
         Målselv, 7. mars 2014  

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.   

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren:  

Kan Nord-Norsk Hestesenter A/S forvente at årlig driftstilskudd blir økt til den anbefalte ramme på 
2,8 millioner (2010) og et fremtidig engangsbeløp for nødvendig vedlikehold og igangsetting av 
byggetrinn 2 - for å ivareta de generelle hestefaglige oppgaver i landsdelen og de nasjonale 
oppgaver for Lyngshesten/Nordlandshesten? 

Begrunnelse: 

I St.meld.nr.78 (1982-83) ble det vedtatt å legge ned hestetjenesten i forsvaret. Vedtaket bygger på: 

«Tilråding fra forsvarskomiteen om hestesentra i forsvaret.  Innst.S.nr.130 (1982-83)». 

Dette førte til nedleggelse av Kløvkompaniet på Skjold i Målselv i 1984, og det ble vedtatt å 
kompensere det regionale tap av kompetanse og det utdanningstilbud Kløvkompaniet representerte 
med et nasjonalt hestesenter lagt til Målselv.  

De tre nasjonale hesterasene i Norge skulle bli ivaretatt av hvert sitt hestesenter som hver for seg 
fikk nasjonale oppgaver. Starum for Dølahesten, Lyngshesten/Nordlandshesten og Fjordingen.  

Opprettelsen av Nord-Norsk Hestesenter A/S ble effektuert i 1989 etter føringer fra 
Stortingsmeldingen og tilrådingen fra forsvarskomiteen.  

Bygningene ved Nord-Norsk Hestesenter A/S slik de fremstår i dag, sto ferdige i 1996. Ferdigstillingen 
etter foreliggende plantegninger skulle gjøres med budsjettmidler avsatt til formålet i 1997. Dette ble 
aldri realisert. Senteret ble således aldri ferdigstilt, og har ikke blitt gitt bygningsmessige 
rammebetingelser og økonomiske muligheter til å fungere som et senter med de forventninger og 
nasjonale oppgaver som var tiltenkt.  Oppgavene er ikke løsbare innenfor de rammebetingelser som 
NNHS har i dag. 

Nord Norge og Målselv fikk aldri det som var «lovet» til erstatning for den rollen Kløvkompaniet 
representerte av hestefaglig kompetanse i landsdelen. Det synes som om de to andre sentrene har 
større muligheter til å løse sine nasjonale oppgaver, selv om Fjordhest-senteret på Eid har hatt en 
utvikling som kan ligne den som oppleves i Nord. 

Etter reglene i Aksjeloven har styret for Nord-Norsk Hestesenter A/S ved flere anledninger vurdert å 
legge ned virksomheten grunnet manglede økonomisk grunnlag for driften.  

En arbeidsgruppe oppnevnt av styret i Norsk Hestesenter A/S på Starum, utredet i 2010 en fremtidig 
modell for de tre nasjonale hestesentrene, og hvilke rammebetingelser som må være tilstede for å 
løse de nasjonale oppgaver. I  rapporten anbefales  en økonomisk minimumsramme for å løse 
sentrenes nasjonale oppgaver. 

 «Samlet utgjør dette et årlig tilskuddsbehov på minimum 2.8 millioner pr senter dersom de to 
regionale hestesentrene skal kunne fungere som nasjonale hestesentre». Når det gjelder 
investeringer omhandler rapporten spesielt forholdene ved Nord-Norsk Hestesenter A/S: «I tillegg 
må det hos NNHS regnes et engangsbeløp til ferdigstillelse av anlegget (byggetrinn 2) og tilskudd til 
første innkjøp av egen hestebesetning».  

Styreleder  Nord-Norsk Hestesenter A/S 

Viggo Fossum, 9325 Bardufoss 



 

 

 

 


