
Kort bakgrund, varifrån du kommer, ev utbildning, jobb o annat 
 
Mitt namn är Yvette Bårring och jag är uppvuxen på landsbygden i Skåne. Bor i 
Saxtorp, Landskrona kommun och bedriver en mindre avelsverksamhet under 
namnet ”Saxåns Haflingerhästar” sedan 2002. Utbildad lantmästare med 
inriktning avel och ekonomi. Arbetar idag på Örkelljunga kommun som 
landsbygdsutvecklare och bredbandsstrateg på 100% och brinner för 
landsbygdsföretagare. Min familj bestående av make och två vuxna söner har 
hjälpt mig under alla år men delar egentligen inte mitt hästintresse. Min äldste 
sons sambo, Felicia Ekdahl, hjälper mig nu i verksamheten och kan med tiden 
tänka sig ta över. Hennes stora intresse är dressyr och jag introducerar henne i 
avelsvärlden. 
 
1.   Varför blev det just haflinger för dig? 
 
När barnen var små och jag skulle ta upp hästintresset efter uppehåll under 
småbarnstiden så ville jag ha en mindre och lugnare ras för familjens skull. 
Hade tidigare svenskt varmblod och i tonåren red jag mycket islandshäst. Att 
det blev Haflinger istället för islandshäst är för att jag ville ha en körhäst men 
även prova westernridning, då passar Haflingerhästen perfekt. Jag började 
tidigt med att engagera mig i avelsföreningen, detta är det bästa sättet att få 
inblick i en ny ras. Sitter idag som suppleant i SHF och ordförande i STH. 
 
2.   Kort information om din/dina hästar du har nu 
 
Min målsättning har alltid varit två avelsston i stallet och två föl vartannat år. 
Det blir sällan som man tänkt sig, framförallt inte när man involverar djur. I 
stallet har jag idag tre ston. Två är avelsvärderade, Saxåns Fresia 6 år, egen 
uppfödning och Giena 4 år importerad från Österrike som föl, samt en 1-årig 
avkomma från Fresia.  
 
3.   Skriv om ditt bästa och värsta hästminne 
 
Mitt bästa hästminne är när jag avelsvärderade Saxåns Fresia och fick 
bekräftat hur vacker hon är, hon är Sveriges högst bedömda svenskfödda 
Tyrolerhaflinger, en mycket lyhörd häst med ett enormt stort hjärta. Mitt värsta 
hästminne är när jag fick avliva hennes mamma Fora i alldeles för ung ålder. 
Fora köpte jag som föl på den årliga kvalitetsauktionen i Ebbs, Österrike, hon 
hann tyvärr bara få en avkomma. 
 
4.   Nämn en häst som har betytt speciellt mycket för dig? 
 
Dominica var ett av mina första avelsston, henne köpte jag högdräktig och 
oinriden som 5-åring. Mot alla regler så köpte jag henna obesiktigad eftersom 
veterinären inte kunde komma i närheten. Denna lite vilda och egensinniga 
häst vann jag över på min sida och jag fick en vän för livet, hon utbildades i 
western och körning efter vi avvant fölet. Hon gav mig två döttrar och många 
fina minnen. Hon blev även besiktigad utan anmärkning när för er som undrar. 



 
5.   Nutid, vad gör du numera, viktiga händelser just nu och den närmsta 
tiden/närmsta året? 
1-årsstoet efter Fresia ska säljas och vi letar lämplig hingst till 4-åringen. 
Gjorde tyvärr detta även förra året utan att hitta rätt. Avelsbasen är snäv och 
det finns få hästar på semin. Vi har bara 7 hingstlinjer och måste akta oss för 
inavel. Detta är ett problem som jag känner har ökat med åren vilket gör det 
svårt att avla. Vi hade verkligen behövt nytt blod till Sverige, alltså hingstar från 
fler linjer. Det som begränsar mig ytterligare när det gäller val av hingst är att 
mina hästar tillhör stamboken i Nordtyrol, Österrike och att jag följer deras 
avelsrekommendationer när det gäller av dem godkända hingstar.  
 
Förutom avelsarbetet så fokuserar vi på utbildning av stona och planerar för att 
komma ut på tävlingsbanorna. Haflingern behöver visas upp som den 
allroundhäst den är. Ett högt uppsatt mål är Haflinger EM 2018!  
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