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Går arbeidet rett vei for hesterasene vår? 

Åpent brev til medlemmene i Landslaget for nordlandshest/lyngshest 
av 

Birgit D. Nielsen, medlem i alslaget for lyngshest i Troms og Geirmund Vik, æresmedlem i Landslaget 

for nordlandshest/lyngshest 

 

Vi har lagt bak oss et år med endra kurs i arbeidet for hesterasen i vår organisasjon. Det er tid for 

refleksjon, oppsummering og forberedelser til et nytt Landsmøte. 

 

Innledning om representasjon og lojalitet 

I et så lite miljø som vårt, med under 500 medlemmer, er det viktig at så mange ulike meninger og 

grupperinger som mulig høres og er deltakende i beslutningsprosesser.  

I dagens situasjon med endringer og store utfordringer, er det viktig at solide fagmiljøer trekkes inn i 

arbeidet med forvaltning av rasen. Det er også viktig at raseorganisasjonen evner å stille kritiske 

spørsmål og ha tydelige faglig forankra forventninger til tjenestene som leveres, for midlene som i dag 

utbetales til Norsk Hestesenter (NHS) og Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) til bevaring av 

nordlandshest/lyngshest. 

Landsorganisasjonene for våre tre små nasjonale hesteraser utgjør en viktig ressurs i forvaltning av 

disse rasene. Organisasjonene har mulighet til å påvirke pengeflyt, organisering og ikke minst 

prioritering av tiltak for bevaring og utvikling. Denne muligheten er større enn vanlig akkurat nå, 

gjennom Landbruks- og Matdepartementet (LMD) sin arbeidsgruppe som jobber med disse sakene. 

Gode resultater i denne arbeidsgruppa fordrer et tett og godt samarbeid mellom organisasjonene og 

en vilje til endring.  

Samarbeid må til for å utgjøre en gruppe som kan få innflytelse. Hver enkelt organisasjon, og spesielt 

vår som er aller minst, vil lett miste påvirkningsmulighetene når store organisasjoner skal fordele 

midler og oppgaver. Endring er nødvendig, fordi det er helt usannsynlig at mer av det samme 

(utstillinger og deltakelse på NRYF-stevner og i det siste: tilskudd til oppfóring av unghest) som har 

vært gjort de siste tiårene, vil føre fram til en bærekraftig populasjon av nordlandshest/lyngshest.  

 

På bakgrunn av vår kunnskap om utfordringene vi står midt i, er det etter vår oppfatning nødvendig at 

man ser på om de viktige forutsetningene som er beskrevet ovenfor i dag er oppfylt, for eksempel ved 

å se på representasjon av ulike «grupper» i de organene som har sterk påvirkning i arbeidet for vår 

rase. Vi har valgt å se på tillitsvalgte/rasens representanter sin tilknytning til NHS, fordi vi antar at 

utdanning og arbeidsoppdrag for en institusjon, vil føre til både en uformell og en formell lojalitet til 

denne. Dette er av stor betydning i en situasjon hvor man skal vurdere endringer i pengestrøm og 

oppgaver nettopp for NHS. 

 

Landslagets styre: domineres av personer som er aktive dommere for vår rase (2) og med nær 

tilknytning til NHS som tidligere ansatt gjennom mange år (1).  

NNHS sitt styre: begge de to representantene i styret på 5 personer som har bakgrunn fra vår 

hesterase, er enten aktiv dommer (sitter også i styret for Landslaget), eller har gjennomgått 

dommerutdanning.  

NHS sitt styre: den eneste representanten fra vår rase (valgt høst 2015) er dommer, sitter også i 

Landslagets styre.  
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Eiere av staller i unghestprosjektet: (som er pekt ut i en lukka prosess i landslaget – prosjektet kan 

videreføres hos de samme eierne forutsatt finansiering): alle tre er eller har vært dommere. 

 

Vi anslår at antall dommere, som er rekruttert fra vår rase og som dømmer den største andelen av 

våre hester på utstilling årlig, består av om lag 4 – 6 personer. Når denne lille gruppen er sterkt 

representert i alle viktige organer og samtidig har en uttalt lojalitet til NHS, er det grunn til å vurdere 

om dette er en situasjon som gagner rasens utvikling. En tilleggs-utfordring med tanke på å sikre 

demokratiske prosesser i organisasjonen, er dommernes sterke stilling i forhold til å avgjøre skjebnen 

for hestenes videre bruk (avl), og øvrig verdi (vurdering av bruksegenskaper) og ikke minst 

oppdretternes ære. Dette vil kunne føre til at enkeltpersoner prioriterer å holde seg ”inne” med 

dommerne, framfor å fronte kontroversielle saker. Dette er mekanismer som kan inntreffe helt 

uavhengig av om bekymringa i forhold til ”trynebedømming” er berettiga eller ikke. 

 

Nå, når vår bekymring omkring dette med representasjon og lojalitet er belyst, skal styret sjølsagt 

vurderes på bakgrunn av sitt arbeid siste år. 

 

Vår vurdering av styrets arbeid  

Av tiltak og arbeidsoppgaver som ikke sto på arbeidsplanen som Landsmøtet vedtok, har styret så 

langt vi kan se lagt vekt på to store oppgaver dette året: 

Unghestprosjektet – styret valgte å gripe dette forslaget fra enkeltpersoner og prosjektet 

kjennetegnes ved: 

a) Tilfeldig utvalg av tre «erfarne oppdrettere» - kriterier ukjent, men alle tre har 

dommerutdanning.  

b) Oppgavene og opplegget i stallene er helt tilsvarende det de aller fleste større og mindre 

oppdrettere alltid har gjort; tatt imot noen unghester for andre i miljøet, på dugnad. 

Forskjellen er her at man har fått 100.000,- fra NHS, med begrunnelse i Handlingsplanen, men 

Handlingsplanen inneholder ikke tiltak med offentlige midler til oppfóring av unghester. 

c) De «faglige registreringene» som beskrives, vil sannsynligvis være av interesse for den enkelte 

unghesteier, men er ikke utvikla i samarbeid med relevante forskningsmiljøer, slik at dette har 

ingen verdi som forskning. 

d) Tiltak med bruk av offentlige midler til oppfóring av (ung)hest er dessverre ikke en farbar vei, 

sjøl om gruppehold av unghest er veldig positivt og intensjonene er de aller beste. Dette fordi 

tilgang på tilstrekkelige midler over lang nok tid til at det får en effekt i populasjonen, vil være 

helt utopisk. Dette er grundig diskutert og konkludert tidligere, på bakgrunn av erfaring om 

tilgjengelige midler og kost/nytte vurdering av slike tiltak. 

e) Unghestprosjektet har kommet i stand ved at vår organisasjon har gått bak ryggen på de to 

andre rasene, som har ført til en forsuring av samarbeidsklimaet. «Invitasjonen» til at de andre 

rasene kan få være med seinere er irrelevant – de veit godt at offentlige midler til fóring av 

unghest er urealistisk. 

Arbeidsgruppe LMD: 

Gruppa har kommet i stand etter langvarig fokus på den dårlige utviklinga i antall fødte føll av de 

nasjonale rasene. Organisasjonene er invitert med og dette hører med til oppgaver Landslaget må ta 

på seg uavhengig av vedtatt arbeidsplan. 

 

Før vårt landsmøte i mars 2015 hadde landsorganisasjonene for alle de tre nasjonale hesterasene 

utvikla et tett og godt samarbeid, og utgjorde en ikke uvesentlig faktor i dialogen og diskusjonen 

omkring løsningene av de felles utfordringene for de tre nasjonale rasene. En del av diskusjonen har 

dreid seg om hvor man best får den nødvendige faglige støtte, en del handler om organisering og 



3 
 

framfor alt handler det om fordeling av den store potten som i dag går til hest totalt (2015: 28,8 mill til 

NHS, 1,433 mill + ekstrabevilgning 750.000,- til NNHS og Norges Fjordhestsenter hver).  

 

Etter vårt landsmøte i 2015 er det bare to organisasjoner igjen i dette fellesskapet – vår rase ønsker 

ikke lenger den samme utviklinga og det samme fellesskapet. De ønsker primært at situasjonen hvor 

landslaget «får utført en rekke tjenester uten å betale for det ved NHS» skal fortsette. Altså er vår 

organisasjon tilfreds med at midlene forvaltes av NHS, raseorganisasjonen får utført de tjenestene 

som NHS kan tilby, med den kvaliteten NHS velger å levere. De andre organisasjonene ønsker en 

større innflytelse i forhold til bruk av midlene, hvilke tjenester som skal leveres av hvem, samt kvalitet 

og pris på tjenestene.  

 

Styrets arbeidsplan, vedtatt på Landsmøtet, men dessverre ikke publisert, på tross av gjentatte 

oppfordringer. Planen gjengis i sin helhet på slutten av dette brevet, enkelte punkter kommenter vi i 

det følgende: 

 

Vi mener ikke at en arbeidsplan kan gjennomføres til punkt og prikke, men vi er av den oppfatning at 

de vesentlige og lange linjene i planen må prioriteres. 

(Sitater fra arbeidsplanen er i kursiv). 

 Videreutvikling av samarbeidet med de to andre organisasjonene er slik vi ser det helt 

vesentlig for å nå fram med rasenes, og spesielt vår rases behov. Dette er overhodet ikke 

gjennomført, tvert imot er det sabotert. Dette kan vi lese ut av styrets arbeid gjennom året og 

det bekreftes fra to andre organisasjonene. De viktigste punktene på sabotering av samarbeid 

er «unghestprosjektet» som er beskrevet over og det manglende samarbeidet i LMD sin 

arbeidsgruppe. I et av møtene i LMD gikk til og med vår leder så langt at hun kalte de to andre 

lederne for løgnere, i forbindelse med en sak der de hadde sannheten på sin side.  

 Være en aktiv part i videreutvikling av NNHS, har ført til at NNHS i dag ikke besitter den 

kompetansen LMD har gitt honnør for de siste årene. NNHS mangler fullstendig planer og 

interesse for videreføring av det arbeidet NNHS de siste to-tre årene har fått anerkjennelse av 

LMD for. Landslaget har i tillegg sagt at de ikke ønsker at NNHS skal være sekretariat, slik LMD 

legger opp til og raseorganisasjonen tidligere har jobba for gjennom en intensjonsavtale med 

NNHS. 

 Videreføre arbeidet med å utvikle bruksprøvene, her har styret åpenlyst motarbeida vedtaket 

ved å be organisasjonen om å uttale seg om retning på dette arbeidet, uten at det forelå 

tilstrekkelig informasjon. I tillegg sendte leder ut til organisasjonen et svært kritisk internt 

notat ment for arbeidsgruppa for endring av bruksprøvene. Lleder beskreiv dette notatet som 

en «faglig vurdering» av arbeidet med endring av bruksprøvene. Som noen sikkert husker fra 

Landsmøtet, stemte minst tre av styrets representanter mot endring av bruksprøvesystemet 

(saken blei vedtatt på Landsmøtet mot 4 stemmer). 

 Videreutvikle Skeid, arbeidsgruppa for Skeid (felles for de tre raseorganisasjonene) har mangla 

representasjon fra vår rase fra mars 2015 inntil vår leder har sagt at hun er Skeid-ansvarlig, på 

slutten av 2015. Hun har til orientering gitt uttrykk for at hun er imot Skeid, overfor 

medlemmer i den samme gruppa. Styret viser liten forståelse og engasjement for den 

betydningen Skeid er ment å ha: en egen konkurranseform for de nasjonale rasene, som en 

viktig del av organisasjonsbygginga, markedsføringa av rasene og som en del av avlsarbeidet 

hvor bruksegenskapene er vesentlige. Skeid er ikke bare en «lavterskel aktivitet» for alle, og 

Skeid er slett ikke for alle raser!! 

 Videreføre Fokus Unghest (FU), igjen har vår rase mangla representasjon i arbeidsgruppa inntil 

sist på året 2015. Også overfor FU uttrykker vårt styre en kritisk holdning, som angår vår rase 
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sin manglende deltakelse på kurs, som dermed fører til at vi får en mindre andel av 

fellesmidlene. Styret ber sågar ”prosjektledelsen i FU i større grad tar på seg et utøvende 

ansvar med å oppfordre og hjelpe til med å avholde kurs i områder/lag der det ikke har blitt 

avholdt kurs eller aktivisten generelt er liten.” Det er vanskelig å se hvem de mener har dette 

ansvaret, all den stund FU eies av raseorganisasjonene og styres av ei styringsgruppe med alle 

de tre lederne, og arbeidsgruppa har en representant fra hver organisasjon. FU er et tiltak 

avlsrådet ved NHS har prioritert høyt ved anbefaling av bruk av avlsmidler. 

 Videreføring av arbeidet med markedsføring. Vårt aller viktigste ankepunkt til styrets arbeid er 

likevel den totale mangelen på oppfølging av eget og NNHS sitt arbeid for markedsføring av 

hesterasen. 

Det foreligger en rapport etter et grundig og faglig godt forprosjekt, hvor også vår organisasjon var 

med, som gir helt tydelige råd for markedsføring, blant annet 

1. Forprosjektet pekte på organisasjonenes skjøre struktur; vår kommentar: LMD sin 

arbeidsgruppe hadde nettopp i seg en mulighet til å gjøre noe med dette, men vår 

organisasjon ønsker ikke det. 

2. Produktutvikling; vår kommentar; dette handler om nye og andre arenaer enn de tradisjonelle 

3. Bygge sterke klynger; vår kommentar som vi i dag stimulerer ved for eksempel FU og Skeid, 

men som Landslaget nedprioriterer. 

Hele rapporten kan sannsynligvis fås hos NHS og i alle fall hos oss. 

 

Vår organisasjon velger å innta følgende holdninger til markedsføring:  

- Det er et sug i markedet bare vi greier å produsere velutdanna hest  

- Vårt gode miljø og våre gode utstillinger og gjennom dem kulturbevaring er tilstrekkelig til at rasen vil 

berges.  

- Man stiller til og med spørsmål ved om det er hensiktsmessig å prioritere ytterligere prosjekter på 

markedsføring før ”man har sikret en produksjon av ferdig brukshest til markedet”.  

Dette, folkens er «synsing» og standpunkt «mot bedre vitende» - og foreløpig har disse holdningene 

og handlingene ført til at rasen vår risikerer å dø ut.  

 

Til slutt: endringer og utvikling er ikke trasig eller skummelt, det er gøy med Skeid, det er masse flotte 

folk og unghester som har hatt gode opplevelser i mange år gjennom Fokus Unghest, registrering av 

egenskaper både eksteriør og bruksegenskaper inkludert temperament, på en sånn måte at de kan 

brukes i avl og i bruk av hestene er da spennende! Fag og forskere «tar» ikke hesten fra oss. De gir 

faglige råd som «det er behov for en tettere integrering av avl og sport», det er vi som eiere og 

brukere av rasen som utvikler Skeid for eksempel.  

Dette åpne brevet er ment som en inspirasjon til alle organisasjonens medlemmer å gjøre som Trond-

Viggo synger: «tenke sjæl».  

 

Lykke til med kommende årsmøter i lokallagene og påfølgende Landsmøte! 
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Se gjerne mer om hva som ligger til grunn for Skeid i artikkel på forskning.no – her er forskninga gjort 

på våre raser! – dette er unikt!: 

http://forskning.no/husdyr-landbruk-sport/2015/12/norsk-hestekraft-i-historisk-terrengritt 

 

 

Planer og oppgaver for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2015 

Vedtatt på Landsmøtet i Stavanger 21. – 22. mars 2015 
 

Organisasjon 

 Bidra til kompetanseøking og forbedra kontakt med lokallagene slik at resultatet blir økt aktivitet, 

medbestemmelse og bedre kommunkasjonsflyt mellom hovedstyre og lokallag 

 Utarbeide retningslinjer for å forbedre medlemmenes involvering i høringer 

 Felles medlemsregister med innkreving av medlemskontingent 

 

 Landslaget tar initiativ til å opprette et forum der de tre norske raseorganisasjonene kan 

samarbeide i saker det er naturlig å samarbeide om.  

 Arbeide for å få på plass en langsiktig avtale om levering av alle de ulike tjenestene vi får fra NHS 

i dag, deriblandt Handlingsplan, utstillinger, avlsfaglige tjenester og stambokføring. LMD og NNHS 

skal tas med i dialog. 

 Være en aktiv part i videreutvikling av NNHS i samarbeid med deres ledelse 

 

Avl 

 Avlsplan: jobbe langsiktig med endringer og tilpassinger gjennom eget utvalg og med god 

involvering av hele organisasjonen  

 Søke tilskudd til avlsfremmende tiltak/aktivitet fra NHS og andre aktuelle aktører 

 Stimulere til økte bedekningstall og aktivitet ved å yte ulike støtteordninger og premier til 

utstilling 

 Få på plass regionale hingstekåring for førstegangsviste hingster i 2016 

 Videreføre arbeidet med å utvikle bruksprøvene.  

 

Aktivitet 

 Bidra til NM-arrangement for rasen 

 Bidra til økt interesse og deltagelse i ponnitrav bl.a. med eget raseløp under ponnilandsleiren og 

økt dialog med DNT 

 Ha en god dialog med NRYF om arrangering av rasespesifikke mesterskap 

 Videreutvikle Skeid 

 Videreføre Fokus Unghest 

 Videreføre arbeidet med markedsføring 

 Landslaget skal bidra til å opprette et nasjonalt aktivitetsutvalg der sportslig rådgiving, 

koordinering og støtte blir ivaretatt 
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