Slutrapport för projektet
Avelsseminarium 2007

Många nya uppfödare på Avelsseminarium
Liksom i fjol har Svensk Galopp arrangerat ett avelsseminarium i samarbete med
Statens Jordbruksverk. I år skedde det på Krusenberg Herrgård i Uppland den 26-27
oktober. Projektet har finansierats med medel från Jordbruksverkets satsning på
Livskraftigt hästföretagande.
Syfte och mål
Syftet för projektet är att kvantitativt och kvalitativt förbättra uppfödningen inom svensk
galoppsport.
Målet är ökat antal fullblodsföl samt ökat intresse inom uppfödarkåren. Inom projektet
genomförs ett avelsseminarium som ska följa upp och ytterligare utveckla 2006 års
aktiviteter inom avelsområdet.
Parallellt pågår en fördjupad analys kring avelsaktörernas situation inom fullblodsaveln.
Avsikten med den analysen är att resultatet ska ge en faktabaserad bild av de olika
uppfödarkategoriernas situation och ge en vägledning kring vilka frågeställningar och
åtgärder som har störst betydelse för dem.
Avelsseminarium 2007
Förra året var målgruppen etablerade uppfödare. I år handlade det om yngre och mer
nyetablerade uppfödare. Intresset att vara med var stort. 25 deltagare kunde beredas plats.
Inledningsvis presenterade generalsekreterare Björn Eklund fakta och siffror om dagsläget
i svensk uppfödning samt internationella utblickar. Han informerade också om den nya
lagen om tävling med hästdjur, som innebär att EUs regler blivit svensk lag. Under
utredningsarbetet var invändningarna många inom hästnäringen, men regeringen har inte
lyssnat på dessa utan i stället skärpt förslaget på vissa punkter. Tidigare hette det att det var
tillåtet att avsätta 20 procent av prissummorna "i syfte att skydda, utveckla och förbättra
avelsarbetet", d v s att skriva ut löpningar för bara svenskuppfödda hästar. Men med
regeringens formulering heter det att högst 20 procent får avsättas "för varje löpning eller
löpningstyp", vilket kan göra det svårt att ha stängda löpningar.
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Gruppdiskussioner
Efter inledningen fick deltagarna behandla några viktiga frågor i gruppdiskussioner. Först
diskuterades fördelar och nackdelar med Svenskprogrammet, stödprogrammet för svensk
avel.
Till fördelarna räknades höjt ekonomiskt intresse för uppfödaren och ägaren samt att de
dåliga hästarna slås ut, om de inte betäcks efter skada.
Till nackdelarna togs upp att hästarna kommer ut för tidigt och inte håller lika bra. Detta är
hästar som kanske blivit bra treåringar. Det främjar inte sportens utveckling.
Deltagarna var dock överens om att det behövs ett särskilt program för svenskuppfödda
hästar. Särskilt var segerbonus till svenskuppfödda hästar som vinner sin första seger
positiv. Möjligen skulle det ske en omfördelning från dagens 50 000 kr resp 30 000 kr till
2- resp 3-åringar, så att fördelningen blir 40 000 kr – 40 000 kr. Uppfödarpremierna bör
behållas som i dag.
En grupp diskuterade argument för och emot stängda klassiska löpningar (öppna enbart för
skandinaviskuppfödda hästar). Bland argumenten för nämndes större förtjänstmöjligheter
för svenska hästar och att priserna för svenska hästar kan gå upp.
Bland argumenten emot nämndes att listed status förloras på derbyt, att det blir mindre
intressant att importera hästar till Sverige och att Sverige utarmas som galoppland.
Vilka faktorer bör styra valet av avelshingst var ett annat diskussionsämne. Följande svar
gavs; prestation, stam, hållbarhet, exteriör, avkommor och formtal.
Vad behövs för att öka uppfödningen i Sverige fick följande svar:
• Framgångar för avkommorna.
• Få täckning för de rörliga kostnaderna.
• Tillgång till bättre avelshingstar på hemmaplan. (2 st)
• Nationalisera stoföl (2 st).
• Begränsa bidragen till avkommor efter bra ston t.ex. + 80 om vi ska ha bidrag. Hellre
prispengar!
• Bättre samarbete mellan uppfödare-tränare-ägare.
Föreläsningar
Därefter övergick seminariet till att handla om praktiska frågor. Jessica Strömberg, Stall
Rancho, med internationella erfarenheter från bl a Coolmore, berättade om unghästens
utveckling och behandling från föl till auktion.
Kristina Klintevall gav veterinära synpunkter på betäckning, dräktighet och fölning. Rent
praktiskt som uppfödare har hon nu flyttat den svenska avelsgränsen betydligt längre norrut,
eftersom hon verkar i Jämtland.
Lördagsmorgonen inleddes av Katarina Roth som informerade om hur det dräktiga stoet och
den växande hästen ska utfodras. Eftersom hästen är en gräsätare och grovtarmsjäsare, som
äter 14-18 timmar om dygnet, om den inte är i träning, är frågan om rätt foder av hög prioritet.
Rose-Marie Clark avslutade seminariet genom att med mycket illustrativa foton berätta om
korrekta och icke korrekta benställningar från tiden som föl till färdigvuxen häst. Hon redovisade också erfarenheter från hovvård i Australien, där man ligger långt framme.
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