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Viser til brev datert 03.04.2017 fra foreningen Reisaskeid.
Landslaget for nordlandshest/lyngshest plikter å følge de gjeldene vedtekter for
organisasjonen og vi tillater oss som første punkt i dette brevet og vise til
formålsparagrafens punkt 5: ”fremme bruk av nordlandshest/lyngshest innen de
bruksområder, konkurranseformer og nivåer hvor rasen naturlig hører hjemme.”
Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ og hovedstyret plikter å følge de
flerstallsvedtak som fattes på landsmøtet. Hovedstyret ønsker derfor å redegjøre for de
påstandene som blir fremmet i brevet fra foreningen Reisaskeid i henhold til landsmøtet
2017 sin enstemmig vedtatte uttale, da disse påstandene i større grad er basert på
Reisaskeids tolkninger av uttalen enn realiteten som ligger i den.
Bakgrunnen for at landsmøtet utformet en uttalelse vedrørende allsidig bruksaktivitet for
rasen er den stadig økende interessen og satsingen som foregår på rasen i etablerte
hestesporter, som oppleves av brukerne som nedprioritert av avlsorganisasjonen grunnet
den store satsingen på Skeid. Tall fra Norges Rytterforbund (NRYF) viser at antallet av vår
rase som deltar i deres konkurranser er økende. Både NRYF og DNT ønsker å satse på rasen
gjennom sine rekrutteringsarenaer og i sine konkurransesystem.
Vi mener at det hovedsakelig er i utdannelsen av hesten vi svikter, og dette skal og kan
selvfølgelig kunne dekkes gjennom signaturaktiviteten Skeid. Det er imidlertid viktig at
hestene også vises frem på de regulære sportsarenaene hvor nordlandshest/lyngshest
definitivt har potensiale til å dekke en del av markedet.
Utvikling av Skeid
Skeid er en allsidig konkurranseform som er utviklet som en egen konkurranse for de
nasjonale rasene, men også som en plattform for vurdering av hestenes evne som brukshest
også på andre bruksområder. Planen er at Skeid på sikt skal gi et godt grunnlag for vurdering
av hestens temperament, noe som er viktig i markedsføring av rasen mot for eksempel
grønn omsorg, hest i turisme, som konkurranseponni eller turkamerat.
Landslaget for nordlandshest/lyngshest har hele tida hatt en aktiv rolle i utvikling av Skeid,
og har som eneste av de nasjonale hesteorganisasjonene hatt Skeid som en tellende del av
sitt NM, og våre lokallag har arrangert Skeidkonkurranser og treninger i hele landet.

Ressursbruk
Det har ingen hensikt å sette ulike avlstiltak og aktiviteter opp mot hverandre. Skeid er en
konkurranseform og en arena for registrering av egenskaper om hestene, med andre ord
dreier seg om aktivitet og bruk av rasen. Ungheststasjonene er et avlstiltak for å sikre at flest
mulig unge hingster kan beholdes som hingster frem til det er aktuelt å vise dem på kåring.
Dette er med på å bevare genetiske ressurser i felt. Samtidig bidrar ungheststasjonene til at
de som bedekker hoppene sine får satt vekk de unge hestene og dermed har kapasitet til å
fortsette å bedekke hoppene. Ungheststasjonene vil også bidra til utdannelse av hestene
ved siden av å bevare genetikk og støtte opp under avl av rasen.
Skeid prioriteres betraktelig for 2017 da arbeidet med standardisering av reglementet på
tvers av arrangører og landslag er godt i gang. Norsk Hestesenter bidrar økonomisk i form av
koordinator for arbeidet, og dekket også foredragsholder under erfaringssamling i januar. Så
langt i år er det brukt om lag 40 timer på prosjektet fra koordinator. Søkte midler i 2017 på
40 000 er tenkt å dekke en større erfaringssamling i januar 2018 samt utviklings- og
informasjonsarbeid i lokallag og arbeidsgruppe.
Avl
Utfordringen med registreringen av egenskaper i forbindelse med avlsarbeid på hest er i
hovedsak mengden informasjon som innsamles og de store miljømessige effektene som
påvirker de egenskapene vi observerer. For hest vil kusk og rytter påvirke hestens
prestasjoner i stor grad, og det er vanskelig å eliminere miljøegenskapene noe som fører til
lave arvegrader.
Landslaget for nordlandshest/lyngshest deltar aktiv i utvikling av bruksprøver i
utstillingssystemet, og nye dømmeskjema skal i løpet av 2017 prøves ut på utvalgte
utstillinger.
Landsmøteuttalelsens avslutning
Landsmøtet oppsummerer ikke at det ikke ønsker å satse på Skeid, men at det er viktig at
aktiviteter som allerede gjennomføres til det beste for rasen ikke må nedprioriteres fordi
man skal satse på Skeid. Det er viktig å jobbe på mange områder samtidig uten å sette de
ulike områdene opp mot hverandre.
Det er å sette det på spissen og å skape unødig konflikt ved å hevde at landsmøtets uttalelse
går mot samarbeidet mellom de tre nasjonale rasene. De nasjonale rasene samarbeider om
Skeid, felles høstmøte har ikke vært noen tradisjon, men derimot et tiltak som er ønsket. De
nasjonale rasene har heller aldri hatt tradisjon for felles kåring, og om kåring av avlshingster
skal gjøres på et felles arrangement eller ikke er totalt uvesentlig når det gjelder Skeid.
De nasjonale rasene samarbeider bredt på mange områder og det at ett av lagene uttrykker
bekymring for at ensidig satsing på én aktivitet vil kunne påvirke bredden i bruksområdet og
aktiviteten i rasen negativt vil ikke i seg selv være med på å undergrave dette samarbeidet.
Det fremstilles i henvendelsen fra Reisaskeid som om landslaget for nordlandshest/lyngshest
ikke ønsker å prioritere Skeid. Dette medfører ikke riktighet. Henvendelsen fra Reisaskeid
tegner et bilde av at landslaget for nordlandshest/lyngshest ikke ønsker å samarbeide/ikke

samarbeider/ikke ser viktigheten av å samarbeide med de andre nasjonale rasene. Dette er
en påstand som ikke medfører riktighet og som Reisaskeid bør holde seg for god til å komme
med.
Hovedstyret stiller seg bak uttalelsen fra landsmøtet og vil i 2017 jobbe for å fremme økt
allsidig bruksaktivitet for rasen. Vi tar brukerne og samarbeidspartnerne våre på alvor, og vil
fortsette arbeidet med å utvikle Skeid samtidig som vi jobber med NRYF og DNT for å
rekruttere flere hester av rasens inn i deres konkurransesystemer. På den måten vil vi både
ha et lavterskel-tilbud innad i miljøet, samtidig som vi legger til rette for at rasen fortsetter å
etablere seg som et fullgodt alternativ til utenlandske ponniraser.
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