
Jag heter Anna Svensson och bor i Heby utanför Uppsala med man och tre barn.  

Hästintresset har jag haft sedan barnsben, men då vi flyttat en hel del pga min fars utlandsarbeten, 

kunde jag skaffa egen häst först som 17-åring hemma i Sverige. Jag föll för en ung arabhingst och 

därefter halkade jag in i halvblodsaveln då jag fann ett underbart vackert sto. Hon lämnade flera fina 

föl varav den sista dottern nu kommit tillbaka hem som avelssto igen.  

Efter att ha insett att ridningen inte är mitt största intresse utan aveln, så köpte jag min första 

minishetland, Ehros 1. Han bor fortfarande hos oss och glädjer många barn i skolor, förskolor och vid 

andra jippon där han bjuder på rid- eller körturer ibland tillsammans med vår åsna och b-ponny som 

alla är lika fantastiskt trygga och snälla. Med åren har intresset för aveln bara vuxit sig starkare, och 

att få följa ett föl från födsel till vuxen ponny och att få se ponnyerna leva naturligt i flock på stora 

marker är en sann glädje varje dag.  

Jag ställer ut ponnyerna en del, men är ingen tävlingsmänniska utan gör det mest för att meritera 

mina avelsdjur. Att träffas socialt är också roligt vid dessa tillfällen.  

Hemma består hästflocken för tillfället av 3 godkända shetlandshingstar och 3 godkända Welsh 

mountainhingstar, avelsston i både mini och standard liksom Welsh mountains. Till det ett gäng 

unghästar på tillväxt och så de udda ridhästarna. 

 Vi odlar vårt eget foder men har i övrigt ingen jordbruksverksamhet på gården, utan jag arbetar natt 

inom LSS omsorgen sedan 20 år medan min man har egen firma som rörmokare. 

Jag är också aktiv i allt som rör barnens skola och aktiviteter och brinner för att alla barn ska vara 

trygga och må bra.  

Till familjen hör också tre hundar och diverse andra djur. 

Jag hoppas jag kan bidra med att föra diskussioner och idéer framåt gällande aveln av 

shetlandsponnyn och föreningens utveckling för rasens bevarande och fortlevnad. 


