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Markedsføring – hvorfor og hvordan  

Kort sammendrag av «Forprosjekt Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene 

fjordhest, dølahest og nordlandshest/lyngshest». Arbeidet er leda av Leif Hem, NHH og Nina 

Iversen, BI i samarbeid med raseorganisasjonene. Forprosjektet blei ferdigstilt i november 2014 

og er finansiert av avlsstimulerende midler øremerket arbeidet med handlingsplanen, bevilget 

av NHS. 

Innledningsvis finner du utdrag av informasjon fra NHS om samme tema (2008 – 2016). 

Sitater fra artikler på NHS sine nettsider: 

15.12.2008  

I Norge har vi et særlig ansvar for å ta vare på de nasjonale hesterasene. En viktig del av ansvaret er å 

sørge for at det til enhver tid finnes et marked som vil kjøpe denne typen hester.   

- Lynne er et undervurdert område blant husdyrforskere.  

- En metode er å utvikle systemer som binder sammen sport og avl. Å finne en god konkurranseform for 

de særnorske rasene vil også kunne trekke nye mennesker til utstillingene. 

 

26.10.2011 om islandshesten 

Stikkord for islandshestens suksess er markedsføring, egne konkurransegrener og systematisk avl.  

 

07.12.2012  

Hva forbinder du med hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest? Og ikke minst - hva 

ønsker vi at folk skal tenke når de hører om dem? Merkevarebygging blir et viktig stikkord i tida framover 

for de nasjonale hesterasene våre. 

Det finnes en rekke eksempler på vellykket merkevarebygging. Bak dem alle finnes det en bevisst strategi 

der man har satset langsiktig. Man kan titte på vidt ulike produkter som Kari Traas kleskolleksjon, Coca 

Cola, Apple og faktisk islandshesten.  

 

13.02.2013  

Alle vil ha hest. Men den skal være stor, brun og komme fra utlandet. Arbeidet med å bygge opp de 

nasjonale hesterasene som tydelige merkevarer er nå i gang. Forskerne skal gi et verktøy som 

organisasjonene skal kunne ta i bruk. En viktig del at et slikt strategiarbeid er å velge bort. 

 

05.01.2016  

På få tiår har situasjonen for de nasjonale norske hesterasene endret seg fra å være uunnværlig 

arbeidskraft i jord- og skogbruk, til å bli sports- og hobbyhester. Antallet hester har hatt en dramatisk 

nedgang. Rasene er rødlistet og står på listen over utryddingstruede hesteraser. Derfor er det behov for å 

definere nye bruksområder for hesterasene.  
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I Skeid er hestene ute av ridehusene og tilbake i naturen hvor de er best tilpasset til å være. 

Konkurransen foregår både på hesteryggen og med vogn, og består av utfordringer på bane og i 

terrengløyper, hvor det å ta seg opp og ned skråninger med løs grus og forsere kampesteiner er et par.  

Det må finnes bruksområder for de nasjonale hesterasene og en etterspørsel i markedet, ellers kan man 

ikke forsvare å bruke ressurser på å bevare levende populasjoner. 

 

26.08.2016  

Det aller viktigste i avl i små populasjoner er å beholde variasjonen i rasen og sørge for at det fødes nok 

føll slik at rasen er levedyktig. Det er ikke nok å kun produsere føll, men disse må også ha en 

markedsverdi slik at de kan omsettes, nå nye kjøpere og dermed øke etterspørselen etter våre unike 

nasjonalraser.  

 

Forprosjekt Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene fjordhest, dølahest og 

nordlandshest/lyngshest 

For å lykkes i en markedsføringsstrategi må man vite noe om markedet man skal inn i. 

Resultatene fra en spørreundersøkelse som blei gjennomført i forbindelse med denne rapporten belyser 

blant annet  aktuelle aktiviteter med hest, ulike raser sine egenskaper og bruksområder, samt 

betalingsvillighet knytta opp mot egenskaper, rase og kvalitet. Disse funnene er veldig nyttige og 

interessante.  

Hovedkonklusjonene er at hest generelt konkurrerer mot andre hobbyer. Innafor hestemarkedet møter 

alle de tre særnorske stor konkurranse og mellom de tre særnorske kommer vår hest dårligst ut.  

 

Så sier prosjektet noe om hvordan man kan komme ut av denne dårlige situasjonen  

Posisjonering i markedet hvor man blant annet ser på:   

•Hvordan kan de tre norske hesterasene skille seg ut fra andre hesteraser og andre aktiviteter i 

markedet? 

•Vi må finne det unike. Det handler om å kartlegge de markedsområdene som vår hest har ekstra 

kvaliteter, hvilke områder den er like god som andre og hvilke områder hesten har svakheter 

•Deretter må man sette opp utfordringer man må jobbe med.  

 

Prosjektet har definert seks utfordringer/oppgaver hvor de viktigste er å gjøre noe med er: 

- Rasenes store konkurranse fra andre hesteraser og andre fritidsaktiviteter (finne flere og andre 

bruksområder) 

- Stor ustabilitet i organisasjonene (sikre kontinuitet i avls- og utviklingsarbeidet) 

- Utydelig identitet og manglende positiv oppmerksomhet (jobbe for økt oppmerksomhet, 

sterkere positiv identitet og oppfatning ved å: 

Skape arenaer der man eksponerer de tre hesterasene 

Opprettholde / styrke den norske identiteten 

Økt stolthet 



3 
 

Synliggjøring i lokalsamfunnet 

 

Historien og opprinnelsesfortellingen er en viktig del av omdømmebygging av de tre hesterasene i 

fellesskap og hver hesterase for seg 

 

Delkonklusjoner 

De tre norske hesterasene har betydelige utfordringer i forhold til: 

Innavl («fryseboksspøkelset»), svak lønnsomhet, posisjonen er utydelig (faller mellom to stoler), lav 

status 

Men svarene i spørreundersøkelsen viser at de tre norske hesterasene kan posisjoneres som: 

Nasjonale symboler, oppfattes som roligere enn andre (ikke skvetten), egnet for barn, turisme, 

helse/omsorg/rehabilitering og som turhest  

 

Rapporten anbefaler følgende prioriterte arbeidsoppgaver framover (for aktører som jobber for de 

nasjonale raser) 

1.Lite robust organisering: De tre norske hesteraseorganisasjonene har i dag svak økonomi, tilfeldig 

kompetanse og lite handlingsrom. De har ikke kapasitet til å sette i gang med store aktiviteter. 

Frivillighet og idealisme er drivkraft; så lenge man orker. Anbefaling: Stat/fylke/det offentlige må gå inn 

med finansiering. Hvis ikke kan hele organiseringen rakne  

 

2.Produktutvikling: Stimulere til at aktører våger å satse på nye produkter og nye aktiviteter der de tre 

norske hesterasene inngår. Innovasjon Norge kan øke fokuset og være med på å støtte nye produkter 

med potensial. Nærhet til kundene er viktig. Det må være lavterskel: lett å ta kontakt, lett å komme i 

gang, lett å booke, lett å mestre første nivå, osv. Anbefaling: fokus på nye og alternative produkter og 

bruksområder  

 

3.Bygg sterke klynger: Finn frem til personer og miljøer som i dag er sterke. Kan disse samarbeide bedre 

enn de gjør i dag. Har vi eksempler der ildsjeler har skapt et miljø og en sterk klynge? Finn disse 

eksemplene og lær av disse. Anbefaling: finn sterke klynger og legg til rette for at nye sterke klynger kan 

utvikle seg med basis i de tre norske hesterasene  

 

4.Det offentlige: Uten at det offentlige på en eller annen måte prioriterer eller legger til rette for at de 

tre norske hesterasene skal overleve, så skal det mye til at de overlever.  

Rammebetingelsene for de norske hesterasene: På Island er Islandshesten beskyttet på flere måter. 

Dermed har man et stort antall hester (ca. 77.000) av god kvalitet. Anbefaling: Offentlige midler bør 

vurderes brukt på en smart måte for å få størst mulig effekt.  

5.Hesteorganisasjonene bør: 

–Lete etter egne suksesshistorier 

–Om mulig jobbe med posisjoneringen og egenarten til egen rase. Hva er unikt? 

–Legge til rette for at man har kvalitetssystemer (trening + avl) som har verdi for ulike brukere/ 

markeder  
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6.FoU: De tre norske hesterasene har gjennom Norsk hestesenter (NHS) gjennomført dette 

forprosjektet. Dette har gitt noen svar, men også nye (og mer avklarte) spørsmål som trenger 

avklaringer. 

Anbefaling: Forskning på nye markedsmuligheter og nye produkter er viktig for rasenes overlevelse.  

 

Se hele rapporten her: 

http://www.nhest.no/NHS/Rapporter/Nasjonale%20raser_markedsforingsstrategier_Endelig%20rappor

t_2014.pdf 

Se også spørreundersøkelse i prosjekt ved det nasjonale senteret 2010/20111: 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Sammenfatning_av_funn_i_sp%C3%B8rreunders%C3%B8kelse_

mars_11.pdf 

 

Oppsummert: 

De nasjonale rasene og i særdeleshet nordlandshest/lyngshest har store utfordringer i markedet. 

Synkende bedekningstall og føllprosent i 2017 gir signaler om at det må endringer til.  

Vi må bygge en attraktiv merkevare som er konkurransedyktig i et steintøft marked. Vi har kunnskap 

som gjør oss i stand til det, men organisasjonen og det nasjonale senteret velger å la det være og 

fortsetter med de tradisjonelle aktivitetene, som til nå ikke har gitt hesten en bærekraftig framtid.  

Det må i tillegg drives en aktiv og konstruktiv markedsføring, det gjør man ikke ved å la de etablerte 

nettsidene så godt som dø hen i flere år, i påvente av nye nettleverandører. 

For nordlandshest/lyngshest sin del har deltakelse i de etablerte konkurranseformene i regi av NRYF 

gjennom nesten 50 år, med satsing på rasen i rideskolen i Nordreisa siden 1971, deltakelse i 

rytterforbund og i idrettsråd, bruk av rasen på det nasjonale senteret i mer enn 20 år, drift av flere 

staller og rideskoler med fokus på rasen gjennom mange ti-år, ikke ført til annet enn fantastisk flotte 

enkeltekvipasjer som har gjort det godt. Kretsmesterskapet i dressur i Troms blei arrangert på det 

nasjonale senteret i august 2017. Der kunne man vise til 5 – 6 nordlandshest/lyngshester på 

ekvipasjelista blant 63 ekvipasjer. 

Dette må forstås riktig: det er utelukkende positivt med bruk av rasen i rideskoler og i NRYF og i 

ponnitravet og alle som satser fortjener støtte og mange gjør en fantastisk viktig og riktig jobb for og 

med hesten, nettopp ved å lage gode inkluderende og aktive miljøer rundt denne hesterasen. Disse 

gode, men ofte sårbare miljøene, burde støttes, også økonomisk. Men organisasjonen og det nasjonale 

senteret må legge sine ressurser i nasjonalt utviklingsarbeid og ta i bruk fagkunnskap utover det de 

besitter sjøl i sitt arbeid for rasen. 

Vi må ta inn over oss erfaringene som viser at en ensidig satsing på NRYF og DNT-greiner ikke fører til at 

nordlandshest/lyngshest får en tilstrekkelig stor markedsandel til at den overlever på sikt. Vi må få flere 

folk interessert i rasen. De færreste som har hest driver med konkurranser. Vi må få tak i dette store 

markedet, hvor hesten egner seg utmerket til mange ulike aktiviteter i både næring og hobby, vi må ta i 

bruk kunnskap og erfaring fra andre raser og fagområder vi ikke kan sjøl. 
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