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Søknad om tilskudd for 2014

Innledning— tildelingsbrevet for 2013
I tildelingsbrevet av 2013 beskrives følgende oppgaver for de tre nasjonale hestesentrene som:
bevaring av genressurser, herunder relevante avIstiltak, samt kompetanseoverføring, som
kjerneoppgaver. Det erkjennes at porteføljen for de tre hestesentrene er omfattende og at det er
nødvendig med tett samarbeid mellom de to regionale senterne og NIlS for å få til en effektiv
ressursutnyttelse.

Det understrekes at bevaring av de norske rasene er en viktig grunnpilar i opprettelsen av de
regionale sentrene og viser til Stortingsvedtak og Rio-konvensjonen.

Om søknaden
Aktivitetene i søknaden er beskrevet med utgangspunkt i Handlingsplanen for de nasjonale rasene
2011 —2020 og Utredning om de nasjonale hestesentrene (2010), samt beskrivelse av
tilskuddsberettigede aktiviteter i Deres brev om tildeling av midler av 13.03.2013:

Videreutvikling av utstilling/bruksprøver

Registrering av defekter

Katalog til utstilling

Fokus Unghest

Markedsføring/markedsføringsplan

Sport/aktivitet/avl

- Kurs

Opplæring av ridehester

Nettportal (Rimfakse)

NNHS ønsker i hovedsak å arbeide videre med de ulike aktivitetene som nå er i gang og som er
beskrevet i tildelingsbrev og vår søknad for 2013

Postadr.: 9321 Moen Mobil 99 11 44 28 Bankforbindelse: Fokus Bank 9741 07 00801
Besøksadr.: Olsborg, 9321 Moen Foretaksregisteret NO 952 785 052 MVA
Internett: www nordnorskhestesenter. no E-post daglig leder: nnhs@live.no
E-post: k.urs nordnorskhestesenter.no



Forumfor nordlandshest/lyngshest.
Nord-Norsk Hestesenter (NNHS) er i ferd med å få på plass et slikt forum og vil videreføre arbeidet
med etablering av forumet og avholde minimum 1 møte i løpet av 2013. llet har dessverre vært
forholdsvis liten interesse for deltagelse i forumet hos inviterte parter, men NNHS velger likevel å invitere til et
møte i novemberidesember 2013for nordlandshest/lyngshest vil også til en viss grad ivareta
informasjonsflyten mellom NNHS, Alslaget for lyngshest i Troms og Landslaget for
nordlandshest/lyngshest.

Samarbeidraselagog Nord-NorskHestesenter
NNHS vil videreføre sitt samarbeid med lokallaget for nordlandshest/lyngshest i Troms. Vi vil også i
2014 videreutvikle samarbeide om "Lyngshestdagan" og hingste- og hoppeutstillingene. NNHS er en
naturlig samarbeidspart i forhold til oppvisning og demonstrasjon/vkler-eutvikling av signaturaktivitet
og lynnetester/miljøløyper..

NNHS vil videreføre utviklingen av et mer formelt samarbeid med Landslaget for
nordlandshest/lyngshest. NNHS og Landslaget er enige om imMoldet i en avtale om sekretariatsfunksjon,
men det finnes ikke midler til å sette avtalen i verk. Se egen søknad

Samarbeidsavtalemellom de tre nasjonalehestesentrene
NNHS har vært i en grundig prosess med alle de tre senterne, hvor mål, roller, ressurser, kompetanse
og arbeidsfordeling diskuteres og avklares i forhold til arbeidet med gjennomføring av nasjonale
oppgaver. Arbeidet har resultert i en signert avtale mellom de tre sentrene: Samarbeidsavtalen
forutsetter en jevnlig kontakt mellom sentrene og sentrenes daglige ledere.
Videre åpner avtalen for større delegasjon av oppgaver knyttet til utstillinger for de respektive raser
og undervisning til regionene.

Samarbeidsavtalens tekst kunne vært mer forpliktende, men avtalen er tenkt evaluert etter 2 år og
vil eventuelt bli endret om dette skulle være hensiktsmessig.

Tilskuddsberettigede aktiviteter
Bevaring/forvaltning
Signaturoktivitet(Lyngsskeid)
"Handlingsplan for særnorske raser 2011 —2020" er tydelig på at det er behov for en tettere
integrering av avl og sport og at det må utvikles en signaturaktivitet for hver av de tre rasene.
Begrepet "signaturaktiviteter" er tenkt utfaset og erstattes av navnet Lyngsskeid. For de andre
rasene Dølaskeid og Fjordskeid.

NNHS vil fortsette arbeidet med utvikling og utprøving av Lyngsskeid med en videreutvikling og
utvidelse av aktivitetene som var i 2012 og 2013. Se rapport 2013.

Det er et stort informasjonsbehov om dette arbeidet både internt i raseorganisasjonen og eksternt.
Det lages en egen side på Rimfakse-nett, med link også fra NNHS sin side med opplysninger om
signaturaktiviteten. Innholdet på sida vil i stor grad produseres på NNHS.

Utvikling av signaturaktivitet(Lyngsskeid) krever samarbeid med ulike fagmiljøer som for eksempel
genetikk, etologi og i noen grad veterinærfag. NNHS vil bidra til kontakt til disse miljøene og til en viss
grad forsøke å få til noe kompetanse i egne rekker på fagområdene der vi per dato ikke har egen
kompetanse. UM B og Sveriges lantbruksuniversitet er fagmiljøer vi har kontakt med/ønsker å oppnå
kontakt med. Erfaringer og kunnskap fra lynnetester, Fokus Unghest og signaturaktiviteter skal implementeres
i utstillingssystemet for de tre nasjonale hesterasene. Det planlegges en stor revisjon av testing og registrering av
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lynne-bruksegenskaper. og de to andre nasjonale senterne vil være viktige for utvikling, implementering,
framdrift og ikke minst samarbeid med de respektive raseorganisasjonene.

Markedsføring
NNHS sin hjemmeside er viktig både for markedsføring og informasjon om alle senterets aktiviteter
og i særdeleshet som informasjonskanal for hesterasen. NNHS sin side gjennomgår nå en stor revisjon
med ny design og et mer brukervennlig oppsett. I tilknytning til revisjonen utvikler NNHS en egen side for
nordlandshestilyngshest hvor rasen får en bred presentasjon. 1dette arbeidet har NNHS tett dialog med
Landslagets styre og nettredaktør for rasens web-side: rimfakse

Prosjektet "Foto- film og signaturaktivitet" (finansiert av Fylkesmennene i Troms og Nordland,

Innovasjon Norge, Troms og Genressurssenteret) er noe forsinka og dette arbeidet videreføres i 2013.
Avsluttes formelt november 2013, men markedsføring basert på resultatene i prosjektet vil

videreføres i 2014.

NNHS har en egen underside på nettstedet Rimfakse som oppdateres jevnlig. Nettstedet Rimfakse
driftes som et samarbeid mellom Landslaget for nordlandshest/lyngshest og NNHS. Det skrives
artikler og annen informasjon fra NNHS i de aller fleste medlemsbladene.

Samarbeid med NHS om utvikling av en markedsføringsplan er et viktig arbeid i forhold til
Handlingsplanen. NNHS har en god dialog med Landslaget og NHS og har sittet i en arbeidsgruppe

som jobber med tiltakene som er beskrevet i Handlingsplanen. Noen resultater fra forprosjektet er lagt
fram i oktober 2013. Det planlegges et oppfølgende hovedprosjekt hvor NNHS går inn med arbeidsinnsats

Kursvirksomheten ved NNHS er fortsatt vårt største enkelttiltak i markedsføring av rasen. Dette
videreføres og videreutvikles i 2014.

NNHS ønsker å ta et større ansvar for undervisning på videregående nivå. I begynnelsen gjerne som

delansvar i undervisning ved NHS. Utdanning vil være en viktig faktor i markedsføringen av rasen.

NNHS tar i mot hester for utdanning og denne virksomheten har økt i 2013. Dette er en utvikling vi

ønsker å fortsette og på sikt kunne tilby både en utdanning slik vi gjør i dag og en test som
dokumenterer hestens utdanningsnivå, spesielt i forbindelse med kjøp og salg. Gode hester er en
forutsetning for interesse i markedet.

Fokus Unghest: NNHS/landslaget for nordlandshest/lyngshest vil fortsatt ha en representant i
arbeidsgruppa. Kurs med midler fra Fokus Unghest kan bare arrangeres i regi av alslaget. NNHS har
tatt initiativ overfor alslaget om å tilby flere Fokus Unghest-kurs i 2014. Det jobbes med en endring i

organisering av Fokus Unghest. Arbeidsgruppa ser på mulighetene for å endre drift av Fokus Unghest
fra et prosjekt til en varig oppgave under nasjonale-hestesentra. En tenker seg at utvikling av Fokus
Unghest fortsatt skal drives som et felles mellom raseorganisasjonene, men kompetansen på de nasjonale
senterne kan trekkes mer inn i utviklinga.

. NNHS er innstilt på å påta seg driftsoppgaver for Fokus Unghest dersom det blir aktuelt.

Arbeidet med markedsføring i lokale, regionale og nasjonale medier videreføres.

Oppvisninger i forbindelse med hingsteutstillinga om våren og andre gode arenaer videreføres.
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Lyngshestdagan; er en årlig konkurransehelg i regi av alslaget, men som avholdes på NNHS og i
samarbeid med NNHS. Vårt arbeid med dette arrangementet videreføres. Utvikling og implementering
av Lyngsskeid er en viktig del av arrangementet.

Landslaget for nordlandshest/lyngshest har søkt om midler til et pilotprosjekt for etablering av
oppvisningstropper for rasene. Det søkes om en tropp i sør og en i nord. NNHS blir tyngdepunktet for
oppvisningstroppen i nord.

Ponnitravskole er et opplegg som Det Norsk Travselskap eier og hvor de står for opplegg og
kompetanse hos instruktørene. NNHS ser nå på mulighetene for å få til et samarbeid med et eller
flere ponnitravmiljøet i sør, som allerede har gode, etablerte ponnitravere av vår rase, som en start
på å få til en bedre utvikling av ponnitrav med nordlandshest/lyngshest flere steder i landet.
Samarbeide med travlag, rideklubber i Norsk rytterforbund og kjørelag vil få stor prioritet.

Regelverksutvikling og samarbeid med NRYF. NNHS er orientert om at det tenkes på en modell hvor
reglene for signaturaktivitet og kanskje også andre konkurranser for de nasjonale rasene kan legges
inn under utstillingsregelverket (bruksprøver) heller enn under rytterforbundets regelverk. (Pers.
medd. Elin Furrevik, NHS 08.09.12). Dette arbeidet vil videreføres i 2014. NNHS avventer innspill fra
Landslaget i forhold til NRYF og regelverk i forhold til konkurranser for nordlandshest/lyngshest.

NNHS med sin ride - og kjørefaglige kompetanse og kunnskap om hesterasen vil være en viktig
bidragsyter i utdanning av hester og ryttere/kusker, slik at de kan delta i ordinære konkurranser i regi av for
eksempel NRYF og DNT i tillegg til spesialkonkurranser for rasen.

Avl
overvåking av innavlsutvikling. Registrering av mange flere data per hest både eksteriørdata og data
for lynne/ InnledningNNHS ser det som avgjørende for muligheten til å drive et faglig forsvarlig
avlsarbeid for alle de tre nasjonale rasene at det finnes et godt dataverktøy. Dagens løsning (teknisk
og i forhold til kompetanse), som NHS er ansvarlige for, møter ikke dette behovet. Det er i dag ikke
mulig å drivetilstrekkelig bruksegenskaper vil ikke kunne gjøres slik dagens system fungerer. Det lar
seg ikke gjøre å bruke systemet som Hanne Fjerdingby Olsen anbefaler i sin doktorgrad om de
nasjonale rasene (UMB, juni 2011) Datasystemet er også lite brukervennlig både for de nasjonale
senterne og publikum

Oppnevning og utdanning av dommere

I tildelingsbrevet omtales dette som sentral oppgave lagt til NHS. Det er NNHS enig i. Vi ønsker likevel
at NNHS, i langt større grad, trekkes inn i arbeidet med utdanning av dommere når det gjelder
nordlandshest/lyngshest og har brakt temaet inn i arbeidet med samarbeidsavtalen mellom
hestesentrene.

Hesteutsallingerfilingstekåringer

NNHS arrangerer i samarbeid med NHS årlig hingstekåring og vanligvis utvida bruksprøve for hingster
av rasen nordlandshest/lyngshest hvert annet år. NNHS arrangerer årlig hoppe- og unghestutstilling i
samarbeid med alslaget for nordlandshest/lyngshest og NHS. Rolleavklaring mellom NHS og NNHS i
forbindelse med utstillinger har vært et tema i arbeidet med samarbeidsavtalen mellom
hestesentrene.

Utvida bruksprøver er tenkt lagt ned i sin opprinnelige form fra 2014 og må derfor
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erstattes av en mer gjennomarbeidet test av egenskaper som på en bedre måte gir avIsmessige
gevinster. Dette vil også være en viktig sak i bevaringsarbeidet. Lite målbare egenskaper med usikker
arvbarhet har forsinket den avIsmessige fremgang i alt for mange år. Godt faglige begrunnede
avlsegenskaper må defineres og tas i bruk for å sikre rasen i fremtiden.

Arbeidet med erstatning av bruksprøver og utvida bruksprøve er en del av handlingsplanen og NNHS
er i dialog både med Landslaget og NHS om dette temaet. Det er utfordrende å få til en god
forståelse for arbeidet med de ulike tiltaka innafor handlingsplanen og sammenhengen mellom
forskning, praktisk hestehverdag, avl og utvikling av nye testsystemer. Se "Lynnetest og miljøløype".
På kort oe lang sikt er det arbeid som må implementeres i avlsplanene.

AvIsplan

Arbeidet med utarbeidelse av avlsplan og endringer av denne er tillagt de ulike avlsorganisasjoner.
Planene godkjennes av NHS.

NNHS er opptatt av at kommende endringer i regelverket i EU som omfatter avlsarbeid, avlsplaner og
bestemmelser som angår kåring, ny avlsforordning fra EU, må følges av pålagte eventuelt frivillige
bestemmelser som sikrer en faglig forsvarlig forvaltning av hesteavlen i Norge og spesielt de
nasjonale rasene. NNHS er innstilt på å bidra med vår kompetanse på nordlandshest/lyngshest i
dette arbeidet, dersom det er ønskelig.

Lynnetest og miljøløype

NNHS vil fortsette sitt samarbeid med Hanne Fjerdingby Olsen på UMB i hennes arbeid med
forskningsprosjektet "Strengthening the competetive edge for the Norwegian horse breeds through
sports and breeding" . Se rapport 2013.

Kompetansesenter
NNHS besitter i dag mye av den kompetanse som er vurdert som nødvendig for å kunne defineres
som et kompetansesenter. Vi har to ride-og kjøreinstruktører med utdanning i faget. Trinn 1 og 2 fra
Starum.

Videre har 2 ansatte veterinærmedisinsk bakgrunn med lang og variert yrkeserfaring. Den ene har
dessuten en svært lang praktisk og teoretisk tilleggskompetanse på nettopp
Nordlandshest/Lyngshest.

NNHS har derfor vært og vil være en viktig leverandør av kunnskap knyttet til planer og strategier i
bevaringsarbeidet for alle de nasjonale hesterasene.

økonomi, administrasjon,vedlikeholdog drift av anlegget
Senteret vil sannsynligvis i løpet av 2013 ha nådd en egeninntjening på 60%. NNHS har imidlertid
fortsatt problemer med helt å møte forventningene som lå til grunn for opprettelsen fordi det er
knyttet store mangler til selve anleggets funksjonalitet. Særlig lider vår landsdelsdekkende og

regionale under dette.
For å frigjøre resurser til bevaringsarbeidet og til kompetanse til bruk i landsdelen er det ansatt en ny
medarbeider i 70 % stilling. Likeledes er det ansatt leder i 40% som også vil bidra til å oppfylle
kompetansekravet til institusjonen.

Senteret har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Troms Fylkeskommune til nødvendig vedlikehold
og til en stillingsandel med ambisjon om å frigjøre ressurser til kompetansekrevende arbeid. støtten
er på kr 500.000,- og løper fra 1. okt og ut 2014.

Videre er det levert søknad til Målselv kommune på 1,5 mill. til vedlikehold av bygninger og
investeringer.

5



Videre er det søkt midler fra Gjensidigestiftelsen på 450.000,- og kr 100.000,- fra et fond knyttet til
el-sikkerhet.

NNHS har også som mål å kunne rapportere regnskapsmessig mer nøyaktig enn tilfellet er for 2014,
for bruk av midler tildelt av Landbruks- og Matdepartementet.

NNHS vil forsøke å få på plass et nødvendig journal- og arkivsystem løpet av 2014.

Det er, som over nevnt, store utfordringer i forhold til vedlikehold og behov for utbygging ved NNHS.
NNHS har kommet et stykke på vei i 2013 og ønsker å komme et langt skritt videre i 2014.

Det søkes, med referanse til "Utredning om de Nasjonale Hestesentre" , om kr. 2 800 000,- til
dekning av våre oppgaver for å bevare av Nordlandshest/Lyngshesten, samt til
kompetanseansvaret for rasen og det generelle hestehold i landsdelen.

Subsidiært søkes det om kr. 1 643 500,- til delvis dekning av det samme.

Vennlig hilsen

j Nyber

Dag ig led N HS

Vedlegg:

Rapport 2013 frem til okt

Søknad om midler til sekretariatsfunksjon
Søknad til midler til utvikling av Lyngsskeid (tidligere signaturaktiviteter)

Søknad Målselv kommunes næringsfond
Søknad Troms Fylkeskommune

Fokusunghest, presentasjon

Sluttrapport Film/Foto
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