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Prosjektet ”film, foto og signaturaktivitet” blei søkt som en oppfølging av 
prosjektet “initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og 
markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Nord-Norge” 
 
 
Målsettinga for begge prosjektene har vært å styrke Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) som nasjonalt 
senter for nordlandshest/lyngshest og å bidra til en positiv omdømmebygging og markedsføring av 
hesterasen. 
 
SAMMENDRAG 
 
 Innledning 
Situasjonen for NNHS og nordlandshest/lyngshest er og har i lang tid vært utfordrende, med en svært 
vanskelig økonomisk situasjon for NNHS og en krevende markedssituasjon for hesterasen.  
 
Hesterasen har Nord-Norsk opprinnelse og i arbeidet med å ta vare på og utvikle rasen er det 
vesentlig at denne tilknytninga brukes. Jfr. islandshesten og denne rasens tydelige og sterke 
tilknytning til sin opprinnelse både kulturelt, historisk og til den islandske naturen. 
 
For nordlandshest/lyngshest, som for de to andre små nasjonale hesterasene, må arbeidet med 
utvikling og bevaring i høy grad basere seg på frivillig arbeid fra eiere, avlere, brukere og tillitsvalgte i 
avlsorganisasjonene, men rasene kan ikke ivaretas bare på dugnad. En del viktige tiltak og aktiviteter 
vil kreve ressurser i form av penger, arbeidstid og kompetanse. NNHS er den rette instansen til å 
bidra med dette for vår hesterase.  
 
 Om prosjektet 
Prosjektet “film, foto og signaturaktivitet” er et prosjekt som har gjennomført konkrete tiltak for å 
bygge merkevaren nordlandshest/lyngshest. 
 
Det godkjente prosjekt omfattet fire tiltak: 

1) Fotoutstilling, som skulle vises utendørs i alle tre fylker i landsdelen og som til slutt skulle 
installeres fast på NNHS. Fotografiene som blei laga i dette prosjektet skulle også inngå i 
bildespill, plakater, flyers og nettbasert informasjon om rasen.  

2) Film; det forelå mer enn 30 timer råfilm av rasen. Dette skulle tas vare på og 
tilgjengeliggjøres for offentligheten.  

3) Små filmsnutter til bruk på nett er svært viktig i omdømmebygging av hesterasen. Høgtun 
Folkehøgskole ønska å være med på en slik produksjon i 2012. 

4) I Handlingsplanen for de tre nasjonale hesterasene er det et stort fokus på signaturaktivitet;  
Det er behov for en tettere integrering av avl og bruk gjennom identifisering av en 
sport/aktivitet som vil virke samlende og fungere som en signatur for den enkelte rase, hvor 
aktiviteten baseres på bruksegenskaper med naturlige rasefortrinn som kan forbedres 
gjennom avl.  
NNHS hadde en konkret idé til en slik signaturaktivitet som krevde utvikling, planlegging og 
utprøving før den kunne presenteres for miljøet.  

 
Oppsummering 

I løpet av prosjektperioden er det gjort noen endringer i tiltakene, fordi vi har sett at andre måter å 
løse oppgavene på har vært bedre, noe har ikke latt seg gjennomføre, og andre tiltak har kommet i 
tillegg. NNHS mener likevel vi har holdt oss til de omsøkte tiltaka og til formålet med prosjektet, men 
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gjennomføringa har strekt seg ut i tid, slik at en del tiltak har vært gjennomført i 2013. Dette skyldes 
dels en langvarig sjukemeldingsperiode hos fotografen, dels en svært krevende arbeidssituasjon på 
NNHS hele 2012, med sjukemeldingsperiode også for prosjektleder. 
Det psykososiale arbeidsmiljøet ved NNHS er for 2013 svært mye bedre enn foregående år, da NNHS 
fikk tilsatt daglig leder i desember 2012. 
 
NNHS er svært glade for at vi gjennom prosjektet: 

- fikk tatt vare på og gjort tilgjengelig film om rasen som har ligget ubrukt i mange år 
- fikk laga gode, gjennomarbeida fotografier av hesten 
- har fått til en markering utendørs på NNHS som viser at dette er et nasjonalt senter for 

nordlandshest/lyngshest 
- har fått vist bildene i andre deler av regionen – og har avtaler om videre visning 
- har fått laga en meget flott brosjyre om rasen 
- har fått til et samarbeid med Høgtun videregående som har resultert i filmer og 

fotografier – og som skal videreføres i 2013/14 
- er i gang med en egen nettside hvor vi kan presentere hesterasen på en tiltalende, 

oversiktelig og informativ måte 
- har bidratt vesentlig til utvikling av signaturaktivitet, som nå heter LyngsSkeid for vår rase 
- har fått mye mer medieomtale og oppmerksomhet fra eiere, politikere og forvaltninga 

enn tidligere år. Se for eksempel:  
o http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/dktr99091113/11-09-2013 
o http://www.nordlys.no/nyheter/article5975126.ece 
o http://www.nordlys.no/web-tv/article6749153.ece 
o http://www.nordlys.no/nyheter/article6748137.ece 
o http://www.nordlys.no/nyheter/article6604796.ece 

 
 
RAPPORT OM GJENNOMFØRING 

 
1. STATUS 
 
1.1 Status for nordlandshest/lyngshest 
Situasjonen for hesterasen på landsbasis er mer alvorlig i dag enn ved oppstart av det første 
prosjektet i 2009. Bedekningstall og fødte føll ligger fortsatt langt under den kritiske grensa som 
genetikerne har satt på 200 fødte føll for populasjonen. Vi ser en liten, men gledelig økning fra 2012 
med 96 bedekte hopper til 2013 med 114 bedekte hopper. Dette er svært små tall slik at det er 
vanskelig å si om dette er normale svingninger eller et tegn på at utviklinga er snudd. 
 
I et gjennomsnittlig år er avlsaktiviteten høyere i Nord-Norge er enn i resten av landet når man ser på 
prosentvis antall bedekte hopper. Prosentandel unghingster som vises for kåring er høyere i denne 
regionen enn i gjennomsnitt for landet, antall kåra og høyt premierte hingster er også høyere i 
landsdelen enn i resten av landet.   
 
LMD legger stor vekt på Norsk Hestesenter (NHS) sin Handlingsplan for de tre små nasjonale 
hesterasene (2011 – 20120), men det er likevel utfordrende å få gjennomført mange tiltakene i 
Handlingsplanen. Utvikling av en egen sport/aktivitet for hver av de tre rasene anses som svært viktig 
– det samme er etablering og gjennomføring av en markedsføringsplan for rasene.  
 
1.2. Status for Nord-Norsk Hestesenter 
Da Nord-Norsk Hestesenter blei etablert i 1989 blei det gitt en lovnad fra Landbruksdepartementet 
(LMD) om at finansiering av byggetrinn II ville komme det påfølgende året. Dette kom aldri og 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/dktr99091113/11-09-2013
http://www.nordlys.no/nyheter/article5975126.ece
http://www.nordlys.no/web-tv/article6749153.ece
http://www.nordlys.no/nyheter/article6748137.ece
http://www.nordlys.no/nyheter/article6604796.ece
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senteret har forblitt halvferdig, i motsetning til de to andre nasjonale hestesentrene, som ligger på 
Toten og i Nordfjordeid .  
 
Driftstilskuddet over statsbudsjettet har siden etableringa av senteret vært på om lag halvparten av 
det beløpet NNHS var forespeila ved oppstarten. Beløpet blei indeksregulert i 2012 – etter mange år 
på samme nivå.  
De siste to årene har NNHS opplevd en økende interesse fra LMD for senteret og hesterasen uten at 
det foreløpig har resultert i annet konkret enn møter og besøk fra LMD under 
Lyngshestdagan/utstillinga i juli 2013, samt den omtalte indeksreguleringa. LMD er opptatt av at 
NNHS sine store aksjonærer, Troms Fylkeskommune og Målselv kommune, bidrar økonomisk for 
senteret før LMD eventuelt går inn med mer midler. Troms Fylkeskommune har i 2013 innvilga en 
prosjektsøknad på 500.000,- til NNHS, Målselv kommune behandler i disse dager en prosjektsøknad 
fra NNHS. Disse midlene må gå til helt nødvendig vedlikehold som for eksempel reparasjon av tak og 
ventilasjon for å ivareta bygningsmassen og ikke minst sørge for et arbeidsmiljø som ikke er skadelig 
for de ansatte og for å ivareta hestevelferden på en god nok måte. 
 
I en slik situasjon er det vanskelig å kunne frigjøre nødvendige ressurser til det viktige arbeidet for å 
bevare og utvikle hesterasen på en god nok måte. Her har den økonomiske støtten til prosjektet 
“Film, foto og signaturaktivitet“ - og til det foregående prosjektet vært avgjørende for at NNHS 
likevel har fått gjort en del arbeid på området. 
 
 
2. MULIGHETER OG UTFORDRINGER 
 
En av de ansatte ved NNHS har vært representant for Landslaget for nordlandshest/lyngshest i en 
arbeidsgruppe ved NHS som har jobba med et forprosjekt om omdømmebygging og markedsføring 
av de tre små nasjonale rasene. Gjennom deltakelse i dette arbeidet har NNHS fått bekrefta  
antagelsen som vi beskreiv slik i søknaden om prosjektmidler til “film, foto og signaturaktivit”: 
Regional forankring og framheving av natur og kultur knytta til landsdelen vil sannsynligvis ha stor 
betydning for en positiv omdømmebygging av hesterasen  
 
Antagelsen om vår hesterase sine spesielle utfordringer i markedet som vi beskreiv slik i søknaden 
blei også bekrefta gjennom deltakelse i denne arbeidsgruppa: 
Nordlandshest/lyngshest har store utfordringer i markedet. Den er en forholdsvis ukjent rase, 
dobbeltnavnet bidrar sannsynligvis til denne litt utydelige profilen, den har ingen fysiske særtrekk som 
for eksempel fjordingens blakke farge, som gjør den lett gjenkjennelig, og hesterasens store fortrinn i 
bruk er allsidighet. Nordlandshest/lyngshestens allsidighet framheves av alle entusiastene som en av 
de store fortrinnene, men det vil også si at på alle bruksområder vil den ha konkurrenter som er avla 
og trent spesielt for formålet, mens allbrukshesten lett kommer litt til kort, i alle fall når det kommer 
til å være tydelige i markedsføringa. 
 
 
Fortsatt er dette like gyldig: Hesterasens store muligheter ligger også i dens allsidighet men 
markedsføring og bruk av hesten vil være avgjørende for hestens framtid. 
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Visjon, strategier og mål ligger fast: 
 
3.  VISJON  
 
Nord-Norge skal være hovedområde for nordlandshesten/lyngshesten – hesten er en kulturbærer, 
næringsskaper og livsgledeskaper i regionen. Hesterasen skal kunne strykes fra FAOs liste over arter 
som beskrives som “kritisk truet”. 
 
 (Hesterasen blei flytta fra “truet – vedlikeholdt” til “kritisk truet” i mai 2013.)   
 

4.  STRATEGIER  

Skape positiv oppmerksomhet omkring rasen. Skape aktivitet og gode miljøer rundt rasen. 

Omdømme og aktivitet må henge sammen med rasens identitet opprinnelse, kultur, 

bruksegenskaper og lynne. 

 
5.  MÅL 
 
Større oppmerksomhet i media, økt bevissthet hos befolkninga generelt og innafor hestemiljøet 
spesielt, større aktivitet for og med hesterasen i hele landsdelen. 
 

 
 
Beskrivelse av gjennomføring av prosjektet: 
 
6.  GJENNOMFØRING AV TILTAK  
 
FOTOUTSTILLING 

- Produksjon av fotografier 
Vi har hatt et godt samarbeid med fotograf Wenche Offerdal, slik at vi nå sitter på en base med gode, 
gjennomarbeida fotografier som hver for seg og samla sier noe om hestens personlighet og 
tilhørighet, slik vi beskreiv det i prosjektsøknaden: 
 
”Hovedidéen med bildene i utstillinga er at hvert bilde skal si noe om hestens personlighet og kulturen 
og naturen rasen kommer fra. De skal understreke identiteten og opprinnelsen. Vi vil forsøke å lage 
bilder som snakker tilfølelsene, bilder med kontraster, bilder som er forskjellig fra bildene vi har av 
hesten i dag, profesjonelle bilder, bilder folk husker, vakre bilder, morsomme bilder, rørende bilder, 
Nord Norske bilder av en Nord Norsk hest”. 
 
Omsøkt beskrivelse gjennomført 
 
 

- Utstilling av fotografiene 
Bildene har vært vist i Alta under Finnmarksløpet, med avisdekning av hendelsen.  
 
Bildene har hengt på Kronebutikken i Nordreisa sommeren 2012.  
 
Bildene er vist fram på Landbruksmessa i Balsfjord sommeren 2013. 
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Noen av bildene er hengt opp innendørs på NNHS både i glass og ramme på akryl, tilgjengelig på 
fylkes- og stats utstillinger.  
 
Manglende visning i Tromsø og Bodø er svært beklagelig. Vi planla å flytte utstillinga i Troms til 
Harstad i forbindelse med festspillene og storløp på Nord-Norge travbane juni 2012. Planlegging og 
kontakt var etablert, men arbeidet fra våre kontakter i Harstad stagnerte fullstendig. 
 
I Nordland tenkte vi å få til en utstilling i forbindelse med aktiviteter i prosjektet ”Riding native 
breeds”. Dette prosjektet har stoppa fullstendig opp – ingen aktivitet på svært lang tid, så heller ikke 
der fikk vi til noen utstilling. 
 
Dette beklager vi veldig, men: 
Planen om utstilling i de andre fylkene er ikke lagt bort. Vi har nå etablert kontakt med lokallagene 
for hesterasen og BioForsk i Nordland om utstilling tidlig i 2014 og har avtale med biblioteket i 
Tromsø om utstilling på biblioteket i uke 46 – 48, 2013. 
 
Omsøkt beskrivelse til dels gjennomført, men mangler visning i Tromsø og Nordland, men avtaler er 
gjort om utstilling i november 2013 (Tromsø) og tidlig i 2014 (Nordland). Etablering av fast utstilling 
utendørs på NNHS er forsinka, men blir ferdig montert i løpet av høsten 2013. Bildene henger både i 
ridehallen og i gangene på NNHS. 
 
 

- Bruk av fotografiene  
o Fotografiene har vært brukt i produksjon av roll-ups for NNHS. Disse print-ferdige 

malene på pdf for roll-ups er tilgjengelig også for Landslaget for 
nordlandshest/lyngshest som tilbyr dette til alle sine lokallag. 

o Fire utvalgte bilder samt en omdømmefortelling om hesterasen, utvikla på NNHS, er 
også gjort tilgjengelig på pdf for Landslaget for nordlandshest/lyngshest som tilbyr 
dette til alle sine lokallag. 

o Fotografiene er lagt ut på NHS sin nettside og enkeltbilder har vært brukt på 
utstillingskatalog (hingsteutstilling 2013 NNHS), og tillatt brukt på NHS sin 
hjemmeside. NNHS har inngått avtale med web-designer Bjerkli Bilde& Design om 
etablering av egen underside for presentasjon av hesterasen hvor fotografiene er 
vesentlige. Arbeidet er i gang.  

o Det er produsert et bildespill som er vist under utstillingsmiddag hingsteutstilling 
våren 2012 og på Landsmøtet for Landslaget for nordlandshest/lyngshest 2013.  

o Det er produsert en brosjyre om hesterasen – basert på mange av bildene fra 
prosjektet. Brosjyre vedlagt.  

 
Omsøkt beskrivelse gjennomført 
 
 
FILM 
Råfilmen som forelå er redigert ned til 7 kortere filmer, en om tilblivelsen av et føll fra bedekking til 
følling, en om hesten som ponnitraver, en om hesten som rideskolehest og fire filmer med ulike 
temaer om bruk av hesten tidligere, fortalt av Leif Larsen; ”Turistkjøring i Lyngen”, ”Hester i Lyngen”, 
”Historier om lyngshesten” og ”Navnestriden”. Filmene ligger i dag på NNHS sin nettside og vil inngå i 
den nye nettsida hvor rasen skal presenteres. http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=170. 
Filmene ligger også på rimfakse.no 
 
Undervegs i arbeidet med redigering av filmopptakene fant NNHS og filmskaperen i samarbeid ut at å 
lage en lengre film av materialet, slik vi beskreiv i prosjektsøknaden ville bli uforholdsmessig dyrt og 

http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=170
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sannsynligvis ikke gi den ønska effekten, slik at vi heller valgte å lage og tilgjengeliggjøre på nett flere 
kortere tematiserte filmer. 
 
Vi har vært i kontakt med Nord-Troms Museum om det var interessant for dem å gjøre noe for og 
med hesterasen, men vi har dessverre fått negativ respons derfra. 
 
 
I tillegg til våre egenproduserte filmer har følgende filmer blitt produsert/gjort tilgjengelig og er lenka 
fra NNHS sin side i prosjektperioden:  

- Nordlys; film og artikkel på nett om lyngshesten – laga av Guttorm Pedersen i serien Gorm på 
tur. http://www.nordlys.no/web-tv/article6239730.ece 

- ”Lykken er en lyngshest”, dokumentar NRK Troms, vist på NRK 1, september 2013, laga av 
Laila Lanes.  http://tv.nrk.no/serie/folk/dnpr65005012/12-09-2013. Film om rasen produsert 
av NRK Troms i 1973 er gjort tilgjengelig på nett i forbindelse med visning av den nye 
dokumentaren. http://www.nrk.no/video/arkiv_lyngshesten_1974/81EAF154133C447E/ 

 
Rasen var også omtalt i NRK radio i ”Naturens verden” 28.04.2013. – tilgjengelig på nett. 
 
Omsøkt beskrivelse gjennomført med noen endringer 
 
 
Små filmer til bruk på nett 
Kontakt med Høgtun er etablert, men gjennomføring av produksjon av film, og foto måtte skyves inn 
i neste skoleår. Det er laga film og tatt fotografier hvor filmen ligger på NNHS sin nettside og 
fotografiene både er på nettsida og hengt opp innendørs på senteret. 
http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=170 
 
Kontakten og samarbeidet som blei etablert ønskes videreført av begge parter inneværende skoleår. 
 
Omsøkt beskrivelse gjennomført med noen endringer 
 
 
UTVIKLING AV SIGNATURAKTIVITET 
 I Handlingsplanen for de tre nasjonale hesterasene er det et stort fokus på signaturaktivitet; Det er 
behov for en tettere integrering av avl og bruk gjennom identifisering av en sport/aktivitet som vil 
virke samlende og fungere som en signatur for den enkelte rase, hvor aktiviteten baseres på 
bruksegenskaper med naturlige rasefortrinn som kan forbedres gjennom avl.  
 
Temaet signaturaktivitet er omfattende og krevende for alle de tre små nasjonale hesterasene. 
Tanken er at aktiviteten i tilegg til å være aktivitets- og miljøskapende og bidra til positiv 
omdømmebygging også på sikt skal kunne gi informasjon om lynne/bruksegenskaper som kan brukes 
i avlsarbeidet. NNHS har hatt samarbeid med Hanne Fjerdingby Olsen, UMB, som jobber i et prosjekt 
som nettopp ser på muligheten til å styrke sammenhengen mellom sport og avl for å styrke rasenes 
konkurransefortrinn i markedet. http://www.umb.no/iha/artikkel/krise-for-norske-hesteraser/ 
 
 
 I 2012 gjennomførte alle raseorganisasjonene en form for testing av aktiviteten. NNHS sto for 
testing/demonstrasjon av ulike øvelser for vår rase. Vi brukte en unghest som blei leid gjennom ulike 
momenter, en hest som gikk både kjøring og ridning og en hest som gikk kun i kjøring. 
Demonstrasjonen blei gjennomført i forbindelse med Lyngshestdagan og hoppeutstillinga i 
september 2012. Publikum fikk god informasjon underveis og fikk samtidig anledning til å evaluere 
demonstrasjonen i etterkant.  

http://www.nordlys.no/web-tv/article6239730.ece
http://tv.nrk.no/serie/folk/dnpr65005012/12-09-2013
http://www.nrk.no/video/arkiv_lyngshesten_1974/81EAF154133C447E/
http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=170
http://www.umb.no/iha/artikkel/krise-for-norske-hesteraser/
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 NRK Troms var også til stede under arrangementet og noen av opptakene vises i dokumentaren i 
september 2013.  
 
Informasjon om utvikling av signaturaktivitet ligger på NNHS sin hjemmeside og på Landslaget for 
nordlandshest/lyngshest sin hjemmeside Rimfakse. http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=169 
NNHS har vært ansvarlig for denne informasjonen sammen med bilder og filmopptak fra 
demonstrasjonen. Denne informasjonen er også sendt til NHS, som har et spesielt ansvar for alle de 
tre små nasjonale rasene, uten at det foreløpig har kommet noe fra NHS om utvikling av denne 
aktiviteten utover det som er bakt inn i forprosjekt om merkevarebygging. 
 
NNHS deltok også med presentasjon av signaturaktiviteter - som da fikk navnet SKEID + raseprefiks, 
på historiens første felles medlemsmøte for de nasjonale rasene på Gardermoen oktober 2013. 
 
I juli 2013 inviterte NNHS og alslaget for lyngshest i Troms til Lyngshestdaga samtidig med hoppe- og 
unghestutstilling. Signaturaktivitetene utgjorde da en stor del av konkurransene som medlemmene 
kunne delta på.  Konkurransene blei svært godt mottatt av deltakerne og mange konstruktive innspill 
har kommet inn i etterkant. NNHS og alslaget – i samarbeid og forståelse med Landslaget for rasen 
fortsetter utvikling av regelverk for de ulike øvelsene. NNHS skal delta på et medlemsmøte for alle de 
tre små nasjonale rasene i oktober og legge fram erfaringer etter gjennomføring av signaturaktivitet 
som åpen konkurranse. Ingen av de andre raseorganisasjonene eller hestesentrene har gjennomført 
noe tilsvarende. 
NNHS hadde besøk fra LMD hele helga, slik at forvaltninga i Landsbruks- og matdepartementet nå er 
godt kjent med arbeidet vi gjør. Vi søker i høst om prosjektmidler fra LMD for å kunne invitere de to 
andre raseorganisasjonene samt lokallag fra egen organisasjon til Lyngshestdagan 2014 hvor en ny 
konkurranse med signaturaktiviteter skal gjennomføres. 
 
Omsøkt beskrivelse gjennomført  
 
PUBLISERING AV EGEN UNDERSIDE HVOR RASEN PRESENTERES I BILDER, FILM OG TEKST 
Tiltaket er ikke beskrevet i omsøkte prosjekt, men i løpet av prosjektperioden har vi sett at det vil 
være et svært godt virkemiddel for å få en tydeligere presentasjon av rasen. På dagens nettside 
drukner denne informasjonen lett og sjøl om vi også publiserer alle nye filmer og bilder på ulike 
aktuelle Facebook-grupper blir dette ”ferskvare”, som raskt drukner i nye innlegg.  
 
Vi har valgt å omdisponere noen ubrukte midler i prosjektet fra posten ”Film” og ”Fotografier”, hvor 
vi fant mindre kostbare og bedre løsninger enn omsøkt/ikke har lyktes med gjennomføring av alle 
tiltaka. 
 
 
7.  GJENNOMFØRING AV FRAMDRIFTSPLAN – I FORHOLD TIL MILEPÆLER I SØKNADEN 
(rød skrift betyr gjennomført, svart skrift betyr plan, men ikke gjenomført) 
 
Prosjektperiode 01.01.12 – 31.12 2012 Prosjektperiode 01.01.2012 – 30.09.2013 

 
tiltak 

1. - 2. 
kvartal 2012 

3. -4. kvartal 
2012 

1. – 2. kvartal 
2013 

3. kvartal 
2013 

1)foto     

Fotografere 
(tema) 

vinter,(og 
nordlys), kjøring 

vår, føll, tur, 
natur 

samspill 
 

 

utarbeide  
oppsett 

 
x 

 
x 

  
x 

     Alta Nordreisa   

http://www.nordnorskhestesenter.no/?id=169
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utstilling Finnmarksløpet Tromsø/Bodø Tromsø/Bodø NNHS 

     
bildespill 

pilot; Landsmøte 
Hingsteutstilling 

tilgjengelig 
lokallag/Landslag 

 
Landsmøte 

 

 
enkelt-bilder 

publiseres på 
nett 

tilgjengelig 
lokallag/Landslag 

tilgjengelig 
lokallag/Landslag 

 

2)film     

avtale med eier av rå-
materialet 

 
x 

   

kopiere til Nord-Troms 
museum  

 X (ønska ikke 
gjøre noe) 

  

produksjon   x   

distribusjon(medlemmer)  x   

visning (nett)  x   

3)korte filmer     

avtale med Høgtun x x   

opptak x x x  

produksjon x x x  

legges på nett x x x  

4)signaturaktivitet     

utvikle aktivitet x x x x 

utprøving 
Lyngshestdagan 

 
 

 
x 

 
x 

 

ferdigstille regelverk   x x 

tilgjengeliggjøre og 
markedsføre aktiviteten 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Nesten som omsøkt: forsinkelser og deler av tiltak som ikke er gjennomført er kommentert andre 
steder i sluttrapporten. 
 
 
 
8. ORGANISERING 
Prosjekteier:    

Nord-Norsk Hestesenter AS (NNHS) 
 
Prosjektleder:   

NNHS (tilleggsaktivitet utover fast stillingsdel for to av NNHS sine tilsatte) 
 
Som omsøkt, men to istedenfor en av de ansatte har deltatt i prosjektet, samt lærlinger 
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9. GODKJENT BUDSJETT OG FINANSIERINGSPLAN  
 MED KOMMENTARER 

 
Totalt tilskudd fordelt på bidragsytere 

omsøkt 
budsjett 

tilskudd/inntekt 
/dugnad/egeninnsats 

 
kommentar 

År 2012   

Fylkesmannen i Troms og Innovasjon 
Norge 

339.650,- 156.000,-fra hver = 
312.000,- 

Tilskudd, men 
fikk 27.000,- 
mindre enn 
omsøkt 

Fylkesmannen i Nordland  50.000,- 50.000,- Tilskudd som 
omsøkt 

Norsk Genressurssenter  30.000,- 30.000,- Tilskudd som 
omsøkt (utbet 
30.000,- i 2012) 

Lokallag for nordlandshest/lyngshest  30.000,- 30.000,- Dugnad – minst 
som i budsjett 

Høgtun videregående skole 150.000,- 150.000,- Dugnad – som i 
budsjett 

NNHS (egenandel)   65.700,- 65.700,- Arbeidstimer 
som i budsjett 

NNHS salg av DVD´er*   60.000,- 0,- 60.000,- under 
budsjett 

 
 
 
 
Totalt 

 
 
725.350,- 
 

tilskudd 
392.000,- 
+ dugnad 180.000,- 
+ egenandel 65.700,- 
Sum inn i prosjektet: 
637.700,- 

Utestående 
oktober 2013: 
362.000,- 
 

*dvd´er ikke produsert dvs. en endring i budsjettet på 60.000,- mindre i inntekt og 40.000,- lavere 
kostnad. 
 
Regnskap i henhold til godkjent kostnadsramme; se eget vedlegg 
 
 
10. PROFILERING AV PROSJEKTET 
 
Profilering av prosjektet og formidling av informasjon og kunnskap er ivaretatt under driftsoppgaver 
knytta til nordlandshest/lyngshest ved NNHS. 
 
Mediedekning er berørt og lenka til tidligere i sluttrapporten. 
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11. EVALUERING 
 
Sluttrapporten anses å være en tilstrekkelig evaluering av prosjektet. 
 
 
 
Olsborg 30.oktober 2013 
 
 
 
 
Birgit D. Nielsen 
 
 

 
 

 
 


