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Ad forholdene ved Nord-Norsk Hestesenter. 

 

Kommer fra møte med LMD uten å ha oppnådd noe, verken løfter eller intensjoner, om å få selv den 

minste støtte til å sette NNHS i stand til å begynne å kunne løse sine oppgaver. 

Det er en skam å sette dedikerte og hardt arbeidende idealister i en den situasjon de nå befinner seg 

i. Her mangler det meste;  lagerrom, sosiale rom, kontorer og alt av spesialrom nødvendig på et 

”nasjonalt hestesenter”. 

Siden oppstart i 1994 har de måttet utføre sitt arbeid i dette knapt halvferdig prosjekt .  De har , i 20 

år, måttet grave frem silo og strø fra is og snø. Rive siloballene fra hverandre med spett og øks i 

opptil 35 kuldegrader for så å transportere foret videre på trillebår.  

All snøen må ryddes med innleid hjelp, alle tunge løft må skje manuelt. Banen i ridehallen som, ideelt 

sett , skal slåddes daglig blir bearbeidet kanskje hver 14. dag. Harving av samme skjer nesten aldri. 

Kvaliteten på banen er derfor under enhver kritikk. 

Ved hjemkomst fra Oslo og LMD oppdaget jeg spor av vår her i Målselv med sol,  varme og tinevann. 

Det siste også i sikringsboksene, på gulvene, i isolasjonen, på hesteryggene og på toalettene inne på 

NNHS. 

Heisdøren  til ridehallen virker ikke på grunn av fuktighet og overslag i det elektriske anlegget. Med 

andre ord, alt vedlikehold har vært fraværende i  alle de år hallen har vært i bruk. 

Finner det ganske spesielt at man tildeler et nasjonalt hestesenter 13 millioner kroner som 

ekstrabevilgning i 2013 mens NNHS får avslag på kr 250 000,- . Behovene synes å være  uendelig mye 

større her i nord. 

Jeg kunne fortsatt min elendighetsbeskrivelse, men vil heller invitere ministeren opp for å se på det 

”nasjonale hestesenteret”  Nord- Norge ble til del. Sammenlignet med de 2 øvrige plassert i sør, er 

det et stakkarslig prospekt. Uferdig og etter hvert ”falleferdig” 

Skal det virkelig være nødvendig også hva nasjonale hestesentre angår, å la den nordlige landsdelen 

bli sittende som den desiderte taper. Vi er satt til å bevare vår, uten sammenligning, mest truede 

hesterase. På 60 tallet sviktet LMD Lyngshesten i første runde i bevaringsarbeid av de norske 

hesterasene. Bare 2 raser ble vist interesse. Resultatet var en nesten utryddelse av Lyngshesten. Nå 



er man i gang igjen med å underprioritere denne rasen. Er det avstanden fra Oslo som gjør at så vel 

rase som folket som arbeider med denne her i nord,  kan behandles på en slik måte. 

 Vi har en vinter på vel 8 måneder, til tider neste dobbelt så lang som dem vi finner i sør og med et 

tilsvarende større behov for fungerende ridehaller . 

Den forrige landbruksminister fikk spørsmål fra Trine Skei Grande hva som ble gjort for å bevare våre 

nasjonale hesteraser. Det ble forsikret  at innsatsen var god.  Dette er ikke riktig hva 

Norlandshest/Lyngshesteen angår. 

NNHS har, på grunn av svikt fra politikerne allerede i oppstarten, aldri vært i satt istand til å ta fatt på 

bevaringsoppgaven av vår rase. Jeg er overbevist om at dersom dette arbeide ikke skjer i den 

regionen rasen hvor hører hjemme , vil man ikke kunne lykkes. Dette har også vært departementets 

syn så langt jeg har erfart. 

NNHS kan ikke fortsette på dette viset. Vi mener at landsdelen, rasen , våre ansatte må kunne kreve 

at vi i utgangspunktet får de samme forutsetninger for å kunne drive vår virksomhet som de 2 øvrige 

Nasjonale hestesentrene. Det har vi overhodet ikke pr. i dag. 

Vi trenger øyeblikkelig ca kr 300.000,- til å løse de meste akutte behov. Blant annet må vi unngå at 

bygningene brenner ned pga overslag i det elektriske anlegget.  Vi må kunne få på plass utstyr til å 

stelle ridehallen på en måte som gjør at vi får brukere til hallen og at våre lyngshester har en plass å 

vise seg frem i vinterhalvåret. Videre må vi, av arbeidsmiljø- og sikkerhetshensyn, ha utstyr til å løfte 

og flytte ting med, så som snø, is, for, flis, utstyr og en masse annet. 

Når det kortsiktige akuttbehovet er løst, er det tvingende nødvendig å få planlagt en ferdigstilling av 

senteret.  Det har nå stått, ufullendt, i ca 20 år. På høy tid å få dette i orden. 

Jeg ber om et snarlig svar fra LMD om man her er tilfreds med tingenes tilstand  ved NNHS og om 

man, dersom  svaret er nei, eventuelt,  har tenkt å rette opp i de belastninger man påfører folk og dyr 

ved denne halvferdighet. 

Tar med glede i mot representanter fra LMD på NNHS slik at dere ved selvsyn kan vurdere tingenes 

sørgelige tilstand. 

 

Med hilsen 

 

Kjell Nyberg 

Daglig leder NNHS. 

 

 


