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Avlsplan for nordlandshest/lyngshest

Kort presentasjon av organisasjonen
Landslaget for nordlandshest/lyngshest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme
rasens særpreg som en robust, vakker og attraktiv norsk hest med allsidige
bruksegenskaper og godt gemytt.
Nordlandshest/lyngshesten er en levende representant for den nordnorske kulturarven,
og vi har i dag et ansvar for å ta vare på en rasetypisk, sunn og allsidig hest samtidig som
vi skal medvirke til utvikling av en god brukshest med tilstrekkelige egenskaper
innenfor alle sports/bruksområder.
Avlsplanen skal medvirke til et for rasen og brukerne tjenlig og forutsigbart avlsarbeid.
Avlsplanen skal sikre en langsiktig forvaltning av populasjonen og ta i bruk de
virkemidler som til en hver tid vil være nødvendig for å ha kontroll på
innavlssituasjonen og helsetilstanden.
I en liten hestepopulasjon vil bestanden være ekstra sårbar for helsemessige avvik og
tap av rasetype, det er derfor særdeles viktig å kunne sette inn tiltak tidlig for å sikre
god helse og drive målretta avl for å ivareta det typiske ved rasen.

Status for rasen
Nordlandshest/lyngshest er inkludert på FAOs liste over utrydningstruede raser med
status ”Kritisk” (FAO, 2013). På grunn av begrenset genmateriale og et ønske om å
bevare rasens særpreg uten innkryssing av andre raser kreves strukturert og målbevisst
avlsarbeid for å ivareta en sunn og bærekraftig populasjon.
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1. Avlsmål for nordlandshest/lyngshest
Nordlandshest/lyngshest skal ha et rasetypisk preg, et funksjonelt eksteriør, allsidige
bruksegenskaper og godt lynne.

1.1.Vektlegging av egenskaper
I avlsmålet vektlegges egenskapene som vist nedenfor:

Egenskap

Eksteriør
Bruksegenskaper
Lynne
Helse

Vektlegging i %
50 %
30 %
10 %
10 %

1.2.Forhold som vektlegges for å forbedre egenskaper i avlsmålet
Eksteriør
bedømmes etter følgende kriterier:






Rasetype og preg
Kroppsbygning, muskulatur
Beinkvalitet, beinstilling
Bevegelser i skritt og trav
Helhetsinntrykk ved beskrivelse

Bruksegenskaper
som vektlegges i avlsarbeidet, er:





Allsidighet
Samarbeidsevne
Arbeidsvilje

Lynne
Lynne vurderes av eksteriørdommere, bruksprøvedommere og utstillingsveterinær.
Helse
vurderes på bakgrunn av veterinære anmerkninger.
Eksteriør kan vektes for de enkelte punktene i samråd med Landslaget for NordlandshestLyngshest og kåringsnemnda for rasen ut fra spesielle utfordringer som kan oppstå.
Bruksegenskapene tas hensyn til gjennom bruksprøver på utstillingene, og/eller resultater
fra konkurranser i regi av Landslaget for nordlands/lyngshest eller andre organiserte
konkurransearrangører. Når det gjelder innhold og reglement for bruksprøver på offentlige
utstillinger, henvises det til gjeldende bruksprøvereglement fra Norsk Hestesenter.
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2. Rasebeskrivelse
Rasetype og preg:
Nordlandshest/lyngshest skal være en harmonisk hest, vise utstråling og vitalitet samt ha godt
lynne. Innen rasen finner man en viss variasjon i typer, fra de lettbygde til de litt tyngre
individer. Hesten skal være lett gjenkjennelig i både rasetype og kjønnspreg, der farge, hode,
avtegn og individets størrelse er viktig for fenotypen, og vil bli tillagt stor vekt ved
helhetsvurdering.
Om sommeren har den kort, blankt hårlag, om vinteren kraftig pels. Lite hovskjegg er rasetypisk.
Høyde:
Stangmål manke varierer normalt mellom 125 og 145 cm, med hovedtyngden mellom 130 og
140 cm. 3 års hingster som kåres bør ligge innenfor hovedtyngden, men dette er ikke noe
absolutt krav. Høyden vurderes som en del av helhetsinntrykket.
Farge og avtegn:
Følgende farger er tillatt: Rød, brun, svart, gul, borket, sølvbrun, sølvsvart, sølvborket og alle
avblekbare skimmelvarianter av disse. Det er ønskelig å beholde fargemangfoldet. Blåøyd hvite
individer kan ikke premieres eller kåres. Store avtegn på hode og over 1/3 opp på pipa på
bakbein er ikke ønskelig. Med store avtegn på hode menes bles som går utover øyepartiet, samt
kubles. Vanlige avtegn er stjerne og bles, jamfør stambok 1 fra 1969.
Glassøyd/ringøyd og avtegn på kropp og alle avtegn på hud over hoven på frambein er
diskvalifiserende.
Hode og hals:
Lett, pent hode med passelig pannebredde og uttrykksfulle øyne. Neseryggen skal være
tilnærmet rett, og ikke for lang. Hodet skal harmonere med hals/kropp. Halsen skal være vel
ansatt. Det er ønskelig med god lengde på hals, en godt muskelsatt nakke og markert overgang
hode/hals, uten underhals.
Kropp:
Harmonisk godt muskelsatt kropp med god manke, passe bredde og god dybde. Sterk i rygg og
lendeparti. Kryss og lår har gode vinkler og skal være godt muskelsatt. Krysset bør ha god lengde
og skal være noe hellende.
Bein:
Rasen preges av sterke, hardføre bein og høver av god kvalitet. Beina skal være tørre og velstilte
med god pipebredde og markerte ledd. Overarmen er godt muskelsatt. Bakbein skal ha godt
utviklet muskulatur i underlår. Hasene skal ha gode vinkler og ikke være markert retthaset.
Bevegelser:
Bevegelsene skal være veivinnende, lette, ledige og korrekte med god takt. Bevegelsene skal
også være gjennomgripende. Det vil si god bruk av alle ledd og bevegelse i overlinja i alle viste
gangarter.
Lynne:
Rasen har et allsidig avlsmål og lynnet skal gjenspeile dette. Det krever en robust, ærlig, pålitelig
og livlig hest som har god tilpasningsevne til aktuelle bruksområder. Lynne bedømmes under
bruksprøver på utstilling. Videre vurderes hestenes opptreden og vesen på utstilling. Lynne skal
beskrives og evalueres av eksteriørdommere, bruksprøvedommere og veterinær når denne er
tilstede.
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Helse:
Rasen har generelt god helse, men man må være spesielt oppmerksom på avvik og
diskvalifiserende lidelser da nordlandshest/lyngshest er en liten og sårbar populasjon.
Bruksområde:
Nordlandshest/lyngshest har alltid hatt et allsidig bruksområde. Hesten var tidligere brukt til all
slags gårdsarbeid og som skyss- og ridehest.
Den er en allsidig hest som kan brukes av alle i familien da den er høvelig i størrelse og lynne.
Hesten er godt egna for bruk i alle vanlige disipliner innenfor ridning og kjøring, og er også godt
egna til turridning og kløving da den er stø på foten og fornuftig i vanskelig terreng.
Nordlandshest/lyngshesten har en framdrift og et trav som gjør den godt egna som ponnitraver.
Den er også en utmerket terapihest med sitt rolige, vennlige vesen og sitt gode
bevegelsesmønster.
Arbeidsviljen og pågangsmotet til nordlands-/lyngshesten gjør den velegna til bruk i rideskoler
der det kreves at hesten viser tålmodighet med uerfarne ryttere samtidig som den har kapasitet
til å gi utfordringer for de mer erfarne rytterne.

3. Avstamming og utstillingsrettigheter
3.1 Utstillingsrett generelle krav
Nordlands-/lyngshester registrert i rasens A- eller B-register har møterett.

3.2 Utstillingsrett hingster
En hingst har utstillingsrett og kan kåres/premieres hvis den er registrert i rasens A-register.
Utenlandske hingster som vises til kåring, må fylle de krav til avstamning som gjelder for
oppføring i A-register for norske nordlandshester/lyngshester.

3.3 Utstillingsrett hopper
A-register
Hopper i A register/rødt pass har full utstillingsrett.
B-register
Hopper i B register/blått pass har utstillingsrett med følgende restriksjoner: Hoppene kan
tildeles godkjent grad eller 0.pr ved offentlig utstilling. Hoppene kan også rangeres etter kvalitet.
Særdeles gode hopper fra B registeret kan tildeles 3.pr B.
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C-register
Hopper i C register har ingen utstillingsrett utover de som må møte til typegodkjenning.
For at ei hoppe skal kunne møte til typegodkjenning må ett av følgende punkter være oppfylt:




DNA kontroll mot oppgitt premiert/kåra far som ikke kan utelukke han og opplysninger
om mor som virker sannsynlig sammenligna med informasjon som finnes i rasens arkiv.
Far vil da bli oppgitt i stamtavla.
DNA kontroll mot oppgitt, registrert mor og opplysninger om far som virker sannsynlig
sammenligna med informasjon som finnes i rasens arkiv.
Dersom ingen av foreldrene er DNA typet må opplysninger om hoppas avstamning virke
sannsynlig sammenlignet med informasjon i rasens arkiv.

Alle tilfeller vil bli behandla individuelt og utfallet vil ikke medføre presedens. I spesielt
kompliserte tilfeller skal styret i Landslaget rådspørres.
Hoppa må oppnå minimum 7 på rasetype og ikke ha delkarakterer under 6 på noen av de øvrige
eksteriørmomentene for å bli typegodkjent.

Rangering av hopper

Hopper i A register/rødt pass har full utstillingsrett og kan tildeles 1., 2., 3. Godkjent (kun
hopper 3 år) eller 0 pr.
Ved premiering vil gjeldende hoppe rykke opp til Elitestambok.
Opprykket gjelder kun hvis hoppene har premiert/kåra far.
Hoppene kan også rangeres etter kvalitet.
Hopper i B register/blått pass har utstillingsrett med følgende restriksjoner: Hoppene kan
tildeles godkjent grad eller 0.pr ved offentlig utstilling. Særdeles gode hopper fra B registeret
kan tildeles 3.pr B. Hopper som tildeles premiegrad i B registeret vil ikke rykke opp i A register
eller Elitestambok.
Hoppene kan også rangeres etter kvalitet.
Hopper i C register har ingen utstillingsrett utover de som må møte til typegodkjenning.
For at ei hoppe skal kunne møte til typegodkjenning må et punkt av følgende være oppfylt:
 DNA kontroll mot oppgitt premiert/kåra far som ikke kan utelukke han og opplysninger
om mor som virker sannsynlig sammenligna med informasjon som finnes i rasens arkiv.
Far vil da bli oppgitt i stamtavla.
 DNA kontroll mot oppgitt registrert mor som ikke kan utelukke henne og opplysninger
om far som virker sannsynlig sammenligna med informasjon som finnes i rasens arkiv.
 Dersom ingen av foreldrene er DNA typet må opplysninger om hoppas avstamning virke
sannsynlig sammenlignet med informasjon i rasens arkiv.
Alle tilfeller vil bli behandla individuelt og utfallet vil ikke medføre presedens. I spesielt
kompliserte tilfeller skal hovedstyret i Landslaget rådspørres.
Hoppa må oppnå minimum 7 på rasetype og ikke ha delkarakterer under 6 på noen av de øvrige
eksteriørmomentene.
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3.4 Utstillingsrett vallaker
De samme kriterier som for hopper gjelder.

3.5 Utstillingsrett unghest
Unghester i A- og B-register har utstillingsrett.

4. Særskilte krav til hingster - kåring
Kriterier for kåring er først og fremst at individet er uten diskvalifiserende lidelser, har bra
rasetype/preg og tilfredsstillende beinkvalitet. På grunn av begrenset genmateriale og et ønske
om å bevare rasens særpreg uten innkryssing av andre raser, kan individer med sjelden eller lite
utbredt avstamning vurderes særskilt.

4.1 Kåringsbestemmelser
Kåring/premiering gjennomføres av oppnevnt kåringsnemnd på kunngjort offentlig utstilling.
Kåring/premiering utføres i henhold til gjeldende avlsplan og retningslinjer for kåring og
kåringsnemnder. Retningslinjene er spesifisert nærmere i Forskrift om godkjente
(reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien.

4.2 Førstegangs individbedømmelse
En hingst kan møte til førstegangs kåring som 3 åring. Ved kåring gjennomføres en
individbedømming hvor en vektlegger egenskaper definert i avlsmålet.
Hingsten kan oppnå kåringsgrad, med mulighet for kvalitetsrangering. Kåringsgrad kvalifiserer
til avlsbruk i 2 år for klasse 3 og 1 år for klasse 2b og 1b.

4.3 Andregangs individbedømmelse
En kåra hingst skal møte til ny individbedømmelse etter gjennomført utvidet bruksvurdering
(se gjeldende utstillingsreglement og gjeldende retningslinjer for utvida bruksvurdering).

4.4 Avvik fra ordinært kåringsforløp
Hingster som ikke stiller til utvidet bruksvurdering, mister automatisk avlsgodkjenninga fram til
den har gjennomført utvidet bruksvurdering og eventuelt blitt premiert ved påfølgende
utstilling. Se for øvrig gjeldende retningslinjer for utvida bruksvurdering.

4.5 Frivillig visning (klasse 1a eller åpen klasse)
Hingster som innehar premiegrad kan møte for ny vurdering dersom eieren ønsker dette.
Dersom hingsten vises i klasse 1a gjennomgår den individbedømmelse og helseundersøkelse.
Hingsten kan oppnå 1., 2., 3. eller 0. premie og resultatet er meritterende.
For hingster som skal vises i åpen klasse, se senere avsnitt ”Åpen klasse"
Innmelder må selv opplyse om hvilken klasse hingsten skal stilles i ved innmelding.
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5 Individbedømmelse - omfang
Ved individbedømmelsen gjennomgår hingsten en veterinærundersøkelse,
eksteriørbedømmelse og bruksprøver. Resultatet fra individbedømmelsen for helse, eksteriør og
bruksegenskaper skal vurderes i henhold til vektleggingen i avlsmålet, og gi grunnlag for
kåringsavgjørelsen.

5.1 Helse
5.1.1 Forhåndsundersøkelse av hingster til kåring
For nordlandshest/lyngshest er det ingen krav til forhåndsundersøkelse av hingster til kåring.
5.1.2 Veterinærundersøkelse av hingster på kåringsplassen
Den veterinære helseundersøkelse skal foregå under rolige omgivelser med mønstring på et fast
og sikkert underlag som gir like bedømmelsesforhold for alle hingster.
Hingsten skal på bedømmelsestidspunktet være mulig å undersøke for de lidelser som skal
vurderes. For at gangarter og helse skal kunne bedømmes må den være haltfri i alle gangarter.
Det skal utføres en klinisk undersøkelse for vurdering av generell almenntilstand. Bøyeprøver
inngår ikke i den veterinære standardundersøkelse.
Undersøkelsen skal inneholde:
1. Signalementskontroll mot foreliggende registreringspapir.
2. Klinisk undersøkelse for vurdering av generell almenntilstand
3. Sirkulasjons- og respirasjonsundersøkelse
Auskultasjon over hjertet, spesielt med hensyn til systoliske suselyder.
4. Kontroll av bitt
5. Ortopedisk undersøkelse
Inspeksjon (se etter konturforstyrrelser)
Palpasjon (sener, leddhuler, seneskjeder)
6. Undersøkelse av kjønnsorganer.

5.2 Rasespesifikke lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering
Det skal ikke kåres hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen påvises
følgende defekter:
A. Patellalåsing eller patella ut av stilling er diskvalifiserende, uansett alder. Lettere haking,
også kalt catching, kan føre til diskvalifisering. Hingstens alder ved undersøkelse og en
eventuell påvisning av slike problemer vil være spesielt avgjørende for om
kåring/premiering tildeles. 3-års hingst som ikke oppnår kåring og som får anmerkning
om catching, vil kunne ha utstillingsrett ved en senere anledning.

5.3 Eksteriør
Kåringsdommerne bedømmer beinstilling og bevegelsens korrekthet ved mønstring på fast
underlag. Øvrig bedømmelse av eksteriør skal vises for hånd og løs.

5.4 Bruksprøve
Bruksprøve er obligatorisk første gang en hingst møter til individbedømmelse eller hvis en
ukåra hingst framstilles ved en senere anledning. Bruksprøven gjennomføres i henhold til
gjeldende bruksprøvereglement for hopper, hingster og vallaker.
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6. Bruksegenskaper/prestasjoner
Disse vurderes gjennom avlagt bruksprøve i henhold til gjeldende bruksprøvereglement for
hopper, hingster og vallaker, samt senere avlagt utvida bruksvurdering.

7 Avkomsbedømmelse og premiering
Teoretisk avkomsvurdering foretas kun av hingster etter et visst antall år i avlen. Ved
tilstrekkelig antall registrerte og offisielt bedømte avkom (helst min.10) skal det foretas en
teoretisk avkomsvurdering av hingster.
Hingstene kan ved avkomsvurderingen tildeles avkomspremie Elite, A, AB, B eller C.
(Elite=utmerket nedarvingsevne, A=meget god nedarvingsevne, AB=god nedarvingsevne, B=middels
nedarvingsevne, C= negativ nedarvingsevne).
Hingster kan avkomsvurderes etter kastrasjon eller død. Post mortem er det kun graden Elite
som kan tildeles.

7.1 Kriterier for avkomsvurdering

Avkomsvurderingen skjer etter de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Landslaget for
nordlandshest/lyngshest.

7.2 Hingster med avkomsgruppe
Avkomsvurdering foregår jf. avsnitt ”Avkomsbedømmelse og premiering”. Det er likevel
anledning til å presentere en hingst med avkomsgruppe på en utstilling. Dette vil ikke få
innvirkning på eller føre til endring av hingstens tidligere tildelte grad etter ”Regler for offisielle
hesteutstillinger i regi av Norsk Hestesenter” (se www.nhest.no).

8 Bruk av egen ukåra hingst på egen hopper
Dette er tillatt etter følgende regler:









Søknad skal være innvilget før bedekning kan finne sted og det må søkes for hvert år
hingsten skal brukes. (Søknadsskjema finner du på www.nhest.no eller bestiller hos
NHS). Søknad sendes NHS.
Eierforhold må tilfredsstille kravene nedfelt i Forskrift om godkjente
(reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien § 12, det vil si: Hoppe og hingst skal ha
samme eier(e).
Helsekrav - Hingsten skal være fri for de lidelser som diskvalifiserer fra kåring i rasen (se
avsnittet ”Lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering”). Dokumentasjon fra
veterinær fylles ut på eget skjema og vedlegges søknaden. (se www.nhest.no eller ta
kontakt med Norsk Hestesenter). Dersom hingsten tidligere er vist på kåring, kan
veterinærundersøkelsen fra denne legges til grunn.
Kvote - Hver hingst kan bedekke inntil 2 hopper pr. sesong.
Alder på hingst - Hingsten må være minst 3 år ved første gangs godkjenning.
Rapportering - Springseddel/bedekningsliste skal fylles ut og sendes Norsk Hestesenter
innen 1.oktober i bedekningsåret.
Gyldighet - Godkjenning gis for ett år om gangen.
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9 Bruk av fersk og frossen sæd - Kunstig semin (KS)
Hingster kåra for avlsbruk i Norge kan også benyttes til KS på norske hopper. Importert sæd fra
hingster oppstallet i utlandet kan ikke benyttes til norske hopper uten at hingsten er godkjent
for dette av kåringsnemnda for nordlandshest/lyngshest i Norge.

10 Bruk av embryo
Det registreres ikke nordlandshest/lyngshest i Norge som har blitt til ved embryooverføring.

11 Bruk av sæd fra død eller kastrert hingst
Sæd fra død/kastrert kåra/godkjent hingst kan benyttes ut påfølgende kalenderår etter
hingstens død.

12 Særskilte krav til hopper og vallaker
12. 1 Hoppebedømmelse
Premiering av hopper baseres på individbedømmelse. Hoppeutstillinger med bruksprøver blir
derfor et viktig tiltak i avlsdyrutvalget. Bruksprøvene gjennomføres etter gjeldende regler fra
Norsk Hestesenter. Premieringsgrunnlaget på hoppeutstillingene må være i tråd med rasens
avlsmål. Rasen bør opprettholde sin gode tradisjon med å sette hoppene tidlig inn i avlen.
Hoppe- og vallakutstillinger
Hoppe-/vallakutstillingene gjennomføres av lokal utstillingsarrangør i samarbeid med Norsk
Hestesenter. Raseorganisasjonen skal være behjelpelig med teknisk personell.

12.2 Avkomsvurdering av hopper
Avkomsvurderingen skjer etter de til enhver tid gjeldende regler fastsatt av Landslaget for
nordlandshest/lyngshest.
12.2.1 Avkomsgrupper på utstilling
Hopper kan tildeles avkomspremie når den stilles sammen med følgende antall avkom:
a) Hopper 11 år og eldre: Minst 4 registrerte avkom 2 år og eldre, etter minst 2 fedre.
b) Hopper 10 år og yngre: Minst 3 registrerte avkom 2 år og eldre, etter minst 2 fedre
12.2.2 Teoretisk avkomsvurdering
Hoppeeiere kan be om teoretisk avkomsvurdering når de har minst 4 avkom, 3 år eller eldre
som er vist på offentlig utstilling, uten at gruppa framvises. Hoppene vil kunne oppnå Elite A,
eller B. Hopper kan tildeles Elite-status etter sin død.

12

Avlsplan for nordlandshest/lyngshest

13 Bedømmelse av føll og unghest
13.1 Utstillingsbestemmelser unghestskuer
Unghestskuene gjennomføres av lokal utstillingsarrangør i samarbeid med Norsk Hestesenter.
Raseorganisasjonen skal være behjelpelig med teknisk personell.
Unghestskuene har offisielle klasser for føll, 1-åringer og 2-åringer av begge kjønn og for 3årshopper.

14 Øvrige rasespesifikke tiltak/ bestemmelser
14.1 Avlsregulerende tiltak
Hoppekvoter
Ved førstegangs kåring tildeles hingsten, i samråd med UMB, en hoppekvote på 15 hopper.
Hvis hingsten oppnår videre avlsgodkjenning, etter gjennomført utvida brukstest, oppheves
kvotereguleringen.
Det kan i enkelte tilfeller, hvor en hingst viser spesielt gode nedarvingsevner, eller av andre
vektige årsaker, søkes om dispensasjon fra denne bestemmelsen til kåringsnemda som avgjør
slike søknader.

14.2 Avlsstimulerende tiltak
14.2.1 Avlsstimulerende tiltak i regi av Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Landslaget for nordlandshest/lyngshest vurderer til en hver tid om og hvilke avlsstimulerende
tiltak som skal settes inn, avhengig av behov og økonomisk situasjon.
14.2.2 Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Hestesenter
Norsk Hestesenter er ansvarlig for å arrangere hingsteutstilling/kåring, samt brukstest for
hingster, i samarbeid med raseorganisasjonen.

14.3 Ekstraordinære tiltak mot innavl

Landslaget for nordlandshest/lyngshest skal til enhver tid vurdere nødvendigheten av
ekstraordinære tiltak mot innavl. Slike tiltak vurderes og evt. innføres i samråd mellom styret i
landslaget og kåringsnemnda.

13

