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Bakgrund
Enligt en rapport från Jordbruksverket (2012:14) ”Bevara, nyttja och utveckla –
handlingsprogam för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010‐2020”, ska
Länsstyrelsen i Gotlands län, Gotlands läns hushållningssällskap och
Russambetesföreningen på Lojsta hed utarbeta en långsiktig plan för
gotlandsrusshållningen på Lojsta hed (se utdrag ur rapporten nedan).
För att utarbeta den begärda planen bildades en arbetsgrupp i september 2011
bestående av Gotlands läns hushållningssällskaps VD Mats Pettersson,
Russambetesföreningen på Lojsta heds ordförande Hilding Norrby, tillsyningsmannen
på Lojsta hed Ingvar Andersson, länsveterinär Agneta Karlsson‐Norström, Gunilla Lexell,
samordnare för miljömålet Ett rikt odlingslandskap, Länsstyrelsens landsbygdsenhet
och Katarina Amér, kulturmiljövård, Länsstyrelsens Samhällsbyggnadsenhet. Fabian
Mebus, kulturvårdsstöd inom landskapsvård och biologiskt kulturarv,
Riksantikvarieämbetet, har hållits informerad om arbetet. Att nå målet under 2011 var
ej möjligt – ingen av berörda parter kände till rapporten och än mindre den begärda
planen. 2012 ligger planen klar och den har sammanställts av Katarina Amér.
Till planen har följande bilagor bifogats:
1. Bevarandeplan
2. Skötselplan
3. Kartering av skogen inom betesmarken
4. Kartor över området
5. Hingstar som verkat på Lojsta hed
6. Statistik gotlandsrusshingstar betäckningar 1960‐2011
I Jordbruksverkets rapport 2012:14 står följande:

”Plan för russhållningen på Lojsta hed, insats 27

Mål: Verksamheten på Lojsta hed är långsiktigt säkrad.
Syfte: Verksamheten har ett stort kulturhistoriskt värde. Flocken som hålls på Lojsta hed är det
närmaste man kan komma ett in situ hållande av gotlandsruss. Det är mycket angeläget att
verksamheten ges det stöd som krävs för att den ska få finnas kvar och fungera även i framtiden.
Genomförande: Hushållningssällskapet Gotland i samråd med Russambetesföreningen och
Länsstyrelsen i Gotlands län bör vara utförare som arbetar fram en plan för hur driften på Lojsta
hed ska säkras inför framtiden. Riksantikvarieämbetet hålls med hänsyn till russhållningens långa
historik informerade.
Uppföljning: Årlig rapportering om hur många djur som finns och flockens sammansättning och
uppdatering av planen för hur driften ska säkras på Lojsta hed.
Aktiviteter:
 Konsekvenser för driften av russreservatet bör beaktas i konsekvensutredningar avseende
djurskydd för häst så att verksamheten inte äventyras
 Plan för hur driften på Lojsta hed säkras för framtiden
 Vilka åtgärder behöver genomföras i en snar framtid
Tidsplan: målet är uppnått under 2011.”
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Plan för hur driften på Lojsta hed säkras för framtiden
Arbetsgruppen har diskuterat och kommit fram till följande 11 punkter för att
säkerställa gotlandsrussens bevarande på Lojsta hed.
Som grunddokument för gotlandsrusset som ras ligger Svenska russavelsföreningens
avelsplan (www.gotlandsruss.se).


Bevarandeplan för gotlandsrussen (stostammarna) på Lojsta hed
Flocken om ca 50 individer stammar från sex ursprungsston, födda sent 1800‐tal
– tidigt 1900‐tal. De sex ursprungsstona och deras avkommor fanns med när de
första gotlandsrussen slutligen fick en fristad på Lojsta hed tidigt 1900‐tal.
En bevarandeplan måste tas fram och innehålla tydligt formulerade mål för hur
representanter för de sex stostammarna säkert bevaras. Dokumentet bör
innehålla en beskrivning av hur arbetet bedrivits hittills (”förr”), en beskrivning
hur det fungerar idag (”nu”) och hur det bör fungera framåt. Frågor som bör
beaktas är t.ex. vilket minimiantal bör det finnas av varje linje för att anse linjen
som säkrad, vilka strategier ska genomföras för att stärka en svagt representerad
linje (t.ex. inköp, sparande av hingstföl av rätt linje m.m.).
Ett grunddokument för bevarandet upprättades under 2011. Den beskriver
flockens sammanställning fördelad på de sex stona. Bevarandeplanen uppdateras
varje år (bilaga 1). För gotlandsrussens skötsel finns en skötselplan (bilaga 2).
Dokumenten skall förankras hos Russambetesföreningen vid dess årsmöten.
För russtammen generellt i Sverige är stoflocken på Lojsta hed viktig på flera sätt,
både för sitt genetiska arv och för att flocken är stor. De hingstar som verkar på
heden, får naturligt vistas och interagera med ston och föl. Hingstarna får många
avkommor och ges en chans att visa vilka styrkor de har som förärvare. En
gotlandsrusshingst betäckte i snitt ca 3,97 ston år 2011. Totalt betäcktes 453 ston
av gotlandsrusshingstar och av de 140 hingstar som är godkända för avel, hade
114 st. löst betäckningslicens 2011. 2011 svenskregistrerades 323
gotlandsrussföl i Sverige (en uppskattning är att det kommer att födas under 300
gotlandsrussföl 2012). De ca 30 föl som föds varje år på Lojsta hed utgör m.a.o. en
betydande del av det totala antalet födda föl (bilaga 6).



Tillgång till tillräckligt med betesmark under en längre tid
En förutsättning för att flocken ska få fortsätta leva kvar i sin naturliga
omgivning, är att tillgången på betesmark, skogsmark och friskt vatten säkras
långsiktigt.
Ett område om ca 100 ha (nuvarande Vinterhagen) hägnades in i början på 1900‐
talet. Hushållningssällskapet träffade överenskommelse med Domänverket om
betesrätt på vissa delar av kronoparken på Lojsta hed och därmed erhölls
utökade betesmarker. Russägarna gemensamt skaffade ytterligare marker och
1932 uppgick betesarealen till 450 ha. Hushållningssällskapet lät inhägna
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området med hjälp av statliga medel.
Idag uppgår betesmarken till ca 650 ha efter det att Hushållningssällskapet 1984
förvärvat den tidigare domänverksägda skogen på Lojsta hed. Avsikten med
köpet var att trygga fortsatt russhållning på Lojsta hed. Betesområdet är uppdelat
på tre beteshagar: Vinterhagen, Sommarhagen och Hösthagen (bilaga 3).


Russägare, markägare m.fl. kommer överens om hur gotlandsrussen som
genetisk levande bank ska bibehållas
Ett viktigt led i den långsiktiga driften för gotlandsrussen, är att deras värde som
en levande genetisk bank och som en naturlig del av Lojsta hed förankras hos
markägare, russägare och andra intressenter av området.



Smittskydd.
Då gotlandsrussen kan drabbas hårt av utifrån införda smittor, skall information
om detta gentemot besökare hållas aktuell och tydliggöras. En utredning bör
göras och en plan utarbetas när det gäller smittskydd vid t.ex. premieringen,
vaccineringar m.m.



Brandskyddsplan
I händelse av brand på heden finns en brandskyddsplan upprättad för hur
gotlandsrussen ska kunna föras i säkerhet ur hagarna (bilaga 2).



Tillsyningsmannen säkerställs
För gotlandsrussens dagliga tillsyn, fodring, kontroll av fölningar och fölungar
och allmän skötsel av stängsel m.m. finns en tillsyningsman på halvtid. För
närvarande finansieras tillsyningsmannens lön genom medel från Länsstyrelsens
kulturmiljöanslag (gäller t.o.m. 2015).



Tydlig skötselplan för hela området
En övergripande strategi för skötseln av skog och mark inom beteshagarna bör
tas fram för att låta gotlandsrussen vara en naturlig del i områdena även utanför
naturreservaten. Strategin måste förstås kommuniceras med alla markägare.
En förutsättning för att gotlandsrussen ska kunna få skydd och bete året runt är
att skogens ålderssammansättning och struktur är varierad. En skogskartering är
genomförd av Skogsstyrelsen på uppdrag av Hushållningssällskapet år 1996.
Karteringen visar hur de olika bestånden i skogen åldras. Då karteringen är
föråldrad och avverkningar har skett sedan den genomfördes, bör den revideras
under de närmaste åren (bilaga 4).



Vindkraft och annan exploatering hålls utanför området
All påverkan i området påverkar gotlandsrussen direkt eller indirekt. En del
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exploatering kan ge minskad betesareal, vilket påverkar hur stor flock som kan
hållas. Annan exploatering som kräver utbyggnad av vägnätet, kan leda till ökad
biltrafik inom området och därmed störningar för flocken. Viss typ av
exploatering kan också påverka upplevelsen av Lojsta hed och gotlandsrussen
som besöksmål.
Russambetesföreningen skrev i ett yttrande till Region Gotlands översiktsplan
2010‐2025:
”Russambetesföreningen ser med stor oro på planerna för vindkraftetableringar på
Lojsta hed. Ett oundvikligt krav är att russparkens tre beteshagar fredas liksom
russparkens närområde. Uppförande av vindkraftverk med tillhörande
skogsavverkning, vägdragning, byggande av ställverk, dragning av kabelnät m.m.
skulle innebära att upplevelsemiljön går förlorad och därmed kan russhållningen
på Lojsta hed inte fortsätta på ett naturligt sätt och i sin ursprungliga miljö. En
mångtusenårig tradition och ett unikt gotländskt kulturarv kan inte föras vidare
till kommande generationer ”.


Långsiktig plan för större investeringar
En plan bör utarbetas med avseende på behov av större investeringar t.ex.
investeringar i stängsel, bandtun, parkeringsplats, inköp eller arrende av mark.



Besöksplatsen utvecklas med avseende på information och tillgänglighet
Att utöka tillgängligheten och samtidigt värna om russflocken är en balansgång.
Det som går att förbättra med avseende på tillgänglighet är informationen om
gotlandsrussen både digitalt och på plats samt utvecklandet av
premieringsplatsen med omnejd. Guidade turer kan genomföras med kunniga
guider under rätt säsong och i begränsad omfattning för att inte störa hästarna.
Under premieringsdagen (sista måndagen i juli månad) och andra tillfällen då
flocken samlas ihop, är tillgängligheten till hästarna god, även för barnfamiljer
och personer med funktionsnedsättningar. Alla ska ges en möjlighet att få se och
uppleva Lojstas gotlandsruss på nära håll. Dessa dagar är det dock extra viktigt
att beakta smittorisken för gotlandsrussen på Lojsta.



Gotlandsrussets roll som en del av den vilda och ursprungliga faunan på
Gotland.
Gotlandsrussen har varit en del av faunan på Gotland sedan mycket lång tid både
som en vild häst och som ett halvvilt husdjur. I avsaknad av större klövdjur har
gotlandsrussen fyllt en nisch som betesdjur i skogsmarkerna och bidragit till
variation och biologisk mångfald i skogarna. Gotlandsrussen har formats efter
landskapet och dess klimat och betesförhållanden.
För de båda naturreservaten inom beteshagarna, Botes källmyr och Mallgårds
källmyr, är russbetet en förutsättning för att naturvärdena ska bibehållas. Betet
har även påtagligt påverkat skogen vid Botes källmyr med stigar och ett luckigt
och varierat trädskikt.
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Att lyfta gotlandsrusset som en del av Gotlands ”vilda ”arv och artens betydelse
för landskapets danande är en viktig fråga. Som av följd kan också utredas
lämpligheten att använda just gotlandsrusset som beteshävdare i vissa typer av
marker.
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Vilka åtgärder behöver genomföras i en snar framtid?
För att nå fram till punkterna i förra stycket har följande åtgärdplaner utarbetats:


Strategiskt arbete för att bevara genetiskt stomaterial
Bevarandeplanen för stostammarna uppdateras varje år med avseende på
flockens sammansättning och förankras hos russägarna på
Russambetesföreningens årsmöten.
Under 2012 och 2013 bör bevarandeplanen kompletteras och utvecklas med
avseende på hur arbetet bedrivits förr, hur arbetet bedrivs idag och hur arbetet
kan se ut framöver. Frågor som bör beaktas inom bevarandeplanen är t.ex. vilket
är minimiantalet av varje stolinje för att dessa ska bevaras, vilka strategier som
ska gälla med avseende att stärka en svagt representerad linje. En strategi kan
vara att ”punktmarkera” ett genetiskt viktigt hingstföl för att försöka få fram en
godkänd hingst i avel och på så sätt få ”tillbaka” en stolinje. För att få
långsiktighet och säkerhet i arbetet, kan kontakter med t.ex. genetiker vara av
stort värde.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen och Hushållningssällskapet 2012‐
2013



Tillgången på betesmark säkras
En grundförutsättning för russflockens fortsatta närvaro på Lojsta hed är att det
finns tillräckligt med betesmark, friskt vatten och skog för skydd. Från början var
markägare och russägare i stort sett samma personer. Intressekonflikter mellan
mark‐ och russägare var få.
I dagsläget ägs markerna av omkring 25 privata markägare som upplåter sin
mark till russbete samt Hushållningssällskapet och Naturvårdsverket. Muntliga
överenskommelser behöver ses över och formaliseras genom avtal,
reservatsbildande eller andra långsiktiga åtgärder t.ex. markinköp.
Utförare och tidsplan: Hushållningssällskapet i samråd med
Russambetesföreningen ser över hur markägaravtal kan se ut under 2012‐2013.



Ligghall
Att Hushållningssällskapet och Russambetesföreningen under dispensperioden
som gäller t.o.m. 2016‐05‐31, arbetar för förståelse för verksamheten hos berörd
myndighet Statens Jordbruksverk med målet att uppnå permanent undantag från
kravet på ligghall.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen och Hushållningssällskapet 2012
och framåt.
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Smittskydd.
Tydlig och enkel information till besökare vid/på varje grind och vid
premieringsplatsen – på svenska, engelska och tyska.
Utförare och tidsplan: Länsstyrelsen, 2012‐2013.
Frågan om riskanalys rörande smittskyddet t.ex. ställningstagande av
premieringar på området och till behov av vaccineringar bör lyftas för diskussion
på Russambetesföreningens årsmöte 2013.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen, Hushållningssällskapet och
Länsstyrelsen 2013.



Uppdatering av skogskarteringen
För att följa förändringar i sammansättningen av skogens åldersstruktur behöver
karteringen uppdateras. Dokumentet kan också ligga till grund vid
markägarkontakter inför skogsåtgärder.
Utförare och tidsplan: Skogsstyrelsen på uppdrag av Hushållningssällskapet
under 2013.



Samsyn och kommunikation
Russambetesföreningens sammansättning kan också påverka möjligheterna till
hästhållning på Lojsta hed. En trend inom skogsägandet är att skogsmarken
förvaltas av s.k. utbor d.v.s. folk som bor på annan ort. Detta i sig behöver inte
betyda sämre förvaltning av skogen. För Russambetesföreningen kan dock en
sådan utveckling leda till att det blir färre personer som kan hjälpa när flocken
drivs samman, underhåll av marker och stängsel m.m. För närvarande är det 20
personer och Hushållningssällskapet som äger gotlandsrussen på heden. Det är
endast Hushållningssällskapet som i dagsläget äger både mark och hästar.
Att genom dialogträffar och olika informationsinsatser öka förståelsen mellan
olika intressegrupper är avgörande för gotlandsrussens fortlevnad på Lojsta.
Utförare och tidsplan: Hushållningssällskapet och Russambetesföreningen.
Länsstyrelsen kan delta som moderator 2013.
För externa intressegrupper kan bildandet av en eller flera vänföreningar vara ett
sätt att öka intresset och ge fler möjligheter till delaktighet i gotlandsrussen på
Lojsta hed.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen och Hushållningssällskapet 2013.



Tillgänglighet
Informationen som finns på plats bör ses över och förnyas. Parkeringsplatsen är
under välbesökta dagar trång och då speciellt under premieringsdagen och dagen
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för hingstsläppet (i början av juni). Även för besökare under övriga tider finns ett
behov av en iordningsställd p‐plats.
Utförare och tidsplan: Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen. Har påbörjats
under 2012, fortsätter under 2013.


Gotlandsrusset på heden – viktig för många barn
Gotlandsrusset på Lojsta hed är en ”kändis” hos många barn bl.a. genom Vitnos‐
böckerna av Marie‐Louise Rudolfsson, genom landets rid‐, kör‐ och travskolor
med tillhörande ponnytravklubbar, genom friluftsmuseer såsom Skansen,
Torekällberget m.fl. Genom speciella satsningar riktade till barn t.ex. anpassad
information på plats och tillgänglighet via internet, kan barnen själva få möta,
lära sig och ta del av gotlandsrussens liv.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen, Hushållningssällskapet,
Länsstyrelsen 2013.



Försäljningen av gotlandsrussföl
Genom att presentera de födda fölen på nätet (www.lojstahedrussen.se ), nås ett
betydligt större antal presumtiva köpare. Att russfölen säljs är ett viktigt
incitament för stoägarna att låta betäcka sina ston.
Utförare: Russambetesföreningen.



Uppföljning av planarbetet
Årlig avstämning av planen bör göras genom att arbetsgruppen träffas 1‐2 gånger
per år. Uppdateringen av flockens sammansättning presenteras vid samma
tillfällen.
Utförare och tidsplan: Russambetesföreningen, hushållningssällskapet,
Länsstyrelsen.
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Bilaga 1: Bevarandeplan för gotlandsrussen på Lojsta hed
(stostammarna)
Bevarandeplan för gotlandsrussen på Lojsta hed (stostammar)
(Sammanställd av Ingvar Andersson och Anna Ericsson 2011)
Syftet med arbetet med de viltgående gotlandsrussen på Lojsta hed är att visa denna
gamla svenska hästras i sin ursprungliga miljö under så naturlig förutsättningar som
möjligt. Att den uråldriga avelsmetoden med djur ”på skogen” lever kvar in i modern tid
är unikt, inte bara i Sverige utan även i ett större perspektiv, och är en påminnelse om
hur hästar är faktiskt skapta att leva – i flock i frihet under bar himmel.
Flocken är ‐förutom ett unikt kulturarv‐ en oersättlig genbank för gotlandsrussen som
ras som av EU klassats som utrotningshotad. Samtliga medlemmar i dagens flock kan,
enligt Riksstambok för russ I‐II, spåras till sex ston som gick på Lojsta hed i slutet av
1800‐ och början av 1900‐talet. Att bevara dessa stostammar för framtiden är ett
primärt mål i avelsarbetet på Lojsta hed. Detta sker genom att med varsam hand välja ut
livskraftiga, starka och rastypiska individer vid pålägg av nya föl för att på så vis bevara
stostammarna i balans inom flocken.
Veterinär Kurt Graaf anger i boken Lantraser 93 följande: "I dagsläget när
hästhållningen även för ponnyer alltmer fjärmas från de ursprungliga förhållandena är
Lojsta heds berättigande ännu större. Det är av väsentlig betydelse att russet någonstans
hålles så nära dess ursprungsförhållanden som möjligt. Det finns ett gammalt uttryck:
"Torvan gör kon", dvs. miljö, klimat och betesförhållanden sätter sin prägel på den lokala
kotypen. "Ko" kan lika väl bytas ut mot "häst". Detta är faktiskt grunden i modern
artbildningsteori, lika mycket som förutsättningen för uppkomst av lantraser. Skall vi
även framdeles bibehålla russet vid vad det är och har varit är Lojsta hed ett måste".
Gotlandsrussen på Lojsta hed ägs idag av ett tiotal gotländska familjer och Gotlands läns
hushållningssällskap, som tillsammans bildar en sambetesförening. Flockens bas består
av omkring 50 ston. När de cirka 30 fölen föds på våren och sommaren stiger antalet i
till drygt 80 djur. För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt
gången. Hingsten hyrs oftast in för en eller flera säsonger och släpps till flocken i början
av sommaren och tas hem i september. I november skiljs fölen som sålts från flocken. Ett
fåtal stoföl släpps tillbaka till skogen varje år och får sedan leva resten av sina liv ”på
skogen” på samma sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider.
Stostammar på Lojsta hed
De sex stostammarna på Lojsta hed (källa Stambok för russ I‐II). Antal medlemmar i
flocken 2011 från respektive stostam anges i rött inom parentes.
1. Stjärna 1 (5 st.)
Ljusbrun stjärna, född 1874. Ägare E. Hägg, Hägvalls, Gerum. Såld 1896 till A/B
Gotlands ponystuteri, Busarve, Othem. Död 1900.
Kåsan ‐09
Qådan ‐09
Niann ‐02
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Viktoria ‐99
Corint ‐90
2. Krona 2 (Qviestjerna) (8 st.)
Brun, född 1879. Ägare A. Smith, Skote, Lojsta. Såld 1904 till A/B Gotlands
ponystuteri, Busarve, Othem. Död 1911
Fröken Hed ‐10
Levina – 08
Babben ‐99
Leona ‐99
Smilla ‐97
Levinda ‐94
Interina ‐91
Leonora ‐85
3. Gera 10 (Kajsa) (12 st.)
Black, 126 cm, född omkring 1890.e. Olle 2 u. russto. Ägare J. N Jakobsson,
Ejmunds, Gerum. Såld 1911 till Skåne
Olva ‐09
Juline ‐08
Lin ‐05
Sippan ‐02
Majvi ‐00
Jolli ‐97
Josefin ‐97
Mariella ‐97
Maribella ‐92
Olivia ‐89
Linnea ‐81
4. Freja 67 (8 st.)
Brun, stjärna, 118 cm, född 1904. Ägare: E. Lindgren, Likmunds, Gerum
Fillipin ‐10
Unika ‐08
Madine – 03
Minnas ‐02
Lingela ‐99
Juliana ‐97
Mandarin ‐94
Aja ‐88
5. Vesta 33 (Sanna) (6 st.)
Brun, ljusa flankar och ben, 116 cm, född 1900. Såld 1908 till A/B Gotlands
ponystuteri, Busarve, Othem, och 1915 till Hästlotteriet, Stockholm
Bruden ‐07
Bridget ‐01
Juverina ‐99
Boett ‐95
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Rebina ‐92
Boa‐Lill ‐85
6. Fia (17 st.)
Brunt russto, född på 1800‐talet. Inget stamboksnummer. Förekommer första
gången i Stambok för russ I‐II i härstamningen för Rosa 68
Svava ‐09
Skogsduvan ‐09
Catinka ‐09
Plask ‐08
Lycka ‐07
Stava ‐05
Ärla ‐04
Töa ‐02
Duva ‐01
Vissla ‐01
Vira ‐98
Ira ‐92
Svalan ‐92
Brinna ‐90
Pärlan ‐90
Pella ‐89
Aina ‐86
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Bilaga 2: Skötselplan russflocken på Lojsta hed
SKÖTSELPLAN RUSSFLOCKEN PÅ LOJSTA HED
Tillsyn
-

Daglig tillsyn görs av tillsynsman. Händelser i flocken återrapporteras och
dokumenteras löpande.
Aktuell kontaktlista över personer som kan ersätta ordinarie tillsynsman
samt till veterinär förvaras hos tillsynsman och hos Hushållningssällskapet
Aktuell information om russflocken delges vikarierande tillsynsman
Löpande kontroll av djurhållningen sker två gånger under vintern av
veterinär.
Vid behov tillkallas veterinär
Behandlingsbox finns inom området för undersökning och behandling av
sjuka och skadade russ

Utfodring
- Under vinterhalvåret utfodras hästarna med hö i riklig mängd och fri tillgång
till halm.
- Fri tillgång på salt och mineralfoder
- Kraftfoder, 7‐8 hg per djur, utfodras varannan dag från april till juni
- Byte av utfodringsplats görs när markförhållandena så kräver (både inom
som mellan ny och befintlig plats)
- Foderplatsen rengörs varje sommar och vid behov även på vintern. Gödsel
och jord skrapas ihop och forslas bort
Vatten
- Russen har tillgång till naturligt rinnande vattenkällor
- Kontinuerlig uppsikt över samtliga vattenkällor
- Vid misstanke om förorening, avgränsas aktuell vattenkälla i väntan på
vattenanalys
- Vid behov kan vattentillgången säkerställas med artificiell vattenkälla. (t.ex. kar)
Skydd
- En skogskartering har genomförts för att säkerställa hästarnas behov av och
tillgången på varierad, olikåldrig skog.
- Torra och rena liggplatser erbjuds naturligt i skogen
- Under sommarhalvåret finns tillgång till skugga
- I händelse av skogsbrand finns utrymningsplan hos tillsynsman.
Denna skötselplan är utarbetad av Hushållningssällskapet, tillsyningsman och
sambetesföreningens ordförande 2012‐01‐31. Skötselplanen uppdateras årligen.
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Brandskyddsplan för russflocken på Lojsta hed (2012)
– Kontaktperson: Tillsyningsman Ingvar Andersson, Autsarve 415, Lojsta, 623 59 Hemse
Tfn: 0498‐48 80 51 alt 070‐547 82 68
– Vid händelse av brand på Lojsta hed aktiverar tillsyningsmannen en telefonkedja bland
sambetesföreningens medlemmar.
– Samtliga grindar i berörd hage öppnas samt stängseltråden klipps av så att hästarna
kan ta sig ut.
– Samlingsplats för räddningsarbetet är fållorna vid Gerums korsgata (vid skylten
Russpark).
Telefonkontakt:
Ingvar Andersson: 070‐547 82 68
Hilding Norrby: 070‐320 36 40
Anna Ericsson: 070‐270 40 99
Simon Pettersson: 070‐630 61 30 alt 073‐898 98 96
Reine Lindgren: 0708‐93 27 05
Göran Graaf: 070‐147 06 11
Börje Johansson: 073‐967 27 75 alt 073‐246 86 20 (Carola) alt 0498‐48 80 30
Björn Johansson: 004790712615
Allan Keldergard: 0498‐48 81 26 alt 0498‐48 80 66
Tobias Mattsson: 0708‐69 91 49 alt 0498‐21 27 47
Stig Andersson: 0498‐48 35 20 alt 0704‐86 03 07 (Mats)
Ingela Lindgren: 073‐673 54 40
Stern Öjefors: 073‐728 97 61 alt 0498‐48 48 66
Carina Öjefors: 070‐271 60 52 alt 0498‐48 48 66
Bernt Hägg: 070‐746 07 68 alt 0498‐48 35 43
Patrik Gustavsson: 0739‐29 77 93
Ewa Twengström: 070‐849 02 45
Birgitta Cramér: 070‐444 36 02
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Bilaga 3: Karta över sommar‐, höst‐ och vinterhagen Lojsta hed
På kartan är sommarhagen markerad i gult, hösthagen i orange och vinterhagen i
gråblått. De gröna markeringarna i hagarna är naturreservaten Botes källmyr och
Mallgårds källmyr. Kartan framtagen av Länsstyrelsen, © Lantmäteriet.
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Bilaga 4: Kartering av ålderssammansättningen av skogen inom
gotlandsrussens beteshagar (Skogsstyrelsen 1996)
Skogens ålderssammansättning idag (1996). Kartorna framtagna av Skogsstyrelsen, ©
Lantmäteriet.
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Skogens ålderssammansättning om 10 år (2006). Kartorna framtagna av Skogsstyrelsen,
© Lantmäteriet.
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Skogens ålderssamansättning om 20 år (2016). Kartorna framtagna av Skogsstyrelsen,
© Lantmäteriet.
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Skogens ålderssammansättning om 30 år (2026). Kartorna framtagna av Skogsstyrelsen,
© Lantmäteriet.
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Bilaga 5: Hingstar som verkat på Lojsta hed

HINGSTAR SOM TJÄNSTGJORT PÅ LOJSTA HED
Före 1932 användes flera olika hingstar samtidigt på Lojsta hed. Idag används en hingst per säsong.
År

Hingst

Far

Mor

Färg

Mankhöjd

1932
1933‐34

Bocack 75
Algo 71

Ivan 39
Remfors 65

Palova 183
Lilly 147

svart
svart

130 cm
122 cm

1935

Dolle 78

Olle III 63

Docka 207

svart

120 cm

1936

Bore 79

Bocack 75

Regina 220

brun

126 cm

1937‐40

Botajr 80

Bocack 75

Nettan 171

brun

122 cm

1941‐45
1946‐50

Dollman 81
Klipp 93

Dolle 78
Ducke 66

Nego 247
Liljan 201

brun
brun

120 cm
127 cm

1951

Nils Dacke 94

Ducke 66

Lotta 260

svart

125 cm

1952‐53

Revel General 106

Revel Welsh Model WSB
1689(B)

Revel Gleam WSB
9630(A)

mörkbrun 128 cm

1954‐57

Klippman 97

Klipp 93

Dodo 276

brun

121 cm

1958‐64

Raketen 102

Dollman 81

Isabella 299

brun

124 cm

1965‐69
1970‐73

Atle 180
Sven 195

Atterdag 110
Balder 140

Polly 532
Isabella 591

mörkbrun 126 cm
brun
120 cm

1974‐77

Ponte 230

Rollo 143

Diana 556

svart

125 cm

1978‐81

Hubertus 299

Dusty 211

Ragita 685

brun

125 cm

1982

Center 330

Attacklan 182

Lill‐Boa 1329

brun

125 cm

1982

Rajman 232

Raggen 101

Ultra 574

svart

123 cm

1983

Björn 315

Dröm 131

Pyra 1599

brun

127 cm

1984
1985

Petrol 339
Furir 354

Petrus 288
Briljant 322

Lotta 983
Mona 1657

ljusbrun
brun

127 cm
127 cm

1986

Inter 380

Rajman 232

Nettan 2131

brun

124 cm

1987

Grane 253

Dröm 131

Frigga 844

brun

124 cm

1988‐90

Inter 380

Rajman 232

Nettan 2131

brun

124 cm

1991

Rebell 369

Rebus 224

Mona 2223

fux

1992‐93
1994‐96

Othello G 431
Kanel 442

Kanyl G 399
Kajak G 405

Ocala 2707

1997‐99

Juventus 468

Göte 411

Tessi 2833

fux

120 cm

2000‐01

Junisorken 484

Grane 253

Linett 1730

brun

126 cm

2002‐04

John Russ 422

Komet 338

Russita 2162

brun

125 cm

2005‐07

Duktig 568

Ysak 514

Dixie Bess 3092

svart

122 cm

2008

Timon 533

Tomtebos Enoc G 481

Junett 3544

brun

121 cm

2009
2010‐11

Lego‐Lasse 603
Tyfon 617

Tomtebos Enoc G 481
Oidipus 489

Pandora 3749
Nycka 3693

ljusbrun
gulbrun

125 cm
127 cm

2012

Jagga Ess 583

Vagabond 360

Jullett 3814

svartbrun 127 cm

svart
Farina Magica 2680 brun

22

124 cm
123 cm
126 cm

Bilaga
a 6. Statisstik gotla
andsrussh
hingstar betäckniingar 196
60‐2011
Diagram
mmet komm
mer från Sv
venska Russsavelsföreeningens sta
ambokföraare Pernilla
a Jobs
2012.

23

