
Vi heter Jonas och Elin Nordlund och bor på vår lilla gård, Backfors Gård, i Bjurholm, 

Västerbotten. Här jobbar vi båda två heltid med hästarna som framförallt består av 

nordsvenska brukshästar. Vi använder hästarna till att driva gården, i jordbruk, skogsbruk 

inom gårdskörning osv. Dessutom har vi körkurser, rid och körskola, turridning samt rid och 

körläger sommartid. Vi tar också på oss en del entreprenadjobb i skogen och 

inkörnings/inridningshästar. 

Varför Nordsvensk Brukshäst? 

För oss fungerar nordsvensken mycket bra till de varierande arbetsuppgifter som vi behöver 

använda dem till. De har en naturlig god bjudning, en arbetsvilja och samtidigt ett lugn i sig 

själva som gör dem till mycket bra gårds och arbetshästar. Egenskaperna passar också otroligt 

bra till våra kurser och ridverksamheten där alla hästar används. Elin tävlar också i dressyr 

med några av gårdens hästar och de passar ypperligt även till detta! 

Vilka nordsvenska hästar finns på gården just nu? 

Vi har en avelshingst, Zak 2070 (e:Zultan ue:Snertegutt), fyra ston, Gull-Tindra (e:Gorm 

ue:Ymer), Bjeller-Tösen (e:Glomstadgutten ue:Viking), Tensy (e:Reko ue:Orkan) och Gull-

Blinka (e:Bozz ue:Gorm). Sedan har vi även två valacker, Magnar (e:Magaluffe ue:Ekve) och 

Cesar (e:Kronprins ue:Obelisk). 

Framtidsplaner? 

För närvarande är vi ganska nöjda med den verksamhet vi har på gården. Det vi pratar en del 

om är att utveckla avelsarbetet mer och få fram fler egna hästar som kan gå in i arbetet på 

gården. Vi strävar efter att få fram bra hästar som passar småbruk, är billiga i drift för sin 

storlek och som med en god bjudning och energi gör jobbet med glädje. Även att sälja egna 

välutbildade hästar är något vi gärna skulle vilja utveckla mer och vi tror oss ha hittat bra 

avelsmaterial för att kunna göra det i framtiden. 

Bifogade bilder 

(Tensy och Gull-Tindra kör timmer, kusk: Elin Nordlund, foto: Jonas Nordlund) 

(Zak 2070 drar hölasset, kusk: Jonas Nordlund, foto: Elin Nordlund) 



 

 

 


