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“
ör köpare av ettåringar har det varit Black 
Friday på auktionerna hela hösten. Det 
innebär att det varit en mycket dålig höst 
för de flesta uppfödarna av svenska ung-
hästar. Det har varit några auktioner under 
hösten. Den största var kriterieauktionen. 

Medelpriset blev 102.770 kr, medianen 60.000 kr och för-
säljningsprocenten 68 procent. Innan jag går vidare så har 
det diskuterats uppläggen på auktionerna. Det har visat 
sig att upplägget har mindre betydelse. Alla auktioner 
visar ungefär samma resultat. Det som skiljer är medelpri-
set som egentligen bara visar att det fanns några mycket 
dyra hästar med på den auktionen. Det som är allvarligt 
är att det saknas köpare som är villiga att betala ens pro-
duktionskostnaden på våra unghästar. Produktionskost-
naden för en ettåring består av kostnaden för ”uppehälle” 
för föl och sto under cirka ett år, veterinärkostnader, 
bokningsavgift, förberedelser för auktion, anmälnings-
avgift och resor. Detta tillsammans blir minst 100 000 kr. 
Till det kommer levandefölavgiften på mellan 50-150 000 
kr. Således gör de flesta uppfödarna en stor förlust på sin 
verksamhet.

Hur länge kommer ”den vanliga” uppfödaren orka hålla 
på? En nyligen gjord uppfödare-enkät visar inga roliga 
siffror. Det är inte bara ekonomiskt utan även, och ibland 
mest, den djupa besvikelse uppfödaren känner när unghäs-
ten man gjort allt man kan för att föda upp 
och presentera på ett professionellt sätt blir 
bortslumpad och ibland osåld. Köparen har 
fyndat på uppfödarens bekostnad. Black 
Friday hela hösten.
 Det uppfödaren nu kan hoppas på är att 
hästen kommer till en tränare som kan göra 
hästen till en bra tävlingshäst och därige-
nom få uppfödarpremier. Har uppfödaren 
gjort sin häst så intressant att internationella 
köpare kliver in så går uppfödaren på en nit. 
Uppfödarpremierna uteblir för de flesta lopp 
utanför Sverige. Så galet har det blivit. Ett fel-

aktigt beslut togs för något år sedan och trots att ASVT gång 
på gång och verkligen ihärdigt uppvaktat ST att beslutet 
måste ändras händer ingenting!  
 ”Midnatt råder, tyst det är i husen, tyst i husen, alla sova, 
släckta äro ljusen, äro ljusen, Tipp tapp, tippe - tippe -tipp, 
tapp, tipp, tipp, tapp.”
 Släckta var dock inte ljusen när man med den berusades 
envishet gick ut i media och meddelade att det minsann inte 
skulle bli några mer pengar till de aktiva. Veckorna innan 
auktionssäsongen! Detta trots att de flesta förtroendevalda 
på möten tyckte att det inte var rätt tid att spara i fonder när 
kostnaderna går upp och nu skenar, vilket gör att alla aktiva 
har ekonomiska problem. 

Vad gör man då för att försöka tillskjuta pengar? Vad 
gör då ägarna av ATG? Det vill säga ST.
Ser man till att ATG presterar bättre?  ATG är nöjda och 
säger att allt går enligt plan när resultatet minskar och 
kostnaderna ökar. Nej, man väntar och ser vad man kan få 
till slut.
 Vilka ägare av ett företag som helst skulle ryta till och 
kräva mer utdelning! Men inte ST. Nej.
 ” Midnatt råder tyst det är i husen ………”
 Eftersom det snart är jul avslutar jag med en vers till ur 
samma julsång tillönskad ST som uppfödarna är väldigt 
beroende av:
 ”Natten lider. Snart de tomtar snälla, tomtar snälla, 

kvickt och näpet allt i ordning ställa, ordning 
ställa Tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, 
tipp, tapp” 

God Jul och Gott Nytt År önskar jag alla 
uppfödare, styrelse och kansli och ett särskilt 
tack till kansliet för ett som vanligt väl genom-
fört år.

Ingemar

Black Friday hela 
hösten ! 
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