Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Hovedstyret
Avlsråd
Nordlands/lyngshesten er en utrydningstruet hesterase, med rundt 3000 individer på
verdensbasis. For at rasen skal være vedlikeholdt er det nødvendig at det fødes 200 føll hvert
år for opprettholde en sunn bestand av hester. De siste årene har det blitt født vesentlig færre
føll, og med et bedekningstall på rundt 100 i 2012 er nå antall fødte føll vår største utfordring.
Stamboka til nordlands/lyngshesten er lukka, og det er ikke tillatt å ta inn hester av andre
raser. I redningsarbeidet med rasen ble flere individer tatt inn i avlen som var krysninger med
andre raser (fjording, døl, shetlandsponni) og en hingst av rasen finsk småhest. De siste tredve
åra har det ikke blitt tatt inn hester av andre raser eller krysninger, og den bestanden vi i dag
har av rasen er grunnlaget for framtida.
Det er tre hingster som danner grunnlaget for alle stamtavlene vi har i dag; Rimfakse, Bamse
og Viri. Alle avlshingster i rasen har direkte hingstelinjer tilbake til en av disse tre hingstene.
For å kunne avle en sunn og friske hestepopulasjon er nøkkelen å spre avlen på flest mulig
individer, slik at så mange linjer som mulig kan utvikle seg fra utgangspunktet. I lys av dette
er det viktig å understreke at alle avlsdyr av rasen er verdifulle uavhengig av avstamming.
Landslaget vil derfor anbefale følgende:
-

-

-

-

Hoppe og hingst bør ideelt sett være mindre i slekt enn gjennomsnittet av
populasjonen. I praksis anbefaler vi at oppdretterne streber etter å ha minst mulig
slektskap mellom avlsdyra.
Hingstene som benyttes må være avlsgodkjent på hingsteutstilling eller godkjent
av Norsk Hestesenter som egen hingst på egen hoppe etter gjeldende regler. Bruk
av ukåra hingster fører til at avkommet ikke vil komme inn i A-registeret.
Når man velger ut hingst til ei hoppe bør man bruke utstillingsresultater for å
avdekke hvilke styrker og svakheter de har for å kunne få et eksteriørmessig best
mulig avkom.
Alle avlsgodkjente hingster bør brukes da det vil være gunstig å spre
hoppemateriellet på et størst mulig antall hanndyr.
Det anbefales ikke å pare to hester som begge har sølvgen, da det er risiko for
øyelidelser for hester med dobbelt sølvgen.

Mer informasjon:
Under fana AVL på rimfakse.no vil man finne kåringshistorikk, hingstekatalog og
informasjon om hvilke avlsgodkjente hingster som er tilgjengelig i avl.
På Norsk Hestesenter sin side (www.nhest.no) kan man søke opp stamtavla, samt eventuelle
utstillingsresultater, til alle registrerte hester. Søknad om bruk av egen hingst på egen hoppe
sendes NHS, og må være godkjent før bedekkingen skjer.
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