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Tilskudd til bevaring av genressurser for 2015, kap 1139 post 71
Det vises til Deres søknad om midler til genressursforvaltning over kap. 1139 post 71 av
20.10.2014., og rapportering om bruk av tildelte midler i 2014 i perioden januar –
oktober av 28.10.2015
Nord-Norsk Hestesenter har for 2015 søkt om 3 mill kr over kap. 1139 post 71, bevaring
av genressurser. I tillegg er det søkt om 300.000,- til utvikling av kompetansesenter
funksjonen.
Søknader og rapportering høsten 2014 har vært fyldige og er mer målrettet, fordelt på
bevaring av genetiske resurser 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
Over statsbudsjettets kapittel 1139 post 71 er det forutsatt tildelt i alt 3.067 mill. kroner
til Nord-Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter. For 2015 legger departementet
til grunn en lik fordeling mellom de to sentrene, d.v.s. at Nord-Norsk Hestesenter får en
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støtte på kr. 1 533 500,- til arbeidet med nordlands-/lyngshest. LMD krever regnskap og
rapportering for bruk av midlene på disse områdene på samme måte som for 2014.
Midlene skal primært brukes til følgende oppgaver:
Genbevaring og avl
De nasjonale rasene er antallsmessig på et for lavt nivå. Antall bedekkinger i rasen har
vist en økende tendens siste årene, men tall fødte føll er fortsatt lavt. Målrettet bevaring
av nordlandshest/lyngshest gjennom avl og bruk, er en kjerneoppgave for NNHS.
Handlingsplanen peker på at hestenes bruksområder er endret over tid, og det er behov
for tettere integrering av avl og bruk (sport). Bruksegenskaper registreres gjennom
signaturaktiviteter (skeid). Planmessig fremdrift i arbeidet er viktig for å nå visse
milepeler. Målene som skal nås, må fastsettes i samarbeid med de enkelte raselagene.
Endring av ”kåringsforskriften” gir raselagene større ansvar for egen rase. Det er
derfor nødvendig med et tettere samarbeid mellom NNHS og avlslaget for nordlands/lyngshest og med de to andre nasjonale hestesentrene, for å sikre effektiv
ressursutnyttelse og kompetent forvaltning av rasen.
Avlsarbeidet er viktig for bevaring av genetiske ressurser, og det er det viktig med
langsiktig og strukturert avlsarbeide for å unngå innavl. Overvåking av
innavlsutviklingen innen rasene vil være et nyttig tiltak. Norsk Genressurssenter har i
brev av 12.02.15 påpekt at det er viktig med en tett overvåkning av populasjonen, og at
det rapporteres på populasjonsstørrelse definert som antall hopper som har fått føll siste
året, i stedet for antall bedekte hopper.
Til orientering vil LMD i løpet av året sette i gang evaluering av arbeidet med bevaring
av de nasjonale hesterasene med tanke på å gjøre bevaringsarbeidetmest mulig
ressurseffektivt.
Kompetansesenter
Kompetansesenterfunksjon for hestefag og hestehold er en sentral oppgave for de
regionale sentrene med fokus på de nasjonale raser. Kompetansesenterfunksjonen må
utøves gjennom kortvarige kurs med lokalt og regionalt tilsnitt, gjennom deltakelse på
fagmøter og andre i faglige innspill lokalt.
Kompetansesenterfunksjonen kan favne noe videre enn arbeidet for å bevare de enkelte
rasene. Det er imidlertid viktig at bruk av midler til slike oppgaver skjer i forståelse
med de prioriteringer som raselagene vektlegger. Det er viktig at tilskuddsmottaker
foretar en avveining og prioriterer bruk av midlene på en slik måte at det bidrar til
bevaring av rasene.
Midler som stilles til rådighet for Nord-Norsk Hestesenter AS utbetales i to omganger
til kontonummer 97410700801 etter følgende plan:
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01.03.2015
01.07.2015

kr 766.750,kr 766.750,-

Fullstendig revisorattestert regnskap for virksomheten oversendes LMD innen
01.07.2015.
Forutsatt at bevilgningen over kapittel 1139 post 71 videreføres for budsjettåret 2016,
må søknad med regnskap for og rapportering om bruk av tildelte midler være
departementet i hende innen 01.11.2015.
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