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Fuxarna Pastisse Hale Bop och Oberon släpps ut i det fria av Marianne Hedberg och Kicki Ek. Treåriga Pastisse Hale Bop är till salu, men att sälja svenskavlade unghästar går trögt. 
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SPECIAL REPORTAGE

HÄSTUPPFÖDAREN  Marianne Hedberg 
tar emot på stallplan. Hennes blon-
da hår är uppsatt i en tofs och hon 
hälsar glatt med ett fast handslag. 
Hon har varit inom avelsbranschen 
i tio år. För att ha råd driver hon 
gården tillsammans med en annan 
familj och jobbar samtidigt deltid 
som IT-tekniker i Stockholm. 

Plötsligt släntrar den 33-åriga 

shetlandsponnyn Valle förbi. Han 
vill hälsa på gästerna och bli klap-
pad. Marianne är trött efter en natt 
med alldeles för lite sömn. Hon har 
gått upp en gång i halvtimmen för 
att se till det dräktiga stoet. De har 
ett rum intill stallet där det fi nns 
en säng och en monitor till den 
övervakningskamera som fi nns i 
Corunas box. 

– En fölning tar bara 20–30 
 minuter. Så det gäller att vara be-
redd. Om fölet fastnar med ett ben 
eller något går snett så kan det gå 
käpprätt åt skogen, säger hon med 
eftertryck. 

Gården är på 54 hektar med 
fl era stora faluröda lador och hus, 
som är omgivna av skog och gräs-
planer. I stallet fi nns det 24 häs-
tar, varav nio är Mariannes och 
hennes kompanjons. Vårsolen 
värmer och det enda som hörs är 
fågelkvitter. 

HÄSTGÅRDEN INHYSER OCKSÅ  en se-
minstation. Marianne Hedberg 
berättar stolt att hon och hen-
nes kompanjon har avlat fram 

15 egna hopp- och dressyrhästar. 
Men verksamheten är ingen billig 
historia. En inseminationsprocess
kostar 15 000 kronor och att föda 
upp ett föl kostar 40 000 kronor. 
På Flinkbacken inseminerades 
65 hästar 2007. Förra året föll an-

talet betäckningar till 45 stycken. 
Marianne berättar att föreningen 
Häst i Heby tagit fram statistik och 
enligt dem lönar sig uppfödnings-
verksamhet minst ekonomiskt. 
Tränarverksamhet och inackor-
dering är det som ger mest lön 
för mödan.

 – Det är svårt att sälja unghäs-
tar under två år. Det går bara att 
sälja inridna tre- till fyraåringar 
– och det kostar ju en slant innan 
en häst fyller fyra år. Ett vanligt 
pris för en fyraåring är 75 000 och 
då går du plus minus noll. Man får 
aldrig betalt för sin tid utan bara 
för sina omkostnader. Förra året 
avstod många från att betäcka 
sina hästar och jag hörde att be-

På Flinkbackens gård utanför Enköping går man 
i väntans tider. När DN Ekonomi hälsar på har 
det dräktiga stoet Coruna gått en vecka över 
tiden. Glädjen över fölet må vara stor, men upp-
födning är ingen lönsam affär.

Uppfödning – ett hästjobb 

Ett vanligt pris 
för en fyraåring 

är 75 000 och då går du 
plus minus noll. Man får 
aldrig betalt för sin tid 
utan bara för sina om-
kostnader.
Marianne Hedberg, uppfödare
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Det dräktiga stoet Coruna har gått en vecka över tiden när DN Ekonomi 
hälsar på. Fölet kan komma när som helst.

Linslusen Alpgirl Nova hälsar nyfi ket på DN:s fotograf. I bakgrunden står Marianne Hedbergs dotter Åsa.
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Guldåren 1992 till 2004, när 
det var enkelt att sälja svenska 
hästar, är ett minne blott. 
Nu satsar Hästnäringens natio-
nella stiftelse, HNS, på att öka 
intresset för svensk hästavel 
och unghästar. 

HNS har fått anslag från staten för 
att utveckla den svenska aveln och 
hitta nya försäljningskanaler och 
marknadsföringsmetoder. Nyli-
gen arrangerade Svensk Galopp 
en hästauktion, ett utvecklingspro-
jekt som HNS fi nansierade, för två-
åriga tävlingsklara galopphästar 
på Täby Galopp. Ett arrangemang 
som inte genererade några sålda 
hästar, men som tydligt pekar på 
branschens problem.

– Den tiden då man satte in en 
annons i tidningen på fredagen och 
så var hästen såld på onsdagen är 
förbi. I dag är det mycket trögare. 
Hästauktionen på Täby Galopp är 
ett tecken på att vi försöker hitta 
nya marknadsplatser för hästupp-
födare. Galoppauktioner är van-
liga i de stora galoppnationerna, 
men här i Sverige är det relativt 
ovanligt, säger Stefan Johanson, 
HNS.

NÄR DN EKONOMI  ringer runt till fl era 
hästuppfödare menar många att 
det är svårt att få någon ekonomi 
i hästuppfödning. Branschorga-
nisationer försöker stimulera för-
säljningen genom segerbonusar på 
50 000 kronor och generellt höjda 
prissummor i sporten. 

Niklas Lindgren, vd för Avelsför-
eningen för svenska varmblodiga 
hästen, liksom HNS Stefan Johan-
son tror att importen av hästar från 
Europa kan spela in, men också att 
tillväxten av köpsugna hästmän-
niskor avtagit.

– Vi hör från många uppfödare 
att det blivit svårare att sälja ung-
hästar. Vi tror att konkurrensen 
blivit tuffare.

TYSKLAND, HOLLAND  och Danmark är 
stora konkurrenter till den svenska 
aveln. Det här innebär att mark-
nadsföringen av svenskfödda häs-
tar har blivit viktigare, säger Niklas 
Lindgren.

MARIANNE DALOS

GUIDE

Omsätter cirka 22 miljarder 
kronor varje år och skapar 
10 000 heltidstjänster. Om-
sättningen fördelas, i miljarder 
kronor: 

Spel och organisationer  12,5
Lantbruket  2,6
Trav och galopp  2,6 
Varor och tjänster  1,9
Ridsport  1 
Avel och uppfödning  0,9 
Turism  0,2

De branschrelaterade kring-
tjänsterna omsätter runt 26 
miljarder kronor och skapar cirka 
18 000 heltidstjänster.
Hästnäringen utgör 0,34 pro-
cent av BNP och genererar 
4,2 miljarder i skatteintäkter.
Näringen består av ungefär 
283 000 hästar fördelade på 
56 000 anläggningar. 
KÄLLA: HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA 

 STIFTELSE (HNS) OCH JORDBRUKSVERKET.

Hästnäringen

Svårt att 
få hästar 
sålda 

 med låg lönsamhet
täckningssiffrorna 2009 gick ned 
med 10–20 procent. Men med 
trav- och galopphästar är det helt 
annorlunda, där fi nns det helt and-
ra pengar, säger Marianne lite lätt 
uppgivet. 

VI RÖR OSS IN I  stallet där hästträ-
naren Elin Landing står och sadlar 
Mariannes femåriga hopphäst Be-
renike. Hon har hjälm på sig och 
ska precis rida Berenike. En häst-
tränare kan tjäna upp till tiotusen 
kronor i månaden. Elin och Mari-
anne kom i kontakt med varandra 
när Berenike kastade av alla ryttare 
som försökte rida henne. Elin drar 
vant åt hästsadeln med ett enkelt 
grepp och berättar att Berenike 

egentligen var framavlad som en 
dressyrhäst, men visade sig ha oa-
nade hopptalanger. 

– Hon tycker själv att hon är bäst 
och hon blir så arg när hon river. 
Hon vill bara vinna hela tiden! Hon 
har ett perfekt tävlingspsyke, det 
märks när man rider henne. Jag 
tror stenhårt på henne, säger Elin 
Landing bestämt. 

MARIANNE HADE INTE RÅD  med en 
hästtränare och för att lösa det eko-
nomiskt lät hon Elin bli delägare 
i Berenike mot att hon tränar och 
rider henne i tävlingar. 

Berenikes oanade talanger kan 
i framtiden generera mycket peng-
ar, om det vill sig väl. Vid olika täv-

lingar har hon hoppat 1,20 meter, 
vilket är max för en femårig häst. 
Vinner hon den högsta tävlingen, 
det vill säga 5-års championatet 
i Falsterbo, kan hon vinna 50 000 
kronor. Då går ena hälften till äga-
ren och den andra till uppfödaren. 
Men dessförinnan ska hon ha kla-
rat tre kvaltävlingar.

– Men allt handlar ju inte om peng-
ar. Man får så mycket tillbaka av häs-
tar, de gillar en som man är och det är 
mycket kärlek och värme. Vilka pro-
blem man än har är de som bortblåsta 
när man kliver in i stallet. Att hålla på 
med hästar handlar mer om ett sätt 
att leva, säger Marianne förnöjt.

MARIANNE DALOS

marianne.dalos@dn.se 08-738 10 00

I det välstädade stallet står Ikeapåsar med hö prydligt utanför varje box. 
Marianne leder in Cedna till hennes box. 


