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«Vanstyre ved Nord-Norsk Hestesenter» – en forsvarstale 
Birgit D. Nielsen  

Prosjektleder/fagansvarlig for nordlandshest/lyngshest ved daværende Nord-Norsk Hestesenter, 

2009 – 2015. 

 

Det er sjelden jeg føler behov for å si noe om uttalelser på Facebook, men akkurat denne 

opplevde jeg som så urimelig, usann og vond at jeg ikke kunne la det passere uten svar. 

Jeg sikter til uttalelsen fra Inger Sofie Andreassen, som på en åpen tråd på Facebook-gruppa 

«nordlandshest/lyngshest» den 16.02.2018 sa følgende: «Driften ble, etter mange års 

vanstyre, delt i en kommersiell og en del for å ivareta de nasjonale oppgavene.» 

Inger Sofie Andreassen sitter nå som leder i alslaget i Troms og har sittet i mange år som 

styremedlem på vårt nasjonale senter.  

Dette utsagnet opplever jeg som urimelig overfor mange som fortjener et helt annet 

ettermæle for sin innsats på det nasjonale senteret og for hesterasen vår gjennom mange 

krevende år. 
 

Senteret har siden etablering i 1989 mottatt driftstilskudd over Statsbudsjettet (genressurskapitlet), 

på lik linje med Norsk Fjordhestsenter. (Dølahesten har sitt nasjonale senter på Norsk Hestesenter, 

som får midler fra Rikstoto). Landbruks- og Matdepartementet (LMD) skriver tildelingsbrev til alle de 

tre senterne.  

Rapportering fra vårt nasjonale senter til Landbruks- og matdepartementet har vært delt i en 

kommersiell del og del for nasjonale oppgaver siden 2013. LMD har sagt følgende i et av sine 

tildelingsbrev: 

Tildelingsbrev for 2015: 

Søknader og rapportering høsten 2014 har vært fyldige og er mer målrettet, fordelt på bevaring av 

genetiske ressurser og andre nasjonale oppgaver. Særlig er rapporteringen utviklet og forbedret på 

området som bevilgningen skal dekke. Vi har merket oss at man er ambisiøse med hensyn på satsing 

på kompetanseoppbygging. Rapporten tyder også på sterkt engasjement og høy økt aktivitet 

innenfor de områder senteret har tatt ansvar for, som markedsføring, skeid, (signaturaktiviteter) og 

Fokus unghest som ledd i bevaringsarbeidet, eller forvaltning av rasen.  

Departementet har merket seg at Nord-Norsk Hestesenter har arbeidet godt for å skaffe andre midler 

til virksomheten, både for å bedre bemanningssituasjonen og for dekke behovet for vedlikehold og 

investeringer. 

 

Dette kan umulig tolkes som «vanstyre».  
Forskjellen mellom årene med «mange års vanstyre» og i dag er på mellom 1 og 1,5 millioner kroner i 

årlige tilskudd, en fantastisk økning på mer enn 2,5 ganger tilskuddsbeløpet, på 7 år, fra 933.000,- 

(t.o.m 2011) til 2.473.500,- i 2018 (omtrent på samme nivå de tre siste åra)!  

Så vil jeg gjerne be dere se på utvikling over bedekningstall.  

Jeg skulle gjerne sett noen forsøk på faglig funderte vurderinger av hvilke faktorer som påvirker 

bedekningstallene. Det er åpenbart små tall og store variasjoner, 

 men likevel... Hva skjedde da tallene gikk opp i noen år, og hvorfor snur denne trenden? 
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Jeg vil også vise til at Nord-Norsk Hestesenter har i perioden fram til 2015 

blant annet jobba på nasjonalt nivå med dette: 

• utvikling av Fokus Unghest, informasjon gjennom nettside og medlemsblad, samt oppslag i 

eksterne media (Hestesport) og sekretariat for Fokus Unghest 

• utvikling, utprøving og arrangering av Skeid 

• en av de ansatte leda arbeidet med Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene:  

http://www.lyngshestlandet.no/images/Handlingsplan_for_nasjonale_hesteraser_2011_-

_2020.pdf 

• senteret hadde en deltaker i arbeidsgruppa for Forprosjekt for markedsføring for de nasjonale 

rasene, sammen med de andre hestesentrene og raseorganisasjonene:  

http://www.lyngshestlandet.no/images/Rapportutkast_markedsfringsstrategier_for_nasjona

le_raser.pdf 

• det er gjennomført to større prosjekter i 2009 - 2011:  

http://www.lyngshestlandet.no/images/Sluttrapport_utviklingsprosjekt_2009_-_2011.pdf  

og i 2011 - 2012:  

http://www.lyngshestlandet.no/images/prosjekter/SluttrapportSept2013gjeldendeversjon.p

df. Prosjektene fikk ekstern finansiering: kr 957 000,- og 392.000,-. 

• senteret fikk også tilskudd til vedlikehold og drift fra de største eierne (Målselv kommune 

2014: 400.000,- og Troms fylkeskommune 2014: 500.000,-), slik at en del vedlikehold var 

gjennomført, men mye mer var nødvendig.  

• senteret fikk en ny hjemmeside i 2013 – 2014 – denne var innholdsrik, med en egen side for 

nordlandshest/lyngshest og hjemmesida var godt oppdatert med mange gode bilder, både 

før og etter den blei fornya. 

• mange gode bilder fra arrangementer med hesterasen på senteret. Bildene blei fortløpende 

formidla på nett. 

• senteret var deltaker i prosjekt for reiselivsutvikling som fikk laga en anbefaling for 

hesteturisme: http://hlb.no/best-practice-guide-for-horse-tourism/ 

• senteret bidro også i et reiselivsprosjekt som BioForsk gjennomførte: 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/108923/Bioforsk%20RAPPORT%208%20(174).p

df 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Rapportutkast_markedsfringsstrategier_for_nasjonale_raser.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/Rapportutkast_markedsfringsstrategier_for_nasjonale_raser.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/Sluttrapport_utviklingsprosjekt_2009_-_2011.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/prosjekter/SluttrapportSept2013gjeldendeversjon.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/prosjekter/SluttrapportSept2013gjeldendeversjon.pdf
http://hlb.no/best-practice-guide-for-horse-tourism/
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• senteret fikk tatt nye, profesjonelle fotografier her presentert i Nordlys: 

https://www.nordlys.no/nyheter/blest-om-hest/s/1-79-5975126 

• senteret laga en brosjyre, med tillegg engelsk tekst: 

http://www.lyngshestlandet.no/images/endelig-versjon.pdf 

• senteret laga roll ups som alle lokallag har fått tilgang på 

• nye filmer i samarbeid med videregående skole, for eksempel: 

https://www.youtube.com/watch?v=NTT4pw1Ew5c 

• 10 - 15 år gamle filmer med historisk innhold blei tilgjengeliggjort: som for eksempel: 

https://vimeo.com/57322436 

• en av de ansatte satt i arbeidsgruppa for videreutvikling av bruksprøvene, inkludert 

utprøving av lynneregistreringer 

• informasjon fra senteret i de fleste medlemsbladene 

• forholdsvis mange eksterne medieoppslag 

• godt samarbeid med Landslaget, inkludert intensjonsavtale om sekretariatsfunksjon (2014). 

 

regionalt/lokalt arbeid: 
• gode oppvisninger ved hver utstilling som for eksempel fra 2010: 

https://www.youtube.com/watch?v=f9belLk0OrQ 

• stor tilleggsaktivitet i forbindelse med utstillinger, med god deltakelse 

• samarbeid med alslaget om kontakt med hestemiljø i Arkhangelsk, se for eksempel rapport 

fra 2011: http://www.lyngshestlandet.no/images/Sluttrapport_lyngshest-

mezenhest_mai_2011.pdf 

• rideskole med vår rase 

• samarbeid med alslaget hvert år om Lyngshestdaga og hoppeutstilling 

• sosiale aktiviteter i forbindelse med utstillinger 

• utdanning av lærlinger, oppdragskjøring, tilrettelagt ridning, utdanning av hester, samarbeid 

med Senja videregående skole, leirskole-elever  

• fotografier ute og inne som viser at det er et senter for nordlandshest/lyngshest 

• desentralisert ridelærer I, i samarbeid med Norsk Hestesenter 

 

I sum var aktiviteten knytta tett opp til anbefalte tiltak i Handlingsplanen for de nasjonale 

hesterasene, slik LMD har bedt om i tildelingsbrevene.  

 

Nå har LMD etablert en rådgivende gruppe for bruk av midlene for de nasjonale rasene. Faggruppa 

sine råd avgitt i mai 2017 finner du her: 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Fagutvalg_for_avl_og_bevaring_av_nasjonale_hesteraser_-

_Rapport-2.pdf 

 

 

Planer for nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest for 2018 
Det som ikke blei gjort tidligere, og som, slik jeg vurderer det, er det eneste nye dagens nasjonale 

senter har valgt å gjøre er etablering av ungheststasjon. Dette tiltaket har ingen faglig forankring. 

Evaluering av pilotprosjektet foreligger ikke. Bidraget til populasjonen kan umulig være stor. Se 

regnestykke her: http://www.lyngshestlandet.no/images/om_ungheststaller_oktober_2016.pdf 

 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Fagutvalg_for_avl_og_bevaring_av_nasjonale_hesteraser_-_Rapport-2.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/Fagutvalg_for_avl_og_bevaring_av_nasjonale_hesteraser_-_Rapport-2.pdf
http://www.lyngshestlandet.no/images/om_ungheststaller_oktober_2016.pdf
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Den kommersielle driften på senteret fraviker ikke nevneverdig fra ordinære hestebedrifter som er 

engasjert i vår rase: 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Sammenlikning_nasjonalt_senter_og_privat_stall.pdf 

 

Ambisjonene med bedekking av ei hoppe årlig og utdanning av 1 – 2 unghester over en to-års-

periode skiller seg ikke nevneverdig fra det mange private entusiaster gjør.  

 

Det viktigste senteret per i dag ikke gjør er informasjon og markedsføring. Det skal snart komme ei ny 

nettside, så la oss håpe de har riktig mye å formidle der!! 

 

Hele planen for 2018 kan leses her: 

http://www.lyngshestlandet.no/images/S%C3%B8knad_om_tilskudd_for_%C3%A5_utf%C3%B8re_n

asjonale_oppgaver_for_bevaring_av_nordlandshest_lyngshest_-

_Nasjonalt_senter_for_nordlandshest_lynghest_AS_NSNL-1.pdf 

 

Oppsummert 

De økte midlene til det nasjonale senteret har foreløpig ikke bidratt til økte 

bedekningstall eller annen framgang for rasen av betydning. 

Informasjonen fra senteret er så å si ikke-eksisterende. 

Man har valgt å legge store midler inn i en ungheststasjon, et tiltak som ikke 

har faglig støtte, og som så langt vi kjenner til ikke er evaluert, og som 

sannsynligvis kun vil ha en liten, og bare lokal påvirkning på rasen. 

Det foreligger ingen nye planer om tiltak som vil kunne ha annet enn 

begrensa nasjonal betydning for rasen. 

http://www.lyngshestlandet.no/images/Sammenlikning_nasjonalt_senter_og_privat_stall.pdf

