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Vänersborg - med unika utsikter

Hästturism
– en kraft i landsbygdsutvecklingen
I den ständigt växande upplevelseindustrin ter sig hästturismen allt intressantare. I Vänersborg finns förutsättningar att utveckla denna nya näring
som en viktig del i såväl landsbygdsutvecklingen som kommunens profilering.
Har ni noterat: Ju närmare man kommer en
stad i Sverige desto fler hästar står det i kohagarna. Hästnäringens omsätter lika mycket
idag som nötindustrin vilket motsvarar cirka
20 miljarder.

Vänersborg i vinnarläge

Hästturismen är idag endast en bråkdel av
denna omsättning, men såväl Riksdagen som
LRF, Jordbruksverket och Turistdelegationen
är överens om att det finns en enorm utvecklingspotential i hästnäringen och hästturismen.
– Det finns så många duktiga och passionerade hästägare och hästföretagare i landet
att vi i Sverige kan utveckla en hästturism av
hög kvalitet. I Vänersborg finns goda förutsättningar med naturområdena Kroppefjäll,
Halle- och Hunneberg och med närheten till
Danmark, Storbritannien, Nordtyskland och
Beneluxländerna. Sedan ska vi inte glömma
att det bor 150 000 människor i Trestad, förklarar Christin Slättmyr i Evenstorp.

Utveckla ridleder

Vad Christin, själv ägare till fem islandshästar tillsammans med hennes man, efterlyser
är tydligare samordning av och handlingsplan för den idag oorganiserade hästturismen i Vänersborg. En utvecklad turridning,
utflyktsridning och häst- och vagnsuthyrning
förutsätter skapandet av ridleder i kommunen. Ridleder med övernattningsmöjligheter
i bed & breakfastmodell skulle locka många
allmänt intresserade av naturupplevelser som
får en extra dimension från hästryggen eller
hästdragen vagn.

Hästexpo i Vänersborg?

Sundals-Ryrs byalag jobbar för att etablera
en ridled vid Kroppefjälls fot. Frågan är inte
okomplicerad på grund av en splittrad markägarbild.
– Därför tror jag att det är så viktigt med en
samordnad objektiv kraft för att driva dessa
frågor och samla alla eldsjälar som finns. Vänersborgs kommun har ett tydligt centrum i
naturbruksgymnasiet i Nuntorp som med sin
hästinriktning skulle kunna fungera som nav
för utvecklingen.
Christin jämför exempelvis med Värmland
där årliga Hästexpo i Karlstad lockar många
tusen besökare och fungerar som inspiratör
och mötesplats för hästföretagare och kunder.

Samordnade insatser

Samordningsinsatser är, enligt Christin, extra
viktigt inom hästnäringen som traditionellt
sett är rikt mångfacetterad från ridsport till
privat turridning, shower och tornerspel med
mera.
– Det är också en jämlikhetsfråga. Att satsa
på hästutveckling och ridsport är att satsa på
unga tjejer som dominerar fritidsaktiviteter
med häst men som annars är underrepresenterade i de flesta idrottsformer.

Fakta:
I Sverige idag finns det cirka 300 000 hästar. Hästnäringen skapar sysselsättning motsvarande 28 000 helårsarbeten. Förutom att vara en allt viktigare inkomstkälla för landsbygden bidrar hästen till det öppna landskapet.
Regeringen utfärdade i 2004 en skrivelse till Riksdagen där en handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn togs fram. Där fastslås bland annat: ”… arbetar regeringen för
en hästsektor som karaktäriseras av en god utveckling med särskild fokus på hästens betydelse på landsbygden, hästens betydelse för barn, ungdomar, handikappade och i övrig
fritidsverksamhet samt goda kunskaper i hästhållning”.
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Naturupplevelser får en annan dimension från hästryggen. Christin Slättmyr tror på en ökad
småskalig men viktig hästturism i Vänersborgs kommun. Vad som krävs är en tydlig samordning och handlingsplan för att skapa förutsättningarna.
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