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Presentasjon på Riddu Riđđu 14. Juli 

seminar i forbindelse med tildeling av Kongens fortjenestemedalje til Geirmund Vik 

kommentarer til egen presentasjon – Birgit Dorothea Nielsen 

Det har gått bra med lyngshesten etter siste krise på slutten av 1960-tallet, da vi hadde igjen knappe 

100 hester, nå har vi mellom 2000 -3000. Likevel går det ikke bra nok, det fødes rett og slett ikke nok 

føll til at populasjonen vedlikeholdes. Det er som en stille krise, det ser bra ut på overflaten, men om 

man ser nøyere etter går det utfor bakke – som en slags klimakrise….. 

Etter Hanne Fjerdingby Olsen sin doktorgrad ved NMBU 2011 har vi fått et tall på hvor mange føll 

som må fødes og registreres hvert år, for at populasjonen skal kunne bevares: 200. 

Tallene for fødte føll i årene 2003 – 2015 er lang fra disse 200, kanskje ett år tidlig på 2000-tallet var 

vi i nærheten, ellers har det gått jevnt og raskt nedover. De siste årene har tallet vært på om lag 100 

fødte føll. Man kan se en gledelig oppgang i årene 2012 – 2014, uten at man kan vite sikkert hva 

dette skyldes. Det kan være tilfeldig, men det kan også skyldes markedsføringsarbeid som brosjyrer, 

utvikling av Skeid, nettside, foto, og NRK-filmen ”Lykken er en lyngshest”. 

Kurven med føllprosent er synkende, men med store variasjoner fra år til år. Føllprosent sier noe om 

fruktbarheten i en populasjon og en synkende fruktbarhet kan være et tegn på at populasjonen har 

problemer i forhold til innavl. Tallene i vår populasjon er små, men må etter min mening overvåkes 

svært nøye og settes i sammenheng med overvåking av innavlsutviklinga. 

De to siste kurvene som presenteres viser utvikling av medlemstall i organisasjonen for 

nordlandshest/lyngshest fra 2008 – 2015 og utvikling i antall utstilte hester samme periode. 

Medlemsutviklinga er ikke dramatisk negativ, men det viktigste er det lave antallet: knappe 500 

medlemmer som skal ha ansvar for å bevare hesterasen er ikke mange! Kurven som viser antall 

utstilte hester viser en halvering i den samme tidsperioden. Når man samtidig vet at mange hester 

vises flere ganger i sitt liv, er det en liten andel hester og hesteeiere som er på utstilling ofte eller i 

det hele tatt! 

Det jeg tar opp i denne presentasjonen har jeg henta fra Handlingsplan for de nasjonale hesterasene 

2011 – 2020 og Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene, 2013. Både Handlingsplanen 

og rapporten understreker betydningen av at avl, bruk og markedsføring henger sammen. På bildet 

ser man islandshester utenfor Hólar, Islands øverste utdanningsinstitusjon for hest og rytter. Hólar  

har i tillegg til hestelinja en linje for reiseliv – ingen tilfeldighet, islendingene har virkelig lykkes i 

markedsføringa av reiseliv og sin nasjonale hesterase på en måte hvor to sterke merkevarer virkelig 

underbygger hverandres omdømme. Som en illustrasjon av dette sterke nasjonale fokuset og 

stoltheten, er at det finnes to krav for å komme inn på hestelinja ved Hólar: i tillegg til svært gode 

rideferdigheter må du beherske det islandske språket. 

Det foreligger to svært ulike oppfatninger av betydningen av markedsføring i arbeidet med å bevare 

og utvikle lyngshesten (nordlandshest/lyngshest).  
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Organisasjonen og forvaltninga oppfatter det slik at det finnes et sug i markedet, bare vi tilbyr 

voksne, utdanna hester vil markedet være der. Vi må derfor sette alle krefter inn på å fóre fram og 

utdanne hester og avvente markedsføringa til vi har hestene klare for markedet. 

Fagfolk på markedsføring, for eksempel de som var fagansvarlige for arbeidet med rapporten om 

markedsføringsstrategiene sier at uten et solid og kontinuerlig arbeid med markedsføring vil antall 

fødte føll fortsette å gå ned. 

Jeg er overbevist om at vi må stole på fagfolkene i dette spørsmålet. 

 

Organisasjonen og forvaltninga har tradisjonelt sett på deltakelse i ordinære hesteaktiviteter (i 

hovedsak konkurranser i regi av Rytterforbundet) og hesteutstillinger som hovedarenaer for 

markedsføring av hesterasen. Tallenes tale er klar; dette er ikke nok, vi må gjøre andre ting i tillegg. 

 

Vi må ha en forståelse og kunnskap om hvilket marked vi skal markedsføre hesten i; det er en 

fritidsaktivitet på linje med alle andre aktivitetstilbud for både voksne og barn – og det er et uttall av 

aktiviteter å være med i!! 

 

Også innafor hestemarkedet er tilbudet stort og har et vidt spekter. Jeg ser for meg at markedet har 

et potensiale som ikke er utnytta i dag, men dersom ikke lyngshesten tar sin del av markedet 

gjennom riktig markedsføring vil det ikke stå en åpen del av markedet til vår hest av seg sjøl. 

 

Markedet i tall før (på slutten av 1960-tallet) og nå gir en bakgrunn for å forstå markedet i dag. 

I rapporten om Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene, 2013 vises det til ulike 

metoder som må tas i bruk for å få økt markedsandelen. Mitt fokus i denne presentasjonen er på 

profilering og merkebygging. 

Etter min oppfatning må dettet bygges på to pilarer:  

i) samarbeid mellom de tre små nasjonale hesterasene (dølahest, fjordhest og 

nordlandshest/lyngshest). Samarbeidet var kommet svært langt, inntil vi fikk et 

lederskifte i vår organisasjon som ikke prioriterer dette samarbeidet – slik at det nå 

på det nærmeste ligger nede. 

ii) Det unike ved lyngshesten må vises fram  

Det unike må formidles gjennom fortellinger som for eksempel sammenhengen mellom Rasmus 

Karlsen i Samuelsberg, hans hoppe Bruna, hennes to avkom med Rimfakse, som blei foreldre til 

Nordlandssvarten – og Rasmus Karlsen sine oldebarn som i dag opplever at «lykken er en lyngshest», 

takket være tidligere generasjoner sitt arbeid med å bevare hesten. Nå er det vi som må sørge for at 

jentenes oldebarn også får mulighet til å oppleve denne lykken med lyngshesten. 

Fortellingene og identiteten formidles gjennom ulike kanaler og på ulike måter - og sjølsagt gjennom 

aktiviteter med hesten. Den nye hestesporten SKEID, utvikla for de små nasjonale hesterasene skal 

nettopp løfte hesterasenes egenskaper og identitet. Jeg håper alle de tre organisasjonene greier å 

videreutvikle sporten, at vår organisasjon og forvaltning tar godt vare på og videreutvikler SKEID for 

vår hest og at folk tar den i bruk! 
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Opplevelsen ved å stå på seminaret under Riddu Riđđu og se alle de menneskene som hadde 

møtt opp og vite hvor mye engasjement og arbeid svært mange har lagt ned for hesterasen, 

gjør at jeg tenker at dette kommer til å gå bra! Og at hesten er god nok – det veit alle vi som 

kjenner den!! 

 

 


