NSNL – Velkommen til oss
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS er et av
tre nasjonale hestesenter. Vår viktigste oppgave er å bidra
i arbeidet med bevaring av denne rasen gjennom å frem
me bruk og avl av nordlandshest/lyngshest.

I tillegg skal senteret også være et kompetansesenter
for hestefag og hesthold. NSNL er godkjent lærebedrift
i hestefaget, og vi er tilknyttet Yrkesfaglig opplærings
kontor i Harstad.

Offentlig drift – vårt samfunnsansvar
På senteret er bruk og utvikling av nordlandshest/lyngs
hest en viktig del av hverdagen. NSNL har statlige opp
gaver knyttet til rasen, og får tilskudd over statsbudsjett
kapittel 1139 post 71 for bevaring av rasen. I korte trekk in
nebærer det målrettet bevaring av rasen gjennom bruk og
avl, og vi har et tett samarbeid med raseorganisasjonen
Landslaget for nordlandshest/lyngshest, Norsk Fjordhest
senter og Norsk Hestesenter.

Kommersiell drift – her for deg
Senteret har også en kommersiell drift ved senteret.
Ved NSNL har vi rideskole fire dager i uken. Hestene vi
benytter i rideskolen er i all hovedsak nordlandshest/
lyngshest. Det er godt skolerte hester med ulike egen
skaper, som egner seg svært godt i opplæring.

Se landslaget sin offisielle hjemmeside for mer info om
landslaget: www.rimfakse.no

Vi tilbyr også oppstalling på kort og lang basis, samt
sykeoppstalling i samarbeid med Målselvet og utleie av
fasiliteter.

Åpningstider stall:
Mandag–fredag: 07.30–21.30
Lørdag–søndag: 08.00–20.30

Nordlandshest/lyngshesten
– en del av den norske kulturarven
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 sam
tidig som vi skal medvirke til utvikling av en god brukshest
med tilstrekkelige egenskaper innenfor alle sports-/
bruksområder.
Som folket i Nord, har hesten en like sammensatt
opprinnelse, en like sterk overlevelsesevne og er like god
til å takle ulike oppgaver. Den er født under midnattssolas
lys og sommerens overdådighet. Den er herdet gjennom
tøffe vintre med snø og kuling, men også der nordlyset
flammer på himmelen.

Fasiliteter:
Stallplasser:

36

Ridehus:

60 meter x 20 meter

Utendørs
ridebaner:

En 20 m x 60 m som
eies av NSNL, samt
en 70 m x 120 m eies/
driftes av Midt-Troms
Hestesportsklubb

Travbane:

Eies/driftes av
Midt-Troms travlag

Dyreklinikk:

Eies/driftes av
Målselvet.

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.
«… en fantastisk liten hest, med et hjerte av gull»
Se våre hjemmesider for mer info på: www.nsnl.no
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SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE
NATURBRUK GRØNN

Skolegårdsbruket er rustet opp med melkerobot til ku og
mekanisert grovforlinje i geitefjøset. I yrkesfaglig fordypning
(YFF) har alle ungdomsbedrift (UB) i Vg2. I tillegg tilbyr vi
landbruk og hest på Vg1 og Vg2. I hest får elevene undervisning
i hestehold, aktivitet med hest og stalldrift.
Du får tilbud om:
• Trafikalt grunnkurs
• Plantevernkurs
• Praksis innen arktisk matproduksjon
• Villmarksliv
• Fordypning hest
• Jegerprøven
• Scooterlappen
• Traktorsertifikat
Senja videregående skole
Gisundveien 9, 9372 Gibostad
E-post: senja.vgs@tffk.no
Tlf. 77 85 08 00
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Tilbyr følgende utdanningsprogram:
Naturbruk Vg1
Landbruk og gartnernæring Vg2
Landbruk Vg3
Påbygg til generell studiekompetanse

