Færøske heste - Truet

Sikre avls-

resultater

Føllets sundhed grundlægges i moders
liv, og korrekt sammensætning af
®ěȱȱȱȱȱ
derfor vigtig for avlsresultatet
Høj kvalitet – lav mængde

H

istorien om den færøske hest
lyder, at der på et tidspunkt
kun var fem tilbage. Fire
hopper og en hingst. Dyrlægen var kaldt ud til kastration og stod
nærmest klar til at snippe, da han blev
stoppet. Det var således mildt sagt på
et hængende hår, at den lokale færøske
hesterace blev reddet.
I dag er arbejdet mere organiseret, og
der er i skrivende stund 75 heste med
de seneste tre føl fra i år. En overvægt
af hingste gør det lidt vanskeligt, men
folkene bag avlen er fortrøstningsfulde,
og de har overvundet hindringer såsom
en bakterie, der gav hopperne problemer
med drægtighed. Hvert år rejser dyrlæge
Jorun Sumberg-Olsen fra Danmark til
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Beta-Caroten-Hvidløg
Tilskud til avlshopper og -hingste
- dækker avlshestens øgede behov for
 FDURWHQYLWDPLQ(RJƻIHGWV\UHU
- fremmer brunst og en god follikeldannelse
YLDKRSSHQVP ONInUI¡OOHWHNVWUDǃFDURWHQ
(vit. A), der beskytter mod infektioner
FohlenGold®
Fulddækkende foder til alle føl og ungheste
sikrer jævn og stabil udvikling
- 100% GMO-fri
- afstemte proteinog energikilder
- organiske mineraler og
sporstoffer
- urter, havalger, olier
og olieholdige frø
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■ Tekst og foto: Anne Mette Holm Halvorsen

EquiLac®
Behovsorienteret hoppefoder
- afbalanceret protein-/energiindhold
- højt indhold af essentielle aminosyrer
- behovsoptimeret forhold mellem sporstoffer
- forbereder hoppen på laktation
og fremtidig drægtighed

Links

✽✽ www.ffr.fo
✽✽ Facebook: Felagid Føroysk Ross
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Den færøske hest
er en truet dyreart

Færøerne for at behandle og inseminere hopperne. Hun ejer
selv en avlshingst nu, Prins.
En stor del af de færøske heste endte deres liv i de britiske
kulminer i 1960’erne, hvor de ligesom shetlandsponyerne levede
en kummerlig tilværelse. På den måde mistede øerne en del af
den oprindelige bestand, som man mener, har været oppe på
omkring 1.000.
Dorthea Joensen fra Signabøur er blandt dem, der arbejder
seriøst med avlen, og hun har selv otte færøske heste. En enkelt
hingst på et år er til salg, men det er ønsket, at den skal forblive
hingst, og det gør det vanskeligere at finde den rigtige køber.
Den sorte avlshingst Stormur er en virkelig flot hest, som straks
tiltrækker sig opmærksomhed, når man ser den. Her kan man
se, hvor flot den færøske hest kan være, når den er fodret rigtigt
fra føl. Det kan være svært med nogle af de ældre heste, da
forholdene var anderledes dengang.
Den færøske hest er i familie med islænderen, og det er blevet
muligt at få racen registreret separat i den islandske avlsdatabase, World Fengur, hvis man kan rejse den nødvendige kapital.
Der mangler omkring 50.000,- i at nå målet. Tølten burde være
til at finde i den færøske hest, men den er typisk lidt mindre
end islænderen, og derfor bruges den ofte til børn. Voksne på
op til 70-80 kg skulle dog også kunne ride især de lidt større
eksemplarer af racen.
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