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SLUTTRAPPORT:
”TROMS VIKTIG FOR LYNGSHESTEN – LYNGSHESTEN VIKTIG FOR TROMS”
Innledning
Alslaget for Lyngshest i Troms fikk 03.08.05 tilsagn om inntil 90.000,- i BU-tilskudd fra
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen til prosjekt ”Troms viktig for lyngshesten –
lyngshesten viktig for Troms”.
Ideen var å skolere lyngshesteiere, slik at flere hadde kompetanse og ønske om å vise sine
hester på utstilling, heve kompetansen om hesteutstillinger i lyngshestmiljøet og å øke
kunnskapen i befolkningen om denne unike Nord Norske hesten og være med og bidra til at
hesten kan ha positiv betydning både for lokalbefolkning og for besøkende.
Gjennomføring
Prosjektoppstart var hoppeutstillinga på Nord Norsk Hestesenter i august 2005. Der avhold vi
et avlsseminar med Hanne Fjerdingby Olsen, fra Universitet for miljø og biovitenskap (UMB)
som arbeider spesielt med de særnorske hesterasene. I overkant av 30 deltok på seminaret
og både forelesning og diskusjon var nyttige og gode.
Vi hadde også et opplæringstilbud under utstillinga, hvor uerfarne utstillere kunne bli
”adoptert” av en erfaren utstiller og være med vedkommende på forberedelser og
gjennomføring utstillingsdagen. Dette tilbudet blei ikke så mye brukt, men de få som brukte
det hadde stort utbytte og har hatt med sine hester både på føllmønstring og
Jubileumsutstillinga i etterkant. De har også skrevet i det lokale medlemsbladet Lyngshesten
og i det landsdekkende bladet Rimfakse og har vært intervjuet i lokalavisa (Framtid i Nord) to
ganger.
I løpet av høst/vinter/vår gjennomførte vi på Nord Norsk Hestesenter, i Lyngen, i Tromsø og
i Nordreisa:
 utstillingskurs/mønstrerkurs med Gunn Grønås som foreleser
 brukspøveridekurs med Inger Gåre som foreleser
 bruksprøvekjørekurs med Leon Johansson som foreleser.
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Deltakelsen på de ulike kursene har vært god: gjennomsnittlig 10 – 12 deltakere hvert sted
på hvert kurs.
Informasjon om prosjektet er gitt til våre medlemmer i medlemsbladet Lyngshesten, på vår
nettside og i bladet Rimfakse. Andre lokallag, samt Landslaget for nordlandshest/lyngshest
har fått informasjon om prosjektet. Alslaget for lyngshest i Troms presenterte prosjektet for
årsmøtet til Landslaget for nordlandshest/lyngshest på Nord Norsk hestesenter våren 2006.
Resultat vurdert i forhold til målsetting
Den enklest målbare effekten av prosjektet kan være antall kursdeltakere og antall utstillere
på de påfølgende utstillingene.
Lyngshesteiere i Troms har gjennomført 177 kursdager i løpet av 2005/2006.
Utstilte lyngshingster på den årlige Landsutstillinga for hingster på NNHS i april 2006 var 15
hingster, på Biri blei 19 hingster vist samme år. Hingster kan bare møte på utstilling et av
disse to stedene, men eier kan velge hvor hesten skal vises. Tradisjonelt dekker Biriutstillinga hester fra hele landet t.o.m Sør-Helgeland, mens utstillinga på NNHS dekker
resten av Nordland + Troms og Finnmark. Anslagsvis befinner 500 av landets ca 3000
lyngshester seg i regionen som dekkes av NNHS, resten bor sørafor.
I 2005 var antall utstilte hingster på NNHS 5, mens det på Biri møtte 19.

Fylkesutstillinger for hopper var i 2006 også Jubileumsutstilling for Alslaget for lyngshest i
Troms. Dette har klart bidratt til at et større antall hester enn normalt blei stilt ut.
Dommer og redaktør av nettside og medlemsblad for Landslaget Ingunn Djuplasti sier
følgende: Det var en fantastisk utstillingshelg i Lyngen. Totalt ble hele 84 Lyngshester
vurdert av dommerne. Det var gjennomgående meget høg kvalitet på hestene.
I resten av landet, så langt det er mulig å finne ut på en enkel måte, er det eller skal det
stilles ut 83 lyngshester på hoppe og unghestutstillinger i år. Disse hestene vises på til
sammen 11 ulike utstillinger hvor Seljord har det største antallet med 30 individer påmeldt.
Lyngshesten er markeringshest under Dyrsku´n på Seljord i år.
I 2005 blei 19 individer av lyngshest vist på hoppeutstillinga på NNHS og 14 føll og
unghester vist på uoffisiell føllmønstring i Lyngen.

Vi har et lite tallmateriale å trekke noen slutning på, men tendensen er at Utstillingsprosjektet
har hatt en positiv innvirkning på antall utstilte hingster og hopper av lyngshest i 2006.
Når det gjelder de mindre målbare målene om økt bevissthet blant befolkningen i Troms, må
vi anta at gjennomføring og presseomtale (NRK; TV og radio, og flere store oppslag i Nordlys
og Framtid i Nord) av Utstillingsprosjekt og Jubileumsutstilling er med på å øke bevisstheten
og kan være med og anspore til økt bruk av lyngshesten til bruks- og fritidshest og bidrag til
trivsel og næringsutvikling i regionen.
Økonomisk resultat
Kapitalbehovet har vært omtrent som budsjettert, med litt lavere utgifter til kurs fordi det viste
seg å være bedre å slå sammen de planlagte kursene i Tromsø og på Olsborg,
deltakerutgifter til hesteeiere har vært litt lavere enn budsjettert, mens dugnadsinnsatsen til
alslagets styre har vært en del høyere enn budsjettert.
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På inntektssida er BU-midler, egeninnsats hesteeiere og dugnadsinnsats fra medlemmer og
styret til sammen som budsjettert.
Se for øvrig vedlagte regnskap.
Betydning av prosjektet
Alslaget for lyngshest er ikke i tvil om at prosjektet har økt kompetanse og interesse for
utstillinger blant lyngshesteiere i vårt område.
Befolkningen i regionen er litt mer oppmerksomme på denne levende, lokale kulturarven vi
forvalter.
Lyngshest- og hestemiljøet generelt i resten av landet er igjen oppmerksom på at Troms er
kjerneområdet for lyngshest avl og bruk. Det er her hesten kommer fra, det er her
kompetansen er gjennomgående høg og kvaliteten på hesta er meget god.

Storslett 07.02.07

Birgit D. Nielsen
Vedlegg:
Kopi av regnskap for Utstillingsprosjektet
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