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ULVSTORP. Hästen är 
tillbaka som arbetsred-
skap, men manualen är 
bortglömd.

I Ulvstorp arrangerar 
Thomas Olesen och 
Tobias Hellman kurser i 
att lära sig arbeta med 
hästen i skogen.

– Smidigare och 
effektivare redskap 
finns inte, dessutom 
är hästen miljövänlig, 
säger Tobias under ett 
pass i skogen.

Hästen var länge människans 
bästa arbetsredskap, men så 
kom traktorernas och maski-
nernas intåg. Plötsligt blev 
den fyrbenta älsklingen mer 

av ett nöje. Numer används 
hästarna mest till olika spor-
ter. I samklang med miljöde-
batten har intresset för att an-
vända hästen till vardagssyss-
lor på gården ökat. Problemet 
är bara att när arbetshästen 
sadlades av försvann också 
kunskapen eftersom genera-
tionen hästförare har gått ur 
tiden. De som fortfarande är 
vana att hantera hästen som 
redskap i skog och mark är 
få till antalet, men de finns. 
En av dem är Tobias Hellman 
uppväxt på en gård i Nödinge 
och numera boende i Herr-
ljunga.

– Hästen är en fantastisk 
tillgång och rätt använd kan 
den utföra stordåd. Intresset 
för att lära sig hantera hästen i 

skogsröjning och timmerkör-
ning växer, berättar han.

I vintras arrangerades en 
första kurs i timmerkörning 
i Ulvstorp. Deltagarna fick 
lära sig grunderna och tjuv-
knepen för att komma över-
ens med hästen.

Trampar inte sönder
– Tanken med våra kurser är 
att ge så mycket kunskap att 
alla vågar åka hem och ta ut 
sin egen häst i skogen. Att 
lasta, transportera och lossa 
timmer med häst är suveränt. 
Den trampar inte sönder och 
med sin smidighet arbetar den 
också effektivt, säger Tobias.

De vanligaste arbetshäs-
tarna är så kallade kallblod. 
Winston som lokaltidningen 
får träffa är 11 år och av rasen 
Ardenner.

– Han älskar att arbeta och 
det gör de flesta hästar. Win-
ston blir nästan sur om han 
inte får dra med sig något hem 
från skogen. Men jag hävdar 
att det går att få de flesta hästar 
till att arbeta i skogen. Du får 
börja lite försiktigt bara.

Arbetskapaciteten går inte 
att ifrågasätta. Winston har 
inga problem att dra iväg 
med 40 ton om det är en kor-
tare sträcka. Är det ”bara” 4-
5 ton bakom håller han hygg-
lig marschfart.

– Det är en imponeran-

de syn. Han traskar bara på 
tills du säger stopp, berättar 
Tobias som även åker runt 
och hjälper till med timmer-
körning.

I november håller han och 
kompisen Thomas Olesen 
en ny kurs i timmerkörning. 
Det blir ett tvådagarsupplägg. 
Teoretiska genomgångar och 
mycket praktik.

– Det handlar om selning, 
körning och rätt tumhante-
ring. Sedan finns det mycket 
att lära om konsten att lägga 

upp det som ska transporte-
ras på rätt sätt. Säkerhetsas-
pekten är också en viktig del. 
Många som har kört timmer 
i skogen vet hur lätt det är 
att komma i kläm. De störs-
ta riskerna och hur vi undvi-
ker dem går vi igenom, lovar 
Tobias.

Vilka vänder sig kursen till 
i huvudsak?

– Främst till de som har 
egen häst och mark som be-
höver ombesörjas. Du kan 

göra mycket i skog och mark 
med egen häst, men du måste 
veta hur du bäst hanterar red-
skapet. Vi kommer inte att ta 
emot för många deltagare 
samtidigt, får vi många anmäl-
ningar skapar vi fler kurstill-
fällen. Det är viktigt att alla får 
chansen att öva mycket, säger 
Thomas Olesen.

Hästkrafter som gör nytta
– Fler än Winston kan hjälpa till i skogen
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Winston 11 år är en riktig arbetshäst. Disciplinerad, arbetsvillig och urstark. Med fem ton 
bakom ryggen joggar han lätt iväg.

Thomas Olesen och Tobias Hellman med hästen Winston ar-
rangerar kurser i timmerkörning.


