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INNMELDING AV SAKER TIL LANDSMØTET I LANDSLAGET FOR
NORDLANDSHEST/LYNGSHEST
FRA ET ENSTEMMIG ÅRSMØTE I ALSLAGET FOR LYNGSHEST I TROMS
lørdag 14.februar 2015

Med bakgrunn i endringen av kåringsforskriften opplever vi at det for tiden foregår en
debatt omkring flere forhold som vi mener vil ha stor betydning for fremtidig arbeid for
rasen vår. Vi vil derfor fremme følgende saker til Landsmøtet i landslaget for
nordlandshest/lyngshest
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1. Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest
Bakgrunn: Nord-Norsk hestesenter er gjennom vedtak i Stortinget det nasjonale
senteret for nordlandshest/lyngshest . Vi mener at Landslaget må gjøre et vedtak om
at de ønsker å satse på dette senteret som en hovedaktør for bevaring og
videreutvikling av rasen i fremtiden.
Forslag til vedtak: Landslaget støtter at Nord Norsk hestesenter er og skal være det
nasjonale senter for bevaring og videreutvikling av nordlandshest/lyngshesten.
2. Samarbeid mellom de 3 norske hesterasene
Bakgrunn: De tre norske hesterasene nordlandshest/lyngshest , fjordhest og dølahest
har en lik utfordring når det gjelder bevaring og videreutvikling av sin rase. Gjennom
de siste årene har det blitt et stadig bedre samarbeid mellom raseorganisasjonene,
blant annet gjennom flere felles samarbeidsprosjekt. Rammene for norsk hesteavl er
endret nå som regelverket om kåring av hingster faller bort. Vi er helt klart best tjent
med å stå samlet i arbeidet fremover. Landslaget for nordlandshest/lyngshest bør
formalisere dette ønsket gjennom vedtak og starte arbeidet med å få til et felles
samarbeidsorgan.
Forslag til vedtak: Landslaget ønsker et formalisert samarbeid med de andre norske
hesterasene. Landslaget tar initiativ til at det opprettes et felles samarbeidsorgan for
å opprettholde og forvalte bærekraftige populasjoner av rasene våre.
3. Avlsfaglig kompetanse
Bakgrunn: I endring av Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av
hestefamilien hvor tidligere offentlig ansvar for kåring bortfaller, blir ansvaret for
disse rasene nå overført fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norsk
Hestesenter (NHS) til avlsorganisasjonene gjennom avlsplaner. NHS har forvaltet
kåringsforskiften, og har med forskriftsendringen endret rolle fra å være forvalter til å
bli tjenesteyter. Hvilke tjenester NHS i fremtiden bør yte må avklares mellom LMD,
NHS, Norges Fjordhestsenter, Nord-Norsk Hestesenter og avlsorganisasjonene. NHS
har gjennom sin formålsparagraf ønsket å være det fremste senter for hesteavl i
Norge. Dessverre har det faglige nivået for hesteavl inntil i dag på langt nær vært på
samme nivå som hos våre produksjonsdyr. Det er nå svært viktig at LMD sørger for at
hesteavlen bringes opp på samme faglige nivå for å bevare og utvikle rasene.
Avlsorganisasjonene for produksjonsdyr har sin fagkompetanse sittende i fagmiljøet
ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og i andre
kompetansemiljøer. Det bør absolutt vurderes samme modell for hest slik at vi kan
dra nytte av det avlsfaglige og veterinærmedisinske kompetansen ved universitetet
og andre relevante fagmiljøer. Vi mener Landlaget for N/L hest i fremtiden må hente
sin avlsfaglige kompetanse ved NMBU og andre faginstanser.
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Forslag til vedtak: Landslaget for nordlandshest/lyngshest ønsker å hente sin
avlsfaglige kompetanse via Norsk Hestesenter, hos NMBU og andre faginstanser.

Storslett 16.02.15

Birgit D. Nielsen
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