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Tilskudd til bevaring av genressurser —rapport for 2016 NNHS
Viser til LMD's tildelingsbrev

for 2016 —ref 15/1475 hvor NNHS ble tildelt kr 2.323.500,-.

Midlene

skulle primært nyttes til genbevaring og kompetansesenter.

Drift av NNHS i 2016:
Styret for Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) har gjennom 2016 hatt fokus på den interne driften og
forbedring

av denne.

Selskapet har i flere år hatt diverse utfordringer
virksomheten

både med rapportering

drives i fra. Selskapet har opparbeidet

følge av iverksettelse

av kostnadsbesparende

post 71, samt økt fokus på kommersiell

og drift av senteret som

seg et driftsoverskudd

i 2015 på 261 740 kr, som

tiltak i 2015, endring i drift, mer tilpasset kapittel 1139,

del. Selskapet har i 2016 foretatt

flere personellmessige

endringer, herunder økt hestefaglig kompetanse med ridelærer Il og ny daglig leder og flere nye
stallmedarbeidere

med høy praktisk/ faglig bakgrunn. I tillegg utdanner vi to fagprøvekandidater

2016. Selskapets / virksomhetens
administrert

virksomheten

oppimot

omdømme anses i 2016 for å være godt. Styret har i 2016
kapitel 1139, post 71 og mot selskapet egne vedtekter.

Selskapet har i 2016 arbeidet med og deltatt i aktiviteter

sammen med Landslaget for Nordlands-/

lyngshest. Senteret blir nå mer og mer en samarbeidspartner
2016 tatt initiativ til en mer fast samarbeidsavtale
imot tildelingsbrevet

i

for Landslaget for N/L-hest. Det er i

mellom NNHS og Landslaget for N/L-hest, sett opp

fra LMD. Styreleder / fungerende daglig leder Thorbjørn Nymo har sammen

med Solveig Wisløff avholdt møte med Nina Sæter ved Norsk Genressurssenter
Landslaget for N/L-hest og NNHS, sammen med genressurssenteret

på Ås. Her avklarte

at det er Norsk Hestesenter som

har det praktisk operative ansvaret for genbevaringsarbeid.
NNHS har i 2016 gjennomført

flere møter med NHS og administrerende

direktør Vegard Thune og

hans stab. NNHS har etablert et godt og tett samarbeid med NHS.

NNHS har i samarbeid med NHS gjennomført hingstekåring våren 2016. Lokallaget for
Lyngshest i Troms har i samarbeid med oss gjennomført hoppeutstilling og arrangert
skeidøvelser
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Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter:
Hos NNHS har vi hatt flere kurs i hest og hestefaget i 2016. Vi har benyttet fagkompetanse

fra NHS i

flere av kursene.
I 2016 har sentrene ventet på LMDs utvalgsrapport før avholdelse av samarbeidsmøte mellom
sentrene. Slik vi har forstått det var rapporten forventet utsendt til oss i januar 2016, men er ennå
ikke politisk behandlet. Virksomheten er derfor fortsatt driftet etter gjeldende samarbeidsavtale. I
september 2016 avholdt sentrene sitt samarbeidsmøte på Nordfjordeid, der også fremtidig
samarbeidsform ble diskutert. Det er avtalt nytt møte vinteren 2017 og da skal et nytt forslag til
samarbeidsavtale utarbeides etter mal fra utvalgets rapport.

Handlingsplanen:
i planen er at rasen strykes fra FAOs liste over arter som betraktes som truet.
Status for rasen i dag er at den er «kritisk truet».
Et av målene

I rapport fra NHS datert 01.10.16 viser de foreløpige bedekningstallene at det er bedekt 27
flere hopper i 2016 enn i 2015. Bedekningene er fordelt på hele 42 hingster, noe som viser
et godt arbeid med å unngå innavl, og med 170 bedekninger nærmer vi oss målet med
minimum 200 fødte føll.

Satsingsområder:
Forventningene som fremkommer
oppsummere

fra LMD, våre eiere samt raseorganisasjonen vil vi

slik: bidra til flere fødte føll og godt skolerte hester ut i markedet.

Dette er

noe vi har grepet tak i og har til hensikt å oppfylle. Internt hos oss er to hopper bedekt i 2016
og vi er i planleggingsfasen i forhold til å kunne ha en ungheststasjon hos oss. Vi tilbyr
tilridning av hester for salg. Vi deltar sammen med reiselivet i regionen med utvikling av
Nordlysturisme

med N/L-hest. Sammen med Senja Videregående skole samarbeider vi for å

gi deres elever et godt hestefaglig tilbud. NNHS har tatt inn en ny lærling i 2106, og har to
klar for fagprøve.
Vi blir å tilby veiledning, kurs og oppfølging til de som driver med hest i ulike næringer. Da
tenker vi Grønn omsorg/Inn på tunet, og turisme. Blant annet har Inn på tunet i Troms et
ønske om at N/L-hest skal være den foretrukne rasen for deres medlemmer.
I 2017 planlegger vi mer satsning på kurs i samarbeid med de lokale veterinærene.
lokale veterinærklinikken

er også godkjent som insemineringsstasjon,

Den

deres lokaler er i

senterets bygg.
Det er i 2016/ 2017 et fokus på økt bruk av våre utearealer. Opparbeidelse av ridebane og
fasiliteter tilhørende det skal gjøre senteret mer brukervennlig

for konkurranser med N/L-

hest/ hest og hestefaglig tilnærming.
NNHS vil i 2107 jobbe målrettet mot samarbeid med traymiljøet og etablering av et miljø for
ponnitrav. Her ønsker vi spesielt å få med flere gutter og at N/L-hest blir en foretrukket rase i
ponnitrav.
Rideskolehestene våre er hovedsakelig av rasen N/L-hest, samt at vi har en Norsk Fjorhest.
Dette er et bevisst valg for å utdanne og vise fram gode brukshester. Skolehestene er også
representert ved større treninger og konkurranser. NNHS skal være et utstillingsvindu for
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rasen og bidra til fortsatt økning av bedekningstallene
over kritisk trua dyrearter —jfr handlingsplanen.

slik at rasen kan strykes fra FAOs liste

NNHS sine hester generelt og N/L-hest spesielt skal i 2017 vises mer frem i sporten og på den
måten bidra til økt interesse og etterspørsel rundt rasen. I denne satsningen er det i
hovedsak våre egne rideskoleelever som skal bidra til å få hestene ut i sporten. Det vil vise at
god utdanning gjennom rideskole og godt utdannede hester er verdifullt for å lykkes.
I løpet av 1.kvartal av 2017 skal en samarbeidsavtale mellom NNHS og Landslaget for N-/ Lhest være klar. Det skal samarbeides både nasjonalt og lokalt, gjennom utstillinger og andre
arrangementer der det er naturlig, samt på det organisatoriske planet.
I forbindelse med navneendringen

er det nødvendig å utarbeide nye nettsider og logo for

NNHS. I den anledning er det tatt initiativ til og avtalt samarbeid mellom NNHS, NHS og LNL
om å utvikle felles portal for disse. Fjordhestsenteret

og deres landslag samt landslaget for

dølahest vil også bli invitert til å delta i dette prosjektet
Kompetansesenter:
Senteret har gjennomført kurs i kjøring, ridning og generell hestekunnskap. I tillegg er hester
og senteret utleid til lokale arrangører som har hatt ulike kurs og arrangement i hest og
hestefaget.
Senteret administrerte fram til 01.09.16 Fokus Unghest.
Styret og ansatte veileder hesteeiere vedr trening og bruk.
Senteret bidrar med premier på utstillinger og konkurranser med fokus på N/L-hest.
Kompetanse hos ansatte og styret i 2016 NNHS:
Maria Ellingsen 100% Ride-kjørelærer (fram til 01.03.16)
Utdannet ride/kjørelærer

trinn 1 ved Norsk Hestesenter.

Annlaug Lilleengen —100% kompetanseleder

(Barselpermisjon fra 18.03.16)

Trinn I og Il fra Norsk Hestesenter
Pedagogisk utdanning og erfaring som rideskolesjef
Ragnhild Olsen (50%) Kontormedarbeider

(fram til 01.07.16)

lang erfaring fra travmiljø og travkjøring.

(Lisens for kjøring og ponnitravinstruktør)

Thorbjørn Nymo —styreleder og daglig leder (fram til 01.08.16)
økonom
Lang erfaring fra bank, forsikring og privat næringsvirksomhet
Ida-Kristine Liland Ouren

70 % Rideskolesjef / ridelærer (fra 01.09.16)

Fagbrev i hestefaget.
Utdannet ridelærer trinn I og II ved Norsk Hestesenter
Pedagogisk utdanning.
Erfaring som hesteeier og konkurranserytter.
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Linda Nordgård Holmebukt —100 % Daglig leder (fra 01.08.16)
Adjunkt med 10 års erfaring fra skolen.
Trener 1 gjennom Norges Rytterforbund
Lang erfaring som hesteeier, med oppstart på N/L hest.
Inger Sofie Andreassen —styremedlem
Adjunkt med over 20 års fartid i grunnskolen, hvorav 12 år som skoleleder, både inspektør,
fagleder og rektor.
Eid og drevet avl, bruk og salg av lyngshest, siden 1985. Driver i dag Tromsø Lyngshest med
oppdrett, turridning og oppdragskjøring i og rundt Tromsø by. Tiknyttet Visist Tromsø.
Mangeårig styremedlem i Alslaget for lyngshest i Troms både som leder, avlsansvarlig og
leder i brukergruppen.
Medlem i landslagets avlsutvalg. Styremedlem i NNHS i flere perioder, og siden før anlegget
sto ferdig
Gunn M Grønås —nestleder styret
Ikt-ansvar, prosjektleder og saksbehandler i kommunal sektor
Erfaring med oppdrett, bruk og salg av rasen
Mangeårig styremedlem i landslaget
Over 20 års erfaring som eksteriørdommer, også som leder av kåringsnemnda for rasen
Prosjektleder for utarbeidelse av gjeldende avlsplan for rasen
Prosjektleder for forprosjekt «ungheststasjon» i regi av landslaget
Endring i selskapets ledelse og ansatte i 2016
Styreleder Thorbjørn Nymo har vært konstituert i stilling som arbeidende styreleder i den
prosessen som har pågått med tilsettelse av ny daglig leder. Ny daglig leder tiltrådte
01.08.16.
Framtid:
Eierne, ved styret hos NNHS har ønsket en kursendring og tilpasning til kapittel 1139, post 71
og en tydeligere driftsmodell opp imot selskapets egne vedtekter. I noen grad kan det ha
redusert tilbudene noe, men våre planer om endinger og utvikling av senteret til rasens og
landsdelens beste har hatt hovedfokus. Vi har i 2016 bedre økonomi, gjort oppgraderinger
ved senteret og bedret vårt omdømme i hestemiljøet. Aktiviteten er økende og i dag er; det
over 100 brukere i alle aldre som benytter våre N/L-hester i ulike aktiviter hver uke
Vi vil også tilby flere kompetansehevende kurs i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norsk
Fjordhestsenter og Landslaget for N-/L-hest.

A,_

Linda Nordgård Holrnebukt
Daglig leder
Vedlegg: regnskap pr 01.09.16

Telefon: 991 14 428
9321 Moen
Postadr:
910 07 081
SMS:
Besøksadr.: Olsborg, 9321 Moen
www.nordnorskhestesenter.no
Internett:
Foretaksregisteret NO 952 785 052 MVA

Bank: 9741 07 0081
E-post: post(&nnhsino

