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Innledning 
Næringspolitisk utvalg i Norsk Hestesenter (Næringspolitisk utvalg, 2000) har gitt 
anbefalinger om ”en gjennomgang av avlsprogrammene på hest, med sikte på at 
en i størst mulig grad avler fram en egnet hest for den aktivitet som skal utføres”. 
Dette betyr at den enkelte raseorganisasjon, i samarbeid med Norsk Hestesenter, 
bør avgrense og definere markedstilpassede bruksområder for rasene, samtidig 
som bevaringsansvaret ivaretas. Dette anbefales fulgt opp gjennom endringer i 
generelle og konkrete avlsmål, endret vektlegging av ulike egenskaper og endrede 
avlstiltak og utvalgskriterier. I oppfølgingsarbeidet ”Strategiplan for hesteavlen” 
(Iversen et al., 2002) sies det også at typepreg for den enkelte rase bør 
opprettholdes og at eventuelle endringer ikke må svekke interessen og 
motivasjonen for å holde på med en rase. 
 
Med bakgrunn i dette ble det besluttet å utrede et pilotprosjekt med avlsutstillinger 
på Nordlandshest/Lyngshest (N/L-hest). Målet var å vurdere bruksområdet til 
rasen med konsekvenser for avlsmål og egenskapsregistrering, og vurdere 
avlstiltak i denne sammenheng. Det presiseres at det er viktig med økt oppslutning 
rundt utstillinger for at flest mulig individer innen rasen kan registreres og 
bedømmes. Dette er nødvendig for å maksimere seleksjonsintensiteten, skape et 
tilstrekkelig datagrunnlag til å dokumentere arvelighet av ønskede egenskaper, 
samt å sikre større presisjon i utvalget for helseegenskaper. I tillegg er det behov 
for i større grad å målrette bruk av begrensede midler i avlsarbeidet. 
 
Dagens avlsmål og utvalgsmetode 
I dagens avlsmål i avlsplanen for N/L-hest (2001) vektlegges ideelt følgende 
egenskaper: Eksteriør (50%), bruksegenskaper (30%) og lynne (20%). 
Avlstiltakene er via utstillinger; det arrangeres offisielle, separate unghest-, hoppe- 
og hingsteutstillinger. Utvalgsarbeidet baseres på egen fenotype. Det legges mest 
vekt på avlsdyrutvalget på hanndyrsiden, og en hingst vises første gang som 2-



åring på et unghestskue. Hingstene individbedømmes så på utstilling som 3-
åringer, hvor de går gjennom eksteriørundersøkelse, veterinærundersøkelse og 
bruksprøver som består i kjøreprøve og løsmønstring. Travprøve er frivillig. 
Hingstene kan oppnå kåringsgrad, og denne kvalifiserer til bruk i avl for normalt 
ett år. Hingstene gjennomfører deretter en utvidet bruksprøve på teststasjon som 
4(5)-åring, med påfølgende visning på utstilling. De kan da premieres eller miste 
videre godkjenning. De som får avlsgodkjenning må stille til ny vurdering som 8-
åring på basis av info om avkom. Da kan hingsten få endret premiegrad eller miste 
avlsgodkjenning på grunnlag av totale resultater basert på avkom og egen 
fenotype. Premiering og rangering av hoppene baseres på individbedømmelse og 
deretter på informasjon om avkom. Hoppene skal også gjennomføre og bestå 
bruksprøve på utstilling for å kunne premieres. 3-årige hopper kan avlegge enten 
kjøreprøve eller longeringsprøve. Hopper 4 år og eldre kan avlegge enten 
kjøreprøve eller rideprøve. 
 
Forslag til endringer 
Avlsmål 
For å markedstilpasse og effektivisere avl på norsk hest er det bred enighet om at 
avlsarbeidet må konsentreres rundt den aktiviteten hesten faktisk skal utføre, og at 
de norske rasene må legge større vekt på å markedstilpasse seg (Næringspolitisk 
utvalg, 2000). En markedstilpassing vil styrke det økonomiske grunnlaget for 
rasen, hvilket er en viktig premiss for å holde oppe interessen for rasen og dermed 
sikre dens fortsatte eksistens. I denne sammenheng er det viktig å huske på at N/L-
hest er sterkt innavlet og at det viktigste tiltaket mot innavl er å opprettholde et 
størst mulig antall fødte føll (Olsen et al., 2004). N/L-hest er mye brukt som 
ridehest for barn/ungdom, men har et allsidig bruksområde innenfor både sports- 
og fritidsaktiviteter. En fornuftig strategi vil være å konsentrere avlsmålet rundt 
det området hesten benyttes mest, og tenke seg en brukervennlig profil som en 
frisk og pålitelig bruksponni, som nyttes primært til ridning og fritidsbruk. 
Avlsmålsegenskapene foreslås gruppert i bruksegenskaper inkludert lynne, helse 
inkludert funksjonelt eksteriør og rasetype, defekter og fruktbarhet. 
 
Utvalgsmetode 
Det foreslås at den eksisterende veterinærundersøkelsen i forbindelse med 
chipmerking og hårprøvetaking utnyttes som en komplementær informasjonskilde 
på viktige defekter som kryptorkisme, bittfeil, brokk og annet. På dette tidspunktet 
før første egentlige seleksjonstrinn, som er kastreringen av hingster ved 1-2 års 
alder, kan en også registrere lynne. Registrering av hestenes lynne er et 
omdiskutert tema og en stor utfordring i avlssammenheng. Lynne har opplagt 
mange dimensjoner, som må utvides i forhold til kontrasten snill/slem. 
Dimensjoner man kan tenke seg inngår i begrepet er selvtillit, sosiale evner, 
aktivitet/arbeidsvillighet, dominans (aksept av styring), sensitivitet, fryktsomhet 



og aggresjon. For å registrere lynne ser gruppa mulighet for at dette kan skje ved 
hjelp av å utvikle et spørreskjema. Det vil være små kostnader forbundet med et 
slikt avlstiltak. 
 
I 3-årstesten er målsettingen å samle alle individer i et årskull, både hingster og 
hopper, med samme test for begge kjønn. Dette vil resultere i økt 
seleksjonsdifferanse, og det vil øke sikkerheten i utvalget fordi man kan utnytte 
informasjon om slektninger. Det er viktig å rette fokus mot bruksegenskaper og 
vinkle den tradisjonelle eksteriørtenkningen i hesteavlen mot funksjonelt eksteriør 
av helsemessig betydning. Dagens kjøreprøve anses som en god test som bidrar 
med mye informasjon, spesielt om lynne, og den bør eventuelt utvides med bruk 
av fremmed kusk. Løsmønstringen gir informasjon om hestens bevegelser, men 
det foreslås i tillegg å utvide denne testen med en lynnetest; en personlighetstest 
av typen håndteringstest og fremmed objekt-test (Wolff et al., 1997). 
Veterinærundersøkelsen bør beholdes som den er. Rideprøve er viktig i henhold til 
avlsmålet, men kan ikke gjennomføres ved 3 års alder, så denne informasjonen må 
hentes på et seinere tidspunkt.  I tillegg bør man legge vekt på helsefaglig 
veiledning og også veilede om den enkelte hests muligheter og potensiale. Ideen 
er at dette vil stimulere til økt oppslutning om utstillingene. For å kunne korrigere 
for effekt av dommer, bør det opprettes et rotasjonssystem for dommere over 
utstilling, det vil si at hver dommer brukes på to utstillinger etter et forutbestemt 
opplegg. 
 
Utvidet bruksprøve ble innført som et tiltak for å registrere visse arvbare 
egenskaper under like forhold. For N/L-hest foregår denne testen enten på Norsk 
Hestesenter eller Nord-Norsk hestesenter, og hingstene er inne til vurdering i en 
periode på 5 uker. Utvidet bruksprøve inneholder veterinærundersøkelse ved 
ankomst og avreise, samt helhetsvurdering av lynne, bruksegenskaper og utvikling 
i testperioden. Tiltaket har vært brukt på hingster siden 1996 og skal evalueres i 
løpet av 2005. Problemet med utvidet bruksprøve er at seleksjonsdifferansen blir 
svært liten og ordningen er kostbar. Innføring av spørreskjema vedrørende lynne 
og helse ved 1-års alder, samt større oppslutning om 3-årstesten vil mer enn 
kompensere for hva en vil oppnå med utvidet bruksprøve, slik at utvalget foreslår 
å kutte utvidet bruksprøve, og i stedet kanalisere midlene til å styrke 3-årstesten. 
 
Den eksisterende formen for avkomsgransking ved 8 års alder er svært mangelfull 
med bare info fra avkomsgrupper, det vil si en selektert gruppe av hingstens 
avkom. En regel ved avkomsgransking er at den skal baseres på alle avkom, noe 
som igjen peker på behovet for systematisk registrering av data i avlsarbeidet på 
hest. Spørreundersøkelsen og veterinærkontrollen på åringer gir muligheten til å 
avkomsgranske hingstene for lynne og defekter, og ved 6 års alder er dette mulig 
på to årganger. Det foreslås derfor et nytt seleksjonstrinn ved 6 års alder, hvor 
hingstene også kan gjennomføre en avansert ride- og evt. kjøreprøve på utstilling 



som en konkurranse. Da er hingstene av en alder som gjør at de kan gå avanserte 
konkurranser, og i tillegg vil dette øke ”show-faktoren” på utstilling, sett på som 
viktig for økt oppslutning om utstillingene. 
 
Det foreslås at oppfølging av dette arbeidet blir i form av et forskningsprosjekt 
med fokus på helse og lynne hos hest. Dette er planlagt gjennomført som et 
samarbeid mellom UMB og NVH, og vil gi grunnlag for to doktorgradsarbeider. 
Innenfor helse er det flere ting som er av interesse å registrere på N/L-hest; 
kryptorkisme (klapphingst), allergi (eksem) og opphenging av patella (kneskål). 
Når det gjelder lynne er det behov for et arbeid rundt når og hvordan lynne best 
kan registreres i avlsplaner hos hest. 
 
Oppsummering 
Det foreslås å markedstilpasse avlsarbeidet på N/L-hest ved å avle en frisk og 
pålitelig bruksponni, som nyttes primært til ridning og fritidsbruk. Egenskaper i 
avlsmålet bør bestå av bruksegenskaper inkludert lynne, helse inkludert 
funksjonelt eksteriør og rasetype, defekter og fruktbarhet. Det foreslås å innføre et 
spørreskjema på lynne ved 1-års alder og også en systematisk registrering av 
defekter på dette alderstrinnet. Videre foreslås det å effektivisere dagens system 
med avlsutstillinger ved å utvide 3-årstesten, med mål om at alle hester i et årskull 
skal vises. Det foreslås å likestille innholdet i individbedømmingen av hingster og 
hopper. Videre foreslås det å kutte ut utvidet bruksprøve, og i stedet for 
avkomsvurderingen ved 8-års alder foreslås det å innføre avkomsgransking ved 6-
års alder. Hingstene kan også gjennomføre rideprøve i en 6-årstest. 
 
Dette forslaget til endringer i dagens avlsutstillinger foreslås gjennomført som et 
pilotprosjekt på N/L-hest. 
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