
 

 

Stjärnsunds Dartmoorstuteri 

Allt började med att vi sökte en ponny till vår äldsta dotter….. Vi fick höra att 

dartmoorponnyn skulle vara en ypperlig barnponny och hade sådan tur att Sveriges första 

stuteri (Salix) fanns precis i närheten av oss.  

Vi kom dit med planen att köpa en ponny, men kom hem med en godkänd hingst, två dräktiga 

ston och ett föl! Det gick bara inte att motstå dessa härliga, otroligt vänliga och lugna, 

ponnyer. Detta hände 1992 och sedan dess har vi fött upp, ridit och kört våra älskade 

dartmoorponnyer.  

Just nu har vi två godkända hingstar och 5-6 avelston. Vi brukar dock inte ha mer än max tre 

föl per år. De ston som inte går i avel använder vi i en mindre ridverksamhet som inkluderar 

allt från hästskötsel till ridning och körning. 

  

Vad gör dartmoorponnyn så speciell? Varför fastnade vi just för denna numerärt lilla ras när 

det finns så många andra ponnyraser i Sverige? 

Jag har funderat på detta många gånger och nu efter 20 år börjar jag kunna sätta fingret på vad 

som är så tilltalande med denna fantastiska ras. 

• Dartmoorponnyn är en ”allt-i ett-ponny”.  

Den passar till allt från ompysslad förstaponny för ridning med ledtygel till tävlingsponny och 

allt däremellan. Den passar också mycket bra som körponny (både till vardags och till 

tävling). 

Det är en ponny som passar för hela familjen och det fina är att den gör det på så många sätt.  

Den är genuint snäll och kan ge det lilla barnet eller nybörjaren en trygg och positiv 

inskolning i ponnyvärlden. Den är lätthanterlig, tålig och orädd. Tillräckligt stor för att inte bli 

urväxt i första taget, men tillräckligt liten för att kunna hanteras av de minsta.  

När barnen i familjen är små räcker tiden inte alltid till för ridning varje dag och för barnen 

får det aldrig bli ett tvång att rida. Dartmoorponnyn har inga problem att anpassa sig till detta. 



Även om det ibland inte blir ridning på flera dagar (eller kanske veckor…) så behåller de sitt 

lugn och är fortfarande lättridna.  

Om kraven och behoven ökar på mer ridning, träning och kanske tävling så har man en ponny 

som har förutsättningar att bli duktig både i dressyr, körning, hoppning eller något annat som 

man ber den om. Med lite mer träning, lite mer målmedvetenhet, lite (mer) kraftfoder så får 

man snabbt en ponny som är mer ”på bettet”, men som inte blir hetsig eller okontrollerbar. 

Som körponny är den ypperlig även för nybörjaren. Den är arbetsvillig, orädd och 

lätthanterlig med gångarter som passar utmärkt framför vagn.  

Det fina är att alla dessa uppgifter ofta ryms i en och samma individ. Antingen över tid i takt 

med att familjens barn och behov växer eller samtidigt för olika familjemedlemmars behov. 

Utöver detta så finns det (enligt min mening) inget vackrare att titta på än en dartmoorponny. 

De är nästan födda i ”rätt form” med en vacker överlinje och en lätt krök på nacken.  

De är tåliga och robusta, precis som ponnyer ska vara, samtidigt som de ger ett elegant intryck 

med lätta rörelser. Traven är bogfri med gott påskjut men med ”ekonomiska” rörelser utan 

höga knälyft. De blir därmed ”lättsuttna” även för de minsta ryttarna. Därtill har de oftast en 

mycket bra skritt och håller där lätt samma fart som de större ponnyerna. 

Vad mer kan man önska sig av en familjeponny? 

Maria och Hans Zahlander 

Stjärnsunds Dartmoorstuteri, Norrtälje 

  


