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Den 4-6 juni 2015 deltog Maxe, Pälle och Bergs Lilla My på 
Nordens största skogsmässa, Skogselmia utanför Jönköping. 
Tillsammans med kuskarna Agne Arnesson och Jenny 
Olofsson gjorde de fantastisk fin PR för nordsvensken. Agne 
och Jenny svarade med glädje en stor mängd frågvisa och 
nyfikna besökare.  Hästsällskapet utgjorde en oas av härlig 
harmonisk stämning i skogen. Hästarna lät sig klappas, 
fotograferas, köra runt, lasta av,  lasta på, backa hit och dit. 
De visade skickligt hur man lastar skogsvagnen på släpvagn 
för vidare transport och fick varma applåder av publiken. 
Nu var de inte där för att göra PR för rasen utan för att visa 
fram skogsredskap från Nicklassons ATV vilket de gjorde 
med bravur. Sverige är idag ledande i Europa när det gäller 
tillverkning av hästdragna skogsredskap och skogsvagnar.  
Text och foto: Christel Carlsson

NordsveNska hästar på  NordeNs största skogsmässa

Din idé kan bli verklighet!

Det nya innovationsstödet i landsbygdsprogrammet ger dig 
unika möjligheter.

Du har möjlighet att utveckla din idé och hitta en lösning • 
på en utmaning tillsammans med någon eller några andra i 
en innovationsgrupp.
Du kan få hjälp att hitta samarbetspartners var som helst i • 
Sverige och i något annat EU-land
Du och de andra får via stödet betalt för eget arbete, • 
material, tester, möten och resor. 

Stödet gäller jordbruk, trädgård och rennäringen. Stödet gäller 
inte skog, vattenbruk eller allmän landsbygdsutveckling.  Det 
kommer att kunna sökas hos Jordbruksverket i september 2015.

Under 2015-2016 är det gröna näringar, innovationer i 
jordbruket, lokalt ledd utveckling, integration, naturturism, 
service i landsbygder och unga i landsbygdsutveckling som 
styrgruppen har som prioritet. 

Läs mer om Landsbygdsnätverket: 
www.landsbygdsnätverket.se
Även hela Europa knyts ihop i ett nätverk som gör att det 
byggs broar mellan praktiskt lantbruk, rådgivning, och 
forskning inom och mellan länder.
www.landsbygdsnatverket.se / eip eller
kontakta Inger Perhson, samordnare för det nationella 
innovationsnätverket  Tel: 0729- 77 59 01  
E-post: inger.pehrson@jordbruksverket.se

sChaFF mat päerd 
ScHAff MAT PÄERD (Work with horses) är en icke 
vinstdrivande organisation i Luxemburg vars syfte är

Att främja forskning om välfärd för dragdjur• 
Att utveckla ny utrustning för dragdjur• 
Att publicera information om ämnet dragdjur, utrustning • 
och välfärd för dragdjur
Att aktivt delta i kunskapsutbyte syftar till att förbättra • 
levnads- och arbetsvillkoren av dragdjur

ScHAff MAT PÄERD främsta mål är att skapa 
synergieffekter och överföring av teknik om nya redskap, 
förbättrade selar liksom nya metoder för kommunicera på med 
hästar. för mer  information:  www.schaffmatpaerd.org


