteter, resurser, byggnader och
aktörer som finns i området idag. Utifrån den här kartläggningen
har vi sedan studerat om och i så fall på vilket sätt dessa aktörer
och aktiviteter är sammanlänkade med varandra idag och hur
de skulle kunna kopplas samman genom nya samarbeten. Vi har
även undersökt hur introducerandet av nya aktiviteter, aktörer
och resurser skulle kunna skapa nya positiva samarbeten, där
aktörerna får tillbaka mer än de ger.
Genom att tillföra flera olika aktiviteter till området runt Axevalla är
det möjligt att skapa ett bredare synsätt och testa nya saker i det
här området. När olika hästdiscipliner är samlade på samma ställe
är det mycket lättare att få dem att samarbeta och förstå varandra.
När olika typer av aktiviteter lokaliseras till samma plats attraherar
det även fler olika typer av människor att upptäcka och njuta av
området.

Introduktion
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Bakgrund: Lite hästfakta

Antalet hästar i Sverige är ungefär 362 700
stycken (2010-06-10). Det innebär 39 hästar
per 1000 invånare på en nationell nivå. Det
finns fler hästar i tätbefolkade områden än
i glesbefolkade områden. Tre av fyra hästar
lever i mer tätbefolkade områden. Antalet
hästar har ökat med 10-20% mellan åren
2004-2010. Antalet hästar i Västra Götaland är
cirka 48 900 vilket innebär 31 hästar per 1000
invånare (Jordbruksverket 2011).

Totalt arbetar cirka 24 000 personer med
hästföretag i Sverige. Cirka 20 % av alla hästar
i Sverige finns inom hästföretagarområdet.
Cirka 16 300 hästar finns på ridskolor och
inom hästturismen och cirka 9000 är trav- och
galopphästar.
Varje häst har i genomsnitt tillgång till en
hektar mark för bete och utomhusaktiviteter
(Jordbruksverket 2012).

70% av hästägarna i Sverige är kvinnor
förutom A-tränare inom trav och galopp där
85% av hästägarna är män.
70 % av alla hästägare har hästar som
hobby och 15 % äger hästar för företagande
och de återstående 15 % har hästar för en
kombination av båda, till exempel kan en
hästföretagare även äga en häst privat. 85 %
av alla hobbyhästar är ridhästar.
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Introduktion / Hästfakta

362 700

Wången

Nationella Hästcentrum

I Sverige finns tre nationella hästcentrum,
även kallade hästnäringens riksanläggningar;
Wången i Jämtland, Strömsholm i Västmanland
och Flyinge i Skåne. De drivs av Hästnäringens
nationella stiftelse och är centrum för
hästutbildning och hästnäring.

Strömsholm

Målet med utvecklingen av Axevalla är inte
att ersätta dessa existerande centrum, utan
att komplettera dem. Samlingen av aktiviteter,
utbildning och kunskap liknar de ambitioner
som finns för Axevalla, men skiljer sig också
då deras fokus främst ligger hos hästnäringen.
Målet med utvecklingen kring Axevalla bör vara
att skapa ett fält mellan företagssamarbeten,
ekologisk hållbarhet och kontakt med samhället
i stort.

Flyinge

Introduktion / Hästfakta
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Eggby
Skara

Varnhem
Axvall

Ardala
Projektområde

Skala 1:20 000

Projektområdet
Projektområdet är beläget vid samhället
Axvall i söder och travbanan Axevalla och
ridskolan vid Skålltorp i norr.

Skala 1:20 000

Introduktion / området
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Analys och kartläggning
SKÅLLTORP

AXEVALLA TRAVBANA

Bild: Skara Hästland

Aktörer
Ett stort antal olika aktörer är involverade i
det här projektet. De som nämns nedan är
de mest centrala.

Axvall
Axvall är en tätort i Skara kommun som är
belägen 9 km från Skara centrum. År 2003
bodde 1212 invånare i Axvall. Bostäderna i
Axvall utgörs till största delen av villor med
undantag för ett fåtal lägenheter. En del
butiker och service finns i samhället som
till exempel en mindre livsmedelsbutik,
frisörsalong, pizzeria och en bensinstation.
Axvalla marknad är en stor marknad
som arrangeras här tre gånger varje
år. Två serviceboenden, en låg- och
mellanstadieskola och en folkhögskola
finns även i samhället. Intill det gamla
militära träningsfältet Axevalla Hed finns i
en av de gamla militärbyggnaderna även
ett garrisonsmuseum. Fotbollsklubben
Axvalls IF är också en aktiv förening i orten
(ÖversiktsplanV Skara 2005).

Axevalla travbana, Västergötland travsällskap
Axevalla travbana är den fjärde största travbanan i Sverige. Den
byggdes 1956 och idag anordnas cirka 42 travtävlingar här
varje år, utspritt över hela året. Antalet hästar som finns inom
området dagligen är cirka 120 stycken. De dagar det är tävlingar
på området är förstås antalet hästar mycket fler (www.axevalla.
se). Förutom travtävlingar finns det även andra aktiviteter inom
området som till exempel en travskola som har omkring 80-100
elever, både barn och vuxna, varje vecka (www.axevallatravskola.
se). En hästveterinärklinik, naturbruksgymnasiet Uddetorps
travutbildning, BYS:s (Biologiska Yrkeshögskolan Skara)
hovslagarutbildning och en restaurang för anställda finns även i
området. Förutom travbanan finns här även ett större ridhus, med
tillhörande läktare, som används till exempelvis western-ridning,
tävlingar med islandshästar och även konserter har anordnas i
ridhuset. Till vardags används ridhuset även för träning. Omkring
15 personer arbetar heltid inom området runt travbanan.
Skålltorp, Skaraortens ryttarförening
Skålltorp är en ridskola som ligger strax intill Axevalla travbana.
Här finns 20 ridskolehästar och 10 privata hästar. I och med
ombyggnationer förväntas antalet privathästar öka med 10
stycken. På ridskolan arbetar två personer heltid och en person
halvtid (Intervju Sofia Palm 15-11-24). Förutom ridskolans hel- och
deltidsarbetare arbetar även en rad människor som volontärer
här varje vecka. Varje vecka kommer omkring 220 barn hit för
att ta ridlektioner. Förutom ridskolelektioner för barn finns här
även dressyr och hästhoppningskurser (skarahastland.se). Inom
den närmaste framtiden planerar man att riva ett stall och istället
bygga två nya stall och ett nytt ridhus inom området. Ett av de
nya stallen kommer vara till för ridskolan och det andra kommer
vara ett gäststall där man kan hyra en stallplats till sin privata häst.
Det nya ridhuset kommer främst fungera som träningsanläggning
(Intervju Sofia Palm 15-11-24).

BYS- Biologiska Yrkeshögskolan Skara
Biologiska yrkeshögskolan Skara (BYS) är
en yrkeshögskola i Skara som delvis har
hästrelaterade utbildningar. Skolan har en
rad olika hästrelaterade utbildningar som
till exempel hovslagare, hästentreprenör
och ridskolelärarutbildningar (vgrbys.
se/utbildningar). Antalet elever inom de
olika hästrelateradeutbildningarna är
idag 93 stycken. Idag bedrivs majoriteten
av utbildningarna på SLUS:s campus i
centrala Skara. De praktiska delarna av de
hästrelaterade utbildningarna och även
hovslagarutbildningen är dock lokaliserade
till området runt Axevalla travbana. Från
och med hösten 2016 kommer alla
hästrelateradeutbildningar att helt flyttas
till travbanan (Intervju Louise Albansson
Brohede 15-11-17).
Uddetorp naturbruksgymnasium
På Uddetorp naturbruksgymnasium finns
den nuvarande hästrelaterade utbildningen
på gymnasienivå i Skara. Utbildning inom de
olika disciplinerna hästhoppning, dressyr,
trav, fälttävlan på professionell elitnivå
och hästskötare finns på skolan. Idag har
skolan cirka 60 elever som studerar på de
hästrelaterade programmen (Intervju Louise
Albansson Brohede 15-11-17).

Analys / aktörer
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Lokala anknytningar och restider
Axvall och Axevalla är väl sammanlänkade
med både Skara och Skövde. Avståndet mellan
Axvall och Skara är ca. 10 km, mellan Axvall och
Skövde är det ca. 20 km. Väg 49 är huvudvägen
mellan Skara och Skövde och är väl underhållen.
Från Axvall till Skara finns det goda cykelvägar,
men från Axvall till Skövde är det svårare att
cykla. För att ta sig till ridskolan vid Skålltorp
krävs att man tar bussen till Axevalla Travbana
och sen promenerar i ca. 20 minuter.

SKARA SOMMARLAND

SKÅLLTORP RIDSKOLA
AXVALL-RIDSKOLA__3.4km
buss: 9 min
cykel:9 min

AXVALL-SOMMARLAND__2.1km
buss: 10 min
AXEVALLA TRAVBANA
AXVALL-SKARA__19km
buss: 10 min

AXVALL-TRVBANA__1.7km
buss: 8min
cykel:10 min

AXVALL-SKARA__19km
cykel: 28 min

AXVALL-VARNHEM__5.1km
cykel: 16min

SKARA
AXVALL
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Analys / området

AXVALL-VERNHEM__6.4
buss: 7min

VARNHEM

SKARAORTENS RYTTARFÖRENING VID
SKARA SOMMARLAND

STORA EKEBERG

AXEVALLA TRAVBANA

Projektområde
Området kring Axvall har några
framträdande platser, främst är
samhället, travbanan, den forna
excersisheden samt nöjesparken Skara
Sommarland. Runt 1200 personer bor
i Axvall, varav de flesta dagpendlar till
Skara och Skövde. I samhället ligger en
lågstadieskola, en folkhögskola och ett
militärhistoriskt museum som drivs av en
lokal ideel förening.
!

!

!

!

AXEVALLA HED
AXVALL
~1200 INVÅNARE

Jordbruksland
Skog
Öppen mark

MILITÄRHISTORISKT MUSEUM
FOLKHÖGSKOLA
LÅGSTADIESKOLA

Byggnader
Skola

MILITÄRT LAGRINGSOMRÅDE

MATAFFÄR

BENSINSTATION
SERVICEBOENDE

Sjukvård
Offentliga byggnader

SERVICEBOENDE

Industri
Kommersiella lokaler

Analys / området
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BARRIÄRER &
FRAMTIDA ANKNYTNINGAR
Området delas i två av väg 49, som går mellan
Skara och Skövde. Vägen är både en fysisk
och ljudmässig barriär och hindrar rörligheten
mellan travbanan, nöjesparken och samhället,
förutom vid övergången vid travbanan. Den
gamla excersisheden vid Axvalla används som
betesmark och kan agera som en mental barriär
med en känsla av övergivenhet.

Framtida kopplingar

Fysiska barriärer
Ljudbarriärer
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Analys / barriärer
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NATURA 2000

SKYDDAD MARK &
TOMTER
Marken mellan Axevalla travbana och
ridskolan vid Skålltorp nyttjas av en lokal
lantbrukare. I Axvall är marken uppstyckad
i mindre villatomter.
Axevalla hed är skyddad som ett Natura
2000-område, främst på grund av sällsynta
biotoper och arter i området. Skyddet
innefattar även de kulturhistoriska värdena
i området (Länsstyrelsen 2005).

Analys / skyddad mark
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Befintliga planer för området
De nuvarande planerna för området innefattar en ny
gymansieskola med en hästinriktning. Det kommer
finnas utbildning inom hoppning, dressyr och
hållbar hästhållning. Utöver det planeras det för ny
anläggningar för hoppning, dressyr och islandshästtävlingar i mitten av den nuvarande travbanan.
Det totala antalet studenter kommer vara
mellan 150-300 gymnasieelever och
ca 100 vuxna studenter vid Biologiska
yrkeshögskolan i Skara - BYS. Vid skolstarten
hösten 2016 kommer 30 - 60 elever börja
studera i Axevalla.
Projektet är ett samarbete mellan Västra
Götalandsregionen, Skara kommun, Skara
hästland (en samlingsorganisation för
föreningar i området), SLU och Västergötlands
Travsällskap, som driver travbanan. Skara
hästland, Skara kommun och Västergötlands
Travsällskap driver utvecklingen av området
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Nuvarande planer

medan Västra Götalandsregionen är
huvudman för utbildningen.
Studenterna vid hästgymnasiet kommer att
antas från hela Västra Götalandsregionen,
vilket betyder att det kommer behövas
ett elevhotell för inackordering på skolan.
Ungefär 300 studenter kommer behöva bo på
skolan.
Utöver bostäderna behöver skolan även
lokaler för undervisning, stall, kontor,
träningsutrymmen samt hagar.
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© Fingerprint illustrationer

Bild: Skara Hästland / Fingerprint illustrationer

Nuvarande planer
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ECO

Skara
EDU

Sports

FÖRSLAG
TOUR

Ett hållbart regionalt hästcentrum
Utveckling och samarbete bortom sporten
Vårt förslag är utvecklingen av ett
regionalt, hållbart, hästcentrum.
Genom att kartlägga aktörer,
anläggningar, aktiviteter och resurser
som finns idag klargörs vad som bör
läggas till och vad som kan kopplas
samman. Det visar på potentialen
för nya kopplingar, samarbeten och
synergieffekter mellan det som redan
finns i området och det som kan
finnas i framtiden.

Förslaget är uppdelad i två
ihopkopplade delar. Den första är
en utredning av kopplingar mellan
aktörer, anläggningar, resurser och
aktiviteter som är en del av projektet
och de som har möjligheten att
vara en del av det i framtiden. Den
här kartläggningen är grunden för
förslagen och alla förslagen är sedan
sammankopplade med varandra.

Del 1

Den andra delen är den föreslagna
utvecklingen av området. Fokus
ligger på ett nytt hästcentrum vid
Axevalla travbana och ett antal
utvecklingsstrategier i anslutning
till det. Hästcentrumet utgör den
fysiska strukturen för förändringarna
och utvecklingstrategierna är de
förändringar som föreslås utifrån
de kopplingar som görs i den första
delen.

Del 2

Kartläggning av
samband

Kopplingar mellan anläggningar,
resurser, aktiviteter och aktörer i
projektet
Anläggningar

Aktiviteter

Föreslagna projekt

Det föreslagna hästcentret samt de 7
under liggande utvecklingstrategierna
1 Ny utbildning vid Axevall

5 En “häst-pool”

2 Elevbostäder för Axevalla
hästgymnasium

6 Lokal biogasproduktion

3 Stora evenemang och tävlingar
Resurser

20

Först ut visas kartläggningen av
nutida och framtida kopplingar, och
efter det presenteras förslagen och
deras roll i det stora sammanhangen.

Förslag / Introduktion

Aktörer

4 Hästturism och hästleder

7 Forskningscenter

Illustration över det nya hästcentret

Kartläggning
av samband

Utomhusarena

Inomhusarena

Kontor

Stall

Spelhall

Kontor

Tävlingsbana

Axevalla
Travsällskap

Tävlingar

TravTävlingar

Sport

Axevalla
Travbana

Utbildning

Kulturarvsplatser

Naturresurser

Skogar
Sjöar

Diagrammet har sin
utgångspunkt vid

Läktare

Besöksstall

Den här kartläggningen är
grunden för att kunna se
de synergieffekter som kan
uppnås genom att skapa
ett nytt hästcentrum vid
Axevalla.
Kopplingarna
undersöks genom deras
existerande och framtida
möjligheter. De här
kopplingarna är grunden i
utvecklingsstrategier som
presenteras i förslaget.
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Hästhållning

Hoppning,
Dressyr,
Fälttävlan

Trav
Hoppning,
Dressyr
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BYS Biologiska Yrkeshögskolan

Hovslagare

Det nya hästområdet
Starten av den nya gymnasieskolan
och flytten av yrkeshögskolan BYS
till området runt Axevalla skapar
möjligheter för en nystart i området
och blir även en startpunkt för ett
nytt regionalt hästcentrum. De två
skolorna skapar mycket ny energi i
området men även de skapar också
nya behov. I och med skolornas olika
utbildningsinriktningar kommer en
rad olika hästsporter och discipliner
finnas inom samma område, vilket i sin
tur medför en förändrad organisation
och stället krav på området. Det
regionala hästcentrumet kommer att
vara ett gemensamt område för olika
hästdiscipliner där hästintresserade
människor kan mötas och där du
kan titta på hästtävlingar inom olika
hästsporter.
Hästcentrumet kommer bli mer än en
mötesplats för hästsport och ryttare.
Området kommer också bli ett centrum
för forskning inom hästnäring, jordbruk
och natur så väl som ett turistcentrum
för människor med hästerfarenhet, men
även för människor som helt saknar
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Detaljer i förslaget

tidigare hästerfarenhet. Det här området
kommer helt enkelt bli en mötesplats för
olika typer av människor.
I samband med att det nya
hästcentrumet utvecklas är det även
ett bra tillfälle att försäkra sig om att
verksamhet och anläggning ligger i
framkant vad det gäller hållbar hästvård
och hållbar hästnäring. Genom att se
hästar och hästsport som en del av ett
större perspektiv kan hästnäringen bidra
till att skapandet av en hållbar natur och
ett socialt hållbar samhälle.
När fler aktiviteter och saker händer i det
här området under dagtid på veckorna,
på helgerna och även under sommartid
kommer att bli en levande och social
mötespunkt. Utvecklingen av det nya
hästcentrumet blir såklart även något
som kommer gynna hela Skara kommun.

1

2
3

Nya anläggningar runt ett torg
vid huvudentrén till Axevalla. De
nya funktionerna samlas kring en
gemensam plats och ett utrymme
för interaktion mellan aktiviteter och
människor skapas.
Biogasanläggning och förvaring
av gödsel och växtmassa för
biogasproduktion.

4

En ny viadukt för hästar byggs under
motorvägen. Den kopplar ihop
Axevalla med Axvall och Axevalla Hed.

5

Utomhusarena för hästar.

6

Ett nytt ridhus och stall vid Skålltorp.

7

En ny väg och avfart för att ge bättre
förbindelser mellan Axevalla och
Skålltop.
En allmän cykelstation med lånecyklar
för pendling mellan Axevalla, Axvall,
Skålltorp och Skara Sommarland.

5

2

4
1

6

7
3
Illustrationsplan över området vid Axevalla

Axvall

Skala 1:6 000

Nya byggnader och platser vid Axevalla
1

Skolorna

I det här området kommer två skolor vara lokaliserade, Axevalla
hästgymnasium och Biologiska yrkeshögskolan (BYS). På
hästgymnasiet behöver man utrymme för upp till 300 elever
och på BYS kommer omkring 100 elever gå samtidigt. Detta
innebär krav på nya faciliteter i området så som klassrum,
grupprum, kontor, skolmatsal och aula.

2 Parkering

Bilparkeringen kommer att flyttas österut och bli placerad
bredvid motorvägen istället för att, som idag, vara placerad
precis framför huvudbyggnaden för travet.

3 Offentligt torg

Ett torg framför områdets huvudbyggnad föreslås bli en del av
en ny entré till området.

4 Forskningscenter

Ett forskningscenter med forskning inom till exempel
djurhållning, skogsbruk, småskaligt jordbruk och hästsport
kommer att placeras bredvid det befintliga ridhuset.

5 Turistcenter

Turistbyggnaden kommer fungera som en central punkt för all
hästrelaterad turism i Skara kommun. På turistcentret kommer
olika sorters turistupplevelser erbjudas.
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6 Stall

Sex nya stall, fyra på Axevalla och två på Skålltorp, kommer
byggas inom området för att tillgodose den ökade efterfråga på
fler stallplatser som uppstår när antalet hästar i området ökar.

7 Hästhagar

Med fler hästar i området ökar även behovet av fler hagar.
De nya hagarna placeras i mitten av den redan existerande
travträningsbanan och söder om de nuvarande hagarna på
Axevalla.

8 Ridhus

Två nya ridhus, ett mindre på Skålltorp och ett större på
Axevalla, kommer täcka de ökade behoven av mer utrymme för
träning och tävlingar.

9 Elevbostäder

Fyra hus för elevbostäder kommer byggas på Axevalla, tre av
dem kommer vara två våningar höga och det fjärde kommer
vara tre våningar högt. I de här byggnaderna kommer det
finnas plats för 200 elever. Ytterligare tre hus med två våningar
vardera kommer att byggas inne i centrala Axvall cirka 1,7 km
från området Axevalla. Här kommer bostäder för de resterande
100 eleverna finnas.

10 Gödselförvaring

Förvaringsanläggning för gödsel som ska användas till
biogasproduktion.

10
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Illustrationsplan över det nya hästcentret
Skala 1:2 000

Illustration av det nya torget. Vy mot torget och utställnings- och informationsbyggnaden

Skara sommarland

Transportflöden

Människoflöden genom det nya området,
updelat i transportslag.

Skaraortens
Ryttarförening

Skövde

Hästcenter Axevalla

Skara

Cykelstation

Studentboende

Busstation
Fotgängare (flöde)
Bilar (flöde)
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Strategi 1 / Ny utbildning vid Axevalla
Som den första utvecklingstrategin
föreslår vi att den tidigare planerade
utbildningen vid Axevalla bör kompletteras
med fler utbildningsfält än endast sport.
Exempelvis kan utbildning inom arbete
med arbetshästar, hållbart skogsbruk
samt helgkurser i jordbruk vara viktiga
komponenter i en hållbarhetstrategi.
All utbildning som kommer vara lokaliserad
till det här området kommer vara relaterad
till hästar på olika sätt. På Axevalla
hästgymnasium kommer utbildningen vara
specialiserad till travsport, hästhoppning
och dressyr. Ytterligare en utbildning som
också skulle kunna utvecklas på skolan är
hållbar hästhållning.
På yrkeshögskolan BYS finns idag
utbildningar till hovslagare, ridlärare,
ridsportsentreprenör och unghästutbildare.
I och med utbyggnaden av det nya
hästcentrumet och utvecklingen av en
multiarena för hästar skapas även stora
möjligheter att utöka skolan och starta
nya hästrelaterade utbildningar här.
De nya utbildningarna skulle antingen
kunna vara en del av BYS eller en del
av en helt ny skola. I vilket fall ska de
nya utbildningarna och inriktningarna
vara relevanta och kopplade till det nya
hästcentrumet. Utbildningarna skulle till
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exempel kunna vara hållbart skogsbruk
med hästar, hästhållning med arbetshästar,
hästuppfödning och småskaligt jordbruk
med hästar.
De olika utbildningarna inom området bör
samarbeta med varandra och dela på såväl
utrymmen, klassrum, olika maskiner och
kanske till och med hästar. Ett utbyte av
lärare mellan de olika utbildningarna och
skolorna skulle också kunna bidra positivt
till utbildningarna.
Den redan nu existerande ridskolan
Skålltorp kommer även att bli en del av
den nya utbildningsorganisationen. De
nuvarande planerna på att bygga två
nya stall och ett nytt ridhus på Skålltorp
kommer genomföras. De nya byggnaderna
på Skålltorp kommer sedan användas
för träning av Axevalla hästgymnasium,
BYS och ridskolan. Ridhuset kommer
även användas vid olika hästtävlingar. För

att förbättra samarbetet mellan de två
hästområdena kommer förbindelserna
mellan Skålltorp och Axevalla förbättras
och även anslutningen till samhället Axvall
kommer förbättras ytterligare.
Några av travbanans gamla lokaler kommer
att renoveras och även delvis byggas ut
för att fungera som skollokaler där den
teoretiska utbildningen kan hållas och
varifrån all administration kan skötas. Dessa
lokaler används inte längre av travbanan
vilket innebär att de kan byggas om till
utbildningslokaler för skolorna. Placeringen
mellan travbanan och det existerande
ridhuset innebär också att skolan placeras
centralt. Det finns även stora möjligheter för
till exempel Axevalla hästgymnasium, BYS,
Skålltorp ridskola, kvällskurser, travbanan
och lokala jordbrukare att samutnyttja dessa
lokaler.

Del av en helhet

Accomodation

Outdoor Arena

Utbildningens kopplingar till andra aktiviteter,
aktörer, resurser och anläggningar.
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Utbildningen på skolorna kan
ha ett delansvar för träning
och skötsel av hästarna i
häst-polen. Hästarna bör
ägas av en neutral part, inte
studenterna. En möjlig ägare
är kommunen.

Utbildning

Den nya utbildningen kräver
många nya lokaler, vilka kan
samutnyttnas med andra
aktiviteter.
Axevalla hästgymnasium
Hagar
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Stall

Kontor

Skolbyggnader

Skolboende

Hållbar
hästhållning

Trav
Klassrum
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dressyr,
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Förråd

Förutom den utbildning inom ridsport
som det planeras för i dagsläget
finns en stor möjlighet att lägga till
utbildningar inom skogsbruk, hållbar
djurhållning och småskaligt jordbruk.
De skulle kunna arrangeras som
veckokurser eller sommarkurser för att
vara tillgängliga för nya grupper.
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Hoppning,
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Strategi 2 / Elevbostäder för Axevalla hästgymnasium
Boende för cirka 300 elever behövs till det nya
hästgymnasiet. Eleverna kommer bo i delade
dubbelrum eller egna enkelrum. De flesta
rummen kommer utgöras av dubbelrum. Sju nya
hus kommer att byggas för att tillgodose dessa
behov, fyra i området runt Axevalla travbana och
tre i centrala Axvall.
Anledningen till att placera bostäderna på
två olika ställen beror på att området runt
Axevalla travbana ligger relativt isolerat
och en del av eleverna kanske föredrar att
bo i ett samhälle, vilket gör Axvall till en
naturlig plats då det endast ligger 1,7 km
från travbaneområdet. En annan anledning
är att om skolan i framtiden får färre elever
eller måste stänga ned kan elevbostäderna
i Axvall enkelt byggas om och användas till
något annat som till exempel serviceboende,
vandrarhem eller bostäder.
De olika byggnaderna kommer även delvis
att vara utformade olika. Byggnaderna på
travbaneområdet kommer fungera som en
internatskola där alla måltider serveras till
eleverna. De här bostäderna kommer därför
reserveras till de yngsta eleverna som precis
flyttat hemifrån för första gången. Det innebär
att främst elever i första och andra årskurs
kommer bo i dessa bostäder. De bostäder
som byggs inne i Axvall kommer istället vara
utformade som traditionella studentkorridorer
där mellan 5-10 elever delar på ett
gemensamt kök. Eleverna som bor i dessa
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hus kommer endast få lunchen serverad
på skolan, middag och frukost får de sedan
laga själva. Bostäderna i Axvall är placerade
här på grund av sitt strategiska läge nära
Axvall centrum, busshållplats och närheten
till skolan. Marken där bostäderna byggs är
idag gräsbevuxen mark vilket innebär att
nybyggnation på jordbruksmark undviks.
Eleverna bor bara på skolan under terminerna
och när elevbostäderna under sommaren står
tomma kan de förslagsvis hyras ut till andra
personer. Människor som kommer till området
för att campa med hästar, titta på travtävlingar
eller andra hästtävlingar eller människor som
är intresserade av att delta i någon helgkurs
skulle då kunna vara intresserade av att hyra
ett elevrum i området. Även personer som
planerar att besöka Skara sommarland eller
ungdomar som sommarjobbar på nöjesfältet
på sommaren skulle kunna vara intresserade
av boende på nära håll. Avståndet från
travbanan till Skara Sommarland är endast tre
km.

BOSTÄDERNAS LÄGE
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Illustration plan

II

II

BOENDE I AXVALL

Tre student boenden är placerade i
Axvall, ca 1km från Axevalla travbana
och skolan. Byggnaderna passar bättre
för tredjeårsstudenter som kan anses
vara mer självständiga. Byggnaderna
gestaltas som individuella lägenheter
eller studentkorridorer och inkluderar
inte frukost eller middag i hyran. De
kan senare användas för andra syften
om skolans elevunderlag förändras.
Tre två-våningsbyggnader, ca 100
personer
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II

BOENDE I AXEVALLA

Fyra byggnader placeras vid Axevalla, i
anslutning till den nya skolbyggnaden,
stallarna och övriga anläggningar. Tre
av byggnaderna har studentkorridorer
med två studenter per rum och den
sista är en trevåningsbyggnad med
två våningar för studentkorridorer
och en för gemensamhetsytor, matsal
och boende för den personal som
administrerar boendet. Byggnaderna
kan användas som boende för turister
under sommarlovet.

II

II

Fyra byggnader, Två-tre våningar, ca
200 studenter.

II

III
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Strategi 3 / Stora evenemang och tävlingar
I och med att området byggs ut och blir
en multiarena för olika hästdiscipliner
kommer fler evenemang och tävlingar
anordnas här. Nya arenor för hästhoppning,
dressyr och islandshästar kommer byggas i
mitten av den befintliga travbanan. Två nya
inomhusarenor för hästsport kommer också
byggas, en på Skålltorp och en på Axevalla.
I arenan på Axevalla kommer det finnas
läktare runt paddocken så att fler åskådare
kan titta på tävlingarna inne i arenan. Den
här arenan kan även användas för andra
evenemang som inte är hästrelaterade
som till exempel konserter, mässor och
utställningar med andra djur.

36

Strategi 3 / Evenemang

Det gamla militärfältet Axevalla Hed
kommer användas för fälttävlan. Det stora
fältet är perfekt för tillfälliga evenemang
och underlaget på fältet är även det rätta
för fälttävlan.
En utökning av evenemang och tävlingar
i hela området kräver bättre kopplingar
mellan de olika delarna. En ny tunnel
för hästar, gående och cyklister under
motorvägen kommer skapa en bättre
koppling mellan Axevalla Hed, som ligger
på den ena sidan av motorvägen och det
resterande hästområdet som ligger på
den andra sidan av motorvägen. Tunneln
kopplar även bättre ihop hästcentrumet
och Axvall. Nya och förbättrade kopplingar
mellan Axevalla travbana och Skålltorp
kommer även utvecklas.

Torget i mitten av området kommer
fungera som en central och gemensam
mötesplats för både människor från alla
olika hästdiscipliner och för besökare.
Majoriteten av de olika företag och
organisationer som finns i området runt
travbanan är lokaliserade runt denna
offentliga plats. Alla entréer till de
byggnader som är placerade runt torget
vetter mot torget för att skapa ett fysiskt
centrum för de olika aktiviteterna som finns
i området. Huvudentréerna till travbanan
och till det nya ridhuset är placerade mitt
emot varandra på varsin sida av torget
för att koppla den samman men också för
att göra entréerna till en del av torget. En
offentlig plats framför huvudbyggnaderna
skapar även en tydligare och mer
välkomnande entré till området.

Del av en helhet
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Outdoor Arena

Evenemangens kopplingar till andra aktiviteter,
aktörer, resurser och anläggningar.

Indoor Arena

Transport

Temporary

Information
Centre

Permanent

Bleachers

Stables

Gambling hall

Offices

Race track

SLU

Axevalla
Travsällskap

Sports
research

Research

Materials
research

Health & Animals
Research

Manure

Trotting
Races

Boende

Stables

Axevalla
-trotting track

Pastures

Fuel

Machines

Riding house
Markets

Produce
Farming

Working
horses

Food

Industrial/Largescale farmers

Green resources

Forests

Trails

Pastures

Trails

Stables

Lakes
Local
Businesses

Axvalla Hed

Riding house

School buildings

School housing

Offices

Classrooms
Summer/winter

School
Semesters

Tourist accomodation
Summer-course students

Bed & Breakfasts
Camping

Student
Accomodation

Future

Nursing home
Residences

Axevalla Horsegymnasium

Skaraortens ryttarförening

Sustainable
horsekeeping

Jumping,
dressage,
cross-country

Racing

Jumping,
dressage,
cross-country

BYS Vocational
School
Equestrian
teacher

Hoof
caretaking

Animal
caretaking

Agriculture
technician

Horse-Shoe
smith

Bio-energy
technician

Equestrian
business

Other or BYS

Horse-pool

Sustainable
forestry
Workhorse
upkeep & training

Small-scale
farming
& horticulture

Municipality of
Skara

Lawn-moving
Snow removal

Sustainable
animal
husbandry

Small-scale farmers

Plowing

Thrash collecting

Workhorse
husbandry &
breeding

Axvall
-local community

Forest owners

Trail management

Forest managers

Forestry

Local community

Garden upkeep

Besöksstall

Inomhusarena

Transport

Placering i relation till alla kopplingar

Kontor

Tävlingar

Utställningsutrymmen

Electricity

Education

Tourism

Tours

Storage

Utomhusarena

Plant-mass

Fertilizer

Heating

Sporting
horses

Skålltorp
-Riding school

Heritage sites

Biogas-production

Forestry
Research

Sports
Exhibitions

För evenemang som
använder anlänggningar på
Axevalla finns möjligheter att
dela på restaurang, stall och
kontor som redan finns.

Others
Biogas research

Offices

Shows / Competitions

Exhibition
Space

Chalmers

Restaurant

Visitor stables

Sport

Tillfälliga

Restaurang

Läktare

Stall

Spelhall

Kontor

Tävlingsbana

Utställningar
Permanenta

Axevalla
Travbana

Ridhuset som byggs i
anslutning till den nya skolan
kan utformas så att den
användas som inomhusarena
för evenemang och
hästtävlingar.

Axevalla Hed

Den gamla excersisheden
i Axvall kan användas för
större tävlingar. Kopplingar
mellan Axvall och Axevalla
stärks via en ny viadukt
under motorvägen vid
Axevalla.

Axevalla
Travsällskap

TravTävlingar

Utbildning

Turism

Skålltorp
Ridskola
Ridhus

Skolbyggnader
Skolboende

Axvall
Lokalsamhället

Sommar/vinter
Turistboende
Boende för
sommarstudenter

Aktiviteter

Resurser

Anläggningar

Aktörer

Skolbyggnadena
kan användas som
turistboende eller för
sommarstudenter under
lov och helger.

“Tid”
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Strategi 4 / Hästturism och hästleder
Området runt Axvall och Axevalla
hästcentrum ligger centralt i ett
populärt turistområde med en rad
olika turistdestinationer så som Skara
Sommarland, Hornborgasjön och Varnhem
klosterkyrka. I området finns även ett
antal mindre hotell och bed & breakfast.
Det breda utbudet av turistdestinationer
i områdets närhet innebär att
hästcentrumets lokalisering passar väl
för hästturismverksamhet. Området runt
hästcentrumet utgörs av varierande
landskap med sjöar, skogar och öppna fält.
Det varierande landskapet passar på så
vis bra för utvecklingen av vandringsleder
för hästar. Hästturerna kommer utgå från
hästcentrumet och besökarna kommer
antingen kunna ta med sin egen häst att rida
på eller hyra en häst från turistcentrumet.
Längden på hästturerna kommer variera,
en del vandringsleder kommer endast vara
dagsturer medan andra är längre och tar
flera dagar att rida. På de längre turerna kan

man antingen campa med sin häst och sova
i tält eller ta in på något av de hästhotell
som finns längs vägen. En del av hästturerna
kan även göras med häst och vagn, vagnen
kan då fungera som en sovplats på natten.
Hästhotellen längs vägen kan vara en del
av ett samarbete mellan lokala hästägare,
lokala företagare och turistcentrumet på
Axevalla. På hästhotellen finns möjligheten
att hyra en stallplats till din häst över natten.

På hotellen finns även potential att öppna
en restaurang där gästerna kan äta. Längs
vandringslederna bör det även finnas ett
antal stall där du kan byta ut din trötta
häst mot en utvilad och pigg häst. Bytet av
hästar skulle då vara ett samarbete mellan
turistcentrumet och lokala hästägare i
området. Vandringslederna skapar goda
förutsättningar för lokala företag i området.

RIDHUS
AXEVALLA
SKARA
AXVALL

VARNHEM

HORNBORGARSJöN
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Områden med potential för turer på hästrygg och med vagn.

Del av en helhet

Accomodation

Outdoor Arena

Turismens kopplingar till andra aktiviteter,
aktörer och resurser och anläggningar.

Transport

Temporary

Information
Centre

Permanent

Bleachers

Stables

Gambling hall

Offices

Race track

SLU

Others
Biogas research

Offices
Axevalla
Travsällskap

Shows / Competitions

Exhibition
Space

Chalmers

Restaurant

Visitor stables

Indoor Arena

Sports
research

Research

Materials
research

Health & Animals
Research

Manure

Trotting
Races

Plant-mass

Fertilizer

Heating

Sporting
horses

Exhibitions
Stables

Axevalla
-trotting track

Pastures

Markets

Fuel

Machines

Produce
Farming

Working
horses

Food

Education

Tourism

Tours

Electricity

Riding house

Skålltorp
-Riding school

Heritage sites

Biogas-production

Forestry
Research

Sports

Industrial/Largescale farmers

Green resources

Forests

En ny informations- och utställningsbyggnad
byggs vid det nya torget vid Axevalla. Den rymmer
turistinformation och utställning och utgör en bas
för turism på hästryggen eller med häst och vagn i
området.

Utställningsutrymmen

Trails

Pastures

Trails

Stables

Lakes
Local
Businesses

School buildings

School housing

Offices

Classrooms
Summer/winter

School
Semesters

Future

Storage

Axvalla Hed

Tourist accomodation
Summer-course students

Bed & Breakfasts
Camping

Student
Accomodation

Nursing home
Residences

Axevalla Horsegymnasium

Skaraortens ryttarförening

Sustainable
horsekeeping

Jumping,
dressage,
cross-country

Racing

BYS Vocational
School
Equestrian
teacher

Hoof
caretaking

Animal
caretaking

Agriculture
technician

Horse-Shoe
smith

Bio-energy
technician

Other or BYS

Sustainable
animal
husbandry

Equestrian
business

Jumping,
dressage,
cross-country

Horse-pool

Sustainable
forestry
Workhorse
husbandry &
breeding

Small-scale
farming
& horticulture

Axvall
-local community

Plowing

Thrash collecting
Workhorse
upkeep & training

Municipality of
Skara

Lawn-moving
Snow removal

Forest owners

Trail management

Forest managers

Forestry

Local community

Garden upkeep

Placering i relation till alla kopplingar

Arbetshästarna och utbildningen i
hästhållning är en bra grund för att
hålla hästryggs- och vagnsturer med
hästar.

Tillfälliga
Utställningar

Besöksinformation

Riding house

Small-scale farmers

Permanenta

Axevalla
Travbana
Arbetshästar

Naturresurser

Skogar

Leder

Hagar

Förvaring

Stall

Sjöar
Lokala
Företag

Turerna som utgår från Axevalla och
lokalområdet blir en möjlighet för
lokala näringsidkare som kan vara en
del av hästturismen, exempelvis genom
boende eller skötsel av hästarna.

Bed & Breakfasts
Campingar

Utbildning

Turism

Turer

Kulturarvsplatser

Skolboende

Axvall
Lokalsamhället

Axevalla Hästgymnasium

Skaraortens
ryttarförening

Hållbar
Hästhållning

Hoppning,
Dressyr,
Fälttävlan

Sommar/vinter

Turistboende
Boende för
sommarstudenter

Aktiviteter

Resurser

Anläggningar

Aktörer

“Tid”
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AXEVALLA
SKARA

AXVALL

HORNBORGARSJÖN
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VARNHEM

Närmiljö

AXEVALLA

AXVALL

HORNBORGARSJÖN

VARNHEM

Skogar

Våtmark

Sjöar

Betesmark

Eco-dukt

Naturtäckta passager över vägen för att koppla ihop lederna över de
högtrafikerade vägarna.
Strategi 4 / Turism
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Strategi 5 / Arbetshästar för lokalt arbete- “hästpoolen”
Hästar kan även användas som arbetskraft.
Historiskt sätt har hästar använts som
en naturlig arbetskraft inom jordbruk,
skogsbruk och transport. Att använda
hästar som arbetskraft kan även idag vara
ett effektivt och mer ekologiskt hållbart
alternativ än att använda motordrivna
maskiner.
Arbetshästar kan till exempel användas
för skogsbruk, gräsklippning, hantering
av andra gräsytor, sophämtning,
konstbevattning, transport och
snöskottning. Användningen av
arbetshästar inom skogsbruk kan vara
mer effektivt än att använda motordrivna
skogsmaskiner på grund av att hästar inte
behöver skogsvägar för att ta sig fram
till skillnad från maskiner. Arbetshästar
förstör inte heller skogslandskapet under
pågående arbete i samma utsträckning
som maskiner gör (Herold m.fl. 2009). Om
förhållandena är goda kan en arbetshäst
klippa upp till 17 hektar gräs på en vecka.
En fysiskt vältränad häst kan klippa gräs
åtta timmar per dag med endast några
pauser under arbetsdagen (Tylömark
2013). I och med att användningen av
arbetshästar inom skogs och lantbruk
kan vara mer ekonomiskt lönsamt
än användningen av traditionella
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maskiner innebär det att lokala skogsoch lantbrukare i Skara kommun skulle
kunna använda sig av hästar för att utföra
arbetsuppgifter.
I Alingsås kommun används redan hästar
vid gräsklippning av en del kommunala
gräsytor (Henningsson 2012). I Jönköping
har hästar i sin tur använts som ett
alternativ till traditionella sopbilar i ett
bilfritt område i staden (Svt Småland
2007). De här exemplen visar att det från
kommunens sida även går att använda
sig av arbetshästar för att utföra delar
av det kommunala arbetet. Om Skara
kommun använder hästar för att utföra
den kommunala gräsklippningen och
för delar av sophämtningen innebär det
att de kommunala koldioxidutsläppen
kan minska och på samma gång stärkts
kommunens framtoning som en hästvänlig
kommun.
För att organisera konceptet med
arbetshästar är en idé att skapa
resursdelning genom en hästpool och en
maskinpool i området runt hästcentrumet.
Hästarna och maskinerna från de båda
organisationerna kan då användas
när de behövs. De arbetshästar som
ingår i hästpoolen kommer placeras

Exempel på sophämtning med hjälp av en arbetshäst.
Källa: httpwww.nordsvenskahastenjonkoping.se

i ett av de nya stallen i området och
maskinpoolen kommer också vara
belägen inom området. Arbetshästarna
kommer sedan tas omhand av och bli en
del av utbildningen på yrkeshögskolan
BYS. De maskiner som kommer finnas
i maskinpoolen är delvis maskiner som
redan finns inom området.

Del av en helhet

Accomodation

Outdoor Arena

Hästpoolens kopplingar till andra aktiviteter,
aktörer, resurser och anläggningar.

Indoor Arena

Transport

Temporary

Information
Centre

Permanent

Bleachers

Stables

Gambling hall

Offices

Race track

SLU

Axevalla
Travsällskap

Sports
research

Research

Materials
research

Health & Animals
Research

Manure

Trotting
Races

Biogas-production

Plant-mass

Forestry
Research

Fertilizer

Sports
Heating

Sporting
horses

Exhibitions
Stables

Axevalla
-trotting track

Pastures

Fuel

Machines

Markets

Produce
Farming

Working
horses

Food

Education

Tourism

Tours

Electricity

Riding house

Skålltorp
-Riding school

Heritage sites

Others
Biogas research

Offices

Shows / Competitions

Exhibition
Space

Chalmers

Restaurant

Visitor stables

Industrial/Largescale farmers

Green resources

Forests

Trails

Pastures

Trails

Stables

Riding house

School buildings

School housing

Offices

Lakes

Classrooms

Local
Businesses

Summer/winter

School
Semesters

Future

Storage

Axvalla Hed

Tourist accomodation
Summer-course students

Bed & Breakfasts
Camping

Student
Accomodation

Nursing home
Residences

Axevalla Horsegymnasium

Skaraortens ryttarförening

Sustainable
horsekeeping

Jumping,
dressage,
cross-country

Racing

Jumping,
dressage,
cross-country

BYS Vocational
School
Equestrian
teacher

Hoof
caretaking

Animal
caretaking

Agriculture
technician

Horse-Shoe
smith

Bio-energy
technician

Equestrian
business

Other or BYS

Sustainable
animal
husbandry
Small-scale
farming
& horticulture

Axvall
-local community

Horse-pool

Sustainable
forestry
Workhorse
husbandry &
breeding

Plowing

Municipality of
Skara

Thrash collecting
Workhorse
upkeep & training

Small-scale farmers

Lawn-moving
Forest owners

Snow removal
Trail management

Forest managers

Forestry

Local community

Garden upkeep

Placering i relation till alla kopplingar
Grödor

Arbetshästarna är en del av ett
träningsprogram som leds av
utbildningen vid Axevalla. Det finns ett
stort intresse för att använda arbetshästar
i Sverige idag, men än så länge finns inga
utbildningar inom området.

Jordbruk

Arbetshästar

Mat

Småskaliga
jordbrukare

Axevalla Hästgymnasium
Hållbar
Hästhållning

BYS Biologiska Yrkeshögskolan

Andra eller BYS

Djurvårdare

Klövvårdare

Hållbart
Skogsbruk

Hovslagare

Agrotekniker

Ridsportsentreprenör

Bionenergitekniker

Arbetshäst
-upplärning
och handhavande

Hästpool

Plöjning

Sophämtning
Arbetshästträning och skötsel

Småskaligt
jordbruk

Arbetshästarna kan användas till flera
olika arbetsuppgifter i lokalområdet.
Exempelvis samhällstjänster så som
sophämtning, eller inom skogsbruk och
trädgårdsarbete.

Skara
Kommun

Gräsklippning
Snöplogning

Hållbar
djurhållning

Arbetshästar ger småskaliga
jordbrukare - främst de som odlar som
en sidosyssla - en möjlighet att utföra
tyngre arbeten utan att behöva investera
i dyra maskiner, I utbyte kan en del av
grödorna som tas fram användas som
foder till hästarna.

Skogsägare

Underhåll av
vandringsleder

Skogsbrukare

Skogsbruk

Lokalsammhället

Aktiviteter

Resurser

Anläggningar

Aktörer

Trädgårdsarbete
“Tid”
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Stategi 6 / Lokal biogasutveckling och produktion
För att det ska bli möjligt att utveckla det
här området till ett hållbart hästcentrum
är det viktigt att använda de resurser
som redan finns i området. Att använda
hästgödseln på ett mer effektivet sätt än
idag är ett exempel på en produkt som
skulle kunna utnyttjas bättre och som ändå
finns i området. Mängden gödsel från en
häst är mellan 5-10 ton varje år. Idag sprids
hästgödseln från området antingen på den
omkringliggande jordbruksmarken eller
transporteras bort från området och tas
omhand om någon annanstans. Istället för
att betala mycket pengar för att bli av med

hästgödseln skulle den tas omhand om i
området och användas för att producera
biogas. Förbränningen av biomassa är det
billigaste sättet att bli av med hästgödseln
för hästägarna. Tyvärr är biogasproduktion
av hästgödsel i praktiken en ganska dyr
och tidskrävande produktion att starta upp.
Men även om startperioden är besvärlig
är det fortfarande ekonomiskt lönsamt och
värt det extra arbetet på lång sikt. En del
hästföretag i och omkring Göteborg har i
nuläget planer på att påbörja produktionen
av egen biogas från hästgödsel
(Wennerberg & Dahlander 2013).

Illustration som visar hur hästar kan bidra
till biogasproduktion och hur biogasen kan
användas.
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En ny byggnad i området gör det möjligt
att här lokalt producera biogas från
hästgödsel. Biogasproduktionen kan skötas
av ett externt företag och behöver således
inte bedrivas av något av hästföretagen
inom området. Ett bra samarbete mellan
det externa företaget och hästföretagen är
i så fall ytterst viktigt för att biogasföretaget
ska få något att göra biogas av. Biogasen
som produceras kan sedan användas för
att värma upp byggnaderna i området
vilket i sin tur bidrar till att området blir
mer självförsörjande på energi. Biogasen
kan även användas som drivmedel till
biogasbilar och andra maskiner som drivs
på biogas. Efter att biogas producerats av
hästgödseln kan rötresterna användas som
gödsel på jordbruksmark i kommunen. På
såvis utvinns så mycket energi som möjligt
från hästgöseln. Researchcentret och
forskning som bedrivs där kan sedemera
vara en aktör i arbetet med att utveckla och
förbättra biogasproduktionen.
Fördelarna med att producera biogas i
området är att inga extra transporter för att
föra bort hästgödseln behövs och att den
producerade biogasen sedan kan användas
lokalt för att värma upp byggnader i
området. Lokal biogasproduktion kan även
bidra till att marknadsföra hästcentrumet
som ett hållbart hästcentrum.

Del av en helhet

Accomodation

Outdoor Arena

Biogasproduktionens kopplingar till andra
aktiviteter, aktörer, resurser och anläggningar.

Indoor Arena

Transport

Temporary

Information
Centre

Permanent

Bleachers

Stables

Gambling hall

Offices

Race track

SLU

Others
Biogas research

Offices
Axevalla
Travsällskap

Shows / Competitions

Exhibition
Space

Chalmers

Restaurant

Visitor stables
Sports
research

Research

Materials
research

Health & Animals
Research

Manure

Trotting
Races

Plant-mass

Fertilizer

Sports
Heating

Sporting
horses

Exhibitions
Stables

Axevalla
-trotting track

Pastures

Fuel

Machines

Markets

Produce
Farming

Working
horses

Food

Education

Tourism

Tours

Electricity

Riding house

Skålltorp
-Riding school

Heritage sites

Biogas-production

Forestry
Research

Industrial/Largescale farmers

Green resources

Forests

Trails

Pastures

Trails

Stables

Lakes
Local
Businesses

School buildings

School housing

Offices

Classrooms
Summer/winter

School
Semesters

Future

Storage

Som en del av
forskningcentret finns en
möjlighet för ny forskning
på biogasframställning
från gödsel samt småskalig
biogas.
SLU

Riding house

Axvalla Hed

Tourist accomodation
Summer-course students

Bed & Breakfasts
Camping

Student
Accomodation

Nursing home
Residences

Axevalla Horsegymnasium

Skaraortens ryttarförening

Sustainable
horsekeeping

Jumping,
dressage,
cross-country

Racing

Jumping,
dressage,
cross-country

BYS Vocational
School

Other or BYS

Equestrian
teacher

Hoof
caretaking

Animal
caretaking

Agriculture
technician

Horse-Shoe
smith

Bio-energy
technician

Equestrian
business

Sustainable
animal
husbandry
Small-scale
farming
& horticulture

Axvall
-local community

Horse-pool

Sustainable
forestry
Workhorse
husbandry &
breeding

Plowing

Thrash collecting
Workhorse
upkeep & training

Small-scale farmers

Municipality of
Skara

Lawn-moving
Snow removal

Forest owners

Trail management

Forest managers

Forestry

Local community

Garden upkeep

Placering i relation till alla kopplingar

Andra
Biogasforskning

Forskning

Biogasproduktion

Gödsel

Värme

Sporthästar

Alla de hästar som kommer finnas i
området producerar stora mängder
gödsel. Idag utgör det en kostnad
då det behöver transporteras bort.
Istället för att betala för att bli av
med det skulle det kunna användas
för biogasframställning.

-

Elektricitet

Plantmassa

Bränsle

Maskiner

Den biogas som produceras lokalt
kan användas för uppvärmning
och el till studentboenden. Den
skulle också kunna användas som
bränsle i de lokala böndernas
jordbruksmaskiner.

Arbetshästar

Bionenergitekniker

BYS Biologiska Yrkeshögskolan

Utbildningen i
bioenergiteknik vid BYS
kan enkelt kopplas till den
lokala biogasproduktionen,
vilket leder till ny praktisk
erfarenhet.

Endast hästgödsel är för torrt för
att producera biogas. Genom att
komplettera med växtmassa från
lokalt jordbruk kan biogas ändå
produceras lokalt.

Jordbruk

Storskaliga
jordbrukare

Småskaliga
jordbrukare

Aktiviteter

Resurser

Anläggningar

Aktörer

“Tid”
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Strategi 7 / Forskningscenter
I den nya forskningsbyggnaden kommer
forskning och innovationsutveckling att
bedrivas. Ett forskningscentrum inom
samma område som det resterande
hästcentrumet innebär stora möjligheter att
direkt på plats testa den forskningen som
bedrivs här. Ett forskningscentrum inom
just det här området är bra dels för att det
här finns en mängd olika hästdiscipliner
och hästsporter representerade och
dels stärka profilen som ett hållbart
hästcentrum där hästnäringen ses som
en naturlig del av jordbrukskretsloppet.
Forskningen och innovationsutvecklingen
kommer bland annat ske inom områdena
djurhållning, skogsbruk, arbetshästar inom
småskaligt jordbruk, interaktion med hästar,
biogasproduktion, hållbara material för
hästnäringen och hästsport.

Forskningsarbetet kommer vara ett
samarbete mellan olika aktörer och
företag, till exempel SLU (Sveriges
lantbruksuniversitet) som dessutom redan
i dagsläget har ett forskningscentrum för
hästar i Skara samt Chalmers tekniska
högskola som också redan nu har en
mängd sport och teknologiforskning
(Nicklason 2013). Även Västergötlands
travsällskap, ridskolan på Skålltorp, BYS och
Axevalla hästgymnasium kommer vara en
del av samarbetet.

Kvälls- och helgkurser som handlar om
hållbar hästhållning, skogsbruk med djur,
småskaligt jordbruk, trädgårdsskötsel och
jordbruk generellt kommer också vara en
del av forskningscentrumet. De här typerna
av kurser gör det möjligt för människor som
är intresserade att få mer kunskap inom
ämnet.

horses....
horses....
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Del av en helhet

Accomodation

Forskningen som bedrivs vid
Chalmers, SLU och andra möjliga
framtida aktörer kan expandera till
nya fält inom hållbar djuhållning,
sport och energiproduktion. Detta
kan kombinera praktisk kunskap och
ny forskning i området.

Forskningens kopplingar till andra aktiviteter,
aktörer, resurser och anläggningar.

Outdoor Arena

Indoor Arena

Transport

Temporary

Information
Centre

Permanent

Bleachers

Stables

Gambling hall

Offices

Race track

Axevalla
Travsällskap

Stables

Axevalla
-trotting track

Hälso- och djurforskning

Biogas-production

Plant-mass

Forestry
Research

Fertilizer

Heating

Pastures

Electricity

Fuel

Machines

Riding house
Markets

Produce
Farming

Working
horses

Food

Industrial/Largescale farmers

Trails

Pastures

Trails

Stables

Riding house

School buildings

Axevalla Horsegymnasium

Skaraortens ryttarförening

Sustainable
horsekeeping

Jumping,
dressage,
cross-country

School housing

Offices

Classrooms
Summer/winter

School
Semesters

Future

Axvalla Hed

Andra

Tourist accomodation
Summer-course students

Bed & Breakfasts
Camping

Student
Accomodation

Nursing home
Residences

Axvall
-local community

Racing

Jumping,
dressage,
cross-country

BYS Vocational
School
Equestrian
teacher

Hoof
caretaking

Animal
caretaking

Agriculture
technician

Horse-Shoe
smith

Bio-energy
technician

Equestrian
business

Other or BYS

Horse-pool

Sustainable
forestry
Workhorse
husbandry &
breeding
Sustainable
animal
husbandry
Small-scale
farming
& horticulture

Plowing

Thrash collecting
Workhorse
upkeep & training

Small-scale farmers

Municipality of
Skara

Lawn-moving
Snow removal

Forest owners

Trail management

Forest managers

Forestry

Local community

Garden upkeep

Placering i relation till alla kopplingar

Biogasforskning

Materialforskning

Health & Animals
Research

Education

Tourism

Storage

TravTävlingar

Materials
research

Manure

Trotting
Races

Sporting
horses

Tours

Local
Businesses

Forskning

Others

Sports

Lakes

Sportforskning

Research

Skålltorp
-Riding school

Heritage sites

Forests

SLU

Sports
research

Exhibitions

Green resources

Chalmers

SLU

Biogas research

Offices

Shows / Competitions

Exhibition
Space

Chalmers

Restaurant

Visitor stables

Biogasproduktion

Skogsbruksforskning

Sporthästar

Forskning inom hållbar djuhållning
och de delade arbetshästarna
- häst-poolen - kan bidra med
nya arbetsmetoder inom hållbart
skogsbruk.

Arbetshästar

Axevalla Hästgymnasium

Skaraortens ryttarförening

BYS Biologiska Yrkeshögskolan

Hästpool

Skogsbruk

Hållbart
Skogsbruk

Hållbar
Hästhållning
Djurvårdare

Att koppla forskningen till
utbildningen vid Axevalla kan ge
nya utbildningsmöjligheter och nya
yrkesområden inom hästfältet.

Andra eller BYS

Agrotekniker
Bionenergitekniker

Arbetshäst
-upplärning
och handhavande
Hållbar
djurhållning

Skogsägare

Skogsbrukare

Aktiviteter

Resurser

Anläggningar

Aktörer

“Tid”

Småskaligt
jordbruk
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Utvecklingsmål

De här utvecklingsmålen togs fram gemensamt
av kursedeltagarna under den första delen av
kursen. Här beskriver vi hur våra strategier möter
utvecklingsmålen.

Lokala utvecklingsmål för Skara

Strategier

Skara har en stark turistindustri som bygger på
kultur-, mat- och naturupplevelser.

Hästcentrumet i området runt Axevalla blir en del av den lokala turismnäringen i Axvall, men också en del av turistnäringen i Skara kommun som helhet. Hästturismen omfattar olika typer av aktivitetet för såväl den hästintresserade besökaren som den oerfarna ryttaren. Turistnäringen blir ett
samarbetemellan hästcentrumet och lokala företag i området.

Skara är ett centrum för forskning, kunskap och
utbildning inom hållbart jordbruk.
Skara erbjuder en framtidsinriktad och hållbar
livsmiljö i ett lantligt och historiskt sammanhang.
Skara är självförsörjande inom mat och förnybar
energi år 2030.
Skara är gång- och cykelvänligt med bra
kollektivtrafik och marginellt bilberoende.
Skara är en mångsidig knutpunkt för kultur och
kreativitet.
Skara stöttar lokala lantbrukare och har en god
koppling mellan stad och landsbygd.
Skara är en attraktiv plats att leva på med en
stark känsla av gemenskap där alla människor
oavsett ålder och bakgrund är välkomna.
Skara har en hälsosam miljö med en
blomstrande biologisk mångfald.
Skara har en tydlig vision och strategi för hållbar
utveckling.
Skara har en mångsidig och prisvärd
bostadsmarknad.
Skara är anpassningsbart och motståndskraftigt
mot klimatförändringar och naturkatastrofer.
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4

SWOT: S1, S3, S4, S6, W2

Et t samarbete mellan hästnäringen och lokala jordbrukare skapar
möjligheten att lokalt producera hästfoder. Detta innebär minskade transporter, en säker kund för jordbrukarna och färre mellanhänder mellan producent och köpare vilket bli en win-win situation för både jordbrukare och
hästnäring.

SWOT: W1, O2

Hästgödseln i området kan bli omhändertaget och användas för lokal biogasproduktion. Biogasen kan sedan bland annat användas för att värma
upp byggnader i området och som drivmedel för bilar och maskiner vilket
innebär att området delvis blir självförsörjande på energi.

6

SWOT: W1, W3, T2
Hästnäringen har en stor potential att vara en kreativ och kulturell resurs i
Skara då det här finns något för alla, hästvän eller inte. I och med utbyggnaden av hästcentrumet kommer även fler evenemang och tävlingar inom
hästnäringen anordnas i området vilket skapar ytterligare tillfällen att titta
på hästtävlingar, möta hästar, rida och träna olika former av hästsporter.

SWOT: S3, T2
Förutom hästutbildningen för gymnasiestudenter och elever på yrkeshögskolan BYS kommer även kvälls- helg och sommarkurser anordnas inom
området. Flertalet av dessa kurser kommer ha fokus på hållbar hästnäring
och hållbart jordbruk på ett eller annat sätt.

1

Skara / SWOT

S

Styrkor

Den här SWOT-analysen gjordes gemsamt
under den första delen av kursen. Den
gäller för hela Skara kommun.

1 1. Rika naturresurser i form av bördigt odlingslandskap, biologisk
mångfald och varierande klimatzoner
2 2. Strategisk placering, både i Sverige och i Skaraborg

W

1 1. Bristfälligt sammankopplade cykelbanor

Svagheter 2 2. Fysisk och social segregation
3 3. En jordbrukssektor starkt beroende av fossil energi och
konstgödsel

3 3. Geografisk närhet mellan stad och landsbygd

4 4. Svag kontakt mellan stad och landsbygd både mentalt
och fysiskt

4 4. En mångfald av grönområden och vattenmiljöer i och omkring Skara
5 5. Rikt föreningsliv med många aktiviteter inom sport och kultur

5 5. Omfattande bilberoende och bristfällig kollektivtrafik i
och runt Skara

6 6. Många turistattraktioner
7 7. Närvarande kunskap och forskning kring jordbruk genom SLU

O

1 1. Ökad efterfrågan på biobaserade material och produkter

Möjligheter2 2. Ökad upplevelsebaserad turism
3 3. Nätverksstaden Skaraborg
4 4. En ny ”grön våg” där miljön får större fokus
5 5. Teknikutveckling och en biobaserad ekonomi kopplar
samman stad och landsbygd och skapar fler samt nya
arbetstillfällen

T

Hot

1 1. Segregation mellan sociala och etniska grupper
2 2. Urbaniseringen kan få Skara att bli en periferi
3 3. Den dominerande urbana normen som bortser från
landsbygdens kvaliteter och behov
4 4. Klimatförändringar

6 6. Potential att öka produktionen och användningen av
förnybar energi
SWOT
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Påverkade aktörer
Det finns stort antal aktörer som på ett eller annat sätt är involverade i det förändringsarbete som kommer ske
i området runt Axevalla travbana. Då fler aktörer förväntas tillkomma under förändringsarbetets gång kommer
även fler aktörer framöver bli påverkade och involverade. Nedan listas de aktörer som från början direkt och
indirekt kommer påverkas av utbyggnaden och förändringsarbetet av det nya hästcentrumet.

Direkt påverkade

Skara kommun
Kommunen får ett nytt multisportcentrum för
hästar där en stor bredd av olika utbildningar,
forskning och evenemang kommer finnas.
Det nya hästcentrumet skapar en mängd
nya arbetstillfällen i kommunen. Ett stort
och välutvecklat hästcentrum lockar även
hästintresserade människor att flytta till Skara.
Hästpoolen påverkar kommunen i det avseendet
att arbetshästar kan användas för att utföra
en del av den kommunala gräsklippningen,
sophämtningen och snöskottningen.
Västra Götalandsregionen
Axevalla blir det regionala centrumet för
hästar och all hästrelaterad utbildning på
gymnasienivå kommer att lokaliseras hit. Den
unika kombinationen av hästar, forskning inom
hästnäringen, hästturism och hästsport inom
samma område bidrar även till att området blir en
viktig plats på en regional nivå.
Skaraortens ryttarförening
Ett stärkt och förbättrat samarbete mellan
travbanan och ridskolan kommer påverka
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ridskolan i stor utsträckning. Med fler elever
som tränar här under dagtid på veckorna och
fler tävlingar på helgerna kommer betydligt mer
aktivitet, än idag, förekomma inom området.
SLU
Forskningscentrumet på SLU kommer att utökas
och forskning kommer även utföras inom området
runt Axevalla. Med mer forskning skapas det
även fler arbetstillfällen inom det specifika
forskningsområdet.
BYS
När all hästrelaterad utbildning på BYS flyttar till
Axevalla skapas bättre förutsättningar för träning.
När skolan ligger i området är det även lättare
att utveckla ett samarbete med Västergötlands
travsällskap, Skaraortens ryttarförening (Skålltorp)
och Axevalla hästgymnasium. När skolan och dess
elever flyttar från centrala Skara finns det dock en
risk att centrum påverkas negativt.
Västergötlands travsällskap
Travbaneföretaget kommer i allra högsta grad
påverkas av förändringsarbetet och utbyggnaden
av området då de är det största företaget i
området idag. Utbyggnaden innebär fler aktörer

att samarbeta med, mer aktivitet kommer pågå
inom området och ett större antal hästar och
människor kommer uppehålla sig här dagligen.
Travtävlingarna kommer dock inte påverkas
nämnvärt av att mer aktivitet försegår inom
området.
Lokala företag i området, till exempel hotell, bed
and breakfast och lokala gårdsbutiker
Den ökade mängd människor som kommer
befinna sig inom området dagligen och det ökade
antalet evenemang som kommer arrangeras här
kommer bidra positivt till de lokala företagen
som har någon form av serviceinriktning. Det nya
hästcentrumet skapar även möjligheter för nya
företag att utvecklas.
Hästveterinärkliniken
Med fler hästar i området ökar behovet av en
hästveterinärklinik.

Skara Hästland
Skara Hästland är den övergripande
organisationen för utbyggnaden och
utvecklingen av det nya hästcentrumet och det
nya hästgymnasiet i området. Organisationen
påverkas således av alla förändringar som har
med gymnasieskolan att göra.
Lokala lantbrukare
När en del lantbrukare i närheten av hästcentrumet
börjar använda hästgödsel som gödningsmedel
och när en del av dem börjar odla hästfoder
till hästarna i området kommer ett betydligt
större utbyte och samarbete mellan lantbrukare
och hästnäringen uppstå. Lantbrukarna kan
även köpa den lokalt producerade biogasen
från området vilket påverkar dem avsevärt om
någon av deras maskiner och eller bilar drivs av
biogas. Hästpoolen kan också komma att påverka
lantbrukarna om de väljer att använda arbetshästar
som ett komplement till andra maskiner för att
utföra jordbruksarbete.
Skogsägare
Skogsbruket kan definitivit bli påverkade av
hästpoolen. Arbetshästarna kan vid mindre
skogsarbeten ersätta användningen av

motordrivna maskiner vilket påverkar skogsarbetet
i stor utsträckning.

Indirekt påverkade

Fortifikationsverket
Det gamla militära övningsfältet Axevalla Hed
ägs av fortifikationsverket och när fältet kommer
användas för fälttävlantävlingar kommer
landskapet påverkas. Det hästhinder som
används vid tävlingarna kommer dock endast vara
temporära vilket innebär att fältet endast kommer
påverkas då tävlingar hålls här.
Skara Sommarland
Fler turister och människor i området kan
också påverka antalet människor som besöker
nöjesparken under sommaren.
Samhället Axvall
När en utbyggnad av hästcentrumet sker kommer
det även påverka Axvall tätort som ligger endast
1,7 km därifrån. Troligtvis kommer en del av
besökarna till hästcentrumet även besöka Axvall,
Axevalla marknad och garnisonsmuseet. En
annan möjlig påverkan är att en del människor
väljer att bostätta sig i Axvall på grund av dess

närhet till hästcentrumet. Människorna som bor i
Axvall, men även personer som bor i andra delar
av kommunen, skulle även kunna använda sig av
hästpoolen för olika former av trädgårdsarbete.
Omkringliggande kommuner
De omkringliggande kommunerna kommer
påverkas i det avseendet att det regionala
hästcentrumet kommer finnas i Skara och därmed
inte i någon av de omkringliggande kommunerna.
Mer besökare till regionen kan dock fortfarande
påverka de omkringliggande kommunerna på
ett positivt sätt, då en del besökare troligen även
kommer besöka platser utanför Skara kommun.
Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet är en potentiell aktör som
skulle kunna organisera kvälls- och helgkurser som
handlar om hästar, jordbruk, skogsbruk och andra
ämnen inom samma områden.

Sammanfattning / Aktörer
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Det här projektet handlar om att utveckla området vid Axevalla och
skapa ett hållbart, regionalt hästcenter med evenemang, sport,
upplevelser, utbildning, forskning och mer. Området kan bli en
pilot inom hållbar hästhållning och visa på hur hästar kan bidra mer
till samhället i stort.
Var och en av de sju utvecklingsstrategierna bidrar till hur området
kan fungera som en hållbar katalysator och knyter ihop platsen och
dess aktörer till en helhet som är större än summan av sina delar.
1. Ny utbildning vid Axevalla
Utbildning inom hästfältet - både sport och djurhållning eller
arbetshästträning.
2. Elevbostäder för Axevalla hästgymnasium
Elevboende för 300 studenter som placeras ut både vid Axevalla
och i Axvall.
3. Stora evenemang och tävlingar
Området kan vara ett centurm för hästrelaterade evenemang och
sport, vilket kan leda till både större intresse för området samt att
nya aktiviteter hittar dit.
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4. Hästturism och hästleder
Ett turistcenter i området skapar en hub för hästturism i området.
Iordningställda leder kring hela kommunen ger fantastiska
möjligheter för turer för både erfarna ryttare och kompletta
nybörjare.
5. Arbetshästar för lokalt arbete
Arbetshästarnas träning, skötsel och funktion kan bidra till hela
lokalsamhället och fungerar både lärande och funktionellt i
exempelvis skogsbruk.
6. Lokal biogasutveckling och produktion
Lokal biogasproduktion är en fantastisk möjlighet att både ta
tillvara på gödsel från djuren och att lokalt producera egen energi.
7. Forskningscenter
Tätare anknytning till forskning i området ger möjligheter att
utveckla verksamhetens hållbarhetsfokus och kan utgöra ett
testområde för många nya idéer.

Slutsatser
Det här projektet handlar om hästar. Det handlar om samarbete, om att skapa
något som är större än summan av sina delar. Vi hoppas att den här rapporten
visar potentialen på att använda det stora hästintresse som finns i Skara för att
skapa en plats som kan ge mycket mer tillbaka än bara sport och rekreation.
Genom att arbeta med flera områden, som utveckling av en arbetshästkultur,
och genom förändringar i den fysiska miljön, tror vi att det finns oanade
möjligheter att skjutsa Skara in i en hållbar framtid. Vi tror på att utgå från
existerande engagemang istället för att skapa engagemang från tomma luften och det engagemang som finns i hästsporten är mycket stort. Genom att koppla
ihop det engagemanget med nya aktiviteter, nya platser och nya grupper och
personer kan mycket vidsträckta effekter nås. Kopplingen mellan stad och land
och mellan grupper i samhället kan endast uppnås genom samarbete, och vi
tror det här området - och hästar - kan utgöra grunden för sådant samarbete.
Liu, Jakob and Åsa.
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