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Tilskudd til bevaring av de norske hesterasene, kap. 1139 post 71 

 

Det vises til Deres søknad datert 26.10.2016. 

 

Over statsbudsjettet kapittel 1139 post 71 er det for 2017 avsatt i alt 4,647 mill. kroner til 

fordeling mellom Nord-Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter. Også for 2017 

legger departementet til grunn en lik fordeling mellom de to sentrene. Dette innebærer 

at Nord-Norsk Hestsenter får en støtte på kr. 2.323.500,- til arbeidet med bevaring av 

nordlands-/lyngshesten. 

 

Tilskuddet til Nord-Norsk Hestsenter skal brukes til bevaring av nordlands-/ 

lyngshesten. Oppgavene spesifiseres nærmere nedenfor.  

 

Genbevaring og avl  

Målrettet bevaring av nordlands-/lyngshesten gjennom avl og bruk er en 

kjerneoppgave for Nord-Norsk Hestsenter (NNHS). Evalueringsutvalget som vurderte 

bevaringsarbeidet for de norske hesterasene, pekte på behov for tettere integrering av 

avl og bruk (sport). Planmessig fremdrift i bevaringsarbeidet og godt samarbeid med 

raselaget ble fremhevet. Evalueringsutvalget foreslo også å nedsette et rådgivende 

fagutvalg for avl og bevaring som skulle gi tilrådning for prioriteringer av avlstiltak for 

de nasjonale rasene og oppfølging av handlingsplanen.  

 

Det rådgivende utvalget ble etablert i november 2016 og har kommet med en del 

anbefalinger som gir visse føringer for bevaringsarbeidet og vil trekke på ressurser ved 

alle tre hestesentrene (se vedlegg).  
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Side 2 

 

Fagutvalget peker på at det er naturlig at avlsorganisasjonenes behov for 

sekretariatsfunksjoner dekkes av de regionale hestesentrene. Departementet deler 

denne vurderingen og forutsetter at Nord-Norsk Hestsenter dekker 

sekretariatfunksjonen for Landslaget for nordlandshest/lyngshest innen rammen av 

tilskuddet fra staten. Den praktiske gjennomføringen nedfelles i avtaler mellom 

raselagene og senteret.  

 

Fagutvalget fremhever også betydningen av tettere samarbeid mellom sentrene og 

Norsk hestesenter for å sikre effektiv ressursutnyttelse og kompetent forvaltning av 

rasene. 

 

Nord-Norsk Hestsenter må prioritere midler til å delta i arbeidet med prosjekter under 

handlingsplanen for nasjonale hesteraser. Vi vil invitere til et snarlig møte mellom 

departementet og hestesentrene for å drøfte anbefalinger fra det rådgivende utvalget, 

både prioritering av tiltak og ansvarsfordeling mellom sentrene for gjennomføring av 

tiltak fra handlingsplanen. 

 

Kompetansesenter 

Kompetansesenterfunksjon for hestefag og hestehold er også en oppgave for de 

regionale sentrene med fokus på de nasjonale rasene, men kan favne noe videre enn 

arbeidet for å bevare rasen. Det er imidlertid viktig at bruk av midler til slike oppgaver 

skjer i forståelse med raselagets prioriteringer og at arbeidet bidrar til bevaring av 

rasen.  

  

Utbetalingsplan 2017 

Tildelte midler, totalt kr 2.323.500,- kr utbetales i to omganger til kto.nr 9741 07 00801, 

etter følgende plan: 

 

10.03.2017  kr 1.161.750,- kr. 

01.07.2017  kr 1.161.750,- kr. 

 

Midlene skal for øvrig benyttes i henhold til formål med tilskuddsordningen og 

bestemmelsene pkt .6.3.3. i reglement for økonomistyring i staten.  

 

Det tas forbehold om adgang for Landbruks- og matdepartementet og Riksrevisjonen å 

iverksette kontroll med opplysningene som er gitt, og at midlene nyttes etter 

forutsetningene. Ved uriktige opplysninger eller mislighold kan tildeling bli trukket 

tilbake og utbetalte midler krevet tilbakebetalt. 

 

Krav til rapportering 

Årsrapport med fullstendig revisorattestert regnskap for virksomheten for 2017 

oversendes departementet innen 01.05.2018. 



Side 3 

 

 

Vi ber om at ressursbruk til ulike oppgaver knyttet til bevaring av nordlands-/ 

lyngshesten, herunder sekretariatfunksjonen for Landslaget for 

nordlandshest/lyngshest, synliggjøres og, så langt mulig, spesifiseres i årsrapporten. Vi 

ber også om at kopi av avtale om sekretariatsfunksjon for Landslaget for 

nordlandshest/lyngshest vedlegges årsrapporten.  

 

Søknad om midler for 2018 

Søknad om midler for 2018 med omtale av hvordan midlene vil bli brukt for å ivareta 

formålet med bevilgningen, må være departementet i hende innen 01.11.2017 (e-post til: 

postmottak@lmd.dep.no). Eventuell tildeling vil være avhengig av Stortingets 

budsjettvedtak for 2018.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Kristin Nummedal (e.f.)  

Avdelingsdirektør 

 Sjur Erik Kvåle 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale hesteraser – prioriteringer av 

avlstiltak for 2017. (15/313 – 13) 

 

Kopi: Norsk Hestesenter 
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