
Avl 
Styret i NNTF foreslår følgende tiltak i arbeidet med fremme av avlen i Nord Norge.  
Vedtak:  

*Avlen må prioriteres. Det innkalles til en samling som tar for seg Avl, unghest, foring med 
mer. 

* Der utnevnes en arbeidsgruppe for avlen i landsdelen. Denne gruppen settes ved første 
samling. Gruppen bør ha en representant fra avlspolitisk hold og en fra administrasjon innen 
avl fra DNT. Øvrige deltakere velges en fra NNTF-styret og en fra NN avlsmiljø. Innspill på 

representanter sendes leder NNTF.  
* NNTF setter kreftene inn på å få til et prosjektarbeide som tar for seg følgende:  

* Bringe forståelse blant alle hesteeiere om viktigheten og gleden ved avl, 
inntjeningsmuligheten med oppdrett og sist, men ikke minst, viktigheten av foring, pleie, 
trivsel og oppfølging i tiden før-under og etter. 

* Samle interesserte hesteiere for en organisert styrking av formålet.  
* Sette opp en kursplan / oppfølgingsplan.  

* Prosjekt starter høsten 2017 med å promotere / markedsføre prosjektet. 
* Organisere muligheter for kjøp / leie av avlshopper  gjennom NNTF  
* Søke om økonomisk bidrag til prosjektet 

* Opparbeide eget hoppebeite 
 

Følgende tidsplan fremmes for gjennomføring av prosjektet som vil gå over to år.  
Hopper eid / leid i Nord Norge.       
 

1. samling: Hoppeeiere / leiere har første samling på etterjulsvinteren før bedekning, 
hovedtema er hoppens kondisjon og foring før bedekking.  

 
2. samling settes til tidlig vår rundt følling. Tema; følling og føllets første måneder. 
 

Følltilskudd til alle hoppeeier i størrelsesordning kr. 5-10.000,- som utbetales om høsten etter 
følling og registrering. 20 føll a kr.7.500,-  

 
3. samling settes til høst etter ”innsetting”. Tema; foring hoppe og føll. Litt om forberedende 
temming. 

 
4. samling settes til tidlig vår, etter påske. Tema; foring før, under og etter utslipp. Litt om 

tømmekjøring, hovpleie og forberedelser på unghestarbeidet.  
 
5. samling settes til etter ”innsetting”, sein høst. Tema; temming av unghest. Tema for femte 

samling er allerede i år blitt aktuell og må komme inn fra høsten 2017. Der er registrert flere 
åringer kjøpt til landsdelen. Dette betinger evt ekstra budsjett.  

 
Siste samling blir på våren hvor føllet er blitt unghest 2-åring. Tema; se mot start, ladd kruttet 
og kom først i mål. (Det samme gjelder denne samlingen som for 5. samling) 

 
 

Totalt Budsjett kr. 358.500,-              
 


