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Skara Hästland är en ideell förening, vars syfte bland annat är att vara ett nav för samarbetet 

mellan olika aktörer inom hästsektorn i Skaraborg och Västra Götaland, stärka de olika 

delarna inom hästsektorn, skapa hållbara lösningar för gemensamma utmaningar, samt lyfta 

hästsektorn i dialog med andra delar av samhället. 

 

Vi har tagit del av förslaget till regionens utvecklingsstrategi och vill lämna följande 

synpunkter. 

Som helhet är planen genomarbetad och täcker in mycket av det som är Västra Götaland. 

Målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart 

samhälle” är väl formulerat, om än något långt. 

Det vi saknar är landsbygdens och de gröna näringarnas perspektiv. Först när de också lyfts 

in på ett tydligt sätt kan vi på allvar tala om ”tillsammans”. 

Vi är fullt medvetna om att en regional utvecklingsstrategi ska vara övergripande och inte gå 

in på detaljnivå, men vi menar att det finns ett alltför starkt stads- eller rentav 

storstadsperspektiv i strategin, och vi efterlyser visioner och strateger för övriga Västra 

Götaland, det Västra Götaland som ligger utanför tätorterna. 

”Landsbygd” nämns två gånger, ”landsbygdsutveckling” och ”gröna näringar” en, medan 

”stad” nämns åtta gånger. 

Vi känner en oro för att de resurser, den kompetens och den vilja till utveckling som finns 

utanför städerna inte lyfts fram, eftersom det är en sådan viktig nyckel för att nå målet ett 

hållbart samhälle. 

Vårt särskilda fokus är hästsektorn. I Västra Götalands län finns 56 400 hästar, enligt den 

senaste skattningen från Jordbruksverket. Hästsektorn i länet omsätter runt fyra miljarder 

kronor årligen och ger omkring 2 500 heltidstjänster. 

Antalet hästar i länet är numera i paritet med, eller fler än, antalet nötkreatur. Enligt 

Jordbruksverket fanns det 55 859 nötkreatur i Västra Götaland i juni 2017. 

Återigen, vi är medvetna om att en strategi ska vara övergripande, men vi vill betona att 

hästsektorn är för betydande för att inte ges något omnämnande. 

 

I bilaga 1 står att 

”Idén om en gemensam region där invånare och företag i Västra Götaland får förutsättningar 

att utvecklas är central i visionen om det goda livet. Platser, landsbygder, små och stora 

orter, städer och storstad, kompletterar varandra i ett nätverk. Varje plats i länet har 



specifika förutsättningar och sin egen historia samt samspelar med omgivningen utifrån sina 

olika förutsättningar och möjligheter.” 

Det är bra uttryckt, men vi skulle önska att strategin gick längre och att dessa ord 

utvecklades, i stället för att stanna vid en svepande, till intet förpliktande, formulering. Vad 

händer den dag olika sektorer inte kompletterar varandra utan intresse ställs mot intresse? 

Vad blir konsekvensen när industrins och bostadsmarknadens önskemål inkräktar på de 

gröna näringarna? Vems intressen väger tyngst? 

Andra perspektiv vi önskar lyfta fram är hästen som hälsokraft, liksom det innovativa arbete 

kring häst och hästhållning som utförs bland annat i samarbete med Chalmers. 

Det vi saknar är en sammanhållen regional strategi som gäller gröna näringar och 

hästnäringen. Följden av brist på strategi blir att det ena projektet rullas igång efter det 

andra, utan att en helhet nås, och utan att det finns en övergripande tanke med de olika 

projekten. 

Vi vet att hästen och hästsektorn har mycket att ge, på många olika plan, och om den 

resursen tas tillvara kan vi tillsammans bygga ett bättre samhälle. 
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