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Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest - hest og hestefag i Nord-Norge  

eller statsstøtta hestesenter i Midt-Troms? hva er bidraget på nasjonalt nivå? 

Sammenlikning av aktiviteter mellom det nasjonale senteret og et privat hestesenter  

Birgit D. Nielsen, tidligere fagansvarlig for nordlandshest/lyngshest ved Nord-Norsk Hestesenter 

Tall og informasjon henta fra nettsider og tilfeldig kunnskap per 12.10.2016. (perioden 2014 – 2016) 

 Nasjonalt senter for 
nordlandshest/lyngshest -  hest 
og hestefag i Nord-Norge  

 
Privat stall 

rideskole med 
nordlandshest/lyngshest 

ja (9 hester, egne og innleide) ja (14 egne hester, 6 - 8 disponible 
for rideskolen)  

antall elever/uke hvis maks belegg og én ridelærer: 
ca 50 (mye ledig kapasitet per i 
dag) 

40 

 
kompetanse ridelærer 

ridelærer (NHS) og fagbrev hest, 
under utdanning bachelor i 
pedagogikk 

trener 1 (NRYF), juniorleder 1 og 2 
(Hest & Helse), et stort antall 
kortere kurs i kjøring og ridning 

lærlingebedrift hestefag ja – 1 lærling ja – 1 lærling 

utleie stallplass ja (totalt ca 35 plasser inkludert 
egne rideskolehester) – ledig 
kapasitet utleie per i dag 

ja (totalt 20 bokser + 15 plasser 
utegang til egne hester og utleie). 
Fullt belegg 

ridehall ja ja 

ridebane utendørs ja  ja  

treningsløype nei ja 

rideleir nei ja, 2 årlig 

antall ansatte 4, inkludert lærling 2, inkludert eier/daglig leder og 
lærling. I tillegg innsats familie og 
dugnad 

presentasjon av hesterasen 
på nettsider 

 
ja 

 
ja 

oppdatert hjemmeside til dels ja 

bruk av Facebook lite i bruk svært aktiv 

promotering av hesterasen i 
etablerte hesteaktiviteter 
utenfor senteret 

 
 
nei 

 
 
ja, svært aktiv 

promotering av rasen i media ja, men med fokus på senteret ja, aktiv 

formidler salg nei ja, hovedvekt på egne hester 

 
oppdrett 

 
bedekt ei hoppe 2016 

mer enn 20 føll på 10 år, derav 
minst 8 kåra hingster, 3 drektige 
hopper i 2016 

ungheststall planlegger fra 2017 ja, egne (og andres) unghester – 
per i dag 4 

hester i trening ja, tjenesten tilbys ja, har hest i trening 

 
helgekurs 

en sjelden gang egne aktiviteter, i 
stor grad utleie av lokaler til andre 
aktører (ikke retta mot 
nordlandshest/lyngshest) 

ja, stor aktivitet, mye 
nordlandshest/lyngshest 

Arrangør av stevner (NRYF) nei ja, stor aktivitet (kjøring og ridning) 

sekretariat raseorganisasjon nei nei 

Fokus Unghest nei, mista oppgaven som 
sekretariat i 2016 

nei 

Skeid nei nei 
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utstillingsarrangør ja, hingsteutstilling og oftest 
hoppeutstilling årlig – mange raser 
(hovedvekt 
nordlandshest/lyngshest) 

ja (i 2013) – mange raser 
(hovedvekt 
nordlandshest/lyngshest) 

prosjekter ingen opplysning på hjemmeside, 
men alslaget for lyngshest 
informerte 01.10.2016 om planer. 
Se* 

ja: starte kjøre-NM i løpet av 5 år, 
har etablert ei 1,5 km lang 
treningsløype  

reiseliv deltok i internasjonalt prosjekt, 
avslutta 2014 (RNNB) 

deltok i internasjonalt prosjekt, 
avslutta 2014 (RNNB) 

*Planlagte prosjekter/aktiviteter: 

- Samarbeid med Senja videregående skole og satsing på nordlandshest/lyngshest. Det gjenspeiles 

foreløpig ikke i informasjon fra skolen for eksempel informasjonsfilm 8.oktober 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qfk4rZAqNo Samarbeid med Senja videregående skole har for 

øvrig pågått i mange år. 

- Samarbeid med Inn på Tunet, Troms, men det er foreløpig ikke mulig å finne ut noe om hva 

samarbeidet innebærer. 

- Fra 2017 skal det nasjonale senteret overta drifta av Stall Kjærnes sin ungheststasjon. (Se for øvrig 

vedlegg om ungheststasjoner). 

Oppgaver ifølge tildelingsbrev: 

Hestsenteret får en støtte på kr. 2.323.500,- til arbeidet med nordlands-/lyngshesten. 

 
Genbevaring og avl Målrettet bevaring av nordlandshest/lyngshest gjennom avl og bruk, er en kjerneoppgave 
for NNHS. Det er behov for tettere integrering av avl og bruk (sport). Planmessig fremdrift i arbeidet og godt 
samarbeid med raselaget er viktig. (…) 
 

Statsbudsjettet for 2016: Sentera er engasjerte i arbeidet med å ta vare på rasane og har mellom anna delteke 

i arbeid med å spesifisere eigenskapar der rasane har fortrinn (signaturaktivitetar) framfor andre rasar. Desse 

blir nytta i nye tevlingsformer (skeid) for dei nasjonale rasane, som kan fremje interessa for rasane og i neste 

omgang auke etterspørselen. 

Oppsummert 

- Er det rimelig at private bedrifter som jobber for hesterasen må konkurrere i markedet med 

et hestesenter som tilbyr om lag samme tjenester, men som mottar 2,3 mill. i statsstøtte? 

 

- Hvilke bidrag til de svært gledelige bedekningstallene for 2016 sikter styreleder til, når han 
skriver følgende på Facebook 07.10.2016: 

 
Nord-Norsk Hestesenter As Målrettet arbeid fra Landslaget for Nordlands/Lyngshest, de mange flotte 
hesteeiere der ute og ikke minst Nord Norsk Hestesenter AS som nå har ro og fokus på å få flere føll til verden. 
Det er veldig gledelig med slike resultater! 
Thorbjørn Nymo 
Styreleder 
 

Informasjonen som er tilgjengelig på hjemmesida til det nasjonale senteret oktober 2016 er følgende: 

NNHS søker i 2016 på flere spennende prosjekter om utviklingen av vår rase. LMD har nedsatt et utvalg som 
skal se på fremtidens driftsform av våre tre nasjonale sentre som omhandler drift, avl og utvikling av bruk av 
rasene våre i fremtiden. 
NNHS er derfor i avventningsmodus, men vi lover at vi kommer sterkt på banen når utvalget og sentrene 
sammen med sine respektive Landslag har ferdig stillt sitt arbeid. dette forventes avsluttet i første kvartal 2016. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qfk4rZAqNo
https://www.facebook.com/nordnorskhestesenter/?rc=p
https://www.facebook.com/nordnorskhestesenter/?rc=p

