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TRAVBANERNE I BILLUND OG NYKØBING F. 

Som kommuner undrer vi os over, hvordan Hestesportens Finansieringsforbund er kommet frem til overvejel-
serne om – på en gang - at fjerne det økonomiske fundament for banerne i Nykøbing F. og Billund.  
Udgangspunktet for Dansk Hestevæddeløb er, som det fremgår af udgivelsen Dansk Hestevæddeløb 2014, 
fællesskab, økonomi og kultur. 
 
I forhold til fællesskabet er vi underrettet om, at de danske travbaner under et er på vej med et budgetforslag, 
der imødekommer det samlede besparelsesbehov, samtidig med at det sikrer fællesskabet, så alle baner kan 
køre videre i 2015 – sådan at der er tid til, at der i fællesskab kan ses på mere langsigtede løsninger. 
Billund og Guldborgsund kommuner anbefaler travbanernes forslag, som vil medføre, at banerne i Billund og 
Nykøbing F. ikke lukkes. 
 
Hestesport er en sport, der i udstrakt grad udøves udenfor de større byer. Fjernes de to baner fjernes samtidigt 
incitamentet til opdræt i to meget store og vigtige geografiske områder, og dermed skades fællesskabet alvorligt 
på sigt. Travsporten vil miste aktive udøvere og det vurderes, at der fortabes ca. 5-600 heste.   
 
Tager man de økonomiske briller på er banerne i Nykøbing F. og Billund to af de baner, der har solid økonomi 
og det kan derfor undre, at de skal holde for. Banerne har også stor lokaløkonomisk betydning. Såfremt travba-
nerne lukker vil investeringslysten i hestevæddeløbssporten falde. Det vurderes også, at der mistes 50-60 ar-
bejdspladser plus øvrige afledte negative effekter.   
 
Som kulturinstitutioner er og bliver banerne i Nykøbing F. og Billund meget vigtige. 
 
-  I Billund har banen en meget central beliggenhed tæt på bymidten og nærmest midt i det turistområde, 

der hvert år besøges af over tre millioner turister. Dermed er banen potentiel kulturformidler til en meget 
stor gruppe af danske og udenlandske børnefamilier og øvrige turister, siger borgmester Ib Kristensen fra 
Billund Kommune 

 
 Banen i Billund formår at udnytte sin rolle som kulturformidler og er medarrangør på adskillige kulturevents fra 
hjerteløb over Billund Kommunes velkomstarrangementer for nye borgere og i 2015 og årene fremover er ba-
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nen en del af en stor international triathlon event og dermed med til at formidle væddeløbssporten bredt.   
 
- Travbanen i Nykøbing Falster er den eneste travbane i Region Sjælland og har stor lokal og regional be-

tydning. I Nykøbing Falster vil lukning af banen ligeledes have negativ effekt på foreningslivet og kulturlivet 
omkring sporten. Mange hesteejere på Lolland-Falster og Sydsjælland benytter travbanen i deres fritid. 
Der knytter sig mange omkostninger til det at være hesteejer og dermed et relativt stort forbrug, der er til 
gavn for den lokale økonomi, forklarer borgmester John Brædder. 

 
Travbanen i Nykøbing Falster, der ligger tæt på Marielyst der med 8-10.000 sommerhuse er et af Danmarks 
største feriesteder, har også stor turistmæssige værdi.   
 
Hvis Nykøbing F. Travbane må lukke mister Guldborgsund Kommune en vigtig del af områdets identitet og at-
traktionskraft overfor ressourcestærke tilflyttere, turister og virksomheder. 
 
I tilvejebringelsen af den langsigtede løsning for travbanerne i Danmark er det ligeledes vigtigt at være op-
mærksom på det fremadrettede nordiske samarbejde, som vil være til gavn for hestevæddeløbssporten og for-
ventes at bidrage til at skabe et styrket økonomisk grundlag for travbanerne i Billund og Nykøbing F. 
 
- Vi mener med ovenstående argumenter, men også baseret på politiske udmeldinger fra en række folke-

tingsmedlemmer, at der er behov for at nytænke beslutningen om økonomisk fordeling, siger John Bræd-
der og Ib Kristensen. 
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