Den Nordsvenska Brukshästen

Rasens särdrag
Den Nordsvenska Brukshästen är en medelstor kallblodshäst med mankhöjd 145-160 cm. Tillåtna färger är
brun, svartbrun, svart, fux, gulbrun, gulsvartbrun, gulsvart, isabell, samt blacka varianter av dessa färger.
Avblekbar skimmel om färgen kan härledas till den s k ”blåfärgen” i Norge.
Huvudet är förhållandevis litet med en något insvängd eller rak profil. Halsen medellång, musklad och ofta
brett ansatt. Bogen är lång och välliggande med en lutning som är lämplig för en arbetshäst och bröstet är
ofta brett. Ryggen är lång och välmusklad. Korset skall vara långt och brett. Benen är starka med breda
ledgångar och starka senor. Vävnadskvaliteten är mycket god. Rörelserna är energiska och taktmässiga.
Nordsvensken är sedan gammalt känd som en häst med ett utpräglat terrängsinne. Den är också känd som en
energisk, arbetsvillig, uthållig, lättfödd, hållbar, lugn och pålitlig häst. Hos avelsdjuren ska de hanliga och
honliga könskaraktärerna vara väl utvecklade och skattas högt.
Avelsmål
Rasen har sedan nära hundra år avlats för användning i skogsbruket och har på grund av att körbarhetsegenskaperna prioriterats i avelsvärderingsarbetet utvecklats till en av världens mest lämpade för detta ändamål.
Rasen har på senare tid också visat sin mångsidighet genom användning inom hästturism och andra brukskörningar.
Målet är att genom avelsvärdering grundad på härstamning, avkommebedömning, exteriörbedömning och
obligatoriskt bruksprov vidmakthålla och förbättra rasens mycket goda draglagsegenskaper och sundhet.
Den nordsvenska brukshästens bevarandevärde måste skattas högt.
För att bibehålla en livskraftig population i ett långsiktigt perspektiv ämnar Föreningen Nordsvenska Hästen
verka för att begränsa inavel och att öka populationens storlek. Effektivaste sättet att motverka inavel är att
öka antalet födda föl.
Föreningen avser verka för att öka antalet betäckta ston och att bibehålla ett stort antal hingstar i avel.
För att öka efterfrågan av nordsvenska brukshästar verkar föreningen aktivt med åtgärder som främjar den
praktiska användningen.
Det övergripande och långsiktiga målet för den Nordsvenska Brukshästen är ”att bevara den nordsvenska
brukshästen som en allsidig körhäst, för arbete och fritid, med gott temperament, väl förankrad i svensk
historia med en bred genetisk bas”. Största möjliga genetiska variation skall bevaras och de för rasen utmärkande egenskaperna bibehållas. Föreningen Nordsvenska Hästen har som långsiktigt mål att fler än 1000
ston betäcks varje år. Antalet avelsdjur har under de senaste åren hållit sig till omkring 100 hingstar och 2
000 ston. Omkring 550 ston betäcks per år vilket leder till att ca 350 föl föds.
Källa:PLAN och RIKTLINJER för Föreningen Nordsvenska Hästens verksamhet som avelsorganisation för Nordsvenska Brukshästar. Antagna
av Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) 2010-11-24 med Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:61) om hästdjur som används till
avel och om identifiering av hästdjur och (SJVFS 2009:28) om djurskyddskrav vid avelsarbete som grund. FNH är moderförening för all avel
med Nordsvenska Brukshästar. Foto: Christel Carlsson

