HÅLLBAR AVEL FÖR FRAMTIDEN

ÖMSESIDIG RESPEKT OCH
KÄRLEK TILL HÄSTEN
Sedan år 2000 har Lövsta Stuteri utvecklat svensk och internationell
ridsport. Historien tar oss mycket längre tillbaka än så. I över 150
år har tidigare generationers kärlek till hästen varit såväl en glädje
som drivkraft.
Vår vision är att utveckla svensk ridsport, genom att utbilda
högkvalitativa hästar inom dressyr och hoppning samt att utveckla
unga lovande ryttare. Genom avelsarbetet på Lövsta Seminstation,
med topphingstar och seminverksamhet av yttersta klass, får vi
fram morgondagens stjärnhästar. Vi vill dessutom vara en
internationell förebild när det gäller horsemanship och miljöarbete inom hästnäringen. Vårt agerande präglas av ödmjukhet
och professionalism.
Lövsta Stuteri är sprunget ur ömsesidig respekt och kärlek till hästen,
beundran över dess prestationer och magin som uppstår i mötet
mellan häst och ryttare. Vi lever vår övertygelse varje dag
– att hästar gör oss till bättre människor.
Lövsta Seminstation har sedan den fullskaliga satsningen 2011
vuxit till att bli marknadsledande i Sverige. Hingstarna är noga
utvalda baserat på en kombination av prestationsegenskaper,
temperament och ridbarhet. Ett personligt omhändertagande för
dig som lämnar ditt sto för betäckning hos oss är vår största
prioritet. Vi vill ge såväl människa som häst en personlig service
byggd på omtanke, tillit och trygghet.
Med önskan om att få sprida passionen för hästar,
Antonia Ax:son Johnson
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„

Att få arbeta med
hästen i centrum,
med de magiska
ögonblicken då häst
och ryttare möts,
skänker stor glädje i
vardagen.

„

Benetton Dream FRH 1301

Heartbeat 1334

„

Det är en ynnest
att få följa de
unga hingstarnas
utveckling till
framtida stjärnor,
parallellt med
avkommornas
färd mot ära och
berömmelse!

„

HINGSTAR I VÄRLDSKLASS
Lövsta Seminstation erbjuder ett brett utbud av internationellt eftertraktade hingstar. Internationella avelsförbund och hingsthållare visar
allt mer sitt intresse för Lövstahingstar till sina förbund respektive
hingstkollektioner. Samarbete över nationsgränser ökar mångfalden
och är oerhört glädjande för svensk avel.
FRAMGÅNGSRIKA AVKOMMOR

Bästa måttet på en hingsts framgång är avkommor som presterar på
topp, att de är eftertraktade till auktioner och bevisar sig genom
höga poäng på fölbedömningar och unghästtester. Flera av hingstarna
i programmet är efterfrågade fadershingstar till tävlingshästar
bland toppryttare i Europa. Avkommorna visar gång på gång fantastiska resultat, från unghästklasser upp till svår klass i både dressyr
och hoppning.
Nästa generation avelshingstar återfinns i mycket hög grad bland
avkommor till Lövstahingstar. Genom sina resultat på bruksprov och
premieringar runt om i Europa visar de att de är värdiga efterträdare
till dagens avelshingstar.
NÅLSÖGAT FÖR LYCKAD AVEL

Genom att välja en Lövstahingst finns en trygghet i att hingsten har
passerat nålsögat för alla de kriterier som anses viktiga för hållbar
framgång. Egenskaper som ett mycket gott temperament, genuin
ridbarhet och prestationsegenskaper av yttersta klass behöver
samverka. Kontinuerlig utvärdering av hållbarhet, prestationsnivå
och utveckling som tävlingshäst är en viktig del i hingsturvalet. God
fertilitet är ytterligare en viktig parameter i valet av hingst och direkt
avgörande för resultatet. En hingst från Lövstas hingstprogram är en
hingst i toppklass.
Lika viktigt, om inte viktigare än hingstvalet, är valet av sto. Lövsta
Stuteris satsning LövstaStar bidrar till att föra aveln framåt genom
att uppmuntra till att prestationsston sätts i avel samt premiera högt
bedömda föl efter Lövstahingstar.

LÖVSTA SEMINSTATION
Lövsta Seminstation vänder sig till stoägare som vill betäcka sitt sto.
Både hingstar stationerade på Lövsta Seminstation, samt hingstar
från övriga Sverige och Europa, används för att få tillgång till hela
den internationella marknaden.
Seminstationen består av en komplett avelsanläggning med genomtänkta lösningar för både hingstar, ston och föl. Anläggningen
rymmer såväl stall, lösdrift, skrittmaskin, ridhus som galoppbana i
underbar ridnatur.
Lövsta Seminstation är vackert belägen i en fantastisk miljö för både
människor och hästar. Här ges personlig service hela vägen.
SEMINSTATIONEN MED STOET I CENTRUM

Till seminstationen kommer stoägare från hela landet. Viktiga
framgångsfaktorer för ett lyckat resultat är kontinuitet, kunskap
och engagemang, samtidigt som personalen, anläggningen och
helhetskonceptet med avelshingstar i toppklass är avgörande.
Engagerade veterinärer med spetskompetens och mångårig erfarenhet
samt rutinerade seminassistenter är en förutsättning för ett lyckat
avelsarbete. Ston och föl sköts av välutbildad personal, som alltid
sätter hästens välbefinnande i första rummet.
AVELSARBETE I FRAMKANT

Ett utmärkt sätt att betäcka sitt sto utan att hon bär fram fölet själv
är att välja att göra embryotransfer. En metod som seminstationen
sedan ett antal år har genomfört med mycket goda resultat.
Embryotransfer kan vara en väg för att få in prestationsston tidigt i
avel, eftersom stoet kan fortsätta sin tävlingskarriär.
MED MILJÖN I FOKUS FÖR ALLAS BÄSTA

Lövsta Stuteri arbetar systematiskt utifrån fem E:n – ekologi,
ekonomi, empati, etik och estetik för hållbar utveckling över tid.
Som världens första stuteri- och träningsanläggning blev Lövsta
Stuteri år 2011 ISO-certifierat enligt 14001. Ett konkret kvitto på ett
genomtänkt hållbarhetsarbete för allas bästa.

„

Hästens
välbefinnande i
första rummet
– hos oss är ditt
sto en prinsessa

„
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