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Alslaget for lyngshest i Troms 

distriktslag under Landslaget for nordlandshest/lyngshest 
v/leder Birgit Dorothea Nielsen,  
Flatvoll, 9151 Storslett,  
tlf 77 76 55 04/918 91 578 
kto.nr. 4710 20 49310 
www.rimfakse.no 

 
           02.02.07 
Fylkesmannen i Troms 
Landbruksavdelingen 
Postboks 6105 
9291 Tromsø 
 
 
SLUTTRAPPORT: 
EN OPPFØLGING AV PROSJEKTET ”TROMS VIKTIG FOR LYNGSHESTEN – 
LYNGSHESTEN VIKTIG FOR TROMS” 

 
- PROSJEKTGRUPPE NEDSATT AV  LANDSLAGET FOR   
      NORDLANDSHEST/LYNGSHEST (GRØNÅSUTVALGET) 

- REDUSERT DELTAKERAVGIFT FOR MEDLEMMER I ALSLAGET SOM DELTAR 
PÅ FAGSEMINAR  

  
 
Bakgrunn 
Alslaget for lyngshest i Troms inviterte, i nært samarbeid med Nord Norsk Hestesenter, en 
prosjektgruppe (rasebeskrivelse-gruppa/Grønås-utvalget) nedsatt av Landslaget for 
nordlandshest/lyngshest,  til et møte på Nord Norsk Hestesenter i forbindelse med et 
fagseminar 29.09 – 01.10.06.  
 
Gruppa har følgende mandat: ”Det oppnevnes en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide 
forslag til revidert rasebeskrivelse for N/L, avlsplanens punkt 5.1.  Gruppen arbeider på fritt 
grunnlag, men med oppmerksomhet på allsidige bruksegenskaper og forpliktelser i hht 
internasjonale avtaler om bevaring av truede dyrearter.  Arbeidsgruppen skal levere sitt 
forslag innen 01.03.07.”  
 
Det er ikke avsatt midler fra Landslaget til prosjektarbeidet. 
 
Alslaget ønsket også å tilby våre medlemmer redusert deltakeravgift for å delta på 
fagseminaret. Vi har mange unge medlemmer som ofte har en svak økonomi, men som er 
svært interessert i arbeidet med lyngshest. Dette er morgendagens avlere og oppdrettere 
som vi ønsker å være med og skolere. 
 
Gjennomføring 
Grønås-utvalget hadde en konstruktiv og vellykka dag på Nord Norsk Hestesenter (NNHS) 
01.10.06. De fikk se mange ulike lyngshester og fikk god anledning til å diskutere seg fram til 
et forslag til nye rasebeskrivelse. Utvalgets deltakere ga uttrykk for at de var svært fornøyde 
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med invitasjonen og opplegget på NNHS og syns at arbeidet med rasebeskrivelsen blei 
svært mye bedre når de kunne møtes og se hest og diskutere. 
 
Medlemmene ville gjerne møtes en gang til og da i Nordland, men det høres foreløpig ikke ut 
som om de får til en tilsvarende finansiering der. 
 
Fagseminaret (Fagdagene) var faglig svært bra og nyttig, men det hadde vært ønskelig med 
noe høyere deltakerantall. NNHS vil arrangere fagdager også i 2007.  
 
 
Oppsummering/vurdering av tiltaket 
Alslaget for lyngshest i Troms ser det som viktig at lyngshestpopulasjonen i kjerneområdet 
for rasen er med og danner grunnlaget for en ny rasebeskrivelse. Vi mener også at en slik 
rasebeskrivelse blir bedre og mer gjennomarbeida når medlemmene i gruppa får anledning 
til å møtes og vurdere og diskutere. Dersom Grønåsutvalget kun møtes denne ene gangen, 
mener vi at samlinga på NNHS høsten 2006 var av stor betydning for den nye 
rasebeskrivelsen, som er et viktig arbeidsredskap for avlere og brukere av lyngshesten. 
 
Fagdagene er et av mange meget gode tiltak som NNHS har gjennomført. Vi ser det som 
svært positivt at våre medlemmer får anledning til å øke sin kompetanse – det er positivt og 
nødvendig for hestenrasen vår. Vi er også av den oppfatning at det er viktig at hestefagfolk 
sør i landet inviteres nordover for å bli kjent med hesterasen og rase-entusiastene her i 
lyngshestens kjerneområde. 
 
 
Alslaget for lyngshest i samarbeid med Nord Norsk Hestesenter ser fram til å få fortsette vårt 
konstruktive og fruktbare samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling. 
 
 
 
Storslett 07.02.07 
 
 
 
Birgit D. Nielsen 
 
 
Vedlagt  
Kopi av regnskap for møte i Grønås-utvalget. 


