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Tilskudd til bevaring av genressurser —rapport for 2015 NNHS

Viser til LMD's tildelingsbrev for 2015 —ref 14/1815 hvor NNHS ble tildelt kr 1.533.500,-. Midlene

skulle primært nyttes til genbevaring og kompetansesenter.

Drift av NNHS i 2015:

Styret for Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) har gjennom 2015 hatt fokus på den interne driften og

forbedring av denne med målsetting å oppfylle selskapets formålsparagraf som har følgende ordlyd:

Selskapets formål er å fremme Nordlands-/Lyngshesten nasjonalt, bidra til å utvikle

hestehold, hestesport og være et nord-norsk kompetansesenter for hestefag.

Selskapet har i flere år hatt diverse utfordringer både med rapportering og drift av senteret som

virksomheten drives i fra. Selskapet har i flere år gått med underskudd eller tilnærmet null i

driftsresultat, og dette har slitt på mange måter. Selskapet har i de senere år tatt en del grep og

lykkes en del med dette.

I disse prosessene har det nok også forekommet et ønske om å ha oppgaver som ikke kan sies å ligge

under kapitel 1139, post 71.

Styret har i 2015 tatt et aktivt grep i driften sammen med administrasjonen for å få selskapets

regnskaper i nødvendig balanse, og kontroll med personalsituasjonen, som over noe tid har hatt

utfordringer. Videre har driftsengasjementet blitt administrert sett oppimot kapitel 1139, post 71 og

målt mot selskapet egne vedtekter.

I denne prosessen har det også forekommet sykefravær og kostnader i forbindelse med tilpassning

av drift til oppdrag og ikke minst kompetansegjennomføringen i selskapet. Noe innleie av

arbeidskraft har vert nødvendig. Selskapet har i første halvdel i denne prosessen pådratt seg et

underskudd som vil jevne seg ut over året sett under ett.



I mai 2015 var det innkalt til eiermøte hvor gjennomgangstonen var ønske om satsing på

kompetansebygging samt konkrete handlinger opp mot bevaring av Nordlands-/Lyngshesten (N/L)

I tillegg har styret også jobbet for å få et nærmere samarbeid med landslaget for Nordlands-

/Lyngshest. Det har vært avviklet flere positive møte på senteret for å drøfte samarbeid og

rolleavklaring. Her har det blitt presisert at det er landslaget som administrerer hestepolitikk mens

NNHS i denne sammenheng skal bidra med å sette denne i verk.

Landslaget har på sitt siste årsmøte vedtatt følgende:

Landslaget skal være en aktiv part i videreutvikling av NNHS i samarbeid med deres ledelse.

Landslaget ønsker at NNHS skal være et nasjonalt kompetansesenter for vår rase gjennom å

arrangere og tilrettelegge for utdanning/opplæring med målsetting om å stimulere til økt avl

og nye brukergrupper.

Landslaget har i likhet med eierne bedt om konkrete handlinger i forhold til avl og ønske om å

tilrettelegge for flere fødte føll og videre mange godt skolerte hester for salg til nye brukergrupper.

Norsk Hestesenter:

Sist, men ikke minst har vi tatt initiativ til å få et bedre og tettere samarbeid med Norsk Hestesenter.

Det er avholdt møter mellom de nasjonale sentrene i oktober 2015. Dette er noe vi har sett frem til

da vi tenker at NHS skal ha en koordinerende rolle og være en kompetansepartner innen avl og

utdanning. Møtet avklarte at de tre nasjonale sentrene skal arbeide sammen mot å fornye

samarbeidsavtalen og styrke sitt samarbeid på tvers av rasene. Ny avtale skal komme på plass straks

utvalget/arbeidsgruppen som vurderer fremtidens arbeidsform blant de nasjonale sentrene har

levert sin innstilling.

Handlingsplanen:
Handlingsplanen er under drøfting i en arbeidsgruppe nedsatt av departementet. Her

ivaretar landslaget rasens oppgaver og utfordringer. Et av målene 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» og bedekningstallene har hatt en svak nedgang i 2015 i forhold til 2014. Dette

tilsier at noe konkret må skje.

Handlingsplanen bør evalueres og revideres hvert 4. år slik at det er mulig å oppsummere og

evt justere kursen ved behov.

Satsingsområder:

Forventningene som fremkommer fra LMD, våre eiere samt raseorganisasjonen vil vi

oppsummere slik: bidra til flere fødte føll og godt skolerte hester ut i landet. Dette er noe vi

har grepet tak i og har til hensikt å oppfylle.

Så langt er det utarbeidet strategisk plan for styring av den kommersielle virksomheten.

Plan for den øvrige virksomheten (genbevaring) skal utarbeides sammen med Landslaget i

løpet av 2015.

Vedlikeholdsplan for eiendommen med kostnadskalkyle og prioritering av tiltak er på plass

samt at det jobbes med gjennomgang av HMS og forsikringer. Eiendommen bærer preg av

mange års manglende vedlikehold, men jobben med å få utbedret og fornyet er allerede

godt i gang.



Som en følge av dette er det fra 01.10.15 opprettet ny 100% stilling som ansvarlig for

kompetansebygging.

Stilling som daglig leder vil bli utvidet til 100% og lyst ledig med det første.

Kan nevne at styremedlemmer utfører mange administrative oppgaver for å avhjelpe og

framskynde prosessene med videreutvikling av senteret og de oppgaver vi skal utføre for

rasen.

Genbevaring og avl:
NNHS har i samarbeid med NHS gjennomført hingstekåring med utvidet test våren 2015.

Lokallaget for Lyngshest i Troms har i samarbeid med oss gjennomført hoppeutstilling og

arrangert skeidøvelser.
Vi har tatt imot hester til innkjøring og innridning. Ansatte og styremedlemmer har deltatt i

prosjekter både lokalt og nasjonalt. I tillegg gis råd og veiledning angående avl fra ansatte og

styremedlemmer.

Rideskolehestene våre er hovedsakelig av rasen N/L. Dette er et bevisst valg for å utdanne

og vise fram gode brukshester. NNHS skal være et utstillingsvindu for rasen og bidra til

fortsatt økning av bedekningstallene slik at rasen kan strykes fra FAOs liste over kritisk trua

dyrearter —jfr handlingsplanen.

Kompetansesenter:
Senteret har gjennomført en rekke kurs i kjøring og ridning. I tillegg er hester og senteret

utleid til lokale arrangører som har hatt ulike kurs og arrangement.

Senteret administrerer for tiden Fokus Unghest. Dette er en veldig god ordning som i for

liten grad nyttes innen vår rase. Her har NNHS en utfordring i å bli en mer aktiv part i

forhold til oppsøkende virksomhet når det gjelder å arrangere/tilby kurs for unghest.

Styret og ansatte veileder hesteeiere vedr trening og bruk.

Senteret bidrar med premier på utstillinger og konkurranser.

Kompetanse hos ansatte og styret i 2015 nnhs:

Birgit Nielsen 50% fagansvarlig nordlandshest/lyngshest

Veterinær. Flere års forvaltningsarbeid ved Fylkesveterinærkontoret i Harstad (Dyrevernlov,

husdyrlov) og statens legemiddelverk.

Praktiserende veterinær i Nordreisa fra ca 1999

Daglig leder og medeier i Lyngshestlandet siden 2000. (Reiselivsbedrift med lyngshest

/turisme, avl og oppdrett av rasen, samt innkjøring og innridning av egne hester)

Medarbeider i omdømmeprosjekt Nord-Troms

Reell og formell kompetanse i turisme, omdømmebygging og prosjektledelse

Maria Ellingsen 100% Ride-kjørelærer

Utdannet ride/kjørelærer trinn I fra Norsk Hestesenter, Starum

Diverse etter- og videregående ride —og kjørekurs.



Annlaug Lilleengen —100% kompetanseleder (fra 01.10.15)

Trinn Il rideinstruktør og trinn I kjøreinstruktør fra Norsk Hestesenter, Starum.

Pedagogisk utdanning

Erfaring som rideskolesjef.

Ragnhild Olsen (40%) Kontormedarbeider

Veterinærsekretær.

Lang erfaring fra traymiljø og travkjøring.

Ponnitravinstruktør.

Kjell Nyberg 50% daglig leder

Veterinær, Dr. scient, 1.amanuensis NVH 72 —76

Lang arbeidserfaring med KS,sæduttak og sædbedømming på hingst

Distriktsveterinær 1976 1997

Leder Veterinærinstituttet Nord-Norge 1997 —2011

Eget hestehold fra 1983 til 2014

Thorbjørn Nymo —styreleder og daglig leder (fra 01.09.15)

økonom

Lang erfaring fra bank, forsikring og privat næringsvirksomhet

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 avIsplan for rasen

Prosjektleder for forprosjekt «ungheststasjon» i regi av landslaget

Bruk av statstilskuddet kr 1533.500,-

Styret i Nord Norsk hestesenter arbeider nå med en regnskapsmessig omlegging der vi aktivt
vil skille ut den delen av inntektene selskapet mottar fra LMD etter kapitel 1139, post 74 på

den ene siden, og direkte kommersiell driftsinntekt med, og via bruk av lyngshesten i arbeid



på den andre siden. Med denne oppdelingen i to avdelinger håper styret at det vil bli mer
synlig i hva det er som utføres etter de forskjellige driftstankene senteret er underlagt.

Styret beklager at dette arbeidet ikke er kommet i gang før nå, men ser at bytte av leder og
eiermøter har tatt noe mer tid. Styret legger tilgrunn at arbeidet som nå gjøres vil gi et mer
riktig bilde av senteres måloppnåelse. Omleggingen vi skje med virkning fra 01.01.15 og vil
bli ferdigstilt i forbindelse med årsoppgjøret i desember.

Endring i selskapets ledelse og ansatte i 2015

Selskapet melder om at daglig leder Kjell Nyberg fratrådte sin stilling i praksis fra og med 15.
november 2015.

Selskapet har nå også sent i Oktober 2015 mottatt en oppsigelse fra Birgit D. Nilsen. Hun
ønsket å fratre umiddelbart.

Styreleder Thorbjørn Nymo er konstituert i stilling som arbeidende styreleder i den
prosessen som nå pågår.

Nord Norsk Hestesenter AS vil benytte seg av Norsk Hestesenter AS kompetanse inntil videre
når det gjelder den del av drift hvor det er nødvendig med spesiell fagkompentanse.

Framtid:
Som nevnt foran har styret ved NNHS ønsket en kursendring, og har derfor brukt tid og
ressurser på dette. I noen grad kan det ha redusert tilbudene noe, men våre planer om

endinger og utvikling av senteret til rasens og landsdelens spydspiss har hatt hovedfokus. Vi
er i gang med å utrede et prosjekt for mottak av føll/unghester som skal være en
videreføring av et forprosjekt i regi av landslaget for N/L. I tillegg til dette ønsker vi å utrede
en ordning med støtte til de som avler rundt omkring på gårdene.

På denne måten ønsker vi å bidra til at flere setter føll på hoppene sine. I dagens situasjon
er det vanskelig å selge føll noe som medfører at færre avler. Det er ganske stor etterspørsel
etter ferdig utdannet hest og folk er blitt mer bevisst kvalitet og betalingsviljen er på tur opp.
Problemet er at det ikke avles og utdannes nok hest for salg ut i markedet til nye eiere.

Ved å samle føll i stasjoner kan forskingsmiljøer få tilgang til større grupper av unghest for å
avdekke arvelige egenskaper m.v.

Hest i næring

Rundt oss er vi i lokale innledende samtaler med Midt Troms museum om å vise hesten vår
frem for tusenvis av besøkende der og samtidig kunne vise hesten i en kulturhistorisk
sammenheng.

I Målselv er det nå på trappene en storsatsning på reiseliv, nordlysturisme og hest i
næring/utleie med mer. Nord Norsk Hestesenter AS vil innlede samarbeid med SUSi Målselv
Fjellandsby og legge til rette for at lyngshesten skal benyttes i deres utleie tilbud. Dette er
ventet til å bli en storsatsning med rideløyper fra Nord Norsk hestesenter til Målselv
Fjellandsby og tilbake.



I 2016 vil det bli en økning av satsning på kompetansegivende kurs i samarbeid med Norsk
Hestesenter og Fjord hest senteret. Dette gjør vi for å sikre en adekvat kapitalinngang for å
bruke på vedlikeholdsoppgaver.

Vi ser også at det er et stort potensiale for norsk hest i rideskolene rundt i landet. Spesielt
vår allsidige nordlands-/lyngshest er så langt lite kjent i disse miljøene, spesielt sørpå. Her
tenker vi å utvikle et kursopplegg for rideskoleinstruktører og være en formidler av hester
som passer til formålet. Det er ofte slik at den første hesten barn stiller bekjentskap med er
den rasen man ønsker å benytte senere i livet.

Med n ig hilsen

Thorbj rn N mo
styreleder/ aglig leder

Vedlegg: regnskap og årsmelding


