
I Jordbruksverkets ”Handlingsplan för 
långsiktigt uthållig förvaltning av svenska 
husdjursgenetiska resurser” nämns på 
flertalet ställen att det idag är djurägarna 
som sköter den stora delen av bevarandet 
av de svenska husdjursraserna, både genom 
avel men också genom brukande av dessa. 
Därför är det viktigt att arbeta med att stärka 
djurägarnas möjligheter och kunskaper så 
att de får goda förutsättningar att hålla de 
svenska raserna inför framtiden. Såsom 
nämns i handlingsplanen är det hos många 
olika aktörer som ansvaret vilar men 
avelsföreningarna behöver hitta ytterligare 
vägar att öka djurägarnas möjligheter till en 

fortsatt värdefull avel. Målet är också att ge 
möjligheter till att finna nya intressenter 
för dessa raser för att öka spridningen 
och kunskaperna om dem. I vår strävan att 
bevara de inhemska moderlandsraserna 
Svensk Ardenner, Gotlandsruss och 
Nordsvensk Brukshäst har föreningarna 
vidtagit en mängd åtgärder för att öka inte 
bara aveln, utan även användandet av dessa 
tre moderlandsraser. Vi behöver använda 
avelsdjur från de olika blodslinjer som finns 
kvar men också arbeta för ett ökat intresse 
och brukande av dessa svenska raser. Att 
bevara genom brukande och att stimulera  
till ökat användande i jord- och skogsbruk.

 
Inhemska hästraser



Den svenska ardennerhästen har 
sitt ursprung i importerade 

ardennerhästar som parades med den 
gamla svenska lantrashästen. Ett stort 
antal raser provades för att ge mer massa 
och styrka till den inhemska hästen och 
där visade det sig att ardennerhästen var 
mest lämpad. Importen startade 1873 
och redan på 1920-talet ansåg man att 
den svenska ardennern skiljde sig så 
mycket från den europeiska att den var 
att betrakta som en egen ras. I Sverige 
har det hela tiden avlats för en mindre 
typ, runt 150-160 cm i mankhöjd, med 
goda bruksegenskaper, sund exteriör, 
vägvinnande rörelser och ett mycket fogligt 
temperament. Hästrasen blev känd som 
lättfödd och med få sjukdomar, väl lämpad 
att hålla i det brutna svenska landskapet. 
Den svenska ardennerhästen blev den helt 
dominerade hästrasen i jord- skogsbruk 

och var en bidragande 
orsak när välståndet i 

samhället skapades 
under 1900-talet. 
Så sent som 1960 
betäcktes 11000 ston 
för att sedan minska 

till dagens nivå på ca 500 ston. Med ett 
ökat miljötänkande från privatpersoner, 
kommuner, parkförvaltningar med 
mera, där man insett hästens fördelar, 
har ardennerhästen åter fått en ökad 
betydelse. Även som landskapsvårdare har 

den betande ardennern en viktig funktion 
för att hålla markerna öppna. Sverige har 
beslutat om ett bevarandeansvar och har 
klassat den svenska ardennerhästen som 
en inhemsk ras. En viss export av svenska 
ardennerhästar sker till andra länder för 
att stärka deras avel, då man anser att den 
svenska ardennern är en mycket sund ras.

Avelsföreningen för Svenska 
Ardennerhästen bildades 1901 och har 
årligen utgivit stambok. Föreningens 
ändamål är att främja och utveckla den 
svenska ardennerhästaveln samt stödja 
föreningens medlemmar med kunskap 
och råd. I medlemskapet ingår bland 
annat en tidning, stambok och en viss 

Svenska 
Ardennerhästen

“ardennern är en 
“mycket sund ras”

- Riktiga hästkrafter



ekonomisk stöttning. Årligen anordnas 
riksutställning, avelskonferens och 
kursverksamhet. Ungdomssektionen har 
ett framgångsrikt arbete med att ta tillvara 
intresset från våra ungdomar. Tretton 
lokalföreningar runt om i vårt avlånga 
land anordnar en mängd aktiviteter med 
inriktning på det gemensamma intresset 
för ardennerhästen. Att äga, bruka och 

avla med en Svensk Ardenner är att 
tillvarata tidigare generationers mångåriga 
arbete och med det utföra en historisk 
och kulturell gärning. Vår målsättning 
är att man även i framtiden ska kunna 
utnyttja de stora förtjänster som finns 
med denna inhemska ras. Den Svenska 
Ardennerhästen ska ha sin givna och 
naturliga plats i det svenska djurbeståndet.

Linus Elmelid plöjer med ardennerpar



Gotland är och förblir den viktigaste 
platsen för russet. Numerärt sker  

den mesta aveln på fastlandet, men det  
är på Gotland rasen har skapats och blivit  
det den är.

Den har under tusentals år anpassats till 
de gotländska förhållandena och en liten 
spillra av historien finns kvar på Lojsta 
hed. Hästarnas område på heden är ca 
600 hektar, uppdelat på tre olika hagar.

Flocken består av ett femtiotal ston och 
unghästar som går där året om. Hingsten 
släpps till flocken i juni varje år och går där 
till hösten. Flocken drivs ihop i samband 
med premieringen i juli månad, samt i 
november då det är dags att skilja ifrån 
och frysmärka fölungarna. Russen fodras 
vintertid med hö varannan dag men lever 
på det stora hela ett fritt liv. Möjligheten att 

få leva och dö i skogen på 
det här viset är få russ 
förunnat. Försvinner 
russen från Lojsta hed, 
försvinner hela rasens 
vagga och hjärta!

Bevarandearbetet inom rasen är viktigt, 
och att bevara med hjälp av brukande. 
Avelns målsättning skall vara att producera 

en lättfödd, härdig, konstitutionellt stark 
barn- och familjehäst med gott lynne och 
bred användbarhet inom trav, dressyr, 
hoppning och körning, som även är 
lämplig för lättare sysslor inom jord- och 
skogsbruk. Hos avelsdjuren skall dessutom 
eftersträvas en god fertilitet och hos stona 
goda modersegenskaper. Det är av stor 
vikt att gotlandsrussets genetiska variation 
bibehålls, med tanke på att inget nytt blod 
går att importera från annat land.

Kortsiktigt innebär det att föreningen 
måste arbeta aktivt för att använda 
avelsdjur från de olika blodslinjer som 
idag finns kvar. Ett sätt är att försöka 
uppmuntra hållande, visning och 
avelsvärdering av unga hingstar, samt att 
uppmuntra ägare till ston att använda dem 
i avel i större utsträckning.

- Litet kraftpaket

“familjehäst med 
“gott lynne”

 
Gotlandsruss



Långsiktigt är det viktigt att arbeta 
för ett ökat intresse och brukande av 
gotlandsrusset. Att stimulera till ett 
ökat användande av russet i jord- och 
skogsbruk där det finns behov av en liten 
men stark brukshäst. Likaså är det viktigt 
att försöka möta marknadens behov av 

lämpliga barn och familjehästar. Skall 
uppfödarna kunna ha avsättning för de 
djur som produceras, är det viktigt att det 
finns en stabil marknad för dem, vilket 
på lång sikt ger en större chans att hålla 
populationen uppe.

Den vilda flocken på Lojsta hed



Att bevara den nordsvenska brukshästen 
innebär att bevara det arv den 

burit med sig de senaste 100 åren: det 
uthålliga, det tåliga, det sunda och friska. 
Ur spillror av den svenska lanthästen 
skapades den Nordsvenska hästen med 
hjälp av att tillföra avelsdjur ur den 
norska Dölehästen. Genom tillkomsten 
av Wångens hingstuppfödningsanstalt, 
där de bästa hingstämnena placerades, 
gavs rasen sedan den bästa förutsättning 
för att genom avel ytterligare förstärka de 
egenskaper som var önskvärda. 

Rasen delades 1964 upp i en travarras 
och en brukshästras. Detta, samtidigt 
som avhästningen inom armén och inom 
skogs- och lantbruket ägde rum, gjorde 
att avelsbasen för den Nordsvenska hästen 
krympte. Något som återspeglar detta är 
följande: 1960 stambokfördes 17 hingstar 
och 447 ston. Tio år senare, 1970, var 
siffran fem respektive 62.

Därefter har aveln återhämtat 
sig något och idag stam-

bokförs mellan 60- 
90 ston och 5-10 

hingstar per år.

Föreningen Nordsvenska Hästens 
bevarandearbete innebär att man 
uppmärksammar såväl ston som hingstar 
vilka kommer ur bevarandevärda stammar. 

Dessa stammar kan vara ovanliga i sig självt, 
innehålla hingstar i ovanliga kombinationer, 
eller så kan stoet ha färganlag som är 
bevarandevärda. Blackgenen är en sådan, 
idag finns t ex ingen rödblack nordsvensk. 
Dessa inventeringar görs av FNH:s distrikt 
i landet, ansvariga samlar in uppgifter om 
de ston som finns i distriktet och sänder 
uppgifter vidare till en Granskningsgrupp 
som genomlyser varje enskilds hästs 
bevarandevärde. På så vis kan den 
genetiska bredden bibehållas och med 
eftertänksam avel också utökas. Vidare 
arbetar föreningen på riksnivå och lokal 
nivå med att den Nordsvenska brukshästen 
aktivt skall användas inom både de 
traditionella användningsområdena 
körning i jord och skog, såväl som inom 
den moderna sportkörningen och ridning 
i alla dess former.

- Naturlig urkraft

“ körning såväl 
som ridning”

 
Nordsvensk Brukshäst



Nordsvensken - Arbetskamraten



www.svenskahastar.se

Föreningen för den nordsvenska hästen
www.nordsvensken.org
Kansli: c/o Towa Wallbom
Önnabo 1009
694 97 Rönneshytta
fnh.riks@ telia.com
0583-403 58

Svenska Russavelsföreningen
www.gotlandsruss.se
Kansli: c/o Liselotte Erixon 
Åslunda 141
195 92 Märsta 
registrator@gotlandsruss.se 
08–591 434 03

Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen
www.ardennerforeningen.nu
Kansli: Havsjö Fällhemmet 
571 66 Bodafors
info@ardennerforeningen.nu
0380-37 21 90


