
 

 

Fjordhästens färger 

Många är nyfikna på fjordhästens färger, och vi tar därför chansen att visa upp de vackra varianterna 

av black som förekommer i rasen. Vad inte många vet är att i den allra första norska stamboken, från 

1800-talet, så fanns det fjordhästar även med andra ”vanliga” färger”. Men numera är det bara black 

som är godkänt, och kopplat till den blacka färgen är vilttecken eller zebratecken, som kan vara mer 

eller mindre tydliga. De har alltid ål, men också strimmor och fläckar på benen och ibland även på 

kropp och huvud. De varianter av black som finns hos fjordhäst är: 

 Ljusbrunblack (eller brunblack) – den vanligaste färgen.  Detta är en brun häst med 

blackanlag. De har gul färg på kroppen, svart ål i manen och oftast brun ål på ryggen. 

 
 Rödblack. Detta är en häst med grundfärgen fux och så blackanlag. De är gula på kroppen och 

precis som fuxar saknar de svart färg, så alltså är ålen också rödbrun eller rödorange, även i 

manen. 

  
 Musblack. De musblacka har grundfärgen svart samt blackanlag, och eftersom blackanlaget 

bleker hästens grundfärg, så är dessa grå. Ålen i manen är svart, och oftast mörkgrå på 

ryggen. Även hästar som är gulsvarta med blackanlag kallas musblacka och kan inte skiljas 



från andra musblackar bara genom utseendet. 

 
 Vitblack. De vitblacka är gulbruna hästar med blackanlag, så deras grundfärg är brun, och så 

bleks denna av både gulanlag och blackanlag. Det gör att de är ljusa, ofta lite gräddvita i sin 

färg, men de har mörka zebratecken på benen, och ålen är svart i manen.  

 
 Isabellblack. Precis som namnet antyder så är detta en isabell med blackanlag, eller med 

andra ord en fux med gulanlag och blackanlag. Eftersom gulanlaget inte är så vanligt i rasen 

så är färgen ovanlig. Man undviker att para två hästar med gulanlag med varandra eftersom 

det innebär 25 % risk att få en blåögd gräddvit, som inte är en godkänd färg. En isabellblack 

är gräddvit på kroppen och har väldigt ljus ål och ljusa zebratecken, men den har fortfarande 

pigment på mulen mm, så den kan inte förväxlas med en blåögd gräddvit. 

 


