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Utviklingsprosjekt:
Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av
nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge
Innledning
Den 1. august 2009 starta utviklingsprosjektet ved Nord-Norsk Hestesenter som hadde til
formål å bidra til koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av
nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge. I prosjektbeskrivelsen sto det også
innledningsvis: ”Styrking og videreutvikling av Nord-Norsk Hestesenter som
kompetansesenter for nordlandshest/lyngshest og hest.”
I sammendraget av prosjektbeskrivelsen står det følgende:
”Nord-Norsk Hestesenter, Olsborg i Troms skal i løpet av en 2 års periode bygge opp en
funksjon hvis oppgave er å ta initiativ til og å koordinere tiltak, prosjekter og aktiviteter som
bidrar til bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms, i
Nord-Norge og i landet forøvrig. Det er tenkt at funksjonen skal videreføres som en fast
aktivitet på Nord-Norsk Hestesenter (NNHS). Prosjektet har en total kostnadsramme på
1080000 kroner, og eies av Nord Norsk Hestesenter, Olsborg.
Nordlandshest/lyngshestforum Nord-Norge, som prosjektet skal etablere, inngår som
styringsgruppe i prosjektet. Prosjektet er en oppfølging av forprosjektet NNHS gjennomførte i
2007 og 2008, finansiert av Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge, Troms.”
Prosjektet går nå inn i sin avsluttende fase og styringsgruppa er invitert til møte 04.04.2011.
Status for Nord-Norsk Hestesenter i forhold til planene i prosjektbeskrivelsen
Nord-Norsk Hestesenter har siden etableringa i 1989 vært i en vanskelig økonomisk
situasjon. Dette har ikke bedret seg i prosjektperioden. I prosjektperioden har den anstrengte
økonomien ført til en reduksjon av antall ansatte ved senteret. Daværende daglig leder har
sagt opp og gått over i 100 % stilling i annen virksomhet, en instruktør har redusert sin stilling
ved senteret etter eget ønske og har gått over i annen virksomhet, den andre instruktøren
som var tilsatt har i en periode påtatt seg oppgavene som daglig leder, men har frasagt seg
oppgavene etter kort tid i denne funksjonen. Senteret har i deler av prosjektperioden hatt
færre lærlinger enn det som har vært vanlig for senteret.
Vedlikehold og videreutvikling av anlegg og aktiviteter har naturlig nok vært nedprioritert i
denne situasjonen.
Prosjekt nordlandshest/lyngshest har i prosjektperioden blitt en mindre integrert del av NNHS
sin aktivitet enn man så for seg ved etableringa og det er foreløpig langt fram til målet om at:
”funksjonen skal videreføres som en fast aktivitet på Nord-Norsk Hestesenter.”
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Nord-Norsk Hestesenter har likevel, etter prosjektleder sin oppfatning, gjennom hele
prosjektperioden brukt sine knappe ressurser til arbeidet med å bidra til bevaring og utvikling
av nordlandshest/lyngshest på en best mulig måte innafor gitte rammer. Prosjektleder
opplever de ansatte, både nåværende og tidligere som svært kompetente, imøtekommende
og positive og som strekker seg svært langt, nærmest på dugnad, for å bidra til at prosjektet
skal lykkes.
Gjennomgang av prosjekt i forhold til prosjektbeskrivelsen, fram til april 2011
Samarbeidsparter
Alslaget for lyngshest i Troms
Nord-Norsk Hestesenter og prosjektet har fortsatt et svært godt samarbeid med
alslaget. Prosjektleder sin funksjon som leder i alslaget gjør samarbeidet enkelt, men
anses ikke for nødvendig for å videreføre det gode samarbeidet.
Regionalt samarbeid;
- De ulike kommunene har vært svært støttende og positive i arbeidet for å styrke
NNHS og arbeidet for hesterasen. Prosjektleder har hatt god kontakt og møtt
engasjement hos spesielt ordførerne i Målselv, Kåfjord og Nordreisa.
- Regionrådene i Nord-Troms og Midt-Troms har spilt en viktig rolle for NNHS sin
mulighet til å komme i dialog med Landbruksdepartementet og landbruksministeren.
- Fylkeskommunen i Troms har vært positiv i forbindelse med alslagets samarbeid med
Russland, men har ikke vært direkte involvert i prosjektet ved NNHS. Prosjektet har
ikke foreløpig tatt tak i det store arbeidsfeltet med å få nordlandshest/lyngshesten
mer aktivt inn i skoleverket.
- Fylkesmennene oppleves som positive i kontakt om prosjektet, NNHS og hesterasen.
Fylkesmannen i Troms gir tilskudd gjennom ordninga med regionale midler til eiere av
nordlandshest/lyngshest som mottar produksjonstilskudd. Prosjektleder har bidratt til
utforming av tekst i søknadsskjema og veiledning.
- Reiselivsnæringa oppleves som vanskelige å oppnå kontakt med når det gjelder bruk
av hesterasen i for eksempel omdømmebygging av landsdelen. Prosjektleder har
vært engasjert i reiselivsnæringa gjennom egen bedrift og utdanning i flere år.
Nasjonalt samarbeid:
Status for samarbeid med følgende institusjoner, organisasjoner som anses som viktige for
prosjekter
- Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Prosjektleder har en løpende god kontakt
med hovedstyret og redaktørene av medlemsbladet. På siste landsmøte (mars 2011)
møtte forhenværende daglig leder ved NNHS og den personen som innehar
funksjonen i dag, samt prosjektleder.
- Fokus unghest, et samarbeidsprosjekt mellom de tre norske hesterasene og Norsk
Hestesenter. Prosjektleder sitter i arbeidsgruppa og NNHS er medarrangører for
mange Fokus Unghest-kurs som avholdes i vår region
- Norges Fjordhestsenter. Det har vært noe kontakt i forbindelse med utarbeidelse av
”Utredning om de tre nasjonale hestesentrene”. Prosjektleder har kontakt med
sekretær for Norges Fjordhestlag, som har kontorsted på Norges Fjordhestsenter
gjennom Fokus Unghest.
- Norsk Hestesenter. Prosjektleder sitter i styret ved Norsk Hestesenter. Kontakten
oppleves som ok, men med muligheter for utvikling av dialog og samarbeid mellom
de to sentrene slik det er beskrevet i ”Utredning om de tre nasjonale hestesentrene”.
- UMB, universitetet for miljø og biovitenskap. Prosjektleder har kontakt med miljøet på
UMB gjennom Fokus Unghest, arbeidsgruppa som skal lage et forslag til
handlingsplan for de særnorske rasene og gjennom et forskningprosjekt (KMB-

2

-

-

prosjekt) som er finansiert av Norges Forskningsråd med bidrag fra Fylkesmannen og
Innovasjon Norge i Troms.
NVH, Norges Veterinærhøgskole. Prosjektleder har vært involvert i en
prosjektsøknad fra NVH som skal gjøre en spesifikk helseundersøkelse av en stor
andel av 2009-årgangen av nordlandshest/lyngshest med tanke på patellahaking og
låsing.
Norsk genressurssenter. Kontakten har vært sporadisk og bør styrkes.
NORUT. Det har vært kontakt i prosjektperioden om mulige felles prosjekter – det har
vært holdt to møter og telefon- og e-post-kontakt, uten at vi har kommet i mål med
noe prosjekt.

Internasjonalt samarbeid
Det hestefaglige miljøet i Arkhangelsk fylke, Russland. Kontakten er oppretta med
alslaget for lyngshest og prosjektene er finansiert av Barentssekretariatet i to år; 2010
og 2011. NNHS-prosjektet har bidratt med midler til reise for prosjektleder i 2011.
Finland med sin finske hest og det avlsfaglige tyngdepunktet i Ypälä er også
interessante samarbeidsparter. Dette er en kontakt som man ønsker å opprette i
løpet av høsten 2011.
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest
”Et viktig mål for prosjektet er å styrke NNHS sitt arbeid med og for
nordlandshesten/lyngshesten regionalt og nasjonalt og å tydeliggjøre rollen senteret har for
nordlandshesten/lyngshesten”.
Prosjektleder har brukt en ikke ubetydelig del av arbeidstida nettopp på denne oppgaven.
Målene for prosjektet kan vanskelig nås uten et velfungerende, kompetent og tydelig NordNorsk Hestesenter.
Følgende er gjort:
- Det føres en fortløpende dialog med Landslaget for nordlandshest/lyngshest om
samarbeidsformer og bidrag til utvikling av hesterasen. Dette arbeidet sakte framover
både på grunn av situasjonen ved NNHS og muligens en treghet i Landslaget til å se
hvordan NNHS kan brukes. Det er vedtatt konkrete tiltak på Landsmøtet i mars 2011.
- Regionrådene i Nord-Troms og Midt-Troms er besøkt og det er sporadisk kontakt om
situasjonen for NNHS og for hesterasen.
- Ordførere (Nordreisa, Kåfjord, Målselv) er møtt ved flere anledninger og de er
informert om situasjonen og har brak denne informasjonen med seg til fylkestinget,
egne partier på nasjonalt nivå og til Landbruksdepartementet. Ordfører i Målselv har
tatt en svært aktiv og viktig rolle i arbeidet med å sikre forsvarlig drift og
utviklingsmuligheter for NNHS.
- Stortingspolitikere (Irene Lange Nordahl, Tove K. Knutsen), er kontakta og har mottatt
informasjon ved flere anledninger. Irene Lange Nordahl har bidratt til et løfte om
utbetaling av en engangssum fra Landbruksdepartementet til NNHS desember 2010.
- Landbruksministeren inviterte til møte med NNHS i februar 2010. Prosjektleder og
daværende daglig leder var ansvarlige for det faglige innholdet i møtet på vegne av
NNHS.
- Norsk Hestesenter utarbeida i løpet av 2010 en rapport om de tre nasjonale
hestesentra på oppfordring fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) .
Prosjektleder og daværende daglig leder ved NNHS utarbeida i fellesskap NNHS sitt
bidrag til rapporten. Samarbeidet med NHS sin arbeidsgruppe opplevdes som positiv
og NNHS blei i rapporten anerkjent for sitt arbeid for hesterasen. Rapporten pekte på
utfordringene for NNHS på en måte som i stor grad opplevdes som gjenkjennelig.
Rapporten blei oversendt LMD høsten 2010. Fredag 13.mai 2011 er NNHS sammen
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med de to andre senterne invitert til møte i LMD hvor innholdet i rapporten skal
diskuteres. Konklusjonene vil være svært viktige for videre drift av NNHS og
samarbeidet mellom de tre nasjonale hestesentrene.
Pressen forsøkes brukt for å fremme NNHS og nordlandshesten/lyngshesten sin sak.
Erfaringene så langt tilsier at det er lettere å ”selge inn” enkelt stoff om aktiviteter enn
å få journalistene til å gå inn i materien i forhold til NNHS sin videre skjebne. Nordlys
holdes orientert og har hatt en liten notis om situasjonen. Lokalavisene i kommunene
nær NNHS skriver forholdsvis oftere om situasjonen ved senteret.

Mål for prosjektet
Bevare og utvikle nordlandshest/lyngshesten, en nasjonal hesterase med lokal forankring i
Troms og Nord-Norge.
Målet er stort og vanskelig målbart både som en del av dette prosjektet og i den store
sammenhengen.
Vi kan se at tallene for antall hester av denne rasen i regionen har endra seg i positiv retning
i prosjektperioden uten at man kan tilskrive prosjektet noen ære for dette.

Nordland
Troms
Finnmark

2009
369
327
56

2010
376
354
57

Antall nordlandshest/lyngshester økte med 54 i landet totalt fra 2009 til 2010. Økningen av
antallet hester i landsdelen økte med 35. Det vil si at landsdelen sto for nesten 70 % av
økningen på tross av at hestetallet er under 30 % av det totale hestetallet i populasjonen.
Tallene og endringene er små og kan i beste fall tolkes som en tendens.
Antall bedekninger er et mål for populasjonsutvikling. Antall bedekninger har på landsbasis
vist en dramatisk synkende tendens:
NHS årsmelding 2008:
2004: bedekninger: 227, føll i 2005: 169.
2005: bedekninger 265, føll i 2006: 174
2006: bedekninger 249, føll i 2007: 163
2007: bedekninger 250, føll i 2008: 132
2008: bedekninger 196
Fra Landslaget for nordlandshest/lyngshest, www.rimfakse.no:
2009: bedekninger 141 derav mer enn 50 i Nord-Norge.
2010: bedekninger 126 derav nesten 50 i Nord-Norge.
Som vi ser viser ikke bedekningstallene for den nordlige landsdelen en like dramatisk
nedgang som i resten av landet. Landsdelen står for en større andel bedekninger (35 % de
to siste åra) i forhold til antall hester i landsdelen som utgjør omtrent 25 % av populasjonen.
Hvis man ser på antall viste hingster på utstilling og antall hingster i avl ser vi også i dette
bildet en større aktivitet og et større bidrag fra den nordlige landsdelen enn fra resten av
landet.
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Antall avholdte kurs i regi av lokallagene med støtte fra Fokus Unghest er betydelig større i
Nord-Norge enn i resten av landet til sammen.

Disse indikasjonene på større aktivitet både med tanke på bruk og avl kan ikke tilskrives
aktiviteter i prosjektet, men det viser at landsdelen er svært viktig for hesterasen. Man kan
også anta at NNHS spiller en viktig rolle i dette bildet.

Orientering om tiltak som er beskrevet i prosjektplanen
1. Etablere Nordlandshest/lyngshestforum Nord-Norge. Etableres i forbindelse med det
første møtet i styringsgruppa 04.04.2011
2. Foreta en undersøkelse som munner ut i en oversikt over antall
nordlandshest/lyngshester fordelt på ulike bruksområder. Undersøkelsen om
antall nordlandshest/lyngshester er gjennomført. Resultatene presenteres i et
vedlegg til denne rapporten samt den 04.04.2011
3. Etablere Ponnitravskole i samarbeid med Det Norske Travselskap, Nord-Norge
Travforbund og lokallag. Avtale om Ponnitravskole og Ponnileir 2010 var på plass,
men blei ikke gjennomført på grunn av dårlig oppslutning. Tiltaket vil tas opp igjen.
4. Regelverket som forvaltes av Norges Rytterforbund skal tilpasses slik at
nordlandshest/lyngshest kan delta i flere ordinære konkurranser. Regelverket som
forvaltes av Norges Rytterforbund skal tilpasses slik at nordlandshest/lyngshest kan
delta i flere ordinære konkurranser. Forslag er sendt til Landsmøtet til Landslaget for
nordlandshest/lyngshest som er rettinstans for å føre samtaler med NRYF. De er
positive til dette.
5. NNHS skal bidra aktivt til at hesterasen inngår i større grad enn i dag i
reiselivsopplevelser i landsdelen. Dette søkes oppnådd blant annet gjennom
samarbeid med Troms Reiseliv og Nordnorsk Reiseliv AS. Reiselivet i landsdelen må
bevisstgjøres om rasens potensiale som merkevare for regionen. Diskusjoner
omkring kurstilbud tilpassa reiseliv og annen næring med hesterasen pågår, men
kapasiteten på NNHS er begrensa, slik at det er vanskelig å få noen aktiviteter i gang.
Reiselivsnæringa oppleves som vanskelige å oppnå kontakt med når det gjelder bruk
av hesterasen i for eksempel omdømmebygging av landsdelen.
6. Etablere formelt samarbeid mellom NNHS og Landslaget for
nordlandshest/lyngshest. Landsmøtevedtak mars 2011: ”Fortsette å utvide og styrke
samarbeidet med Nord- Norsk Hestesenter”.
7. Initiere prosess for å etablere en lyngshest/reiselivslinje på videregående skole i
landsdelen. Tiltaket er ikke satt i gang.
8. Filmprosjektet ”Den mytiske hesten”. Noe arbeid er gjort i 2009, men prosjektet er
foreløpig lagt på is på grunn av manglende kapasitet hos flere parter.
9. Kurs for ridelærere og fysioterapeuter rettet mot nordlandshest/lyngshest som
terapihest. Tiltaket er ikke satt i gang.
10. Kvalitetssikring av salgshester/skolehester via test etablert av NNHS. Tiltaket er ikke
satt i gang, men temaet er ofte gjenstand for diskusjon.
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Framdriftsplan – milepæler – status per april 2011
Prosjektperiode 01.08.09 – 31.07 2011
Tiltak planlagt
Tiltak gjennomført

tiltak 1
tiltak 2
tiltak 3
tiltak 4
tiltak 5
tiltak 6
tiltak 7
tiltak 8
tiltak 9
tiltak 10
evaluering
Informasjon og profilering*
Styrking og videreutvikling
av Nord-Norsk
Hestesenter**

2009
3
4
x
x
x

1

x

4
x

x
x
x

2010
2
3

x
x

1
x
x

2011
2
3

4

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

* Informasjon og profilering har ikke stått som et tiltak men som en fortløpende oppgave
* *Dette punktet sto ikke i den opprinnelige framdriftsplanen, men som et overordna mål
i prosjektet.
Orientering om informasjons- og profileringsarbeidet
Profilering av prosjektet og formidling av informasjon og kunnskap om hesterasen har
vært prioritert høyt i prosjektet.
Følgende kanaler er brukt;
 Lokale, regionale og nasjonale aviser: Framtid i Nord, Nordlys, Nye Troms,
Bondebladet
 Tidsskrifter: Hesteliv, Ottar (Tromsø museum sitt populærvitenskapelige tidsskrift)
 Møter og kontakt med: Regionrådene i Nord-Troms og Midt-Troms, ordførere
(Nordreisa, Kåfjord, Målselv), stortingspolitikere (Irene Lange Nordahl, Tove K.
Knutsen), informasjon og samarbeid med Russiske veterinærmyndigheter i
samarbeid med alslaget for lyngshest i Troms (2010), Norges Veterinærhøgskole,
UMB, Barentssekretariatet, Landbruksministeren februar 2010, Norsk Hestesenter
 Informasjon i omdømmeprosjekt for Nord-Troms og regionale møter om utvikling av
reiseliv og opplevelser i regi av Innovasjon Norge og Troms Reiseliv (nå Nord Norsk
Reiseliv), lokale reiselivsselskaper/kulturinstitusjoner. Informasjon under Riddu
Riddu-festivalen i Kåfjord-kommune 2009.
 Informasjonsmøter i videregående skole
 Informasjon til og samarbeid med 4H
 Informasjon gjennom hesteorganisasjonene sine kanaler: NNHS sin egen nettside,
NHS sin nettside, Rimfakse-portalen og Rimfakse-bladet, (landslaget for
nordlandshest/lyngshest), samt lokalt medlemsblad for Alslaget for lyngshest i Troms,
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medlemsmøter i Troms og på Landsmøtet for nordlandshest/lyngshest 2010, Fokus
Unghest, under arrangement som utstillinger og konkurranser på Nord Norsk
hestesenter, oppslag på Nord-Norsk Hestesenter
 Nyheter fra LMD (10.02.2010)
 Foredrag på Tromsø Museum (17.10.2010)
Andre tiltak:
 Etablert kontakt med arkeolog med hesteinteresse ved universitetet i Tromsø. Bistå
med opplysninger om mulig finansiering av en doktorgrad om hest i Nord Norge.
 Etablert kontakt med og har begynt arbeidet med en foto-utstilling om lyngshesten i
dag
 Søknader om utsmykking av NNHS – det skal syns at man er kommet til nasjonalt
senter for lyngshest – det gjør man ikke i dag. Foreløpig negative svar.

Styrking og videreutvikling av Nord-Norsk Hestesenter
Se punkt ”Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest” tidligere i rapporten
Prosjektleder sine andre engasjement med relevans til arbeidet i prosjektet
Prosjektleder er engasjert i følgende aktiviteter som har tilknytning til arbeidet med å bevare
og fremme hesterasen:
Leder i alslaget for lyngshest i Troms og ansvarlig for samarbeidsprosjekt med
Russlandi 2010 og 2011. (Samarbeid med Nord-Vest-Russland finansieres av
Barentssekretariatet med et mindre bidrag fra prosjektet i 2011. Hensikten er
erfaringsutveksling om bevaring og utvikling av små nasjonale hesteraser og DNAundersøkelser av de to hesterasene for å se om de kan ha felles gener og dermed
felles historie.)
Medlem i arbeidsgruppa for Fokus Unghest siden starten
Styremedlem på Norsk Hestesenter
o Leder arbeidsgruppe som skal lage en handlingsplan for de særnorske
hesterasene,
o koordinator for identitetsprosjekt under arbeidsgruppa
Alle engasjementene er tillitsverv, noen med en form for godtgjersle, men alle fordrer en stor
frivillig innsats. Prosjektleder er av den oppfatning at dugnadsinnsatsen som kan legges ned
i disse ulike vervene er adskillig større enn den ville vært uten prosjektstillinga ved NordNorsk Hestesenter.
Prosjektleder har hatt en 20 % stilling som omdømmemedarbeider i Nordreisa kommune i
2009/2010. Omdømmeprosjektet som er et felles prosjekt mellom 6 Nord-Troms kommuner
skal videreføres høsten 2011. Hesterasen som del av omdømmebygging for regionen er
brakt inn i diskusjonen. Eksamensoppgaven ved Universitetet i Troms på studiet STV-6013 –
Omdømmebygging og stedsutvikling for prosjektleder hadde tittelen: ”Lyngshesten som
bidragsyter ved omdømmebygging og stedsutvikling i Nord-Troms”.
økonomi
Prosjektleder er fortsatt tilsatt i 50 %, men har jobbet mer enn sin stillingsdel og har
utestående lønnsmidler innafor budsjettrammen for 2009 og 2010. Det står i tillegg ubrukte
midler for prosjektmedarbeider, reiser, møter, kurs og profilering. Dette skyldes i hovedsak at
situasjonen på NNHS har vært så krevende at det ikke har vært arbeidskapasitet til å få ut
midler og til å bidra faglig eller praktisk i prosjektet. Det har heller ikke vært økonomi til å
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forskuttere aktiviteter i prosjektet, men det har til tider vært problematisk å utbetale lønn i rett
tid og dekke faktiske kostnader i prosjektet.
Vi har engasjert en prosjektmedarbeider på timebasis fra mars 2011 for å få bedre oversikt
og styring av økonomien i prosjektet Prosjektmedarbeideren er regnskapsutdanna. Det har
tatt tid å finne fram dokumentene som tilhører dette prosjektet på NNHS og den nye
prosjektmedarbeideren har vært opptatt med momsoppgjør, men regner med å kunne starte
sitt arbeid med å få oversikt og få utbetalt tilskudd som er bevilga og klare for utbetaling i
løpet av april – mai 2011.

Hovedfinansiørene (Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge, Troms) er positive til at
prosjektperioden forlenges ut 2011 uten økte tilskudd.

Foreløpig oversikt per 31.12.2010 over brukte midler i prosjektet
Reise/oppholdsutgutg. prosjektleder
2009: budsjett 25.000,-, fakturert 1.357,2010: budsjett 50.000,-, fakturert 7.884,Kontorleie:
2009: budsjett 7.500,-, fakturert 4.455,2010: budsjett15.000,-, fakturert 8.910,-,
Telefon/utstyr/rekvisita:
2009: budsjett 15.000,-, fakturert 8910,-,
2010: budsjett 30.000,-, fakturert 17.820,Profilering:
2009: budsjett 10.000,-, fakturert 0,-,
2010: budsjett 20.000,-, fakturert 0,-, igjen 20.000,Møter/kurs/husleie/servering:
2009: budsjett 15.000,-, fakturert 0,-, igjen 15.000,2010: budsjett 30.000,-, fakturert 0,-, igjen 30.000,Diverse:
2009: budsjett 10.000,-, fakturert 0,-, igjen 10.000,2010: budsjett 10.000,-, fakturert 0,-, igjen 10.000,Godtgjørelse/reise/opphold, styringsgruppe:
2009: budsjett 20.000,-, fakturert 0,-, igjen 20.000,2010: budsjett 40.000,-, fakturert 0,-, igjen 40.000,-

igjen 23.643,igjen 42.116,igjen 0,igjen 0,igjen 0,igjen 0,igjen 10.000,igjen 20.000,igjen 15.000,igjen 30.000,igjen 10.000,igjen 10.000,igjen 20.000,igjen 40.000,-

Lønn og pers.kostnader prosjektleder 2009 og 2010 (til 01.08.2010) utbetalt iflg etterkalkyle
(06.12.10):168.333,- Ut fra det anslått forbruk lønn 2009 og 2010: 260.151
2009: budsjett 150.000,2010: budsjett 300.000,igjen for begge år ca 190.000,Lønn og pers.kost. prosjektmedarb.
2009: budsjett 20.000,-, fakturert?
igjen?
2010: budsjett 40.000,-, fakturert?
igjen?

Status for den økonomiske situasjonen så langt i 2011 er lik situasjonen for de to foregående
åra. Det er ubrukte midler på de fleste budsjettpostene.

Økonomisk status vil sendes alle bidragsytere og medlemmer av styringsgruppa når den
foreligger.
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Videre planer
Kontakt med: Finland (Ypälä) i samarbeid med Alslaget for lyngshest i Troms og UMB for
erfaringsutveksling om bevaring og utvikling av små nasjonale hesteraser.
Markedsføring i forbindelse med NM for lyngshest i Skien i juli 2011. Det reiser en stor
delegasjon fra Nord-Norge til NM.
Fagdag i Troms om hesterasen høsten 2011
Nytt forsøk på å etablere Ponnitravskole i samarbeid med Det Norske Travselskap, NordNorge Travforbund og lokallag
Vurdere om vi skal ta opp igjen arbeidet med filmprosjektet ”Den mytiske hesten”.
Dersom NNHS sikres en god nok finansiering; starte arbeidet med å tilby kvalitetssikring av
salgshester/skolehester via test etablert av NNHS.
Videreføring
a) Hovedfinansiørene (Fylkesmannen i Troms og Innovasjon Norge, Troms) er positive
til at prosjektperioden forlenges ut 2011 uten økte tilskudd. Vi vil be de andre
finansiørene også om en forlenga rapporteringsfrist dersom styringsgruppa er
positive til dette.
b) Vil finansiørene være positive til en ny søknad om å forlenge prosjektet med 1 år fra
01.01.2012 – 31.12.2012

Storslett 03.04.2011

Birgit D. Nielsen
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