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Tilstandsrapport Nord-Norsk Hestesenter.

Jeg er nytillsett leder for Nordnorsk Hestesenter og er alvorlig bekymret for det som møtte meg ved

oppstart.

Senteret er ikke fullført. Det mangler alt av lagerkapasiteter, kontorarealer, sosiale rom og

spesialrom nødvendige i driften av et hestesenter.

Ansatte må stå ute i opptil 30 grader minus i snø og regn å hakke løst sammenfrosset for så å trille

det inn ved foring. Likeledes med flis til bokser og spilt. Spett og hakker er nødvendige redskap for å

få løs ballene for videre inntransport med trillebår.

Redskap og vogner må stå ute i vær og vind.

Inne i loft over ridehall og staller regner det gjennom taket og kondensen renner langs veggene i

ridehallen. Sopp vokser overalt. Dette representerer et arbeidsmiljøproblem, samt et

dyrehelseproblem. Vi har ikke målt soppsporer i luften, men frykter at det til tider vil være langt over

akseptable verdier.

Det fremgår av plantegningene fra oppstarten at senteret aldri ble fullført. Byggetrinn 2

inneholdende lagerrom, smie, kafeteria, kontorer o.a. ble strøket av budsjettet etter at 1. trinn var

bortimot ferdig.

Arbeidsmiljøet er sterkt lidende, både hva det fysiske miljø angår som det psykiske. Situasjonen

verken bør eller kan fortsette slik.

Jeg har nå rukket å se de 2 andre Nasjonale sentrene, Starum og Nordfjordeid og opplever at man

ikke er i samme verden. Her har man 2 ferdigstilte senter med alt som skal til for å fylle rollene og

oppgavene som nasjonale sentre mens NNHS aldri ble gitt muligheten til det samme.

NNHS kom, blant annet, som følge av en kraftig mobilisering i landsdelen i forbindelse med

nedleggingen av forsvarets hestetjeneste på Skjold. Her utdannet man ca 100 mennesker årlig i

hestefag og Kløvkompaniet var mye et nav for hestehold og -kompetanse i landsdelen. For å

kompensere dette hestefaglige bortfall, ble det vedtatt opprettet et hestesenter på Olsborg.

Det ble så et av 3 nasjonale hestesentre hvor NNHS fikk et særlig ansvar for bevaring av vår mest

truede hesterase Norlands-/Lyngshesten.



NNHS ligger i en landsdel med ca 8 måneders vinter hvor behovet for ridehall er ulikt større enn de

fleste andre steder. Dersom vårt nasjonale ansvar, gitt oss av departementet, skal tas på alvor, bør

man nå se til å få senteret ferdigstillet. Om så i en lettversjon.

Starum hentet ut 13 millioner kroner utenom budsjett , mens vi fikk avslag på 250.000,- med

begrunnelse at det vi brukte som søknadskriterium ble hevdet å ligge inne i grunnbevilgningen

beskrevet i tildelingsbrevet. Siterer for øvrig fra brev av 19.12.2011 "om lag 0,5 mill, kroner av
midlene skal nyttes til nasjonale oppgaver ved de 2 nasjonale hestesentrene"

Tillater meg derfor å søke om disse midlene på nytt med annen begrunnelse.

Søker om kroner 250 000,- tidligere vedtatt benyttet til nasjonale oppgaver ved NNHS.

Pengene vil bli brukt til å løse helt basale behov ved senteret for å gi oss mulighet til å løse nasjonale

oppgaver definert i tildelingsbrev av 13.03.2013. Spesifiserer ikke oppgavene her, de fremgår av det

over nevnte.

Ber om et separat møte med politisk ledelse, eventuelt ekspedisjonssjef, , i forbindelse med

fellesmøte med alle 3 nasjonale hestesentre og LMD den 23. april. Er dette umulig, ber jeg om en

alternativ dato.

Vår situasjon er av en slik karakter at jeg finner det uansvarlig både ut fra arbeidsmiljøloven og

dyrevernloven å tilby mennesker og dyr slike vilkår.

Jeg vil hevde at NNHS vil kunne bli et viktig og helt nødvendig senter for bevarelse av N/L-hesten og

vil således kunne løse oppgavene LMD ønsker løst, men vi må få mulighet til å komme i gang. Et

oppjustert senter vil i tillegg kunne bety svært mye for alt hestehold i landsdelen, men igjen, sett oss i

stand til å løse oppgavene.

Med hilsen

Kjel Nyberg
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