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Viri 

Birgit D. Nielsen, leder i Alslaget for lyngshest i Troms og dyrlege 

Innledning 

Avl i små populasjoner er krevende. Nordlandshest/lyngshest har vært en liten populasjon mange 

ganger, sist den var bitteliten var på slutten av 1960-tallet. Da var det om lag 50 – 100 individer igjen. 

I dag er det mellom 2500 og 3000 individer, sannsynligvis. Det er fortsatt en liten populasjon – så 

liten og lite reproduktiv at den betraktes som kritisk truet (FAO 2013). Men heldigvis; i dag har vi ikke 

indikasjoner som tyder på at populasjonen har store problemer med individer som bærer tydelig 

negativt preg på at de er innavla. Det har vært jobba godt for å unngå innavl ut fra de kunnskaper og 

hjelpemidler som har vært tilgjengelig til enhver tid. 

 

Om innavl generelt og i rasen spesielt 

Innavl er krysning mellom nære slektninger. Nære slektninger har gjerne stor likhet i det genetiske 

arvematerialet, og når slike parer seg med hverandre blir det derfor liten variasjon i arveanleggene 

hos avkommet. Således vil reccesive gener *lett kunne komme i dobbel dose i avkommet og dermed 

uttrykkes. Generelt fører innavl til nedgang i vekstkraft, levedyktighet, og fruktbarhet 

(innavlsdepresjon). 

*Recessiv genvariant er den genvarianten som ikke er bestemmende for fenotypen til et individ før 

den opptrer i homozygot form (to like varianter av et gen), i motsetning til de dominante genene. 

 

Rasens desidert mest betydningsfulle hingst, Rimfakse 2, født 1935 på Lyngseidet, blei kjøpt inn av 

staten i 1939 som den første statseide avlshingsten i rasen. I Nordland starta Cristen Klefstad opp 

med sitt avlsarbeid i 1944 hvor han kjøpte opp helsøsknene Lyngsrauen 6 (1 år) og Birta 24 (2 år), fra 

to ulike bygder i Kåfjord. Klefstad para disse og fikk hingsten Nordlandssvarten 11 født i 1948. 

Nordlandssvarten hadde Rimfakse som både farfar og morfar. Nordlandssvarten blei mye brukt i 

Nordland. 

I 1968 blei den siste statshingsten i Troms, Jarl 7 fra Lyngseidet slakta. I 1970 kom avlen likevel i gang 

igjen med en innkjøpt hingst; Myrlandsrauen 20, fra Nordland. Han var e. Nordlandssvarten 11 u. 

Molly 34 ue Rimfakse. Myrlandsrauen hadde for å si det forsiktig mye Rimfakse i seg med en far som 

var innavla på Rimfakse og ei mor med Rimfakse til far.  

Dette er noen få, men viktige eksempler, som gjør det enklere å forstå at med så lite variasjon i gener 

i en bitteliten populasjon ville det lett kunne oppstå innavlsproblemer. 

 

Situasjonen i Troms i tida før Viri blei tatt inn 

Da 2.-verdenskrig gikk mot slutten blei hele Finnmark og Troms så langt sør som til Lyngenfjorden, 

evakuert og brent. ”Den brente jords taktikk” – det var ikke folk og hus igjen, og ikke hester heller. I 

etterkant kom folkene tilbake og heldigvis også en del av hestene. Det var også hester igjen i de 

delene av Troms som ikke var brent. Avlen i Troms pågikk under krigen og det blei et løft etter krigen, 

men avlen hadde etter hvert vanskelige kår, i Troms som ellers i landet i hovedsak på grunn av 

mekaniseringa i landbruket. 
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Troms Landbruksselskap, som var ansvarlige for husdyravlen i Troms, og alslaget for lyngshest i 

Troms, diskuterte på slutten av 1970-tallet situasjonen for rasen og mente de så utslag av innavl og 

at det var behov for nytt blod i rasen. De så for eksempel økt forekomst av klapp- og ur-hingster, som 

kan være et tydelig tegn på innavl. Se avsnittet om innavl: Generelt fører innavl til nedgang i 

vekstkraft, levedyktighet, og fruktbarhet.  

Det hadde vært utveksling av hester mellom Troms og Nordland og mellom Nord- og Sør-Norge, slik 

at populasjonen i hele landet var i svært nær slekt. 

Dersom en slik situasjon skulle kunne håndteres uten innkryssing av nytt blod, måtte man ha drevet 

et strengt regime i avlsarbeidet over hele landet – noe som ikke var mulig da – og heller ikke nå -  

fordi hesteavl i Norge i all hovedsak er privat. 

Ulike hesteraser blei vurdert som mulige kandidater for nytt blod i rasen. Det var naturlig også å se til 

Finland som er nabo i øst med tradisjonelt mye kommunikasjon av både folk og hest gjennom lange 

tider. Man kan finne mer om dette i for eksempel Reidun Mellem sin bok: ”Med russisk krigsutstyr 

gjennom Skibotn-dalen”.  

Noen år før var det gjort en sammenliknende undersøkelse av serumtyper på norske hesteraser hvor 

finsk hest pekte seg ut som den nærmeste i slekt med vår rase. Se under om Halldis Lie sin 

undersøkelse 

 

Veterinær Haldis Lie sin undersøkelse av serumtyper på ulike norske hesteraser 

Undersøkelsen er begrunna slik: ”Det er ulike teorier omkring opprinnelsen av nordlandshesten**. I 

denne artikkelen sammenliknes serumgrupper fra nordlandshest med serumgrupper fra dølahest, 

fjordhest og finnhest.” 

 

På tidspunktet for undersøkelsen sier forfatteren at det fantes mellom 100 – 120 individer av rasen. 

Prøver fra 66 individer inngikk i undersøkelsen.  

 

Halldis Lie presenterer ulike teorier omkring rasens opprinnelse for å begrunne motivasjonen for sin 

undersøkelse.  

- En teori er at rasen stammer fra fjording sammen med raser fra Norges naboøyer, muligens 

med noe innslag av hest fra Finland.  

- En annen teori er at rasen hovedsakelig kommer fra Finland. Enkelte beskreiv lyngshest og 

nordlandshest som to ulike raser hvor nordlandshest og fjording tilhørte samme type, mens 

lyngshesten skilte seg ut som en annen type hest, som av enkelte blei beskrevet som 

liknende Kirgisisk hest 

Halldis Lie oppsummerte teoriene slik: Det kan være at lyngshesten i all hovedsak har sin opprinnelse 

i finsk hest, mens nordlandshesten er mer influert av fjording. 

 

Halldis Lie har undersøkt ulike typer proteiner i serum, som man i systemet hun har brukt, kan ses på 

som markører for slektskap.  

 

Hun gjorde følgende undersøkelser: 

- serum og hemoglobintyper nordlandshest og norsk kaldblodstraver 
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- sammenlikning mellom nordlandshest og relevante norske raser 

 

 

Halldis Lie finner i sine undersøkelser:  

- at det er svært lite sannsynlig at nordlandshest og dølahest er nært beslekta 

- hun finner at slektskap til Finnhest og fjording er mer sannsynlig og aller mest sannsynlig er 

slektskapet til Finsk hest. (In the Pr-system the gene frequencies in Nordland horse is closer to 

those in Finnish horses than to those of the Fjording). 

 

Undersøkelsen er lagt ut i sin helhet på nordnorsk hestesenter sin side om nordlandshest/lyngshest 

**undersøkelsen er publisert etter utgivelse av første stambok slik at det kun var navnet 

Nordlandshest som var offisielt navn.  

 

Betydning i rasen 

Alslaget i Troms la sterke føringer for hvordan Viri skulle brukes i avl. Etterkommere etter Viri skulle 

ikke pares med hverandre – dette gjaldt til og med femte generasjon avkom. Viri blei kåra og gikk i 

avlen 4 sesonger fra 1979 til han blei avliva i 1985. Han fikk 29 føll etter seg, av dem 11 hoppeføll. Viri 

sine avkom fikk meget god bedømming både på eksteriør og lynne. 

 

Hanne Fjerdingby Olsen har tatt sin doktorgrad (2011) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 

med tittelen: "Genetisk variasjon og forvaltning av de særnorske hesterasene". Som en del av 

doktorgradsarbeidet sitt har hun skrevet en artikkel blant annet om genetisk variasjon i dølahest og 

nordlandshest/lyngshest. Der har hun undersøkt hvor stort bidrag hver av de fem forfedrene med 

størst bidrag i populasjonen har. 

 

Tabellen ser slik ut: 

 

Nordlandshest/lyngshest 

Rimfakse 2   f. 1935    bidrag (marginal contribution) 0,26125 

Torgrim 10  f. 1946    bidrag (marginal contribution) 0,14834 

Mona 9   f. 1935    bidrag (marginal contribution) 0,13919 

Bruna 3   f. 1930    bidrag (marginal contribution) 0,12669 

Bamse   f. 1945    bidrag (marginal contribution) 0,06071 

Sum                      0,73518 

 

Som vi ser av summen står disse fem for til sammen nesten 75 % av det genetiske bidraget i rasen. 

Bamse står for litt over 6 %. De som ikke er kommet med her blant de fem som har bidratt mest, må 

da altså ha bidratt mindre enn 6 %. Så ut fra denne lista ser vi at Viri må stå for mindre enn 6 % av det 

genetiske bidraget i rasen på undersøkelsestidspunktet. 

  

Forfatterens konklusjon 

Viri bidro til å løse en svært utfordrende situasjon i avlen, innavlsgraden sank og innavlsdepresjonen 

blei mindre truende. Samtidig representerte han den rasen som sto vår rase nærmest både genetisk 

og historisk. Hans genetiske betydning i rasen per i dag er ikke bekymringsfull. Erfaringene med 
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bedømming av Viri sine etterkommere på utstilling ser ut til at han også passa godt til avlsmålene for 

rasetype og bruksegenskaper, uten å forandre rasen i en uønska retning. 
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