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Den praktiska aveln med öwiga {urslag

.\r'clrr mecl nötkreatur och svin ågnaclcs var'

sitr kapitcl på eruncl av dcras stora ekouo-
uiska bctlclclsc'och det omlattan.le avels-

arbete, som skctt cfte. l950. ()r'riga dj urslirgi

kornrner:rtt behurnrllas rnera ö\'ersiktligt i ctt
enda kapitel. fJppmärksauthet komnrer
fråmst att ses iit hästar. 1år och hirns. Fiirut
siittnilgalna fiir aveln rncd dessa Lre diur-
slag har-rrl'ckct starkt påver-kats ar,dc ckono-
niska och tekniska tiir rindrin par., sorn skctt
ilom.jordbr-uket or:h i sarnhällct i ö\'rigt ef-
ter 19.ö0. l{cciart iuledningslis bör påpckas,
att nairingarnas Iiireträdale i sitt a\'elsarbete
med cle tre cljurslagen anp:rssat sig till dcn
, lorrorrri.lr v.r lliglrr trrr- furrrrt-jttnittqrrt
på rrrycket olika siitt. lnorn fårskötseln hat'
rnan un,ccklitt avellt illrvudsak irrorri clc

r-aser soln rcdan fartns i landet. Il-åmst lant
rascn. Inom håstar,e1n har stol l delar av .1en

tidiglrc hästslammen, crsatts av trtlåndska
hii\tras(:r: srxn bältre knnnat tillfreds!tälla
bchor,et ar,djur ilir sport och rekreation.
Inorn cle olika håstrascrlla. inhemska eller-
irrporteradc, irrr sedan i flera iall cffcktiva
ststcrr fiir avelsar-betct byggts L4rp mecl hjiilp
al moclcru genetisk kunskap. tnorn !åclerfii-
aveln slulligen har rnztrt litlt att gå en hclt
annan lrig. Enhetliga slorskaliga svsterr för
skiitsel och utlbdriDg har trtrecklats, r,ilka
slagir igenom i hela clcrr irrclurlr'ialiser:icle
\'ärlden. Storir ir)ternatioDella alclsbolag har
salrLidigt blguts upp, sorn såljer avclsntatc
t ir L rr rpa'ra t rill.r,,r.k.rlrq pro'lrrkri,'n:rr .iqt
,', h lj;,1, rl.iki;rr. De.." b,'lrr.,l.,rrrrlerar Irrt

flåclerfiialclu också i Sverigc. llrtlesret lijr

siillskapsctjur har iikat stirrkt rrncler 1900
talets andra hälft.

S\'ENSK I],A.STA\tsL BYTER
PROFIL
Under^ 1900-talets anclra hiilii genomgick
svensk hästavel ornvälvande liiräuclrirrgirr. I
princip liknar fi;rändringarna dem som
iigde rum hundra år ticlig-are, clls. uncler
1800-talets;rncira hälli. Då anpassades hist
alelrr till dc rrrotstridiga krarcn friil jot cl-

bluk och nilitär. Gcnom importer ersattcs
delar av dct h adilionella hästavelsbeståndet,
dels ar, $'ngre hästar r]red stirrrc drlgkrafi
för- del expancler-zurdc.jordbnrket, och dcis
av srrabbarc och ådlare hästar-fiir krigsrrak-
tcn. Förårdringarna unclcr pcriocLen 1950-
99 blev emellcrticl iinnu mer drastiska.

Redan uncler 1930 tirlet började tr-akttircr
bli lirnliga på cle stiirrc j orclbt uken, men rtt
vecklingcrr avbröts genotl anclra vrirldskri g-

ets avspärrning och pån ingad gcngasclrift.
Ert, r I'rB"l'rter lillf, t,,L rrul,'ri.erillqen.i\
clet sr,enska lantblLrket lart mecl rålclsarn
kraft. Vi r-efererar till kapitel 6 och fig. 6:?,
som lisar hur antalet traktorcL på ferl d,r,

rnellan l9,lir och 1950. ökade liiin 20 000 till
60 (X)(). nrcdan antalet haist:rr- riDskade fiå1r

cilkzr 600 000 till lile iiver-'10t1) ()00. l-lLveck-

lir)gen lbrtsatte sccllrn mecl olirrminskacl
stlrka lill onrkr-ing 1970. Sveliges lautbr-uk
iirrindlirdes f r'ån hiistclrift till traktorbruk.
Förånciringcrr hacle måuga ltrljdeffektet.
Inlester_inglrna i tLlkLOaer inncbal, att rD?111

-
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också kunde utnyttja större och eflektivare
rnaskiner och redskap. På mindre och medel
stora lantbruk blev eventuella maskininköp
ekonomiskt kännbara. Maskinerna och de
möjligheter dessa gav ledde till nedläggning-
ar och sammanslagningar av småjordbruk.
Denna utveckling understöddes av statsmak-
terna genom lagar och olika stöd.

Nlekaniseringen av skogsbruket gick lång-
sammare. I en utredning av Lantbruksstyrel
serr år i9C I berilnades håsrar, så 5ent \om i

mitten på 1950-talet, ha svarat för omkring
907o av framkörninqen av timmerr Ungefär
10 år senare hade de motoriserade transpor-
terna passerat håsten som dragare i skogs-
bruket. Därefter gick un'ecklingen snabbt,
och motordriven transport blev snart helt
dominerande. Håsttransporterna har emel-
lertid kunnat behålla en nisch, särskilt i
känsliga områden nära tätorter, där man vill
undvika skador på skogen. Enligt en utred-
ning av Nationella stiftelsen för hästsportens
främjande (1996) används skogshästen fram-
iör allt i röjnings- och sallringsarbeten. Totalr
utnytuades i mitten på 199o-talet cirka 6 000
hästar i samband med skogsarbete.'? Om-
kring 60% av dessa var nordsvenska och
30% ardenner

Flåstantalet nådde en bottennivå på lite
över 70 000 i börlan på 1970-talet. Samtidigt
blev uppgifterna om antalet håstar i landet
allt osäkrare. I lantbruksstatistiken upptogs
endast antalet hästar vidjordbruk på minst
? ha. Detta antal sammanföll ganska vål med
verkligheten fram till mitten på I960-talet,
då intresset för hästar och hästhållning till-
tog bland befolkningen utanför lantbruket.
Från omkring 1965 är man därför hånvisad
till analsskattningaq som förutom från den
offr ciella lantbruksstatistiken baseras på upp-
gifter från försäkringsbolag och andra be-
dömningar Man räknar med att antalet häs-
tar år 1976 nådde upp till 100 000, för att i
början på 1980-ta1et nårma sig 200 000. I
Lantbruksq.relsens hästutredning frår'r 1991
gjordes en något mera försiktig beräkning
av hästantalet 1990 till 155 000, med följan-
de fördelning:
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Varmblod 9'1000 (41 000 travarc och 53 000
ri.lhäsrar)

Kallblod 30 000 (6 000 tuvare och 24 000
dr:rghåsur)

Ponnyer 51 000

År 1999 antogs antalet håstar ligga mellan
200 000 och 2?5 000. Det är egentligen gan-
ska märkligr. att i ell land 'om Srerige. som
har statistik på de mest varierande sakeq sak-
nas såkra antalsuppgifter om der ådlaste a\'
alla husdjur, hästen.

Stora förändringar i
hästägande och utnytEande
Under tiden fram till 1960 var håstskötsel en
mycket manlig verksamhet. Hästen var det
husdjur som hade den högsta statusen i det
gamla bondesamhället. Så sent som på 1930-
talet, då mycket av böndernas transporter
till kvarnar och handelsbod fortfarande
skedde med hästskjuts, såg man sällan eller
aldrig någon kvinna vid tömmarna. Körslor-
na sköttes av män, och uppstallning i staden
eller i kyrkbyn skedde oftast hos handlaren,
dår männen träffades och utbytte tankar,
åsikter och kanske en och annan sup. I och
med mot,,ri5eringen örcr fl)rrades männens
intresse till traktorn och maskinerna. Häst
intresset kom att tas ör'er, dels av flickor som
tyckte om att rida och sköta om hästa1 och
dels av personer som direkt eller indirekt
deltog i travsporten. Okningen i håstantalet
från mitten av 197o-talet bel odde därför på
travare, ponnyer och ridhästar Ridning blev
under senare delen av 1900-ta1er den fråm-
\ta k\ innosponen. L rve( klirgen tar närrrrasr
explosionsartad. Ett stort antal ridklubbar
bildades i och omkring tätorterna, och rid-
anlåggningar av olika slag byggdes upp. Man
råknar med att 250 000 personer, i hurudsak
flickoq rider regelbundet och cirka 500 000
någon gång under året. Travet har utveck-
lats till en av de främsta folksporterna med
ett stort antal äskådare och spelare.

För jordbrukets ekonomi och lands-
blgden. soeiala lir har håsrarna lommir arr

betyda mycket under tiden efter 1970.
Ar'flyttningen från landsbygden har hejdats

något, i varje 1'z

rårorLet genom
köpt låmpliga
också betydand
ar foder, djur o

sen för håstsPo

sin utredning I

gjorde 4% av j
För I998 berål
redningen häsl

n delse till 5,59
ledet.3 Hästspcr

för en rad kri
arrangemang.

Håststamn
och avelso
Den mycket stt

på hästarnas a

ändringar ocks

sånning. År 19

en av kallblodi
lets slut utgjor(
landets håstb
mansättninger
som, i den Pr
olika slag år va

ning kan man

Tabe[ r2:l'). Del

Engclskt firllblod
Sr hahblod

RLrss

Arabiskt fullblod
Fjordhån
Nel\, Io.esl
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ligga mellan
tligen gan-

Slerige, som
sake! sak-

det ådlaste av

tsel en

och 5: 000

och 24 000

en var det

sup. I och

något, i varje fall inom pendelavstånd från
tåtorter, genom att hästintresserade familjer
köpt lämpliga gårdar. Håsthållningen ger
också betydande inkomster från försäljning
av fodeq djur och !änster Nationella stiftel-
sen för hästsportens fråmjande beräknade i
sin utredning att dessa inkomster 1994 ut-
gord,e 47o av jordbrukets totala intäkter'
För 1998 beräknade den Hästpolitiska ut-
redningen hästhållningens ekonomiska be-
q'delse till 5,5% av inkomsterna ijordbruks-
ledet.3 Håstsporten har dessutom betydelse
för en rad kringverksamheter och sociala
arrangemang.

Häststammens sammansättning
och avelsorganisationer
Den mycket stora föråndringen i inriktning
på hästarnas anr'ändning har medfört stora
åndringar också i häststammens rassamman-
säuninå. fu 1950 dominerades hästhållning-
en av kallblodiga arbetshåstar, men vid sek-

lets slut utgjorde dessa endast en liten del av

landets håstbestånd. Den exakta rassam-
mansåttningen är svår att få grepp om, efter-
.om. iden praktiska areln. kor'ningar ar

olika slag är vanliga. En relativt god uppfatt-
ning kan man få från uppgifterna om god-

Tabel l2:lI). Det svenska hingstbeståndets sammansåtrning 1942-98

kända hingstar samt från uppgifter om be-
täckningsstatistik, eftersom hingsthållare är
skyldiga att föra becickningsjournal och rap
portera alla betäckningar. En sammanstä11-

ning över hingstarnas rastillhörighet ges i
tabell 12:1 för perioden 1942-98. Fram till
1952 fanns bara fem raser representerade,
nåmligen engelskt fullblod, halvblod, arden-
ner nordsvensk och russ. År 1962 hade flera
nya raser tillkommit, och på 1990-talet var
inte mindre än 31 rasgrupper representera-
de. Man kan säga att de fria marknadskraf-
terna utnytgat den genetiska mångfald, som
finns representerad i form av olika raser på
skilda håll i r'årlden. Det är dock endast en
del av dessa importerade raser, som har eta-

blerat en fast ställning i landet. Förutom de
lem. som lanns redan 1952. lörtjånar ara-
biskt fullblod, flordhåst, New Forest, Welsh,
Shetland och Islandshäst att nämnas. Den
senare rasen etablerade sig som en mycket
populär ras under 1990-ta1et. Från tabellen
är det också värt att notera, att den nord-
svenska hästen under 1970-talet gick om
ardennern som den anralsmä\5igl slörsla
kallblodsrasen i landet.

Rent organisatoriskt utövade staten ge-

nom Lantbruksstyrelsen en noggrann kont-
ro11 av hästaveln långt in på 1970-talet. Hås-

de

i det
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transporter
fortfarande
sållan eller

Körslor-
ing i staden
handlaren,

vtte tankar,

mannens
Häst-

flickor som
håstar, och

indirekt
i hästantalet 1942 1952 1q69 1972 19921982 1998

därför på
Ridning blev

Engelskt fullblod
Sv. halvblod

Russ

Arabiskt fnllblod
Fj.,rdhäst
Nerv Forest
\t'elsh
Sh€tland

Övriga

Summa

r upp. Man
i hur,,udsak

irka 500 000
har utveck-

den främ-
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ridklubbar
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och lands-
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efter 1970.

20
114
416

1162

21 23 4l
105 54 68

230 t15 75

537 343 91

11 35 grJ

223
10 43
135

l0 33
2t 63

41 22 19

161 r71 193

103 114 ll0
73 86 76

33 I18 128

54 168 99

85 68 55

69 54 59

68 65 ?6

121 tst 196

43 10I
36 r21 160

har hejdats

T7

1121 917 I l8l 1273

,r Utom engelskt fullblod har alla i rabcllen uppiagna raser under något år haft mtust 50 hingstar. För övriga raser

har antalet varicrat mellan I och 47 hingstar. 1972 fanns två raser i gruPpen "ovriga" och 1998 hade den siffran

srigit till 19.

KAIb: &/ Håsta1)elsfi;tbulxdtl, 1 998
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lcu hadc.jrL \,at-it jord- och skog-sbr.trkets
viktigastc kiillr till clraskralt. I och med nro
l,,ri:rtinqF nri,rrk:rd, \t,rter,\ inDr.\\c irll
cila irrlh'tirucle pri hästaveln. 196!) år.s riksclag
beslöt sonr ridigare ourr:irrnrs (klrp. 7), att
h usdjurxkontrollen skulie iivcrtas al beriir-cla
ulir-iui;ar. Anslagetr till bästavcln ltinskatlc
litljdriktigt. Flell anr.jka institutiorrer mccl
s l?rtsun derstöd, soln stnteri..t pzi Flvirrue,
lritrs.trr1,pli,,l11i11q\ilr\talri l l,.i \f:rne, n o, lr
lidskolan pri Ströursholur, lick kiirnpa tiir atr
övcr-leva pii g..rurrcl av br-ist pzi statliga perrgrr:
i,rrrrtirliqr l1;;di,lr l,rrt.l in rill,r.rr.l..r...rrr i

lilrul irr totalisilt(it-skatt. För.att fii i:nhctlis
hcr i to tlrl isilto r|e rksanr hc te n och ellektiv
kontroll liv densarnma bildaclcs i rninen på
l9i0 talet Akriebolaget Trrv och (ialopp.
,,\TCi, mecl anslar lol allr totalisator-soel nrerl
lräst och skrlcliqhet:Ltt inlelererr viis clel av
inlirinrsterna till sLrtskassirn.

Disk rr.r,rrrerr i,rn Ir;\t.itel . lltli,t.t|lulllL,
,,, lnt,,rl,t r i | | , l- r rr. r r r r r r r . r li,l t\.,1r \r llj;9
års hisLrvelsLrtreduing I fick till uppsifi atr
llenctl-erI liiigor. orn rcglet. liir lvclsr,:it.de_
ring och lrurttchnannlrsklqt fiir- hiistaleir r. Li1-
Lctlnirrgctr fastslos, a1t ctt ratioltellt avels
ll bete bör ontfatta här-stamningskonr|011,
irrdiviclbeclörn n ing, avkom rncbeclörl niug
och ur-r,al. EIiel il er.lägunilgnr. rlcd bet-irr--
cla hlistoleanisirtioner.bildaclcs i 9Sir &,,riz r/rrr
Hli..\luu,lsfirllt ndd (SH). son en paraplvor.ga
rli.irr iLrl l,', lt:r'rar, .r r. \H l,.rrrr rrrlr.:.rrle. rr

[-lutl)lrrksst\,relscn att zrns\ irril lilir. hlislkont-
lollen och rivetsr'är-dcr-ing :l hirgstar-. Lrpp-
dlutet gliilde suntlliga håstr.aser irronr lanriet
Llto[t r'itr]I och kallbloclstr.lvlu-e sllltl e g_

elskt lirllbkrcl. fil-r'i1k:r Svensk:r Tr avspor.tcns
Cli rrtlallirlittrrrd lesp. Slcuska ():rloppsltor.t
ens (l(i n tr'aLllir rb Ll ncl biel itrLr urllarrn:rorga-
rr isal iollcr.

SH l ;r, r .illr,,lrll.llrle Irrrrkri,,rr tlrr,
rnrit cle ingiicrrtle llslli reli nga r.u a och till-
handahållcr- t jiinste. för hästkonrr!llcr- enlisr
Statens jrtrclitmksr ct ks för.cskt.ificr- (l _ant-
l)niksstl relscns efier.firljare ) . I SIJ ingick l9g8
28 rasavelsii)reniugar sanrr I hrslilillninessäll
skrpens Fiirburrcl. SII har.bl.a. flcr.e arels-
konrnritt6er' litl bcr-ednirrq ar atelsvlircle-
r-inssti-aeor Ii)r-olika hrisLkategor.icr.\r. l{}!),1
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inr-ättadc SII cft geneliskt råcl mecl uppuifi
.rtt l,i.t.1 i 1111,611:''q.ar h,.ter r,,l"r.l.rir,l.
ring och gc råd bcrräffande gcnetiska å1sär.
cler i aveln.

!-ör- alt bistå h:isturir.inscn i utvccklingen
irv liågor av bc-rvdclse för hela n:iringen bil
daclcs l!)92 cf'ter liirsllg Iiål cn ar-bctserrrpp
med r-eprcsentlnter. lijr Afc, LllF rich sta-
tcn derr ,\l.rtlorr,11.1 .\ t i [t d s e n /ii. H ii t t h å t L n i t t g
ens f'riirnlrr.ndc (NS). El al h rrvucluppeifienra
lilir NS blcl att tillse, rtt lerksamlrc.t av riks-
irrtressc iör' lliistsportelr li.l r.ilisanliiegninq
.' t rr. r l 'r irr!-. \\ :rr rq- rr , ,r lr \tr , ,rrr.lr, ,1r,, I rrrr-
cic rrlr'eckl:rs oclt or-gaDiscr-:rs pli ett rationellt
s?it1- Stiltelscn, \,i11's snLclse beståt- ar.rcpt-esen-
tank r fiir,,\TG, LRF och Sr,cnska liiclfirr-brrn-
clet. iär- sina r'csrr|scr- [i.årr totillisator.lnede].
Fi)r':ir'2000 clispolcr-aclc NS 31 miljorrcr krcr
nor'. L,rr viktig Lrppuili liir.NS iir ilt rillsrrn,
man! rred SI-LI och Hästhrilhringcns ykcs_
niirnncl svala fijr- clcn hiisr-e hippolouiska
rt l,il,lrrirq-rr i \\, I ier ,,r lr dr'\. ut\,,llir\
vid clc tre likslnl:igguinar.ua.:

Ri ksa r r liogrr ingrlna lör
liästsektorn
Hingsthå1ining blel ticligr cn vilitig lrrge-
l:it, llrrr 1,,' li,r.\,rt, t. Lrr .tar..rrrr-r.i .rrr-
lades ltii Flr irrue reclaD 16{iI,alltslikortelier
atl Skiute illlellltllats i clct sr crrska rjket. \'crk-
samlrctelr cliir bccl-er s i statliu r-egi 1r.arn till
l982, tar-ciiet aulii!:gnilgcn och dess uplt-
lilter "r, rl rr p.r , rr.ritrll.e. lt, \i.rir .uel ,

statlia rcgi pr-iiulacli:s at lten ingbr.ist, neci
clrlgnirrg:rl oclr c-lier.sntL Lrrrcler.h:ill. Stiftel-
serrs lechring lvckadcs genonr stirci liin sprtn-
sor-er fii Flriuse atl åtct-utlccklas till en
I'l',r11.".11',1' :rl l.jrcr rir re t;r .rplr\ i.rr;1-.1.
L:irlingiu och inte nrinsl il el ntc(l li-itrnstiien-
cle hina-sllr: Irl|irrue hacle r.icl l{)00 talets slut
blivit eLt irrtelrratioucllt \':ilrcnoutnleral cclrF
lLn lirl r irr-nrbiocls:rvei. I ar.bcret lom ticligt
att inså :1r till.iell inrerrrinrtion ocir clisrr.ibir
tirin nr tiirsl och lilst hiugstsper.rn:r. Ilrrlier
Lantltntksstlleisclls hästul redriiltg,, fiults
l!190 cir-ka ö0 rer-ksirlrura irvclslringstar. i
Flvince-stilielscns lcei, vilkct rnotsvar.aclc
rrrigefiil cn trccljeclcl a\.(lct totilla lrntllct

\ crksamllla vartrtb'
Fhiuge bcdrivs cl

krrr-s och utbilcluir
irlgår soDr parLlle
log..iska högskolcp
ingc uncicl clen

l)erioclen var prol
r. 1937).

,\trönshoLn r \t
gamla 2u1or, llltta s

I'igur 12:1. i\ittgt i
iit kiint lör sin.lnm;t
lti)t{sto1tt, lt ti) n'l)r.t
)ad 11, hitt!\lt)t I fii
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liit.\tiiL lut. ath .löt r.

r Fk;,



.,i(1 rned uppg-ifi
: :rad it\'els\ärde
: -rnetiska årgär,

': iiLt|ecklinecn
:.-r ti:irinsctr llii
_. -:t ar betser.upp
. (;. I.llF och sta-
'', lliisth ålbting

:,- i(lLll)pgilier-nil
ir.lnt lret av r-iks-

-i:arr läggrrirrg
_i nlillolm krtn-
''--. l]U I ationclll
1. -:r it\ l-eplesc|-
:.kr Riclliir.brur-
:-:-i\atol_lllcdel.

: - :triljoner-kr.o-
. -.-r .1r I tills:llI-
,::: ttgeDs \'t-kes
c:rippolouiska
l:i. LLrrecliling

:,i r

: .:Ltia anse
::_::.\t I LIe fi alF
.. :..r ko|t eficr-
...., nket. \:cr.k
. : r'r j fi apl aiil

-:r rlcss ultp-
-r..i\til iireu i
::::tbl lst, ncd-
:: .1 . \ttl lr i

': 
-, 

i lr iin sPolt-
. - ,lai till err
:: -:r,. istrirr!..itr.
.. 1ilantstiicn-
:. tlllels slut
::.tl(]fitt ae t-
::: i, )rn tidigt
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\ e.ksamma val mblodshingstar i landct. \'id
Fliirge beclrirs desstLlorrr en omfatt:rnde
hrrs och utbildningsverksarnhet. Slifielsen
ingår sorrr partrrcr rncd SLU i clet hippr-r
h--iska hiig^skolcprosrruunct. Chc'f för Flv
ilge rLnclel den intensiva uppbvggnadv
pclioclcu \.llr professol In51r,rl Fredlicsson
r. r937).

Sl.rört.th.olnt i \iästrnanllnd. ocksii rnccl
gerrlil irnor-, hal spel:rL en riLLig loll inonr

Figr 1 2: 1. lth ing, i Shå nt
,t) Iii t li, .\)jt J t \tiit)tlt
,, ir1!!\t 1rl, ltii) )tln,\/)ttt
rt tl ai' h 1 n a\ltn L.t l) i tt.)

I )l). \.da )): f)of.$o|
\ \ll). Ittgtvtr l'itrltir vrt,
t:in,:trindtn ot lt.liit nwn,
:)i l:l\'t n !r,.

svcusL \'annbloclsal cl. Urclet olika tidspe-
rii'ilrr l,rtrr{ ,l;ir , r .rLrr I I'rr'Blrgt .trr er r.

oclr lianr till l!)55 var en statliij lrirrgstclcpri
för'lagd dit. Är-mdn hacle sin riclskola pli
Sr r örrr.lrulrrr fi .rrrr r ill I 1)6R. \rrll'l,trrirrq-rr
li)rtsltte som eit ccntftlrn fiir slcnsk |itl
sport. nred utbjldnine ar, personal som en al
dc viktigastc uppgifielnr. Striirnsholrr in går
i d, t lril'P,,1,,1i.1.:1 l1i,q.l"l, prulr,rrrrrrrlt i

sarnarbete nrecl SLI-'-

239



Som tidigare nämnts inrittacles 1903 på
l\'Tilgrir i.f ärrtlancl en h i nsstuplitircln in gs-

aoslillt. iorl rrudcf nio dcccllllicr korn att
lcrkr s()m ctt kl_aftcentrum liir_aleln nred
nl)rdslenska hiistar'. (lenom nedgången i
dert loLtlsvertska a\elrr rnillskadc dct ckono
rliska undcflirgct för uppfirdlilus:urstalten.
\ationella Stiltelsen liil IliisthållDileens
Fliirnjancle fick git in soli galarrt fiir-f<rr-tsatt
hiistlerksarnhet på \{ången. I salrbancl hrir
rnecl än cirlcles inriktui u{re'l lldikalt, sarn
tidigl soln lclksrulilctcn lllcd dcll nord-
.\( r:L,r lri.rer Iör llrtt;,1e. rill lirir rrersra i

Nårke. EPoken \\':ingen och den noldslers-
L.r lrd)tcLr bc-Lr ir ' i [.rlL.u LrL.r \l\ .

Un'al för biittre häsurr
,\r'elsr'årcleringen i Sverise har-lätt viLt skildr
lolmel bcloenclc pii hListslirg och arrviirrcl
ning-sornr-lide. lnom tr-ar. och glk)ppsporlen
har tår'lingsresrLltaten hafi avgör-aocle beti del
sc firr-alclsur-r,alct. Hrir kln rnan ver-k1ig-en

tala om prestationsilvel och inclividurr':il.
Inorn sår'ål larmbkrtls som kallbltidsirleln
lick exteliiir-- och r-irrelsebecliirriningarna lid
Prerriel.ingirll]il ticligt slor- be1\'delse. Före-
träclarrra firr_ dcrr uordsvcllska llcllr lilr
pionjärer i :ltt infi)ra prestiitionspr-ol rred
b.ulslråslar'. där- h?ins\,n Logs båcle till clrag-
kl aft, \.ilja och leDrpe.anrenl.

2,10

Figtr 12:2. Stfin.\hab i
rötl t.! \'ihl )rLa n lu nd ln )

undo lling til !&rit L,tl

u,)tl) u.nt.fi;t \lilttti- o(ll
sIolt,nl;t nlttt. .\t rtius
tirt.shrlo tut Ji;ktgt hit
lMn till 1968. lai l)ikl.))
iItsltkI t) a I a Inl. h ?.l )t

i? .tltolhiisI4rI([nin!
t 9tE.

Senrjltcknikcn. sonr re.1an pii i {)'10-talet
fick stol bcndclsc lirr-:nehr mecl niitkr-eatnr-.
birr-jadc tillåmpas på hrist först rLoder 1970-
1ale1. A\ kostla(lsskiil lir- scruirrvcrksamhcttn
hr';r.irr..r,l rill r i.*.r r.'* r. \ :rnli'1:rrt dr .r.:. i ,'r

clcn urrnblodig-:i tlalan lsen, dlil reclarr 1!)8!)

cirka E0(;[ av stonil illscnrirlcrlrdcs.; lnoln fid
hiistlLlelu lir- omI'utnringen inte lika hir3.., nen
anr'änchrineen sliqer hrorn clen engelsll firli-
bloclsin clrr tillåts cj artiliciell insemination. I

tlar:rt.rrcltr irr'virrl. lr'\\r rl'ernr., i .ror rt -

striickriDg, \'ilLe1 underltittitt ilrtefDatiorrell
halclel rnccl r'ärclcfi-rll hirrgstspcrrna.

I oclr nrccl unccklingen inorrr populzr
tionsgctretiken iikacle or:Lså intressel 1ör' a1l

med biostalistiska rrelodel aelromftl.a a\els-
v;irder i r9 pa lr.i.t. ll-rrr:rl'ilit-t..LaI.rrirr<ar
på tlau cstrltat gjordes ganska tidigt. Finliin-
clalen \ar-o er'höll en heritabiliret pä 0..13 för'
trarli:rstighet i elt g:rnska \tolt rntcrirl.s
Dcrr för sta urrclcrsi)kningen av dctta slag i
Slerigc gjor-cles av Riinningen pii mareria)
fr'ån nolclslcrrska tlavar-c." Hclitirbilitcten
fiir- t.cx. r'iustsrrnman per star-t lar- 0,27.
Rirlrilgel bcr åkrraclc clcssutorn sclcktions
irclex baser-acle pii tår'lingsrcsultirt för- alels
hingstar-. (ir-uppen kr-ing statsai4r-onomJarr
Philipsson licl SLU hal seclan i llera rrnder-
sr)kningar- r'isiLt, hul nan kan a\elslii.de.ir
llistar filirr plcstritiollsprol in(ilrl bridc tra\-
och r-iclspor-tcn.
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Ironr r iclspor'

I)r'estutionsplo!
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Isllin ningen Tirolr':Lldrrr ,\r-n asoll prcscn-
ter-acle l9E3 pi SLU:s Insliltrtion lirr hns-
cljrr-sfir iicilirru och sjukclotnsgcrrcrik ert vik-
tig cloktorsnrha n dlin !r iltscracl pa lnilte.ial
firiu hristrLr-pii Islancl. IListrnra hude becliirnts
1ör l0 olika extelii)r- tich rirr-elsccgcrrskaper'.
I Ier-it:rbilitctcr- ot h eenetiskzr l(orl-elaliolef
ber äkuaclcs. .\-nason risaclc hrrr- B[.f-rP'tekrri
l, r'k'rrr,l- Ll.rrrrl':r. li'r r,r, l.rl"l, r'n; itr,,m
den islåndska hiistpopultrtioncrr.L'

Inorri r-iclspor-ten i Svcr-ige hal siilskilda
l)rest:rlionspLo\ utlecklals, birscr-arle pii er--

tlreuhctcr- {r-iin ledirn clc cur-opeisk:r Iälclcr
inon slror-ten. I Fiir hinsstar- u tfijrs pii Flvin-
ge orrlattan clc. Itccliim n in glt al potentiellil
elithirrgstar-. Bediimringar-na lLlförs rr ct--
f :tlrrzr rrzrtionella och intcrnationelll clornat-e
och triinare. I lingstamir hacle utrdcr cn ricl
nirjliehet irLt clclta i tr-e plovtiilfzillen i åltlen
intelvallet 3,li til] ir,ir iir'. Ar 1!l!)7 iinclrirclcs
tcstct sii att hingstarnl eenomt:iu pr-ol rrnder
en encla peririd onr !) cLasa,r'r'icl .1 år's ålder.
clå cle bccliims 1ör'allmaiu sundhet och crre-
r ii)r-, hopp- och lic'lcgcnskaper ralnt tempe-
ramenl. Ärligcn 1i)l-inspektcras cir-ka ?00
lrinq..rr rr \ill.r lO r;r l.,r ilrlt:rg.r il,r,'\rr
pii Fh inue och sllrtlisen 8-l2 soclk:inns 1ör'

a\cl. Dct är alltså fi^åuir onr ett trycket striingt
L[-\'al.

En rrela irlhrt:in beclömnirrg al r-iclhåstar,
slivlil hirrgstar sonl stoll. iiger runl scclan
197i1. Cir-ka 500-l 000 1\'r-alir-iga hristar har-
.rt li!etr rleltaqit i ,1, trtr; I'rdi,rrrrrirrt. .,,nr
sker rrnder hiistcn på månea olik:r stålleu i
lanclet. Allrnlinna srrndhctscgr:nskaper, extc
riirr. hoppfilrmåo:r cich gångaltcrn;r licl r-ir1-

ning sarnt tcrnpel-arnent poiingszitts i e1t ska
la liårr 1 till 10. Reslrltarcn liegel till gnrnd
til clen :rvelsr'år'ciclirrg sotn girls pa ridhiis-
taf.

BLL-P-teklikcrr blel unclel 1990-ialer
s1:rnclar drrrctocl lör rtlelsr'ärtler-ing inorn 1lc
ra hiisrraser i Srcr-ige. Den s.k. d.jurllodellen
.rr RT I-P lr,r ',,larr ll,\r; rlr\rj,rr. ilnnr
h alr'bloclsavel n och sedarr birr-jan irr' 1990
tillct inom lra\et, diir tiitlingsresrLltatcrr ät-

-rr on'l rrr.'tar, p,r ptr\r.rrri,n\li,tm:rqirr
\letoclerr gcr ett efleklj\'t rLrrdcrlae iiir fbrt
lirpaldc un irl lv lu elsdjur, sarrltidiet son dct

:il rnirjliet all fdljl (lct lvelsmiissisit liruisre-
gct biide llos ltingstar-och stoi uuclcr l:itrg-
re tidspe|io(lcr. Philipsson ga! cu ir\'er-sik1
iiver de irr cls'iildeir som bcllikltats liir !t.rJt
blocls oclr kallbloclstrn\':rrc fii.l.lzr i perj()dcu
1971-l).-r.r! Är clsr':ir-tlena hacle ökzrt lionrinu-
crlig-1, vilkct !isar a1t rrr'\alct !al-it eflakli\t.
LiLrarrclc li-amstesstzrkt kuncle konstatclas
irom r-idhåsla\'clrr. där- poånu fti extcriiir-,
giursar'ler och hoPpniug bli|it lirr-r:rrål för'
alclsr :irtler-i rrs för' cl j ur liiclcla rnellal 1 !)7.1

och l9!)3 (fig.I2::i).
Att alelsarbetct varit cllektivt fiarn!:iir

ocksii nr,clet faktum. a inotu clctr varmblo-
cliga lrar'histalel n Sverige tillsammans ruccl
liSA och Flanklikc r-äknas till de stora liin-
clcr rra i liliga oni båclc knn titet och kvalitet.

:. i-!,1{rtelcr
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:: -:.
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..ieLt ion s-

:: i,'jr a\ cls-
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:.:-i Ltn(lcl-
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Figur 12:3. nu)nslt'gt't1 i .11r.1.fllilfuna. haiih)tftlt
\on IJl,{il) lnld föt ltu1rt. a(h ridhiin.it undt)
I90asakt.s .scnntr: lu tnnit: AttlsJianLsh'tct har t,arit
slat t \.iriil.löt lntL)ft\1thn t \ani Ji)t ].ilc!?njkpo (Phi
1ips.tl,,2000).
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tsland kellbloclstr-alalra iil cLrcl (le llorska
hästar-ne iinntL j genornsuitt iir cllrigsria dc
sverska. hrour liclspor tcrr birr-jar- st:nsklirdria
hristlr irtt hrilcla sig allt biittle.

Flcra :u clc hlistr-aser- sonr inrlrolLellts ti l l

Sler-ige uncler l-()0(l1i1lets seltafc (lcl 2ir an
Laisnlissigt si! slnii. litt crt cllcktilt alels-
albctc nc<l rlem linnu ej år-nrö-jlie i Steliuc.
Se,l.rrr l'.)r)rl-till(L Ir.l (lll r,tllil.lsl.r ll-,tcti.r
let blirit fillcnr:il firr prirrning. ,\enalna

Figur 12:1. Ln al lrinrrintttrlittncn fii uoltrn
tt rls|iitdhitrg rn hii.st iit \tt!tngn)to,t,. tp.nt.Jtt)t
I'hilil.\san, f. 1912. Han ha) \t'ltln \lultt .n' lt)7()
lahl b\!!1 Lll tn anllttandt'honl.l.n\ tn.trL hti.\l

!t,ntlilr pri.\Lt'. Hd iit l6srlan altlilr )\'lltL)t a(h
u l) l) liiln ) t a1) riLlhlisltt.

kornmer-sannolikt iltt lkiljas fiiirr rctct. Err
t_as sotu snabbt kurrrat ctablcra sig ocir \1rn
nit- i poptLlalitct zir- islandshiiste n. Inorn den-
rrr1 rirs lillaiDlpas ett elli:kri\1 avelsPloglanl
rrrcd BLLll'-r'iir-dering unde. Tlror r alclur
\tr',r."tr. l.rl rirll. \.!,', ,ll, 

' rr:r'1r., \rrrr
ligar e blarrcl irnpor-tr_aser_na komrner sanno-
lilit att i'tablela sig srtrn slerskl llsel ureclarr
andra efief vttefliijarc pliilrriug p:-r rnar-kna-
alerl k( )rII1lI ( r';rtt lör'stinn;r

\s.rlt'l hortullttr.\t trran h,tnutu hrit tirlattrlt nt
i\ln"l\hiii iritt tiltArljt, l)t'nla)ll, Itlrtnl. Hrrn i'nr
Iut li;tttr v'nt t;lliirtl)(dt BL('P'ttlttiltn liir aittls-
tiitlttittc rnt hiisr, rit ttu tnniilll lai Intt. lli ltur
tlltrt.tgtttttih. SI t.'. orlt dr*rttant hrisrriyn arh Ian
:trll t rtttlniinlu in p.

F.lnr\nul,
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F,,\KTARI IT,\ XIV

Den nordsvenska hästen och Wången

Frårr mittcn ar, 1800-talct bitrjacle derr svens-
ka lanlhästen bli lörernirl 1ör omfatandc
korstring mt-d importcracle hinsstar', b:icle
r':rnnblodiga och ar' 41rgr-c raser. Utveckling.
en såss mecl or-o siirskilr i skogslänen, dlir
mirn behiir,clc cn star-k nlell lätrri;rlis häst
som passade både föi lantbnrket or:h lor
arbetet i skogen. Inom hush:illninsssåll-
skapcn i l)al:u na och Nolrland konr el dis-
Lttssion ieång oln v:rd sorn ltor-ck: gör'as liir_
'.!tt bevara odt utleckla dcn inhernska häs-
tel i omr-ådet. 1i193 biidades österfrirncbo-
GlsinB..e hästalclsförenins och hlet därpå
Iörenirreen Sticlm Dzrlantas l{åstr.ånner Ren
evcl rv det krkala häsLslasct srod pzi progr:lxi-
lrlet. Distrikts\.eteriniiren, seclct-nrera profcs
s<tnt IYiULeln HulLndt var cler, drilalde
klalicn blkom bilclanclet:rv den senarc för-,
( nirl.n. \r lr{qr, .'trltr.lclc, p: irrirrarir .rr
Sr, rr.kl\'-rr.irirliLarcrÄrcrrirrNrrr r..r r r, Äre
i Stockl,olrl med h:istintfesseradc f.ån Non.-
lancl och Dalarnl fiil an diskLrtcra uppföd
nins av inhemska hinsstar aupassade för
skogslänr:n. So[r o:-dför'rndc r,id mötet lvck
ades nan trohiiisera d:ir alande r-iksnrar.skal-
ken ton Essett, något som r,isar r.ilkerr vikt
hästaveln tillrnättcs. \\'ilhclrn Hall:rndcr var
är'en h:ir cn av cie cirivande krafielua.I

Figur \7V:1. Ln "årgrinB''
hingltat l9l5 dler 1916
|r&nlb.\te,lkona på
IYårryen lS. I\rentlahl
t999).

LJiskussionen lecldc tili err kl-alisanlins
inorr beriirda lrushrillningssällskap. Ord-
förandcn i sällskapct j Clä\'leborss iän, lireve
Hugo Ilanilton, tog kontakr med iirriga be-
rirrda hushå1lni ngssållskap och l'ör eslog, att
, rr lrrrrq.t,rl'plodninq{,rn.r.rlr rl'rllr irrrirrr.
scolcnsarnt av hushållninessällskapel i Kop-
parber-es. Gä\1ebor-gs,.|äDrtlaDds och \/iister-
norrlalds län. NIan kom titligt övcrcns om
atL en c\,elrtlrell anstait iänpligcn sJiulle lig-
ga iJimtland, sorn utgiorde ett ccntr.um för-
håstar.eln i norla Sverige. Det stod ocksir
klart att det staren tillhöriga f.d. slvadroDs-
chclSbostiillct \fålgeu i Alsels sockcn (nu-
lalande l(rrrkolrs korr rnun) skulle r,urra cn
'it'tpli: pl,rt. li'r d, rr pl.rrr.r'atlr hin3.rr,pp
fii<lningsalstalten.

Efter upplaktniuear och föLhandlingar
rned beriircl;r statligir mutdiehctcr ställcle
sL.rtcn \\irirlgen till för fogancle. Egenclonrerr
omfattaclc omkr: 25 ba åker och 42 ha iires
och betesmar-k sarrrr skog för.husbcho\,. I)ct
farrrs också möjiigher:rtt arrendera fiäIl-
bcre. Enliet ör'ellåtelscbrer.et skulle \Vjurgcn
"upplåtas irt Koppalber-gs, Gävleborgs. Jämr-
lands och Västen()r-r lands läns hr.rshållnings
s?illskap att av den frål clcn 14 mar-s 1904
clisporer-as utarr aleifi ... 1ör en av dessa hus

. l;)) al t!,
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hå1L-rinessiillsk:rp eemcnsajn t onderh:il1en
anstalt {ör uppfö.llirg al hinsstar ar noJ d-
s\'enskt ellel Dorskt slae". f)årnlcd \,aa sirken
i hamn."

Det inleda,nde arbeLet
I åndalrrålspar-agrafen ltlr :urstalf cn stadeas,
att clcn fiir Kopparbergs, Gärleborgs, Västcr
non:iands och Jiintlan<ls 1åns husJrållnilgs-
sällskap gemcnsarDnla hingstupplbdninss-
anstaltcn lrar till uppgi{t att 1ör länens beh()\,
trpplöda avelsliingslar av nordslcnsk ras. Al-
staltens stvrclse beslcld fiån birrjan a! fvra
ledarnirter, en fi-ån varjc hushiillningssä1lskap.
Landshörding Hogo I'Iamilton verkade lrån
sLar ten oclr i I8 år-s tid sorn ordförande. Vicla-
lc ägde orclför'andcr i då\'arandc lcmtc plr'
mielingsdistriktet (dct distrikt till vilket cle
beriir-da läncn hiirde) att irlervar-a och clelta
ga i stylelsens iiverliigen ineal mt u ej i beslu-
ten. Clen()m dctta förfarande skapa<les cn
starL kopplirrg rneliarr anstaitcn och den
sonr 1ör statcr'rs räkning over_vakadc aveln i
orrir'ådet. Från l9l4 trrnjör anstalteD tlirekt
statsarslag, och cliletier irrgick cn statlis re-
preserrtant i stvrclscn.

Stamboksföring
I r,r lr rnr,l lufr0 r,\ r, elcnrcnre ti;r prrnrir
ring av hästar kulde n()rclsvenska hästar bii
firr-enål för prcmiering och alltszi få dcl av
clet statliga ekonorniska stödct till häståvehr.
Stambokslöringcn blev därfijr en ticlis upp
eiir lör \\ånger-,rn:t:rlrru. D(n lor'r,r \rr{rn-
bokcrr utears 1909 och onlfättade d:i dc scx
noldligaste lärren. L)en kom scdan att utr'id-
g?rs till hela rikct. trIan kan titan ijlerdrift
såga att Wången redan fiån början korn att
utsiira navct j albetet för uppblggandct;rv
den norclsr'enska hiistalcln.

För att ge ökad stadga åt aveln bildades
1924 I'iireningcn Norcl.trtnska llästen. l'rä:r
l93l ör,eILog fiileningen ansl,aret Iör siam-
boks löringen. Firrelrirgens uppgilt bler',
fönrlorn stamboksarbetet. ordnande av uL-

st.illrringar, uppll'sningsvcr-ksamhct sarrit r åd-
givning vid arskaffiing och fiir-säljning av
avelsdjur Ett mvcket niira samarbete etab-
Jcrades omgåencle mellan förerringen och
\\'ången-anstaltcn.III En sorts symbios rtt-
rr, Llade. o, lr l'lr'.rår'ltr. qcnorn rrr n,iqon
rnediem i firr_eningsstyrelscn de lacto koln

2.1.1

att ingri istvrclseI för \\/irngen. l)istrikt-svete-
rirr.ir fl'r.r,rl Kjr llq-cn .orn ral crr rrr ini-
tiali\tagarna till Förenilrgerr No|dsvenska
Hästcn var stllterls reprcscnt:urt i \fåni3..clts
stlrelse 1922 29. clå halr eftertrr,iddes ar
distriktsleter-inären, scdernlera professol n
Kar_l L,riksson, sorr \,aL err clrivancle kr_alt i
föreningen rurdcr ntånga iir och ciessutom
prcrnier-in qs[iimnds<I dfijrande. Han elier
tråcldes i sin tur av professor Sr'eD Dvren-
dahl på \reterinrir-lrirsskolan, sorn var oLcl-
foralde i lijrcningen 1961-84.

\,brh s am he le n p ri IVå,'n gu n,

Fiirst biir påpckirs att \'fången har- ett guda-
skiint Jiige, både vinter- och somnlar. SLår-

nran er-r r'årclag- på gårdstuuet och blickar ut
ixcr sjöu Alsel, ser-nran i svdost Storsjön
och blgclen <liironrkring. I sld\'äsr ligger
()r'iksliällcns snijkliirida hiijdcr. Dcn första
iitgärdcn när h rshålln ingssällskaperl tog
iiver Wången var äLt lbrbiiltra bvgi;nadsbc-
st.indet. s:i att dc a[kommande unghirrgst
ar-na kunde täs viil orn hancl. Byggnadsbe-
sLindel h:l- scdan kontirrLrellilat fi;r'båttrats.
sarntidiilt sonr lotalare^lcn unideats och nya
åkrar- och bctcn anlagts.

Från början var-det tänkt att unghirlgstar-
na skuile avlttras vid trc års åldcr av respek-
tive hushållningssällskap. Snart visadc dct
sjg bättre att ha kr':rr hingstar'la lill q,ra års
å1der och sälja derr på irppen auktion. Från
lCMurrr a r r I t i, r r rc r r r:r al äqn r.rm i:nrn-
banrl med prcmiering på Wålgen under sen
vintern. Infirrskallanclet av unghingstar sked-
de fi-ån l!11.1 gcnoln en av \{ångerr-styreisen
usedd inköpsnärnnd. Antalet inköpta hings-
tar utgjordc i början 20-25 st. iu-ligen ocir
stcg under en period till 35. lör alr eftel
1950 sjunka till cirka 15.

Unghingstar-ua fick likartad uppföduing
in,,m J ldcrrql u p1 ,pIna rn-,1 lr i l,rtrsqr nq r r

der 'rrrrrnrr'-rr or h rikligr jned nrulr,,r.i\( l
!inteltid. l kiir-ning-cn ar, hingstanta började
tidigt, och som treårinuar'fick de delta ijord-
bmksarbetet. De tränades också för sulkv oclr
uppvisning. l{r'oppsnrirtt togs rcgclbundct på
all:r cljur-, flcra gårger årligen. Tidiga daa
blcv fiircmål för sratistisk:rnalvs av l-r-iksson
recian l927.rY

Ett oryckel r'rär_a sanarbcte ciäblcradcs
genoln åren rned Vctcriniirhögskolau. Från

1959 blo hin
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bi)rjzrdc nran r
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:la iill fyra års
::u\riou. Från
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thinqstar skcd
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inköpta hirrgs-
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hs .r\ l-r-iksson

e Enhlcrades
E:k.,1:1n. Från

1959 blev hin3-star-Das hovar- ocll h-'ml)err
kontrollriintgatle 1\,å gilger om år'et. 1928

började m.rn inlörir dlagprov av olika t)'P-

L)et vanligaste provet h?1r varit etl s.k. aD-

liindLrarhetstest i forrn ar' lassdragning mcd
timrncr-kiilke på snii (figur XI\r:2). Lrtclier
ban;rn sorn gick i kupcr-ad lerräng inlades
snrshinder fiir^ att kratiigt iika r1-rorsdlldcl
oi h rlirrgcrrom I'rnn.' hc.lörni lrirrg.ten'
vilja och th-aglag. lllder cn 1irl prör'ades
också ett stationärt g-:ingspcl-

Vid de årligtl prcmicringarna upprisadcs
llnghjDgstunra, iörst s()ln t1_cårillgar_. f)c sonl

då ansetts hålla nlåttet uppvis.rdes Ptr nYtt
som f)raårinsar frir pt crrrie|ingsnärnnden.
C.rllri,rtsrn Irar t.rrir lrircl rn( lr \Jricr"rl n.r1',1

ör'er- ticlen.\ Erikssorr visacle, att rulder Po-io-
tlen l!i03-39 B'13 hingsttiil hade inkilp$,
och irlt av clcssa'123, dvs. uDgefiir hiilften,
hadc goclkätrrs sorn aleishingstar. l)vr-en-
dahl liamhirller att gallriDgen hiirdnat r.tn-

der seuate år, clå clierfiågal På hingstat
minskat. Hao nämner- att 'al r,isad iirskrrll på

15 hingsur brrtlor trc i l1'ra b1i godkindri'.
Er_ikssol gjordc (rn irrtr'essitlil alral)s ilv
hingslarnas urspmlrs. I bi;lan för'elåg crt
stort ilfl!tandc li-iin den norska guclblatrcls-
dalsiiiston (rrurncra kallacl clolahäst). Un
tlrr 'le läm l;'r.ln i,cr, lr..rd' -.17', r\ rlrrq

hingstarna gudbrandstialsk Iäder ncrl den
siili-ar.r sjönk iperiodcn 1938-'12 rill 47'
Sarntictigt öLadc de på \\rånget uppiiirlda
avelshilisstarnas inflvtande som 1äder. lln-
Ller l,r3x-l2 \rr i j rrinrlri ..irr Il' rr rrrrq'

hinsstarna Iallna eftcr Wångeu-uppfödda
fätler

P:r gnrnd a\, ett stort beho! ar nol dsveos

ka hirgstal fanns uncler eu tid hingstanstalL
birde i Vlisterbotten (Untcå lirntbruksslola)
och Värnri'rncl (Norcnberg). I)eras verksam-
her rryphirrde i biirjaD av l96i)-talct.

Det mi'nsk andr: hästbelttntet, drt'hbttr
W rin.gen, o rh n ordsl) cns hen
Dcn ökar-rde traktor iserinscrl aYjord och
skogsblrrket elicr audla r'ärlclskr-i geL, liksom
,lr n I'r'qrrrrr:'nJ, :rrlri.trrinl, rr' r\ .ltlllen
ledde Liil cu snabb nrirsknins av häsLantal(it
eltcr l!),{5. År 19,12 r'ar-arrLalet kallblocliga
hirrgstar i landet 1 irBT a\' \'ilka 26% \'ar nord-
s\:clskar ()ch lestcn ar(lellcI. At_ M72 hade
antalet hingstar- ar' <lessn t\å tascr- giitt led till
en tiondcl, merl nordsvcnskarnas atldcl a|
tot:Llanlaler hadc stigit till 4ö%. Fr-ån betåcl-
nir'rgssiflrorna kart nratr utläs2i, alt nold-
rrr-rr.krrr trlrni..iet g:rtl .,rn ,rrdrtrtt.ttr t

biirjan på 80-talet. Ar 1998 bctiicktes 619
roLdslcnska sl()rl ()ch 575 ardenner-stoll. >

ligurYV:2. Hingstot Egvl gii lt'aglagprot i gt ushintler lå \långrn (5. Dlrtnd( , lL)91)).
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Sorn en följd av hiistcos avtas-ande be-

ryclelse trinskadc lrarurlits-t]'is också statcns
iulresse ati srijdjt häsravelD. lg63 års strtliga
håstlrtlcdning föreslog att hingstuppfiid-
ningeu på Norenberg och Umeå lantbt.uks-
skola skulle upphiira, men ätr \{ången skullc
lortsiitta.\| At 1967 fiikopplades hushåll-
rirrsssåilskaper-r fifut stalen och inom cle
hclstatliga lentbntksliimndcrna lanDs kl]ap-
past nåeot ilttresse art stöd-ja håsravel[. I ILrs-
hållnir-ressållskapc'r'r i \.åstc rnorr.land, Gär'le-
bors och Kopparberg ans:rs sig oförmiiena
att fortsåtta alt sta;dja vcrksamirercn på \\råne-
en.-Järltlånniugama lillc fbrtsåtra. I 968 kun-
de hushålhringssiillskalrer rriilIa avta] ncd
.fiintladds tlavsällskzrp on fortsatt clrift på
\\'ångell. T|arsrillskaper liirband sig ait låm-
na etl .rrrlisl bidrag oclr fick samtidigt rr'å
plzrtst:r i \'\'ången-st)Tcisen och rltöiligher ari
ul)pföcla hinestill 2t\ tritval_ras.

I)en norrln.,e'nska r(rsen. hb s i tuit
hlli-essct föl tral urtcl r'rorclsvcnska häst:1r
har alltirl varil slort i skoeslånen. I början
ar 'iinclcs sarnrna hiistar fitr- både vanliea
körslor och fra\,. På isarDa hade nan liirr-
plepalcrade trä\b:rDor. Det blcv mer- och
mel pengar i spor Len. Eu clel djuräeare birr-
jircie ar{a fiir-snabbhet, och en lättar.c nord-
svensk tvp blel fiiljdcn. Detra lcdde rill pro
blem lid prcInierinearna och slitningar.
mellalt förcträclarc fiir de t\'å tlpernil ar
nordsycnska hästar-. År Ig64 bcslöt Lartr-
bruksstu elsen om il)l-äLLardct a\, erl nl' r.as,
den nordslcuslia tra\':trol, rred egclt stiltn-
bok. Kl)\'niligen i t\'å raser \'ar ctt faktun.

\\'ången Jår n1 inrihtni ng
;\-rrou en hästutredning tillsattes l!)7!), och i
cless bctinknlcle l?jr-r:slogs bl.a. att häsr:rvels-
fiir-cninsarna skulle bilcla cn gerrcnsiur pä-
r.rol\urq,'rri.,rr:,,rr ljr rtr 1,.'r.ry,1 ri! : r.\jrct
1ör' kontrolllrägor inorn avelrr.\'rr För \\rång-
en fiir-eslogs. att aDs\,ar-et sl(ulle civet-låras på
cn stilielse fiir fiänrjande a! alcln främst i
nor-ra Svelige..f orclbruksnrinisto n och r iks-
dagen 1öljdc i stolt ul cdrringets fiilslag. En
nt ol-sanisation, Svcnska IIästatclsfijrJtur-
dtr, bild:rdcs dir ett stor-t a[tal alelsor-sa
nisationet bl.a. Förenirrgen Nor clslenska
lläsLen. kom art ilruå. Santicligt bildadcs on
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sailielse med iltsvar' ftrr \'!ätgen mecl ctt stort
antal rledlernnrar, b1.a. AB Tr-av och Gakrpp,
avelsföreninea. ocir LRF samt Järnrlands
låns lanclstiug ocfi hushållningssäJlskapet.
Nåsot statlist stötl korn cmcllertid sriftelsen
ej :,lt irrrjut:'. Srilrcl.eledrrirrq, rr erep .ic
r"rkcr all nrr d crrtu.ia,rn, nreilllr i \, \tc.
rade 1öl-mvcket och konr rurdcr lande$ all,
månna ekonolniska n.dsång 1993 i en akut
ekoronrisk klis. I derta läue ingrep jord-
brttkrrrilristcr Nlarearcta \\iitbere niod henl-
vist i Krokons komnrrrl, ocb genotn ett a\.
tal rnellaD st?1ten och trar. och g.alopPor.ga-
nisationcrna såg hon till. atr det utbildnings-
centcr, soin clcssa organisetionea Velät placc-
rr i Lirvstabrrrk i nona Uppl:rncl. istiiller
konr att förlåggas till Wån3..en. Er tral. och
Saloppsk(ta inrättades rrecl bl.a. ct rroår.iEir
Lra|gynl1lasiLl]n och specirlla kurser i hor.
vird och liil tr'åualc:. Från 1995/9ti är.delar
av det hippoloeiski högskoleproeramrncr
firrlagt till \'Vången. l)et lanns ej längr.c plats
p.l \rlrq-n liir d.rlilr rrLrl, r.rrle rrppräd
Dillgen av nordsve)rska hingsrar cllcr för
kiirarkut-ser:

Slutord
\\-ångerr var uuclcr_90 å1.ett centrutn fijr
it\:clD nlecl dcn nordslensk?l Irästcn. S)ste-
nlet med gemcnsatr uppfödning aY rrne
hingstrr, härdadclc bctcsgång, och tidig iD-
l,irr'irre u, ll t_. nilq ..rrrrr ,l.ilelr-r .,r.irrXr
ur-r'al hasct-at på rlragpror. irrgåcndc exteri-
iirbediimdir-rg och noggrann konlroll av hrr
oct, resrrltcracle i ltins-star, sonr producera-
cle goda albetshästar fitr såviil skoFls- som
lantbruL. H:istanta utqiordc också er vikti3..
lcsrrr-s Iör'L1rnl6n och visacle vacl de diig ritl
undcr bercclskapsårerr l!13!l-45. L)en nord-
slenska håsten fick i mirten på 1990-taler
linrna \\iångerr. r[ir n1'a akLiviteter tili frårn-
.janclc al tr'a\- o.h g:lloppintrcssena igång
sattcs diir. I dess:r <lagar taias mycket om be-
t\'.lclsen.rv gcllctisk månglald oclt liktcD ll
nrångf aldens ber':u_aocle. I)en rror_dsvenska
h.i.terr .ir err r ikrrq r, rrrrq *,tn li;t tjjtrilr /lt
bcvarirs och un cckJas. FiirlloppniDus|is skall
arbeter pli i:!tt blgga ert naliotrellt ceDtruol
li'r .rrh, tsh;.tar p.' Klrrrrr-r.tn.k,,lan iÖr.-
bro läl biila fnrkt och 3^c dcn Nor-dsveuska
Hiisten ett n)'tt hcm.*
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STORA FOR|\NDRINCAR
INO\,I FÅRAVILN

1950-talet kritiskt för
fårskötseln
\ntalct fiil i Svelige rninskrl(le kontinuerligt
,rncler-he1a firlsta hålfien a\, 19(X) talct. Ned-

{ringel a\öriits cllclast Li1llålligt unclcr- clc tr å

rrir-klskrigen, clii bchoit't irv Lrll ledcle till
Lort\,arig iikrriug iu intresset fiil firrskritseln.
I r'arrr till I 950 haclc ar c]sarl>e1et larit starkt
inr-iktat pri ullprochrktion och tLllkralitet.
Sr crska Fiir-avelstirlcringen och d:ir-rriccl får'

.rlcln hacle clonirrclats ar rigare till ganslia

.rora 1årbcslittD in gar-, son oiiu bircle fär a!

.l1ser- sorl irnpor-leIats tili S\'c|igc, rll'irnli giett

'rr-r,'r..lrr,,p.irirr',', lr nr l, 'rrl,l,,rr tr. l'.r( 'ut'
land, som slar-aclc för el slor del 1\' S\ cl-igcs

i:irskösel, behiill (lcrr krkala tvpe n :rl l:rntr-as

tiirel, det s.k. gotlindska uregz'utgsflir et, sirt
lrelL clominer-arrde strillning.

Dcrr ckonorniska oclr socilrla rrtveckling
cn elter-arrdllt rärldskr-ig,-ct lcdclc till stola
lilr'ärrrLring-ar- i 1ör'iLlsiillningarnr fiil filskiil-
rc1rr. I'riserna lili rrll pii vrillclsrrai ktraclen ver
.ii.lanir. art irrtfcsset för-cie tr-e utliirrdsl:r |as-

crna i Srelige rninsliaclc kuLfiigt. Samticligt
,rkncle intr-cssc't lirt god ull l'r-iitt clcn sr enska
larLr-16en iln)ln Ileruslöjclen. De gr-li plilsskin-
llcn fi:1n lantlnscli pri Gotlancl fnuu eu gocL

rrralkrracl tLndet clc kalla virltr-arna llndel-
' llra rr rl,l.l. rl.r. n' lr r'tt, tlr,rs:rr lr.i 1r.'
l;rnrmsliirur rrrccl var:ker glans oclt lock fbr-t-
iatte al1 \'ara gocl unclcl ir0-talet. Saniticligt
kuncle crr viss ökning al irtttcsst't lii laurttt-
Lött notcr-as. ADtalel iii.r lortsattc dock alt
rrrirrskl. i\r' l!)50 \ul antillel fåt och latttrr
!7{) 0(X), och clen sillian hacle 1!)57 gitt nccl

rrll lrilll, r'. D.'r' ter 1,,'rj:r,l, , r \r.\,rl'lF
!-al1g.

\lirn kan gott silga irtt llir-skirtscll och
evelrr stocl inliir-en kr-is i bör-ian pli. l1)50
lillet. Argär (ler fiir liilskirtsclus f liinr janclc
bctlrirrrl iil Lanlballksstlrelscu. Srerrsle
Fir ar clsfii le n iugcri oc h h Lrshiilln ingssrillska-

pen m.t1. börjacle sakrra clct tLtrclellag sorn
f oldracles. Flirskötselns ucclgittg samrnatr
lirl) ticlsmrissigt urecl iiir-iindr-ingar i leclar-ska

pct föl r1\'cllr. Slalsktittsltlctttctt i får-skittscl
vicl Ktrngl. LantblukssLlrelsen, Nils hrsrLlan-

cler', algick mccl pcrrsion l9.i I ./l-)2, clte. all
ha irrnehafi tjänstcn scdirn den inrzittades
1919. I Tarr var- clessutonl scklelerare och dri
r:rttrl, kt.rlt i Sr.rr.l.' Irr.rr,I.li,r, rrirr'l--r'
och redektiir- firr rlcss ticlskrili. lrrsulilrcler'
(:e fig. 2:!)) klar-stoci sorn sekt-etera|c och
r'rIrlri,r :i r r r r r . , , r k, ' l - n r i ,ltrr .i r p, tr.i,,
neriug och haclc clli hängilet lcrkiLt 1ör Iår-
skölselns uneckling i,10 iir'. Det starka orclcL

/rlllgrlal hal relklieen tiicknirrg i hans fall.
Tiiinslen sorn strtskousrrlent krtuclc :iter'

bcszittas på Lan tb r-rrkssfi,rclscu. men eltcr
Ir':iclarcn rniste också ågna sig- iit arrtha Lrpli-
giiter' än fårski)tsel. L)oct'Dt Nils Xorknrrl]
vrf 5tat!konslllent undcr eu kor-1 per-iocl och
cltcltr':iclcles av agrollom Er-ik Auch eassou.
Pii grrrrrcl ar dct rninskade untlcr-liiget fiit-
Slensl<zr Fitr-ar clsföLe n inge n blcv dct ocLså

uöc\ iinclist liir fi)renirigcl att rqrphirra nrcd
vcr-ksarrrlrctcrr rid cless 1ör-siiks oclt delrott-
slrationsg-år-d på Hcnökna, dril b1.a. Lrtbilci-

nirg irr' liir-aherclar och kulsr er-ksamhct bc
,lrr\it.. Lrrlr' r|i'llet," lr LrtrrtrrÄr'.trirrr:-tr
fick ocksii upplcvir err rninsktring i antalet
deltagirlcle besättningar och tljrl. Pä (iot
land hiili liir-skirtsclrr sir stillning rclatirt r'ä1.

Får-Lontr-ollen hade cliil c rligot enklar-c r.tt
foLnrrins iin i landet i il r igt. I clet gotlrincl
\l | .\.t, ti I k,, , ( tt, r.,lc trr.rtt .il l',r r--
g..istr_cr_ingcn al arttllel lirrltu sanrt dcLits vikl
ricl lem rrånrcler-s alclcr'. Flin l!)5(i biir-jadc
L,lnLbrrrksstylelsen til[illlpil ett fiilenklat
svstcru l\' lli.kontrrill soni rrär lt iilslöt sig till
det gotl:inclska svstcrneL.

Flela utleclning^:rr- och stLrclier- gjor der
Lrrrclcr' 1950-talet iir er liirskirtselns koukur-
.e[skr-rlt rich r!ö-jliga plirts i dct s\eDska

.jolclblLrket.,\1la ber':ikliugar tlddc llir att
1hr-skirtsclrr klrncle rrtgiit-u ctt liiilsarrll alter
rr.rrir i llrr,r,l, Lrr .rr l.rr,rlet. 1,,1r-llj11i11;rr rrr

gra larrtlasplilslrl bolcle bl.a. l<uutra öka tttlrr'
ret Il-ain lalnl)lköl lsprothtlitiortttt .

Fiirskötseln tar åter fart
l slrrtet r\ M.i(ltalet räDcle Lrl\ecklingcrl liir
lår sk<jtseln. Antalet cljur-irkacle liksotrr ocksli

'lrFF-
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produktiviteten. De stora besättningarna
med får av utländsk ras och anställda fåra-
herdar awecklades den ena efter den andra
och kom att ersättas av medelstora besätt-
ningar med i hu\''udsak vit eller grå lantras.
I fårkontrollen utgiorde lantrasdjuren 1956
crrka 62Vo av tackorna. Den siffran hade re-
dan 1959 stigit till 787o. Flera laktorer bi'
drog till att intresset för fårskötseln ökadc
under 1960-talet. Efterfrågan på lammkött
steg. Samtidigt lade många mjölkproducen-
ter med små besättningar: ned verksamhe-
ten. Fortsåttningsvis drevs ofta lantbruket på
deltid eller som en ren bisyssla. Då kunde får
passa in som ett bra alternativ till nötkötts-
produktion. Fåren hjälpte också till arr för-
hindra, att dct gamla odlingslandskapet för
slyades och växte igen. Många fårägare på
tastlandet började anvånda sig av grå päls1är

Husdjurskonsulenten i Västernorrlands
län, Erik Sjödin, blev den främste propagan'
disten och läraren i 1ärskötsel. Särskilt nytill-
kommande fårågare behövde få ökad kun-
skap om fårens skötsel, utfbdring och avel.
Sjödin skrcv däriör en bok i ämnet, som han
rått och slätt kallade FÅR. Den rönte sror
efterfrågan och utgavs i flera upplagor, den
första 1966. Med 1994 års upplaga hade
boken tryckts i 40 000 exemplar, vilket inne

1000-tal

fro
Figur 12:5. Talal.t antalet

Jår och deLtagandet i lår-
kantro[kn u.nder sehkts 2:a
hlilfl (efler SjötLin ach netl-
Irb., 1991). EJta botten-
läget på mitten a1t 1950
takt steg både antalet får
oth deltagandet i fårkont'
tuLlen. I 999 1)at' tota.ktnta-
tet får 138 000. KontrolL
dlr s lutni n g e n min s h ad e
emelb tid u nde r I 9 gq-ta.let.
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bär något av ett rekord inom den svenska
h usdju r'lir ter atur en. Som redan nämnts
blev Sjödin agronomie hedersdoktor vid
Srcr iges Lr n tbr rrksuniver\ilel lör sina in5al
ser (se kap. 7 och fig. 7:6).

Sjödin poångterade mycket starkt, att för
framgång i fårskötseln fordrades god kun
skap om de euskilda djurens produktivitet
och alltså deltagande i fårkontrollen. Paral-
lellt med ökninsen i antalet 1år från botten-
noteringen 1955-60 steg också intresset för
fårkontrollen. Det kom dock att minska
något ieen mot seklets slut (fig.12:5).

Humdmannaskapet för fårkontrollen låg
ursprungligen hos Kungl. Lantbruksstyrel
sen med deltagande av hushållningssållska-
pen och senare lantbruksnämnderna. Som
ett led i avtrappningen av det statliga en-
gagemanget i husdjursaveln, överfl yttades
huvudmannaskapet 1983 till Svenska Får-
avelsförbundet (namnändrat från Svenska
Fåravelsföreningen ) .

D et praktis k a (n) e ls arb etet
I de besåttningar som deltar i fårkontrollen
mårks varje lamm vid födseln, samtidigt som
fildelsedatum, kön och härstamning anteck-
nas. Lammen vägs vid 110 dagars ålder (före
1996 vid 120 dagar). Fiir pälsfår bedöms bl.a.
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len :r ensk.r
a:r rlilDnt:
<i,rkrl- r ic
,r >ina insat-

a:kr. att frrr
- gocl kun-
',rdukri\'irer

rllel. PaliLl
iin botten-
niresset för
eil nlirlsk:r
ll:5 t.

otrollen låg
)nlk\\tlr_el-
inq:siillsLa-
leme. Sonr
surliga err
<.il\ ttldcs
;en.ka l'li r-
an Sr enskit

iorirr-ollen
n-rdiqi som jO
irl enreck
iricr L 1ir r-c

td,',rrir bl.:r

piilsens lärg, lock och glans sarnt pålsrnas-
.aD.r rFiit_ r'issa rascr, t.ex. llln tras a! rva- och

finulltvp, giils en beclömnilg av rrllkvalitc
ren. Auteckningar görs licliile oln anlalet
clöclIöcidr lamrn samt förekonrst av missbil.l-
ningirr (sc Sjöclin och mcclirrb , 19!)4). Diur'-

rigar-na självl atrslar2u 1öl- att kr)r)tlollen
utför's pzi ett korlckt siitt.

I Få1-kontroller acklrmtlleras alltså cn
rnvckct slor nrängd dara. Fiir-att datalnång-
dcD skulle bli hanterbar- gjor-dcs på 1970-

talet urlcler Öje Danetls 1e(luin!,.. ett om-
iattandc utrecklilgs- ocll 2rrlahslrr-bete vid
SLU :s Institutiott liir- hLrscljur-sIör'ädlirrg och
sjLtkdornsgenctik. /\rbctel l esultcr-ade i e11

s\'stem lijr datnbclrbetnillg och alcls|iirdc
rirrr-l..ottt l,rrn :rtt rrtlÄr'r. P:r irr'tir'rti,'rretr i

enlighet rlcd ett sant2l.betsa\:tal nle.l Svells-

| :r I ir.rrrl.li,rl'rrrrd, t \rr,rllq, lllirtlqrl lrli;l-
li gg..j olcle dessutorrt kontinrrer-lig genctisk
lirr-slning b:Lseracl på clata fiån lär-korrtrol
len - stxn bl.a. resulter-at i en doktorsavharld-
lin g oclt flera licc'utiatsallrandlin!lar'

Ilcrr sr'euskl flirstautlcl inntltnteL ttLl

rnera rnånga olika raser. I llit konrroiletl iti
delirs dc i fir'a hnluclgrupPer, nrimligcrr Päls-
fåI, \'j1 lalrtras, tvrrgre köttfär-silllll x- cller
kor-srirt gsgr upper. Pälsliir- och i;vr^i g lantl as

domincrilr dock starkt antllsrltässigt. (]e

rr"rrr rlat:rlrr lr.rn,llilg"tr l.r'r l,,tti8,etittu,:rr
göras 1-ör olika nlilj ötaktol-e r. Den faktiska
r,ikten !icl vi'igningcn korrigeras lrtltom:rtiskt
till vikten vicl cr) standardåldcr berocrlde Pii
köl och kullstorlcL. En sr'åristrcL vid avcis-

llirclelingen ittcxn sr,crtsk l itt avel hat- r'irl-it

avchls struktul. i\'kornnltllcclöming av bag

gar-har !ar-it sr,år'irlt g-cno]llfi;rri På ett riktigL
sätt, eftersom de tlcsla besrittllillgal barir :rll
r'äucler en bagge per såsonu. Der hal ocksi
r;rit sra r:rrt li rq.rnq:rrlill( irll i'r'-rrrittatiurt
i sliln-( skal:i.

NIed lijr p av uppgiftcr-från liir-kon11-ollcrr

oru lamm\,ikt. kulhikl, P?ilsPoiins och rrlo
derns fi-uktsattrhet har tnan cnligt konstells
alla r-eglcr koustrtterat ett indet, 1i21llal lamln
iiclex. srint ett ilrstrtlmellt liil- ttr'r'alet.Lr

19ai 1990

Figur 12:6. Lantnn ihL t'il 120

lagat lttr tudta ) få*ottlnLlcn
l9i6 92. Oltninsn i lat Dn'ikt

lt] taLkx hat rdril ni(hrl \lat
setlatt l9i6 dii lrn n\ Jåthont
rol.hn int'örrlr: (Sii)lin oth nrcd

nrb.. 1991t.+,rt 1165 t1N t11{ 1qfu m

k( Larnmvi kt @aagar, pcr t&Lä

2.1!)



Larunrindexet zir e tr .j:iurförelse lal där clet
crrskildir larnmets egenskapcr jaimförs rrot
rncdcltalct för'sin grupp i sin besaittrriug. De
l',rg{:'r :,,trr.r'rrä rrls i.'11 1is. 1:r.qtrtpp,ir
ofia besl:iktaclc, och genetiska Iörbinclclscr
fi rr rr. ' 'r k.,r ln :rll lr.rl .; ll lrrell.I l I'e\.llllrillq-
ar-rra. l)ct lral clårfii. \'arit miijlig^t att utvcck-
la BLLII' pnrgran för avkommebediirnriirrg
ar baggar. \letodcn börjacle tillärrpas ibiir
jan på 1990-talet. Hittills hirl BLf.P-ar,els-
r':irdeu bcräkrats för mirnstringsvikt och
pålsegenskaper.

Urulct och konlinrier-liga lirrbätt ngar
a! utfi).Lling och skijtsel har lett till m\,cket
stola produktivitetsiiknirrgzu rLnder 1900-
talets audlir hälfi. Det giiller sår,äl fruktsam-
het sonr laruurerrs tjll\'årthastighet och för
pälsf ilen clessrrtorrr prilskvaliLeten. Kombin:t-
tionen itkat antal larnrn pcl tircka oc)r iikad
tilh'iixt hos lammen har- lctt till e r mvcket
kr-aliig stcgling i den samhcle lamrnliktcn
vicl 120 dagars åldcl pel tacka (fig. l2:6).
Fiil vissa lasg nrpper- r'ar iikrrilgen li åu 1 95ti,
clii clcrr rrla får'kontrollen inlirlcles, till 1!191

niir-a I007r. Lnder I 950- odr 00-ta1en gjorclcs

stora förbåltringar- i uttirclring och skcitsel-

teknik, sonr ledcle till stora pr-oclnktilitcts
ökringar'. Aleln biir-jatlc sartrrolikt Iå större
lerlian fi)r'st pii 1970-talet och ciess bchclclse
har- ökzrt cltcr ari\älrdardel ar BI-l'P-tekDikcn.

I och rned iniiiranclct ar BLUP lretoden
ha I clct r irr-i1 mö jlig..t atl be r-äkrrr, hu| avels-
r':ir-clerra fijl baggar- och lamrn li;l-liudr lts
rrncler- I 9!)0 talct.,\r clsr'åt clena hos b:rgg^at-

ar,'r'i1a' raser- harfirl rnörstr-ingsvikten irkat
mcd ,1,6 kg, chs. rnecl nrira 0,5 kg pcr år lros

baggrrrrr och rnecl 0,33 kg per iil hos laru
nt'l i allmåniret. I{csultateu vislr att Lrrlalet
viu-it clfcktivl. Det år'r'idar-c illtLcrsilnt att
notera, att Drir dct Siillet pilsiiir-en har nri)rtst
r-ingsviLten ökat beh'.1ligt ulinclre. eller mecl

0,21i kg pcr ril itir baegar-. Skillnaclctt bct ot'
pii att hos "r'iLa" fiir konccntr-clirs trlvllel 1i11

lammliktcrt, rnetlirn man hos prilstiu-ctt ocL-
så nråste ta hzirrsyrt tiJl pälskleliteten, \'ilkct
llaturlig1\'is rninskar- fiaurstegstaklen liir
l:urrrrrvikt.

16111 rl111r,1rlL)| lirar.lrr k,,lr lll rr \;ii.r.
.lll lrnr\ drt(.i r.ir ll.rl.'orrretr lit, n t[irirrc

2ö0

nrccl kriappa r-esulser, sii hat-ntan kunnat
etablcr-a ctt cffektivt avelsprograrl. Ci tnclen
är llir-kontr-olle n. L)cn informatiou som korrt
nrer_ in fiin konn-ollcr berrbelas nred vctcrr
skapliga metricler och gcr tlirLa som kan
rrtnvrEas av de enskilda låriigar-rra i cielas
a\'elsar-bete. Firr air-ctt djLuslas, cliir ki;ttpro
cluktionen i hiig grad b:rsclirs på bete. Lam-
rnens kraftigaste tilh,äxt sker på bctet. Det är
liiigl orn en gauskir exlensiv protltrktions
firrrn. tliir-cLjru-en fi;mtom Lrtt ge llrltigheter'
sorn kiitt, piils och u)l ocksii hjlilpcr till ,rtt
hålla lanclskapet öplrct och vackett. Dcu
sveDska fårskötseln lir ett g(rtt cxempel på
att, ocksii unclcl cxtcnsiva prochrktionslirrmcr.
ellektiviteten kaD iikas gcnom a\'elsarbete.
A\elsa.be1e1 har lar-it en lirrutsiiLtning för'
liiusrrrrhctcu.

HÖNSA\,EI,N
UntleI l!)oGtalets Iiirsta h?ilft känneteckna-
clcs hijnsskötseln i Sver-ige al snråskllighet
<ich inr-iktniug bådc pii r,igg och löt Firrrr
f r-im j a utlechling- och plocltrltivit et hacle

Sr eliges Fjiiclerf iiavelslirrcuing bilclats reclan
1 8!)8. Fiirtrtorn trpplvsnin g-sverksamhct blcl
err .rr lor e rrinqe rrr lr rrr rr,lr rpp: rltr r an inrar-
ta \'rirpkontf ollstationel och a\'elsccrrtlit. Pii
lirreningens hiirrsgiu d i Nlkr,aru utliirdcs
ollicie).1 r'ärpkontr-oll och avkonrrekon-
tr oll.Lt AggprodLrklioIen donrirrclacie intres-
sct. Franr till clr bit in på 195(]-talct bcstocl
stiirstr delen al dct shktfjäcler-f ii. son pr-oclu

cerrades. al utslagshiins och r.ttgjolde allts:i
er arfillsprocltrkt fiån riggpr-ocluktionen. En
liss spccialisc'r'acl Lötqrloduktiorr firr ekorn
emeller-ticl, clels i f<rrrrr al s.k. klrrklcklingar-,
som sktrlle vala högst 8 r,cckol gamla och
soru siaktircle liigcle tl),'1-0,6 kg-. och clels sorn
s.k. broiler-. en kvckliug av köttig lp, sonr
slakt2rli vid 9-12 \,eckor-s iilclcl och r'ägde ut--

Lrqefl ,), ll rtr:rtr ltrtrtt,lu, lr li;llrr ri 1l-l -'Lq. 
:

För'fiamst:illrin1.1 ar pi oclrrkt iousdjut,
L,.r,l, li;r ;iag o, lr lärr. attr.itt'lc- r -t',t rrt-

.rt.i, ltrit,l.1 ra-kur.llirlq.rr. 5,,nr t.irrr|'t. i

kapitlet om lnstitutct fiir hrtsdjurslör-äciling
(kap. .l) risacle prolessor Bonniet och ricd
albetrle, alt fb.lliipandc kolsning mell:rn

rnåtdigt irrir
jcl baser-ad
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tisk hönsfil
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nråttligt inavlacle linjer, cliir-nn,alet inom lin
-jer baselades på djurens kolsningsr-esultat.
:kulle kunna bli en effektil rnetoci fiir-pr-ak-
tisk hönsförädlinFi. Fiirsirk gjolcles aLL 1å cle

sr cnska {äcler fiiarliu la atl ta upp rnetocleu,
nren med klent l-esultat. Nvtiinkandet inom
fjiidelfiiaveln korr isliller i flSA. clelvis i lin-
jc mccl clc jcl6er som Bonniel prese lr lefill
lrren sannolikt obcrocrrclc li:irar'.

Inon den irmelik:rnskr rrljsfrir-iirllingen
hade Lrtr.ecklingel irv s.k. hlbridrraj! fiå1r
Int.ttit'g.rt ttt-llaD inarl,r,l, \li Urnnr' \i\/l
\ig vrri! el elleltil melod liir hii-jancleL al
avkastrrirrgcrr i rnajsodlir)gcn. Stin)ulcl adc a\,

clessa li:rmgling-al igiingsatte man pii Iler-a
hiill i tlSA försajk i!11 iiler-för'a rnajsfirråd-
liugsuiode))el Lill flåclerfåavelu. Fiela r'åx1-

liir-zicllirrgsför'etag bör'jacle trndc'r' 1940-talet
att arbeta rncd ljriclcrliiavcl och krrirt till sig
högutbildad personal h-iin hntbmksunilcr-
sitetens husdjursinstitutioner. f)en lbrtsatta
\,erksamheten liom att för'iindra hela ljiider-
läaveln i l,rSA och så småningorr ocLsir i
lesten a\'\'ärlder), ilklusirc Si crigc.

Etr atrtr.rrt Lrkrr:L t r r r r r r t . L t i . r l l ilrrrllr rll
hell annal oDrråde konr lltt stilrkt piivefkir
ijriclelfiiar,elrr, uänlligcu utvcclilingen al k1 1

inchrstlirr. I IIS-\ började kr'1skåp bli virnligr
på 1930'talet, och efter kligct biirjaclc flvs
bo:lar bli ltr lllrllls cgcrrdom. Denna ut-
leckling miijliggjorde malknaclslör'ins och
clistribution ar'ömtåligalivsmeclel sorn slakt
kvcklinoirr pri ett betrlggardc sätt. FrrStelini
kcn blcv crr av glurrclpclarnzr iil-den snabh:r

Tabell 12:?. Produktion av äse och fjäderfäkö( (mil-
jon€r kg) i sverige

e\pansionen iil pr-ocluktionen al slaktk-vck
lingar, iilrst i [-rSA och senare i andra delar
av r'ärlden. DeL bler. lönsarnt atl genom avel
rLt\eckla särskilda srrrnma. fti produktjon
av lrogklassigt t]ädcrfäkott. Lfrersoln kaittet
kunde pr-oclucer-as till reluti\,t låg kostnad
skeclcle en snabb ijkninc av elterfrågan.
S.rrrrridi:r .L,,ldl rn di[[er-rrri, rirrp .rr

Il.ic1, rLi1,r,,drrkti,'ttltr i Li, r ri.1,.;ir..

Stmkturen på svensk

{ äderf äproduktion genomgär
stora föränclrinsar
I början på l!)iGtale( r'ar antalet hirns i
Sleriqe. exkl. klr:klinsat någ-ot ilr,er 6 miljo-
ner'. Antalet har sedan pencllat mell:rn cilka
ir.5 och 6,5 uriljoler och Lrppgick 1999 till
",.r' . ilj,, r r. L),:.:r rr.irrtrr'r L,,ll.l. llil ö\( l

sikrstal clii!er stora föriindringar i både be-
såtLningssLnrktrLr och produktiousinrikhliug.
flrtdcr 1!)60 talet biir-jade dcn specialiserade
procluktionen av slaktklckling (broiler) all
r'äx:r liam. Staljstik på plodukljolrsLrt\eck
lingcn firrns tillgäng-lig friin nrittcn ar, 1!170-

talct (tabell I 2:2) . Från 197{i till l!Xl!) ijkade
är sprocluktioncrr Ijäclcrfiiki)tt liårr 39 till 92
rniljoner- ke. ,\r- 1999 importeracles clessrrlonr
10 miljoner- kg. Aggpr-ochrktionen iikatle ocL-
så r]rer ej i sarlDa Lltstr'äcklrirrg sorn kirttct.
!rt:rL tlriirr:.rr r.irpn p lrrrr mirr.L:rr/\\( \;itt.
larliir iikningen i åssprochrk{ionen helt be-
1r11 1,,1 l1Ä1rn1rra. rillrag.'rrde \;rl,ll-r.l, l

(se serrlre :n'suitt).
fi äderliifbckarnas storlek h;rr genomgåtL

clr-astiska ftir'äncLingal Lrn{ler 1900 lnl('ts
ancb a hiilft. Ar- 1950 fanns hon-s pii de ilesta
j,rrclbruk. Hirns lar ocks:i lanliga lid s.k.
Ligenhetel pä liuclsblgden, d\'s. små firstig
Itetcr-utan cgentligt jor-dbmk. Pa bonde-
jor-clbnrken i slor'leksklassen lir-50 h:i lanns
hiils hos nära 90'iir. L.n stor-del al de sahr-
fc)rda riggen kom alltsa 1r-ån clet egentliga
.jordbnlket. Ofiir var clet boncllrLrslrrur, sorn
.rer.rl' f,'r lrö.r,.1ör., lrr ,'r )r dr.purrradl
inkonrstcrr fi-irn ziggcn. Cicnom årcn har-

rnirnga meter- kliinningstlg, vinter-kzrppor'
och cl:ulcyklar- betalats med ":iggapen gar".
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Av många skål minskade äggproduktio-
nen frår'r det egentliga famil jejorclbmket
efter 1950-talet. Tillgänglig statistik visar, att
1976 Janns endast 10% av hönsen i flockar
om l-49 dju4 medan 56% fanns i besått_
ningar med 5 000 djur eller mer År 1999
hade de stora enheternas bewdelse ökat, så
att omkrins 90% av hönorna fanns i besått_
rlinsar om minst 5 000 diur. I den senare
gruppen var medelantalet djur ej mindre än
20 600 djur. Ar.rtalet förerag med höns som
1990 var omkring l3 000, hacle 1999 gått
ned till 6,100. Hönsskörselns anknytning till
jordbruket har minskat kontinuerligt. År
1990 fanns unsefär.10% av antalet höns och
drygt hålften av både vårp- och slaktkyck-
lingar på elhcter med mindre än 2 ha åker.
Uppfödningen av slaktkycklingar var 1990
koncentrerad till cirka lJO företag, av vilka
huvudparten låg i Skåne, Östergötland och
Halland.It

Den srora lötändrinqen at hön.näringens
struktur är ett resultat av tekniska innova
tioner, där aveln utgiir en del av systemen.
Infiirandet av burar., både för uppfirclning av
kvcklingar och fiir r,ärphiins, har minskat
a rber\-',r h br{gn.rLis(9*1 6rdcr na avser .ilr.
Det förhållandet att värphönsen r,.id burhåll_
nir.rg ej komner i direkt kontakt rned göd-
seln gör, att parasittrycket minskar och att
dödligheten fiån sjukdomar dårför minskar
avsevärt. I en rupport från det danska fjåder_
färirdet anges, art fiir år 2000 var dödlig-
heten bland burhöns 5,9% och [ästan dub-
belt så hög eller 10,8% bland frigåencle
höns. Burhållningen blev allmän i Sverige
under 1960,talet. Är 1968 införcles tlen ock-
så vid de kontrollstationer, där slumpmäs-
siga djur 1iån olika avelsstammzrr blev före
rnå1 för officiell jämförelse i s.k. random
sample test. Burhållningcn l.rar blivit före-
mål för stark kritik ur djurskydclssynpunkt.
St kta regler för burarnas udcrrmnins och
antalet djur perytenhet inlairdes, och i slutet
av 1980-talet urfiirdades i princip burlörbucl.
Frikostiga clispenser medgavs emellertid ocl.r
förbudet hade ej de facro slagit igenom vid
1900-talets slur. Omfättandc arbete pågår
1ör att utforma miljövänliga burar mecl bl.a.
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sittpinnaq sandbad och klorivare. Dcnna 6p
av burar får erligt 1örordning fiån 199? an-
våndas. Så senr som under våren 2001 in-
hystes dock, enligt en artikel i Svenska Dag-
bladet (14juni 2001), cirka 3,5 miljoner ar.
landers 5,5 miljoner htinor i burar av den
gamla, icke godkända q/pcn.

Avelsarbetet
Den svenska !äderfäaveln lbrtsatte under
1950-talet på rraditionellt sått med individu-
cll värpkontroll och avkommebedömning.
De produktionsdjur som sedan marknads-
fördes genom kläckerierna utgjordes ofta al
ras- eller stamkorsningar Samtidigt pågick i
USA och en del andra länder utveckling av
s.k. hybridhöns, dår olika linjer prövades
mot varandra, och dår produktionsdj uren
oftast utgjordes av korsningar mellan lyra
linj-r. D, rrrlåndsla arel.bolaqr n böryade på
allvar marknadsfiira sina produktionscljur
under 1960-talet och som detvisade sig med
gott resultat. Utländska hybridhöns kom
också snart att deltaga i den ofliciella höns-
stamkontrollen. Första eången skedde detta
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Fig. 1_2:7. UnwAlingen ar iig-qauha3tninEen i de
,...pa'1.,t m ltum \.tnltt, l,'u.,tt tao2 8t. \;tJt..,no
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!)(i.1. (li 29 s\enska stamlrrllr och crr iltelni!-
ioncll lrvbr icl -järnfiircles. Tio iir- scnat-c r at

: , )lkl-rrzl ornbvttlt. I)it ingick endast en slcnsk
.li1nl rnot lärD irrtcrrriltionella h\ b.ider. Niig.
: lt lir senar_e lar clc svclrska ltvelss til nr marn a
irt lr utkonkun er-ade (se l1g. l2:7). Ar'figLr
: en li-amgir- ocksli pl odrrklionsrLl\'ecklinl.tcll
r delr svellskr hilrsstarrrkorth ollen mellarr
1962 och l!)3-1. Pr-oduktioncn pcr- inszrtt lrönir
:Ln.1cr kolrtrollperioclen ilkadc liiin rrngt l-zil

,t..r kg l!)62 till 16,5 ki4 1!)8.1. OkDingen be-
: ol sjähfallt't på Ilera lak1or-er'. [-l tlirch ingcrr
rch skiitseln lörl)ättradcs kor tintLerligl un-

,1cr Jrelioclen. Diicllighet:n lar-M62 289å,
:rc1r dcl hade 1981 Bilt ned till '1.!)1r'o i
,r r t'lc,rk hrr,,r It,l, l,., , lli llr\i, \.r, i l.r:,-

:i()nsp.ogram ot h Irittlc lrrgicrt bl.lt. efier
:rriirlanclet av brrrh:illning^ 19(i8. Llppcrtbrlt
ir cDrelle|tid, irtl genetiska Ii!-iindrirrgal'
'( )rl ctt r'csLlltat av infi:iri!nde1 ar h\tri{1höns
. lt lrrt I'idr,r1ir rill 1'1r,,lr1Lri"11..t-1rrr g-

rrr. I eger Llig mening svensk llilphirrrsar cl
Lpphiirtlc i slutct ar' I970 talet. Diirefier-har-

:riislan all koDrlrersiell iiggploclLrktion birse-
t.pi.rrel'st,rmrrr:r lr.rrlll'rintJ,lr i :nl, llr.r

iionella :l clsbolag.
C)rgansiser-acl avel li;r prodrlliti()rr r\

:lricler-1äliir tt har krnppast tar.ekomrril i Sve-

:. ge. .\11 pr-ocltrktiorr av slaktkr c klir g:rr. eliet-
.:1t0. h?u basel-:rts pii hvbriclcr rnellan linler
ilambringrcle fi åmst i t,-S,\. I ruircfi-alinjcma

'kcr- trrval slir'äl för köttpr-odulitiorrscgcnskl-

Lrr .irm li,r .il:arL.r.trrilq. nerlrrr i trrpl'
linjernr selektiorrcrr krlrccntretas pii tilh,:ixt
och slirktkloppsege n s k2lpel-. I'rogralnl)lelr
har lzrr-it mvckct fi nmgång5r'ik11. Kvcklingar
rla Lippnår en sl:rkn ikt al orukling 2 kg re-
tlarr vid 7 r'eckols ilcler.,,\r'eln iir-cmcllclticl
e j pr-ohlemlii. Dcr ocrhör'r snabba tilh lixtcn
gör atL för'ekomsten a! bcllsraglictcr och
andr-a anornalicl irkat. Blrlirnsen mellan aptit,
tilh aixt och bålsa kan h:r r-ubbats.

Svensk ljridcrlåskötsel iir- alltså helt berocn
cle av avelsarbctc s(irl tLfiirs i intet-natiouella
iilclsfii|eta8. I S\'er-ige un cckhcles i slulel ir!
IixxltalctcD opinion liiI en mer-a traclitiouell
n p ar' llirlerfäskirtscl, sorll tar merir h:insln
rill förbiilr r:rt cl jur-skvdd iil man giit- i cle

lrrocleLllrl. i]rdlrstriella l)ro( Lrr ktiorrss\ sterne n.

Berr dancle strtliga rnccle'l hal lagts ned pii
firslning.. för alt 1:i liarri cljtLlriinligrr och
sarntidigt IllionelLi skiitsclsvstcrn, ilrklrLsi\'e
stiilrc oclr blittlc LrtnLs(ade bttt-at-. L)ctta iit'
cn bcr-irrullircl srtslling. Elt alharligt yrr-o

blerr lil enellerlicl.:rtt allt avclsalbete ipr-ll-
tikcn 2il iruprlssltt till de industl-iclla svstc
nlen. Dctta alclsarbete hal påglitt i iile r- 50
år, dls. mer än r-r0 gc'nclatioucr', r'ilket är en
alscrlirci ticlsperiocl- Det linns arricclrrirrg
lirrmocla att tle cxistelirlcle konrmer-siella
stlll)llllilfna anpllssals B-erleliskt till rlc iuclu
sTr-iel1a srstcrnc rr. Elr s\,s telrföfån.Lring till
1.ex. äggprodrLklion pii goh cllcr tili sLola
bulril nrecl mårrcir djur kl)mmel tliirfiir', firr'
all 1l1i ellekti\,. att kr-riva ctt avclsar-bele soni
t:rr hänsln till .le n\a ornstiiDdigheler-na.
P|og|am tirr-e1l så.lant avclsarljctc kaD fc-
lilti\1 Litt tas rLpp. IirLnskapen 1inns. 1'r-oblc
rr, t iir |l:irrr.r.l ,rlt l.r rl.rg,rtl .rll ilr\r'.1( l.r
meclel i det irnecklingsar bctc s()lu fordras.
f.u tilhiickligl stor nrar-kn:rcl miistc llurr:Ls för'
liirns i dc lr\':l svstclllerl.

PÄLSD.JURSAVELN
I liapitcl 5 bcskr-els hrrr piilsdjlrrsproduk-
lionen iSlerige snabbt iikaclc i olulallriug
rrrcler- I9ll0- och .1(lta1en. silrntidigt som
iirrskningskapacitet blggdcs upp på I-an1-

br Lrkshiigskolar orn, minlierrs fortplanuting
och frilggenetik. Ar l!)5{) pr'odLrcerades
238 000 rlinkskirrrr rid Sleriges prilscljurs
går'clu. Dår'efier skeclde cn när-ruirst explo-
sitlrsuu-t:rdutr'cckling biide iSleriii^c ocll i dc
,,rr t:r rr,,r,li.lJ l;ilril, tt,.r '\r'tlrLr-rl ll:3r. \r
l960 r'al Sr er-ige clen ledarrclc ruiDkskinr-
pro(lucclrtcll i Nolcien med l.l rtriljorrcr
skinn. nlell (listallscrades klart ar Dauurark
fiiin ruitten av 19(i0-talet. I pcr-ioclel 1970-
1)5 utgjor-clc dcn sarrillcle norcliska plticluktio
lreu rv llinLskinn ungcl-zir liålfteu ar rät-lcls-

l)r()ahlkti()ncli.
Vi.i SLL inraittzrdcs erl nodern rninkgårcl

i rrritrerr .rr l,r;',-t,rl' t \t,l Li;\ , . r . t , r t , o l e n

rlila Llppsala, dilr en orrlirttancle folsknine
i rninkcns irlcl, foltplirntnin!t (x li utfodling
genomliirclcs. Bl.a. prcsentet-ade Gabr-icllc
I-agerklist (I1)93) en doklorsrlr'handlitrg orrr

ti:8281
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1940
1950
1960
19?0
i9B0
1990

Tabel l2:3. Nordens produktion av minkskinn (1000-
tat)

Pålsdjursproduktion år: en konjunktur-
känslig närinu som fått rida ut flera stormar
i samband med konjunkturnedgångar. I slu-
tet av 198o-talet blev konjunkturen för mink-
skinn svag, något som fiirstärktes av ett ökat
motstånd mot hållande av djur i burar och
även sabotase mot pälsdjursgårdar. I mitten
på 1990-talet lades SLU:s minkgård vid Löv-
sta ned. Näringen minskade i omfattning.
Pälsdjursförbundets tidskrift Våra Pi)lsdjur
upphörde. De svenska pålsdjursuppfödarna
har sedan mitten av 1990-talet vid behov
köpt fbrskning och information från delr
danska institutionen 1ör pälsdjursforskning.

D-lnmarl FinlJ nd No,ge Sverige

74
23rJ

1143
1750
I '100
1400

Kiilk': Mint+nduktion 1981; Dan:k Pekbra krforening,
Kt;pc hamn

selektion för kullstorlek och pälskvalitet hos
mink.'n

tt
1,12

1126
3817
4000

10000

J
5ti

3091
3900
1700

18

67
901

2r ?8
800
300
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bevittna en når

ling inom såvåJ

produktionsbi
na har redan k

ka handlingsl
växtförådling r
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kommit att pr
genetikerna, c
Många etiska 1

en viss oro har
heten.

I tidigare iL,

från att behanc
genetiska fors
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tiska handlinl
effekten inor
tagits upp. För
undantag. Det
beskriva den al
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Det kan dock
siktlig beskrir.n
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