NORDSVENSK
BRUKSHÄST

Den mångsidiga hästen

Styrka, energi		
skönhet

&

Hästen för dig som vill göra allt!

&ridning!

Avel, körning

Naturlig urkraft

Den nordsvenska rasen kommer ur en
stam av de inhemska hästar som har
funnits i Norden sedan långt tillbaka
i tiden. Den är stamboksförd sedan
1903. I dag har hästen som naturvårdare kommit till heders igen, på
känsliga marker, i skog och kulturmiljöer, gräsklippning i parker, returpapperskörning, där man vill ha en hållbar
ekologisk utveckling. Med sin energi
och rörlighet passar nordsvensken bra
även som ridhäst. Mångsidigheten har
alltid varit Nordsvenskens signum.

Föreningen

Föreningen Nordsvenska Hästen är
en rikstäckande förening och avelsorganisation som allt sedan 1924 har
till syfte att verka för den nordsvenska
brukshästens utveckling och förbättring med bibehållande av de för denna
ras utmärkande egenskaper som energi, rörlighet, sundhet och hållbarhet.
Föreningen är huvudman för rasen
och ansvarar för registrering av alla individer och stambokföring av ston och
hingstar. Föreningen är för den dagliga
verksamheten indelad i länsvisa distrikt samt 3 distrikt i Danmark. I distrikten anordnas kurser i exteriör och
visningsträning, specialinriktade kurser
för barn- och ungdomar, ridning, körning, hästhållning, utflykter, stamboksfördjupning och annat, alltefter medlemmarnas intressen och idéer.

Avel

Avelsverksamheten bedrivs av privatpersoner, som äger hingstar och ston.
Hingstarna avelsvärderas och endast
de bästa får användas i aveln. Den
bedömningen görs av en premieringsnämnd på våren det året hingsten fyller 3 år. Ston visar man på sommar-

premieringar runt om i landet. Får det
3-åriga stoet 40 poäng eller därutöver
erhåller hon Diplom. Då ett sto har fått
föl kan hon stambokföras, både ston
och hingstar avlägger ett bruksprov
vid stamboksföringen. Det föds ungefär 400 nordsvenska föl om året.
FNH arbetar aktivt sedan ett par
år med att verka för att bibehålla en
bred avelsbas, varje nordsvenskt sto
inventeras och hennes stamtavla skärskådas. Ett sto kan sedan bli utvalt
med epitetet ”särskilt bevarandevärd”
beroende på stam, eller i vissa fall färg.
Även avelshingstarna värderas enligt
liknande och man har med hjälp av
Jordbruksverket påbörjat spermasamling av de handjur som anses mest intressanta ur bevarandesynpunkt.

Ridning

Nordsvensken gör sig mycket bra
som ridhäst! Den har en energisk
gång, är mycket lättlärd och är säker
på foten även i svår terräng. Många
nordsvenskar rids i skogen och tävlar
i bruksridning men det finns också de
som ägnar sig åt hoppning, dressyr
och westernridning. Med sin varierande storlek i såväl höjd som massa kan
alla finna just den individ som passar
för önskat ändamål.

Körning

Alla 3- åriga nordsvenskar kan efter ett
godkänt frivilligt körprov erhålla, förutom en premie, ett diplom. Alla 4-åriga
nordsvenskar kan efter godkänt körprov tilldelas körbarhetsintyg. Nordsvensken är oöverträfflig som skogshäst. Den nordsvenska hästen, med
sin framåtanda, lyhördhet och styrka
hävdar sig dessutom mycket väl inom
körsporten
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