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I detta nummer!
I skrivande stund är det en mörk och dimmig novemberkväll. Det blöta vädret har här i södern orsakat
otaliga hovbölder enligt hovslagare och veterinärer. Trist
och tråkigt. Men vad som är fantastiskt upplyftande är
alla dessa möten med människor som har lång erfarenhet av hästar inom olika dicipliner. Jag har hört otaliga intressanta historier genom åren som faktiskt borde
sparas på något sätt. Allt från att växa upp på gårdar på
50-talet med brukshästar till att träna och
sälja dressyrhästar på 80-talet.
Vilket fantastiskt hästland vi är! Så mycket kultur!
Alla dessa “hästvärldar”. Brukshästar, islandshästar,
hopphästar, dressyrhästar, fälttävlanshästar, galopphästar, travhästar, ponnys m.m m.m. Jag tror att vi
kunde lära oss mycket av varandra om man var mera
öppen. När man befinner sig i någon av dessa “världar”
är det nog lätt att utestänga “de andra”. Om man istället
haft ett öppet sinne gissar jag att man säkert hade kunnat snappa upp något från en “annan värld” som hade
varit betydelsefullt i t.e.x. träning. Tömkörning, markarbete, kontaktträning, röst, ja, det finns mängder av
metoder.
Jag gissar att ni som håller på med Brukshästar vet en
hel del om just detta. Ni har endast ett par tömmar och
er röst att jobba med. Ni förstår vikten av att skapa kontakt med era hästar. Ni blir en enhet i er uppgift.
Ni litar på varandra och ni gör ert jobb. Beundransvärt!
Jag tror att många hästmänniskor, i vilken “värld” dom
än befinner sig i, skulle kunna lära mycket av er.
Just i denna minut sitter Peder Fredricson och värmer
upp på framridningen inför en Super Grand Prix klass i
Globals Champions Tour i Prag. All In är väl förberedd
och är en häst helt i Peders smak. Hungrig, stark och
uthållig. Håll tummarna!
Vilka utmaningar man än ställs inför som ekipage
så önskar man ju allra bästa resultat.
Redaktör,
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Ordförande har ordet
Hej allihop, då var det dags för sista
numret av MH för detta år och precis
som i förra numret sitter jag på ett tåg,
denna gång på väg norrut och skriver
mina rader.
Anledningen till resan är ett möte och
en workshop i Ö-vik där jag ska träffa
kollegor i deras kommun och prata om
hur vi tänker kring vår natur och parkskötsel! Givetvis kommer användandet
av hästar att lysa igenom som en viktig
punkt. På eftermiddagen har Naturskyddsföreningen bjudit in mig att föreläsa om skapandet och skötsel av blommande ängsmarker på ett seminarium
och även här handlar skötselmetoden
av slåtter och uppsamling med hästdragna redskap.
Åter till verkligheten! Så har hösten
dragit in med en tidig, långa kalla regnskurar och novemberdimman har lagt
sig som en våt filt över dagarna. I morse
var det efter ett stilla regn igår påfruset
på vägarna så det kändes gott med
dubbdäcken på hästtransporten. Det
positiva är väl ändå att grundvattennivån stiger så sakta vilket är
bra för alla.
Inom styrelsen har arbetet gått framåt
så sakteliga och planerna för kommande seminarium börjar ta form,
se inbjudan på annan plats i tidningen. Det kommer att bli lite mer prak-

tiska övningar vilket kommer av alla
förfrågningar på sociala medier angående hur man sköter och underhåller
sin gamla slåttermaskin. Och om tiden
räcker till tittar vi även på andra redskap. Jag tror det blir riktigt kul att ta
del av andras erfarenheter och kunskap.
En annan fråga som har dykt upp och
som berör dom som kör mer yrkesmässigt är att vi ska försöka ordna en Pecf
certifiering som är lite mer anpassad för
oss som kör med hästar, det som finns
idag är riktad mot maskinförare vilket
har känts lite överdrivet, mer om det i
kommande nummer av MH.
Under kommande år har vi planerat att
resa till USA för att besöka det årliga
eventet Horse Progress Days som nästa år går av stapeln i Mt Hope i staten
Ohio. Jag var dit förra året och besökte lokala tillverkare och leverantörer
för att skapa lite kontakter och konstaterade att det inte är så svårt att fylla en
vecka med att åka runt och titta på olika saker, själva dagarna är den 3 och 4
juli.
Idén är att vi reser gemensamt med flyg
från Arlanda till New York, inrikesflyg nån timma till Cleveland där vi
har en hyrbil som tar et 15tal personer för några timmars färd komma fram
till Mt. Hope. Vi kommer att bo lite utspritt hemma hos olika Amishfamiljer
i närområdet där vi får prata på med
bästa engelskan och kanske hjälpa till

med sysslorna på gårdarna. Efter någon
vecka tar vi oss tillbaks till NY och vem
vet, en shoppingdag kanske! Sedan flyg
tillbaka till Sverige, Arlanda. Det kommer att vara ett begränsat antal platser så skicka gärna ett mejl om Du är
intresserad. Annars går livet sin gilla
gång, vi ser fram emot vår första jul på
gården och ett dilemma är var i huset
granen ska stå! Vi måste skapa nya traditioner helt enkelt och så hoppas vi
barn med sällskap vill komma och hänga med oss.
Under hösten har det gamla ladugårdsgolvet med båspall och foderbord bilats
bort och ett plant golv gjutits.
Skillnaden är fantastiskt och plötsligt vart begränsningarna att utnyttja ytan ett minne blott. Vi har ännu
inte bestämt vad vi ska göra förutom en
selkammare så det får framtiden utvisa.
En annan kul sak är antalet olika inlägg,
om och med arbetshästar som har florerat på olika tv kanaler och sociala medier den sista tiden. Det är bra ju mer vi
syns och jag tror inför jul så kommer de
flesta köra någon form av uppdrag kopplat till högtiden. Som en extra puff har
vi ett nytt ord inom hästkörning, vrånghållning! Smaka på det!

Hälsningar Tom Meurling

Medlemskap
Moderna Hästkrafter är en medlemstidning för
föreningen Sveriges Hästkörare, som kommer ut med
4 nummer om året.
Medlemsavgiften är 390 kr/huvudmedlem +20kr/
familjemedlem och betalas årligen.
Medlem blir du enklast genom att gå in på
www.hastkorare.se, klicka vidare till “medlemskap”
och fyll i formuläret. Därefter kommer en faktura på
medlemsavgiften. Har du inte tillgång till internet erlägger du avgift på nedanstående bankgiro med namn
och adress tydligt textat, även namn och födelseår på
ev. familjemedlemmar.
När avgiften är erlagd kommer en bekräftelse på
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medlemsskapet samt
informationsmaterial om
föreningen.
Därefter får du Moderna Hästkrafter hem i brevlådan
fyra gånger per år, så länge du är medlem!
Bg 5727-1975
OBS! Om du bor utanför Sverige betalar du
genom att använda vårt IBAN-nummer.
Swift/bic: SWEDSESS
IBAN nr: SE 2880000823961532061098

I förra numret (MH nr 3-19) sid 16-17, “Sommarkurs i hästkörning” hamnade fel
bilder till rätt text... Vi i redaktionen ber om ursäkt för detta och vi kommer lägga in
ett kollage med härliga sommarkursbilder i kommande nummer av tidningen.

Inbjudan till Stämma och Seminarium 2020
2020 års stämma med seminarium hålls den
här gången på västkusten närmare bestämt
på Ästad Vingård som ligger några mil
söder om Varberg.
(https://astadvingard.se/)
Tema för seminariet handlar om
brukande och underhåll av slåttermaskiner och andra vallmaskiner för häst. Vi
kommer att ha ett flertal olika maskiner på
plats för att under handledning
plocka isär och ihop dessa för att lära sig
mer om dom olika typerna och dess
inställningar.
Som alternativ kan man spendera några
timmar med Selmakare Veronica Pietch.
På söndagen kommer vi göra ett studiebesök med lunch på Äskhult by.

Ästad Vingård

Ästad Vingård

VARBERG

E6

Datum är fredag den 24 till söndag den 26
april och själva årsstämman hålls på lördag
eftermiddag.
Kostnaden för stämman och alla måltider
är 1700:- till det tillkommer boende där man
kan bo på själva vingården för 960:- för två
nätter eller själv leta annat i närheten.
Det finns möjlighet till husvagnplats med ett
begränsat antal eluttag.

FALKENBERG

Äskhult By

Anmälan till Jessica Bergqvist:
070 662 72 37
eller ännu hellre på mejl till:
breavad@gmail.com
Välkomna till en intressant helg
och glöm inte overallen!

Huggarvagn,
Kranman 30-70

Sä
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Hondamotor. Ventilpaket 5 spak, + 2 hydrauliska
stödben. Boogie. För parhäst. Bromsar mekaniska.
Hjul 10-80-12. Kvalitets hydraulpump ifrån Voac.
Mkt gott skick, endast sporadiskt använd.
Säljes för kunds räkning
Jonas Claesson Lantmännen maskin
Tel: 0730-52 32 69
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Slåtter

TEMA

Redan på järnålder slog man
sitt hö med lie, dom såg lite
annorlunda ut än idag! Korta
och med kortare skaft. Före
den så var det den klassiska
skäran som återfinns på en
inte helt okänd flagga.
Men i början på 1800 talet
kom så slåttermaskinen, det
tog ytterligare ett 50tal år innan den slog igenom ordentligt och det var en stor förbättring i höbärgningen och
det var i samma veva som

man började odla gräs till hö
på åkermark vilket krävdes
när man kör slåttermaskin.
Jag har ett flertal gånger slagit både fornlämningsområden och gamla torparängar med häst och det är ett
konststycke att sladda runt
alla hinder och gropar, Dom
kom från USA men ganska
snart kopierades dom av olika svenska tillverkare och det
finns en uppsjö av modeller
och storlekar. Funktionen

En hjulräfsa i arbete.

En rysk slåttermaskin med snarlik konstruktion.

Slåttermaskinerna på I&J Manufacturings gårdsplan i Pennsylvania färdiga för leverans.

är kort beskrivet, att hjulens rotation
vid körning går via en mer eller mindre
avancerad växellåda till en vevstake som
gör att kniven går fram och tillbaka i balken. I början var det öppna växellådor men
så småningom blev dom inkapslade och
smordes via oljebad. Detta var lättare för
hästen att dra men det kräver ändå hästar

6

i god form för att orka med en heldag.
Alla höj och inställningsfunktioner görs
med diverse spakar. Fördelen med kniven
är den skärande funktionen vilket ger bättre förutsättningar för örter och blommor
att komma igen. I moderna traktorslåttermaskiner slås materialet av vilket ger
gräs en fördel i återväxten. Sen beror det

förstås på i vilket syfte vi kör med hästslåtter men inom naturvårdsarbetet har man
en klar plats i konkurrens med andra metoder. Under nästa års seminarium kommer vi lägga mycket tid på slåttermaskinens funktion och underhåll så passa på att
boka in datumet redan nu i kalendern. Inbjudan finns på sidan 5 i tidningen.

Föreningen

SVERIGES
HÄSTKÖRARE

Almanacka 2020

2020
Kusken Grop-Folke Persson kör massaved med ardennervalacken Titan.
Foto: Privat
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Föreningen

2020
Dunder född 2017. Ägare: Pauline Gunnman
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Föreningen

2020
12-hovsdriven griplastarvagn. Vid spakarna Anders Finnstedt.
Foto: Henrik Wikström, Skogsstyrelsen Östersund
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Föreningen

2020
Tommy Johansson vårbrukar med sina ardennerhästar. Foto: Carina Eriksson
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Föreningen

2020
Swedish Ardennes mare Jasmine working on a Pioneer spiketoothharrow
preparing a garden plot for potatoplanting in Tuntange (Luxembourg)
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Föreningen

2020
Ardennern Ture med kusk Jenny de Carvalho från midsommarfirande
på Balteryds hembygdsgård i Tibro. Foto Elof Johansson
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Föreningen

2020
Vi for från Jädraås till Högbo bruk, för att fira Föreningen Nordsvenska Hästens Hästdag.
På gammalt vis, på forbönders vis, som traditionen bjuder och med allt som sommaren erbjuder.
Inskickat av Göran Molin
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Föreningen

2020

Gotlandsrussen Lojstark och Lojstabil, 5 år gamla och kusken Lars Hellsten på Almnäs gård,
utanför Hjo där Vagnhistoriska hade en vagnparad. Vagnen är en amerikansk Pinseated buggy
från 1900.
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Föreningen

2020

Bildtext: Jenny Olofsson tävlar i skogskörning, SM 2019 med sin Pöjo.
Foto: Bengt Håkansson
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Föreningen

2020

Fuxen heter Izidor (av Bofride, 8år, 82cm), svarta heter Bofrides Myztery, (14år, 80cm.).
Kusken är Karolina Lidén och finns strax utanför Jönköping
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Föreningen

2020

Det är ardennervalacken Emir, f 08 och kompisen Sixten, f 16, från
Obbola i Umeå. Kim Isaksson skulle det stå.

SVERIGES
HÄSTKÖRARE

Föreningen

2020

Dalarna Femund forkörarförening på väg mot Röros marknad, Norge.

SVERIGES
HÄSTKÖRARE

Föreningen

Tack för alla bidrag!
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VI ÖNSKAR ALLA LÄSARE EN RIKTIGT

God Jul och Gott Nytt År

070-397 49 67

www.orsavagnen.se

GOTT SLÄDFÖRE!
önskar vi på kuskutbildningen
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073-350 20 57 | sjm-julsgard.se
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Årets Hästkörare

2020

Medlemmar nominerar medlemmar genom att skicka in förslag med en motivering till
ordförande. Styrelsen väljer ut en av de nominerade. Personer ur sittande styrelse får ej
nomineras.
För att bli årets Hästkörare är
man till exempel:
Duktig Inspiratör, ambassadör och marknadsförare av
körhästar. Lång och trogen
tjänst, såväl som uppstickare.
Synliggör hästkörning.
Nytänkande.
Visar en entreprenörsanda
med god värdegrund.
Betydande insatser för alla
Sveriges Hästkörare.

Tidigare års hästkörare:
2014 Lars-Olov Lundgren, tilldelad i Tenhult
2015 Tur och Ton, tilldelad i Perstorp
2016 Roland Wirenborg, tilldelad i Hälsingland
2017 Lars-Åke Johansson, tilldelad i Högbo
2018 Lena Casselbrant, tilldelad i Högbo
2019 Sigvard Gustavsson, tilldelad på Wången

Resultat från SM
i plöjning med häst
1.

Linus Elmelid 179,5

2.

Johan Eriksson 174,7

3.

Sigvard Gustavsson 162,9

4.

Jonas Karlsson 157,4

5.

Pär Eriksson 157,1

6.

Göran Johansson 141,9

7.

Kjell Brinkby 134,2
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Anmälan skickas till:
tom.meurling@tele2.se
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På

Kuskbocken
med...

Grop Folke Persson
80 år fyllda, bor tillsammans med Barbro i
Häradsbygden, Leksand. Dalarna.
Jag har jobbat i skogen med häst i hela
mitt liv, närmare bestämt mellan 1954 till
1992. Det aktiva hästlivet började med
häst i jordbruket för att senare övergå allt
mer till skogen. De första åren bodde vi
i skogskojor hela veckorna. Var hem och
hämtade mat på söndagarna. Så levde jag i
många år.

1. Hur kom du först i kontakt med
Föreningen Sveriges Hästkörare?
Garpenbergs skogshögskola kontaktade
mig, Storas sista hästkörare. Detta var i början på 1980 talet, de gjorde tidsstudier på
skogskörning och med min egentillverkade
skakelsläpa. 1987 bildades Föreningen Skogshästen. Vi var hästkörare runt omkring i
Sverige som jag kontaktade och Garpenberg
hade seminarium och föreningen bildades.

2. Vad har du/ni för
hästar och vad kör du/ni?
Jag har haft ardennerhästar, nordsvenska
bruks och en blandhäst som hade både ardenner och nordsvensk i sig. I dag har jag
en ardenner, Stjärn född 2004 som jag köpte
som treåring. Han används till turistkörning
och slädturer.

GropFolke och hans Stjärn

3. När och var blev du först
”hästbiten”?
Jag är uppväxt på en gård med två ardennerhästar. Det fanns även mjölkkor, där emot inga traktorer så allt
kördes med häst. Som femtonåring
började jag köra i skogen tillsammans
med min far.
1960 körde jag åt STORA skog.
Lånade häst av dem som de hade för
utlåning.
1962-66 körde jag på procent åt en
annan körare.
1967 köpte jag min första häst, Urban.
1968 körde jag åt Stora och köpte en
nordsvensk, Ludde.
1974 köpte jag Minigubben, även han

var en nordsvensk.
1977 kom ardennern Lukas från
Värmland. Det var en fantastisk häst.
Han var min arbetskamrat fram till
1992.
Jag köpte unghästar som jag tränade
till att bli bra arbetshästar. Dessa sålde
jag senare och många var glada över
att få köpa dem. Det blev åtta stycken.
Min sista arbetshäst blev Turbo som
köptes 1994. På gården i dag finns
Stjärn, ett stöd i livet.
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4. Vad är som driver dig/er
att använda hästen?
Hästen för mig har varit den bästa
arbetskompisen i skogen. Att använda den är miljövänligt och skogen
blir bra behandlad. Skogen mår bäst
när man kör med häst!

5. Vilken är din/er favoritkörning
och varför?
Inkörning av unghästar tycker jag är
givande, när man får fram bra körhästar.

6. Vad har du stående längst fram
i ditt vagnslider och vad använder
du det till?

Folke har medverkat i flertalet böcker

Det är vagnen till turistkörningen. På vintern
kommer en släde fram för turer till skogen. Det
finns även en slåttermaskin som används för slåttern vid Hjortnäs brygga. Och min skakelsläpa
för vindfällskörning.

7. Berätta något speciellt hästeller körminne du/ni varit med om.
Ett fint minne är när jag vann SM i skogskörning i
Jönköping.

8. Har du/ni något råd till alla som
håller på/vill hålla på med hästkörning?
Kan bara instämma i Våges tips från förra numret
av MH: Hitta dig en mentor, en erfaren person
som hållit på länge med hästar. Lämna allt annat
– ägna dig bara åt hästen!

9. Har du något ämne du skulle
vilja ta upp på ett framtida Hästkörarseminarium eller i Moderna
Hästkrafter?
Även i detta svar stödjer jag Våge. Att
fokusera mer på att hjälpa igång nyutbildade kuskar som vill jobba med hästföretagande.

10. Vem vill du/ni se på
Kuskbocken i nästa Moderna
Hästkrafter?
Arne Persson, Möklinta i Västmanland. Han
är en van hästkörare.

Tack Grop Folke för ditt bidrag till tidningen och
välkommen Arne Persson till nästa nummer!
/Redaktionen
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Reporterns kommentar
En solig men småkall måndag i november parkerade jag bilen precis
bredvid tillverkningen av Leksands Knäckebröd. I solen framför stallet
står Folke och väntar på mig.
Ett rejält handslag hälsar mig välkommen och vi börjar en liten rundvandring bland stall, förråd och timrade kojor. Folke berättar med stor
entuaism om allt som finns där. Redskap, hästar som kommit och gått
genom åren, vagnar, slädar, kälkar m.m. Naturligtvis besöker vi också
Stjärn i hagen. Han kommer och möter oss när Folke klappar i händerna. Jag ser i hans ögon att det finns ett lugn och mycket vänlighet i den
hästen. Efter en stund kommer Folkes sambo Barbro ut och undrar om
det inte är dags att komma in i värmen för en fikastund. Jag tackar
hjärtligt ja, och vi går in och sätter oss vid dukat bord. Folke har redan
svarat på alla de 10 frågor som På kuskbocken innehåller. Barbro har
hållit i pennan och hjälpt Folke att få svaren på pränt i pappersform.
Vi tittar i alla dessa foto och urklippspärmar som paret har sparat under Folkes yrkesverksamma år. Vi pratar och pratar och som alltid när
en har roligt går tiden alldeles för fort.
Jag avslutar mitt besök med att fråga hur ”GropFolke” fått sitt namn.
Och så som det är uppöver, är det vanligt att gårdsnamnet läggs till
tilltalsnamnet. Folkes far kom från byn Gropen som ligger 15 km väster
om Leksand och det har sedan fört vidare i leden. Jag lämnar Leksand
och Dalarna med en varm känsla i hjärtat! /Åsa Friman

Moderna hästkrafter nr 4 - 2019

Arbetshästen
i media

En titt på
SVT-play
Väldigt roligt att SVT lyft
fram brukshästen i olika
delar av vårt avlånga
land.
I Stockholm och i Skåne
har de regionala
nyheterna uppmärksammat både utbildningar
och arbetsuppdrag.
Det tackar vi för!
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Sigvard Gustavsson
L:a Frösboholma, 280 22 Vittsjö
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Starta årets älgjakt med att inspireras av historier
från storskogens män kryddat med recept från
Gimdalens södra jaktlag i Jämtland. Känn värmen från
tjärvedsbrasan och doften av nykokt kaffe. Låt er väl smaka!

World Best Cookbook

I gruppen ”Kött” tilldelades vi ”World Best Cookbook 2016”.
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Nu säljer vi vår vackre Eldar!
Ett välutvecklat hingstföl av god modell med mycket trevligt temperament.
Eldar är social, nyfiken och positiv. Van vid att stå uppbunden, kan lämnas i boxen utan mamma, kan
lämnas uppbunden med de andra hästarna i hagen när mamma tas ut på ridtur. Eldar kan utan problem gå promenad på egen hand med husse, möta bilar och gå i vatten. Eldar är van vid all typ av skötsel
så som att lyfta hovar, bli borstad och visiterad över hela kroppen. Han är invand med att ha liten loksele på sig, vi har dragit linor och slanor bredvid och efter honom. Han är inte bakrädd, litar på människor,
självständig och gosig.
Eldar har bedömts på unghingstbedömning med omdömet:
“Harmonisk, välutvecklad av god rastyp. Vackert huvud, välliggande bog, bra överlinje och kors. Något
bred hals. Välbenad och relativt korrekt. Vägvinnande skritt med god takt. Rörlig trav med god mekanik.”
Eldar är e: Elstad Blesen 2079 u: Elvan 23716
Mamma Elvan är diplomsto med 43 poäng exteriört, bästa treåriga kallblodssto i länet, trevlig körhäst
och ridhäst som kört bröllop, tränats i dressyr, trygg med mycket energi.
Vi ser gärna att Eldar kommer till en ägare som vill behålla honom som hingst, köra in honom och så
småningom visa och köra honom på hingstprov som treåring. 25 000 kr + moms
Vänliga hälsningar, Maria Lindberg / Journalist, fotograf & hästentreprenör. Telefon 0730466857

Loksele
Begagnad loksele använd till ardenner. Allt läder
nysytt 2007, välvårdad, nyligen insmord.
Mått c/c övre/nedre lokrem – 30”, c/c övre lokrem/
dragläder 18”.
Pris 2 500 kr
Tom Johansson,
mailadress: Tom.Johansson@kristinehamn.se

Efterlysning!
Denna kälke står på en färdasgård i
Dalarna. Själva banken kan fjädra
framåt. I rören sitter fjädrar som är
fästade i bankens baksida. Det sitter
även fjädrar som fäster bakkälkens
medar med framkälkens.
Vet du något får du gärna maila till
redaktionen,
hultsbrukshastar@hotmail.com

www.hastkorare.se

I NÄSTA NUMMER:
Temat för nästa nummer av
Moderna Hästkrafter kommer vara:

När hästen
briljerade!
Har ni någon bra historia om när
Er häst gjorde det där lilla extra?
Det kan vara stort eller smått.

Välkomna med era berättelser till
nästa nummer av Moderna Hästkrafter,
gärna med högupplösta bilder.
Bidra gärna även med insändare
och information om kommande
aktiviteter!
Skicka material till:
redaktor@hastkorare.se

Manusstopp för MH nr 1 2020: 15e februari, planerad utgivning: 15e mars
39

Posttidning B
Returadress:
Föreningen Sveriges Hästkörare
Sigvard Gustavsson
L:a Frösboholma, 280 22 Vittsjö

Trygg redan i väntans tider
SPECIALPRIS

Ä LGKÖ
TT & P
E

225:RAN IN

inkl moms + frakt

ord. pris 295:-

ÄLGKÖ
&PER ATT
N

INGEN
VA

GEN V
ANLIG
KOK

EN BO
K OM
OC H M
ED GI
M DA LE

NLIG K
OKBOK
G

NS SÖ
DR A JA
KT LA

I ÖS TR
A

JÄ M TL

AN D AV
LE IF M
IL LI

NG

BOK A
V LEIF
MILLIN
G

Starta årets älgjakt med att inspireras av historier
från storskogens män kryddat med recept från
Gimdalens södra jaktlag i Jämtland. Känn värmen från
tjärvedsbrasan och doften av nykokt kaffe. Låt er väl smaka!

World Best Cookbook

I gruppen ”Kött” tilldelades vi ”World Best Cookbook 2016”.
a Andersson. AB.
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Agria future ger dig maximalt skydd för ditt foster och föl, från
dräktighet tills att fölet är 30 dagar gammalt. När du sedan försäkrar
ditt föl i A1 Safe får du vårt mest omfattande försäkringsskydd för
din nyfödda stjärna.

Vill du veta mer? Ring 0775- 88 88 88
eller hitta din lokala säljare på agria.se
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppen specialistbolag för djur- och grödaförsäkring

