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Styrets beretning 

Innledning 

Hest og hestesport utgjør i dag en av våre mest populære fritidsaktiviteter. Interessen for hest og hestehold er 

stadig økende, og selv om hestenæringen allerede i dag er en stor næring er det et betydelig potensial for vekst. 

Det er styrets målsetting at Norsk Hestesenter skal spille en avgjørende rolle i utviklingen og profesjonaliseringen 

av næringen. 

 

Forskning 

Forskning gir hestenæringen økt legitimitet. Målet med forskningen er å øke verdiskapningen i næringen, bedre 

hestevelferden og bedre kvaliteten på hesteholdet gjennom kunnskap. 

I 2009 ble det inngått en avtale mellom Stiftelsen Hästforskning og Norges Forskningsråd om et 

forskningssamarbeid. Samarbeidet på norsk side omfatter i tillegg til Norsk Rikstoto, styret for forskningsmidler 

over jordbruksavtalen og Norsk Hestesenter. Norges Forskningsråd vil årlig bidra med to millioner. Det samme vil 

styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen og Norsk Rikstoto gjøre. Sverige bidrar med 14 millioner kroner 

årlig. Samarbeidsprosjekter mellom de to land vil kunne nyte godt av midler også fra Sverige. En bredt 

sammensatt forskningskomite, med tre norske representanter, vil vurdere søknadene om støtte. Hestenæringens 

forskningsutvalg som ledes av Norsk Hestesenter koordinerer de norske interessene. 

Det svensk-norske forskningsamarbeidet er unikt, og vil etter styrets mening gi økt fremgang for næringen og er 

et viktig underlag for å drive framtidsrettet utdanning. 

 

Utdanning 

Norsk Hestesenter er en privat fagskole og utdanningstilbudene søkes tilpasset Lov om fagskoleutdanning. Det er 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som godkjenner de ulike utdanningstilbud. 

Ridelærer (I) og Travtrenerutdanningen er nå godkjent. Styret er også svært tilfreds med det samarbeidet som er 

innledet med Universitetet for miljø-og biovitenskap (UMB). Fra høsten 2010 tilbys et bachelorstudium i hestefag, 

hvor deler av undervisningen skal skje på Starum. 

I 2009 er det etablert 5 høyskoleutdanninger som gir fra 5-15 studiepoeng. Nye kurstilbud er under forberedelse. 

Det er etter styrets mening viktig at Norsk Hestesenter tilbyr utdanningstilbud det er behov for. 

 

Avl 

Norsk Hestesenter er gjennom ”Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien” delegert myndighet fra Landbruks- 

og matdepartementet. Fra 1.januar 2004 har Mattilsynet overtatt Landbrukstilsynets rolle i forhold til forskrift.  

I 2009 var det 150 år siden den første hingsteutstillingen her i landet ble holdt på Stav. Jubileumsutstillingen ble 

lagt samme sted. Styret besluttet senere at hingsteutstillingen for dølehest og nordlandshest/lyngshest heretter 

skal foregå på Stav. Styret satte som forutsetning at Oppland fylkeskommune i samarbeid med berørte parter 

lager en handlingsplan for hest i Oppland. Dette arbeidet er igangsatt.  

Det har vært en nedgang i antall viste hester i 2009. Tallet på antall bedekte hopper synker for de tre særnorske 

rasene. Styret ser med bekymring på denne utviklingen. Styret er svært positive til at Norges Fjordhestlag, 

Landslaget for Dølehest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest har startet et unghestprosjekt for å stimulere 

bruken av disse rasene og støtter tiltakene økonomisk. 

 

Hesteavlssetrene 

Styret har bedt Landbruks- og matdepartementet om reforhandling av inngått leieavtale for Norsk Hesteavlsseter. 

Vi ønsker å bli løst fra forpliktelsene vi har i Bekkelegeret, Kvitdalen og på Kongsvoll for å kunne konsolidere 

aktivitetene i Sikkilsdalen og evt. videreutvikle dem. 

 

Nasjonale sentra 

Styret har nedsatt et eget utvalg som skal fremme innstilling om framtidige samarbeidsformer mellom de tre 

nasjonale hestesentra Stiftelsen Norsk Hestesenter, Norsk Fjordhestsenter AS og Nord-Norsk Hestesenter AS. 

Innstillingen fra utvalget vil foreligge våren 2010. 
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Internasjonalt samarbeid 

Norsk Hestesenter er medlem av tre internasjonale organisasjoner. International Group for Equestrian 

Qualification (IGEQ), Equestrian Educational Network (EEN) og European Trotting Schools Association (ETSÄ). 

Norsk Hestesenter har også et nært samarbeid med vår tilsvarende organisasjon I Sverige – Hästnäringens 

Nationella Stiftelse som bl.a. har ansvaret for Wången, Strömsholm og Flyinge. 

 

Økonomi 

Norsk Hestesenter mottok i 2009 22.150 millioner kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Det er Landbruks- og 

matdepartementet som godkjenner stiftelsens budsjett og fastsetter støtten fra Norsk Rikstoto.  

Øvrige inntekter som består bl.a. kursavgifter, utstillings- og registreringsavgifter utgjorde 9.080 millioner kroner.  

Inntektene på lange kurs er høyere enn i 2008, mens de for kortere kurs er lavere.  

Registreringsavgiften er på samme nivå som i 2008.  

Styret iverksatte flere tiltak med sikte på stram kostnadskontroll i 2009. Dette har vi lyktes med. Til tross for dette 

er regnskapet gjort opp med et underskudd på kr. 982.507.  Dette skyldes i hovedsak to forhold. I 2005 ble det 

utarbeidet en FOU rapport ”Skattemodell for hestenæringen”. Norsk Hestesenter forskutterte kostnadene på 

vegne av hestenæringen. Det har senere oppstått uenighet om fordeling av kostnadene. Dette utgjorde kr. 

705.000 som er belastet regnskapet for 2009. I tillegg er det økning i ordinære avskrivninger for 2009. Anskaffede 

hester er fra 2009 aktivert og avskrives. 

I forhold til omsetningen har Norsk Hestesenter svak bokført egenkapital og begrenset likviditet. Det er styrets mål 

å styrke egenkapitalen. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt for å oppnå dette. 

Årets resultat – et underskudd på kr. 982.507 er ført som reduksjon i annen egenkapital.  

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

 

Organisasjon 

Stiftelsens hovedkontor ligger på Starum i Østre Toten og er i henhold til formålsparagrafen det øverste faglige 

senter for utdanning av hestepersonell og det øverste faglige senter for avl av hest i Norge. 

 

Arbeidsmiljø og ytre miljø 

Norsk Hestesenters virksomhet medfører ingen negativ påvirkning av det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i bedriften 

ansees som tilfredsstillende. Langtidsfraværet er på 4,3 % mens korttidsfraværet utgjorde 1,8 %. 

Langtidsfraværet som følge av forhold på arbeidsplassen er ubetydelig. Det har ikke vært skader eller ulykker i 

løpet av året. Norsk Hestesenter er en IA-bedrift og det er utarbeidet en egen handlingsplan for å forebygge og 

redusere sykefraværet. 

 

Likestilling 

Norsk Hestesenters styre i 2009 har hatt en kvinneandel på 28,5 %. Representantskapet har hatt en kvinneandel 

på 27 %. Ved oppnevning av råd og utvalg legger styret vekt på å forholde seg til de anbefalinger som er gitt om 

likestilling. Kvinneandelen blant de ansatte er 55 %. 

 

Styret 

Johan C. Løken trakk seg ved årsskiftet etter 16 år som styreleder ved Norsk Hestesenter. Han ble takket for sin 

store innsats på representantskapets møte i desember. Nestleder Per Tronstad gikk ut av styret pga. oppnådd 

aldersgrense. Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt Anne Kathrine Fossum som ny styreleder. Atle 

Larsen er også ny i styret, mens Cecilie Bråthen erstatter Bente Lilleengen som ansattes representant. 

 

Ansatte, råd og utvalg 

Styret vil takke de ansatte for vel utført arbeid i beretningsåret. Styret vil likeledes takke stifterorganisasjonene, 

representantskapet, råd og utvalg for godt samarbeid og vel utført arbeid til fremme av hesteholdet. 
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Framtida 

Hestenæringen er en næring i framgang. Det er styrets mål at Norsk Hestesenter skal bidra til at denne positive 

trenden forsterkes og utvikles til beste for alle som driver med hest. 

Norsk Hestesenter er først og fremst et kompetansesenter for hest, men har også blitt et overordnet organ for å 

fremme hesteinteressene. Gjennom den vedtatte strategiplanen for Norsk Hestesenter har vi samlet hele 

hestenæringen i et løft for bevisstgjøring og utnyttelse av nye muligheter. Utviklingsmulighetene er etter styrets 

mening avhengig av kvalitetsbevisst avl, kunnskap, sikkerhetstenking hos aktørene og bevissthet om den 

betydning hesteholdet har for det norske samfunnet. 

Hest og tilknyttede produkter og tjenester representerer etter styrets mening gode muligheter for landbruket. 

Styret har store forventninger til at den nye Stortingsmeldinga om landbrukspolitikken vil gi hesten den omtale den 

fortjener. 

Det ble skapt store forhåpninger til Regjeringens merknad i Statsbudsjettet for 2008 om at hestehold med rimelig 

utsikter til økonomisk lønnsomhet skal behandles som næring i skatte- og avgiftssammenheng. Styret er skuffet 

over at dette ikke er avklart. Dette hemmer etter styrets mening utviklingen av reelt næringsrettet virksomhet, det 

forverrer konkurranseforholdene og trekker tilknyttet virksomhet i svart retning. 

 

Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle utdanningstilbudene ved Norsk Hestesenter samt arbeide for at det kan 

tilbys nettbasert undervisning så snart som mulig. 

Styret har store forventninger til arbeidet som er satt i gang av NHS for å utarbeide bransjestandard for 

hestesentra – et hjelpemiddet for kvalitetssikring. 

Det er økt etterspørsel etter aktiviteter og opplevelser med hest, og det er ikke noe som tyder på at denne positive 

utviklingen vil avta. De som skal drive aktivitetene trenger solid fagkunnskap, noe som innebærer at Norsk 

Hestesenters betydning vil øke i årene som kommer. 
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Administrasjonens beretning 

 

Kompetanse/forskning 

Kompetanseutvikling om hest og hestehold er en hovedoppgave for NHS. Det stilles strengere krav til 

kompetanse på alle felter og kompetansen må kunne dokumenteres. På den store EU-konferansen om hest 

som ble arrangert i Sverige ”Equus 2009” ble spørsmål om kompetanse/utdanning tatt opp i forbindelse med 

den sterke økningen i hesteholdet i de fleste europeiske land. Det er en stor utfordring å møte disse 

behovene. Tendensen i Norge er lik den man ser i EU- landene. Antall hester øker og mange kjøper hest uten 

å ha spesielle kunnskaper om hest på forhånd. Vi er opptatt av å møte dette på en offensiv og god måte. Det 

betyr at vi både må ha grunnkurs på et elementært nivå og utdanninger som er rettet inn mot behovene i 

næringa både på et grunnleggende og høyere nivå. Våre lengre yrkesrettede utdanninger som ridelærer og 

travtrener er selve ryggraden i utdanningsvirksomheten. 

 

Ridelærerutdanningen 

I 2009 ble Ridelærer (I) godkjent av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanning) som fagskoleutdanning. Det 

innebærer at utdanningen gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. 

I 2009 ble det uteksaminert 20 Ridelærer (I) studenter. Søkningen er jevnt stabil. Det er gjennomgående 

større søkning til studier som starter i høstsemesteret enn i vårsemesteret. Dette er ikke spesielt ved våre 

utdanningstilbud, men går igjen ved de fleste utdanningsinstitusjoner. 

Det er mange interessante trekk ved søkernes bakgrunn som vi bør merke oss. Noen har fagbrev i hestefag, 

noen har generell studiekompetanse, men ingen har det siste året kommet inn ved realkompetansevurdering. 

Det er en økende tendens at flere har studert før de starter sitt studium ved NHS. Noen tar et avbrekk i 

studiene og legger inn et semester med ridelærerutdanning. Andre fortsetter med studier ved andre 

institusjoner. Vi møter stadig oftere spørsmålet om ridelærerstudiet gir studiepoeng ved oppbygging av 

bachelorgrad. Dette er problemstillinger som drøftes i fagskolemiljøer i dag. 

I 2009 ble det utviklet et kvalitetssystem som ble vedtatt av styret i juni 2009. Kvalitetssystemet er oversendt 

NOKUT for godkjenning, men systemet er blitt benyttet i kvalitetssikringen av utdanningen. 

Det er gjennomført evalueringer i samsvar med Kvalitetssystemet og foretatt mindre endringer og justeringer. 

I tillegg til evalueringene følges studentene opp i samtaler med rektor.  

 

Travtrenerutdanningen 

I 2009 ble Travtrenerstudiet godkjent av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i utdanningen) som 

fagskoleutdanning. Det innebærer at utdanningen gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. 

Høsten 2009 ble det tatt opp 10 travtrenerstudenter til studiet på Starum. Alle som ble tatt opp gjennomførte 

og besto. Søkerne til travtrenerstudiet har i likhet med søkerne til Ridelærerutdanning en interessant bakgrunn 

og praksis før de kommer til oss. Alle som ble tatt opp hadde videregående opplæring. Noen hadde avlagt 

studier før de startet hos oss. Det er også et trekk at noen travtrenerstudenter søker til andre 

utdanningsinstitusjoner etter fullført studium ved NHS. Det gjelder studier som veterinær, lærerstudium og ved 

UMB.  

Det forelå også planer om oppstart av et travtrenerstudium ved Nord Norsk Hestesenter som skulle 

gjennomføres november 2009 - mars 2010. På grunn av manglende godkjenning for å kjøre dette desentralt 

og manglende overnattingskapasitet ved NNHS ble dette tilbudet trukket. 

 

Andre kurs og samlinger 

Også i 2009 er Starum blitt benyttet til kortere kurs og ukeskurs både av NHS og av våre stifterorganisasjoner.  

Denne virksomheten er gått noe ned i 2009 i forhold til 2008. Dette har sammenheng med flere forhold. Den 

viktigste er at det ble arrangert en rekke transportørkurs rundt omkring i landet i 2008. Dette markedet var ikke 

i samme grad til stede i 2009. En annen forklaringsfaktor er at det er blitt tatt opp flere studenter til de lange 

kursene. Dette innebærer at det er begrenset overnattingskapasitet på internatet til kurs utover 

halvårskursene. Et siste moment er at flere planlagte kurs både i regi av stifterorganisasjonene og andre 

brukere ble kuttet på grunn av manglende oppslutning. Det er tatt tak for å utvikle nye kurs og vi har 

forventninger om å snu denne trenden, men en utfordring spesielt i høstsemesteret er 

overnattingskapasiteten. 
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Høgskolestudier 

NHS har gjennom lengre tid hatt en ambisjon om å få utviklet og omformet noen av våre etterutdanningskurs 

til videreutdanning slik at de blir kompetansegivende. I løpet av 2009 har vi utviklet 5 videreutdanningstilbud 

som gjennom en avtale med Høgskolen i Hedmark gir studentene mulighet for å få poeng for gjennomført 

studium. Studiene gir fra 5 – 15 studiepoeng. Et fulltidsstudium er beregnet til 60 studiepoeng pr. år. 

For mer utfyllende statistikk fra utdanning og kompetanseavdelingen henviser vi til våre nettsider. 

www.nhest.no. 

 

Internasjonalt samarbeid  

NHS har fortsatt det gode internasjonale samarbeidet i ryttersporten gjennom medlemskapet i International 

group for Equestrian Qualifications (IGEQ) og Equestrian Educational Network (EEN). EEN utviklet et 

omfattende utvekslingsprogram SPEED (Schools Prosject for Equestrian Development). Det ble søkt om 

midler gjennom Leonardo. I 2009 fikk NHS tilslag på søknaden og fikk 22.000 Euro til dette prosjektet. I tillegg 

til deltakelse på nettverksmøtene har vi med bruk av disse midlene gjennomført turer med lærere og studenter 

både til Frankrike og Sverige. 

I 2009 har vi videreført arbeidet med å styrke båndene mellom travnasjoner i Europa gjennom organisasjonen 

ETSÄ. Våren 2009 ble vi tatt opp som medlem og avtalen ble undertegnet. 

 

Ambisjonene framover  

NHS ønsker å framstå som et kompetanse- og utdanningssenter for heste-Norge. For å kunne nå og 

virkeliggjøre denne ambisjonen må vi heve vår egen kompetanse på alle felt der vi ønsker å være ledende.  

Det er også viktig at vi hever vår kompetanse på kurs og oppdragssida. Dette mener vi best kan gjøres ved å 

etablere en egen kurs- og oppdragsenhet som både kan planlegge og tilrettelegge kurs for ulike aktører 

Vi ønsker å søke NOKUT om godkjenning av Ridelærer (III). I tillegg vil vi søke NOKUT om godkjenning av 

samlingsbasert Ridelærer(II) og evt Ridelærer (III). Dette vil være tilbud for de som har lang praksis, men 

mangler formell utdanning. 

Vi vil i samarbeid med UMB utvikle de moduler i bachelorstudiet i hestefag som skal finne sted på Starum. 

Bachelorstudiet starter høsten 2010. 

Vi vil videreutvikle nye studietilbud både alene og sammen med andre samarbeidspartnere. Samtidig vil vi 

gjennomgå våre fagplaner slik at de er mest mulig i tråd med næringens behov. 

 

 

 

 

 

 

Avl 

Vi antar at vi har ca 60 000 hester i Norge. Det er vanskelig å gi et mer presist tall, siden det både importeres 

hester som har pass fra utlandet og som følgelig ikke må registreres i et norsk register, og det nok fortsatt 

forekommer uregistrerte hester uten hestepass. Avlsavdelingen registrerer og stambokfører hester av en 

rekke raser, samt krysningshester. Bevisstheten rundt registrering/hestepass oppleves å være økende hos 

hesteeierne. En stadig større prosentandel av de norskfødte hestene blir nå ferdigregistrert, og et flertall av 

hestene allerede i første leveår.  

 

  

http://www.nhest.no/
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Avlsråd 

Avlsrådet har i 2009 bestått av Inge Kringeland (leder), Gunnar Klemetsdal,  

Elin Furrevik, Jostein Rekstad, Hilde Hauge og Nils Ivar Dolvik.  

Det har vært avholdt 5 møter og behandlet 57 saker.  

 

Fellesmøtet avlsråd – avlsorganisasjonene 

Det årlige fellesmøtet med avlsorganisasjonene ble også denne gang avholdt på Sikkilsdalssetra. Til møtet 

var alle godkjente avlsorganisasjoner invitert. Det møtte representanter fra 6 avlsorganisasjoner. I tillegg 

møtte avlsrådets medlemmer samt ansatte fra administrasjonen ved Norsk Hestesenter. Temaene for årets 

møte var Fokus unghest – status, de særnorske rasene – hvordan bedre markedet, avl og sport – hvordan 

knytte dette bedre sammen og nytt utstillingssystem – hvordan bedre datafangst.  

 

Midler til avlsfremmende tiltak 

For 2009 søkte organisasjonene om til sammen 2,33 mill. kroner i avlstilskudd. Totalt ble det bevilget kr 

1 100 000 til ulike avlsfremmende tiltak i regi av organisasjonene dette året. Av disse midlene ble kr 50 000,- 

avsatt til felles tiltak.Det er de godkjente avlsorganisasjonene som kan søke. De fleste søkte, med unntak av 

Norsk Pintoforening og Norsk Tinkerforening.   

Fordelingen i 2009 ble som følger: 

 

Avlsrådet fastsetter de kriterier som skal ligge til grunn for søknadsberettigelse hvert år. Selv om avl og bruk 

henger sammen, må avlsrådet prøve å prioritere strengt til tiltak som klart kan defineres som avlsfremmende 

og som omfattes av de respektive rasers avlsplaner. Organisasjonene oppfattes som lydhøre i forhold til de 

signaler som gis mht hva som bør prioriteres av avlsfremmende tiltak.  

 

Utstillinger 

Totalt sett møtte 1637 hester på de offisielle utstillingene i Norge i 2009. I tillegg kommer hestene som møtte 

på de uoffisielle, lokale utstillingene.  

Det møtte 38 færre hingster til utstillinger sammenliknet med 2008. Det er i hovedtrekk for rasene fjordhest, 

islandshest og fullblods araber det er vist færre individ. For fjordhest var det særdeles god oppslutning i 2008 

så antall viste hingster i 2009 er mer på normalt nivå. Tatt i betraktning at det i 2006 var færre fødte 

fjordhester, og dermed færre 3-årshingster i 2009 gjør at antall viste fjordhingster allikevel er ganske høyt. For 

fullblods araberen kan nedgangen muligens forklares med at 2009 var første året det kun var anledning til å 

vise hingster på høstkåring, etter at kåringen ble flyttet fra vår til høst.  

 

  

Avlsorganisasjon Søknad Bevilget 

Landslaget for dølehest kr. 281.000 kr. 135.000

Norges Fjordhestlag kr. 300.000 kr. 240.000

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest kr. 235.000 kr. 125.000

Norsk Islandshestforening kr. 120.000 kr. 75.000

Norsk Varmblod kr. 380.000 kr. 75.000

Norsk Jockeyklub kr. 80.000 kr. 50.000

Norsk Ponniavlsforening kr. 240.000 kr. 75.000

Norsk Araberhestforening kr. 200.000 kr. 70.000

Norsk Araberhestforenings shagya-avdeling kr. 114.000 kr. 15.000

Norsk Lipizzanerforening kr. 30.000 kr. 5.000

Det Norske Travselskap kr. 290.000 kr. 170.000

Norsk Oldenburger Forening kr. 63.000 kr. 15.000

Felles tiltak kr. 50.000

TOTALT kr. 2.333.000 kr. 1.100.000
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For dølehest og nordlandshest/lyngshest ble det vist flere hingster i 2009 enn i 2008. Dette har trolig 

sammenheng med jubileumsutstillingen som ble arrangert i anledning av at det var 150 år siden den første 

hesteutstillingen ble avholdt. Siden den første utstillingen var på Tretten, ble utstillingen som de siste årene 

har vært på Biri, lagt til Stav. I tilknytning til jubileumsutstillingen ble det også arrangert avlsseminar. 

Selv om det totale antall møtte hingster var færre, ble det imidlertid kåret/premiert like mange hingster som i 

2008.  

Det ble vist 506 hopper, og det er 26 færre enn i 2008. Det har vært en nedgang i viste hopper fra 2006. En 

stor del av denne nedgangen skyldes at det er vist færre hopper av rasene fjordhest og 

nordlandshest/lyngshest.  

Åringene ble stilt i en egen offisiell klasse for første gang i 2008. Da ble mange åringer vist, samtidig som 

tallet på 2-og 3-åringer på utstilling gikk ned. I 2009 ble det meldt noen færre åringer og det totale antallet 

unghester som ble vist gikk noe ned i forhold til 2008. Hvis man ser nærmere på de særnorske rasene, er det 

for fjordhest vist flere unghester enn i fjoråret, mens det for dølehest og nordlandshest/lyngshest er vist færre.  

 

Utvida bruksprøver 

8 dølehingster var inne til utvidet bruksprøve på Starum. For første gang ble det avholdt utvidet bruksprøve for 

nordlandshest/lyngshest både på Nord-Norsk Hestesenter og på Starum. Det møtte 3 hingster ved NNHS og 

6 på Starum. På Nordfjordeid var det 7 fjordhingster som gjennomførte testperioden.  

 

Historiske utstillingsdata 

Innlegging av historiske utstillingsdata fra 1996-2006 ble påbegynt. Formålet er først og fremst å 

tilgjengeliggjøre dataene for forskningsmiljøene. Alle de historiske utstillingsdataene der det er gitt 

tallkarakterer (dvs. tilbake til og med 1996), skal legges inn i registreringssystemet.  

 

Klagenemnd for kåringsavgjørelser på hingster 

Totalt har fire saker (to for nordlandshest/lyngshest, en for dølehest og en for norsk varmblods ridehest) vært 

til behandling i beretningsåret.  

De tre faste representantene som er oppnevnt av styret i NHS har i 2009 vært: 

Sorenskriver Nils Dalseide, leder 

Professor Knut Karlberg, veterinærfag 

Professor Odd Vangen, avlsfag 

I tillegg har det i hver av nemndene deltatt to medlemmer oppnevnt etter innstilling fra avlsorganisasjonen for 

de ulike rasene. Den ene av disse skal være jurist. 

 

Tallet på bedekninger 

Trenden fra tidligere år der tallet på bedekninger synker fortsetter også i 2009 når det gjelder de tre 

særnorske rasene døl, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Både NHS og de tre raseorganisasjonene 

Landslaget for dølehest, Norges fjordhestlag og Landslaget for nordlandhest/lyngshest har satt i gang aktive 

tiltak for å stimulere til økt interesse for de tre rasene. Dette skjer først og fremst gjennom prosjektet ”Fokus 

unghest” som har som mål å stimulere til et mer aktivt oppdrett for igjen å kunne levere den typen hest som 

markedet etterspør. Gjennom avlsmidlene som fordeles fra NHS er det gitt tilskudd slik at organisasjonene 

kan fordele pengene ut til lokallagene som arbeider med ”Prosjekt unghest”. Avlsrådet har også satt i gang 

utarbeidingen av en handlingsplan for de norske rasene.  

For mer utfyllende statistikk henviser vi til våre nettsider www.nhest.no. 

Stambøker  
Det ble utgitt ny stambok for dølehest (65. bindet), fjordhest (48. bindet) og nordlandshest/lyngshest (22. 
bindet).  
Stambok er også tilgjengelig for de tre særnorske rasene på hjemmesiden www.nhest.no. Dataene som kan 
søkes opp i stambøkene er til enhver tid oppdatert da de hentes direkte ut av avlsavdelingens 
registreringsprogram Sportssystemet. Det jobbes stadig med å forbedre stamboka på nett.  
 

  

http://www.nhest.no/
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Norsk Hesteavlsseter – Sikkilsdalen 
De tre hamningene i Sikkilsdalen ble også i sommer benyttet av dølehingster med hver sine hoppefølger. De 
tre hingstene var Myklaren med 26 hopper, Morkasjur med 13 hopper og Skrims Christian Kvart også med 13 
hopper i følget. Skrims Christian Kvart sto for øvrig i vårstasjon på Starum i forkant av slippet, og fikk ei 
hoppe.  
 
Ambisjoner framover 
Tida framover byr på mange og spennende utfordringer.  
Det er lagt føringer for at utstillingene skal bli færre, men større. Det er viktig å lage gode arrangementer som 
trekker både hester og publikum. Potensialet er stort for å kunne utvide utstillingene med show-klasser, 
uhøytidelige konkurranser der alle kan være med og andre aktiviteter som fenger. Det gir hesteeierne noe å 
jobbe mot og det vil virke stimulerende til at hestenes utdanning blir påbegynt tidligere. Det vil også være 
naturlig å knytte disse aktivitetene opp mot Fokus Unghest-prosjektet.  
Sist, men ikke minst, vil slike arrangement være en glimrende mulighet til å vise frem hva våre norske raser er 
gode for. Dette vil igjen kunne fremme avlen, og bidra til at rekrutteringen i miljøene øker.  
Utstillingsdata gir oss viktig informasjon om individene i årgangene/populasjonen og hjelper oss videre i 
avlsarbeidet.  Det er derfor særdeles viktig å få frem mange individ til utstillinger. Når bedekningstallene går 
ned vil det være av enda større betydning at så mange individ som mulig i populasjonen kommer på utstilling. 
Informasjon om et større antall individ gir et bredere grunnlag å selektere på.  
Utstillingssystemet og dets tillit i miljøene er avhengig av et kunnskapsrikt og stabilt dommerkollegium. Vi er 
meget privilegerte i så henseende, men dessverre vil flere dommere falle fra etter hvert på grunn av alder. 
Rekruttering av nye dommere er helt avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle utstillingene her i 
Norge. Dagens utdanningsløp vil i løpet av kort tid bli evaluert, og endringer i organisering samt oppbygging 
vil bli foretatt. Intensjonen med denne gjennomgangen er å gjøre utdanningen enda bedre slik at vi i enda 
større grad sikrer kompetanse og utvikling hos våre fremtidige dommere.  
Det er også behov for å endre og fornye avlsplandokumentene. Oppsettet på alle planene er fra 1995, og 

både innhold og form skal vurderes. Arbeidet vil skje i regi av avlsrådet og skal være et samarbeidsprosjekt 

med organisasjonene. Avlsavdelingen jobber kontinuerlig med å få til en god dialog og et godt samarbeid med 

avlsorganisasjonene. Det årlige fellesmøtet er tenkt som et viktig samlingspunkt der man kan diskutere og 

enes om ulike temaer og felles utfordringer, men oppslutningen har dessverre vært varierende. Det vil derfor 

nå bli gjort noen grep, som vi håper kan føre til at flere av organisasjonene vil finne det nyttig og motiverende 

å delta.  

Kommunikasjon 

Norsk Hestesenter har i løpet av 2009 gjort betydelige endringer når det gjelder profilering. Vi har fått ny logo 

som vi er stolte av, og vi har fått nye profileringsartikler for både folk og hester med logoen tydelig plassert.  

 

Nett 

Det er lagt ned et betydelig arbeid med å bygge opp nye nettsider som ble lansert 1.september. De nye 

nettsidene har bidratt til å gi NHS et friskere ansikt utad i tillegg til at det er flere som arbeider med å skape liv 

på nettsiden. I ei tid der nettbasert profilering blir stadig viktigere var det påkrevd med en forandring her. Det 

nye publiseringsverktøyet gir også flere utviklingsmuligheter som vi nå arbeider med. Nettsidene våre er også 

et bindeledd mellom NHS og stifterorganisasjonene.  

Annonsering av våre aktiviteter på nett gir utvilsomt resultater, både når det gjelder gratis markedsføring på 

våre egne og stifterorganisasjonene sine nettsider i tillegg til aktuelle nettsider med betalt annonsering. Denne 

utviklingen går hånd i hånd med at sosiale medier får stadig mer plass i folks liv. NHS arbeider aktivt ved å 

drive påvirkningsarbeid her.  

 

Ny gavebok om hesten i Norge 

Våren 2009 utga NHS en praktbok om norsk hestehold de siste 30 år. Boka har tittelen ”Hesten i vår tid” og 

oppsummerer den rivende utviklingen fra 1960- tallet da hestetallet var på et bunnivå og fram til i dag der 

hestetallet har eksplodert. Boka kom rykende fersk fra trykkeriet til jubileumsutstillinga på Stav i 

Gudbrandsdalen i april og fikk dermed en flying start. Utstillinga markerte at Norge har drevet systematisk 

hesteavl i 150 år, og under avlsseminaret som hadde stor oppslutning ble boka behørig presentert. 

Bokutgivelsen er omtalt i en rekke aviser over det ganske land. I Adresseavisen spanderte de hele 6 sider på 

en lokal historie som var knyttet opp mot boka. Pr april 2010 er det solgt i underkant av 1000 eksemplarer. 
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Forskning, samarbeid og nettverksbygging 

Tidlig på året arrangerte NHS en hesteforskningsdag på Hestesportens Hus på Bjerke. Utgangspunktet var 

den nye hesteforskningsavtalen som trådte i kraft i 2009. Flere medier omtalte dagen, og flere nasjonale 

medier har spesielt grepet tak i forskningsarbeidet om rideskolen som rekrutteringsarena for framtidige 

kvinnelige ledere. NHS arbeider for å oppnå flere slike omtaler som vi tror virker opinionsskapende. Her er det 

vesentlig at NHS og stifterorganisasjonene samarbeider. En konkret leder om dette forskningsprosjektet i 

Dagbladet 8.mars er et vellykket eksempel på at dette samarbeidet bærer frukter. For øvrig er det verdt å 

nevne at NHS i dag samarbeider tettere med vår søsterorganisasjon i Sverige, HNS, enn noen gang før også 

på kommunikasjonssiden. NHS har også styrket sine kontakter med en viktig samarbeidspartner som Norges 

Bondelag, og et samarbeidsprosjekt om ferdsel med hest i utmark er påbegynt i 2009 og avsluttes i 2010.  

 

Hestegalla 

Hestegallaen ble arrangert for første gang i 2009, der NHS er medarrangør sammen med Norsk Rikstoto, Det 

Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub og Norges Rytterforbund. Arrangementet er stort og krevende og 

bidrar til å samle heste-Norge på en ny måte. Særdeles hyggelig er det at NHS setter konkrete preg på 

gallaen ved at de mange prisene som deles ut til de beste hestesportsprestasjonene gjennom året er en 

miniutgave av skulpturen som Angelina Engelsen formet til NHS i 2007 og som i dag er blitt et lite landemerke 

på Starum.  

 

Magisk bymøte 

Andre markeringer vi ønsker å trekke fram i 2009 er et magisk treff mellom dølehingsten Jonsvarten og 

kaldblodshingsten Moe Odin midt i Oslo sentrum i mai. Anledningen var World Trotting Conference, der 

arrangøren DNT ønsket å vise den internasjonale delegasjonen forskjellen mellom en dølehest og en 

kaldblodstraver. NHS bisto med å ordne dette i tillegg til å holde foredrag, og de to hingstene gjorde en 

særdeles god figur med eksemplarisk oppførsel - til stor begeistring for de mange delegatene. Hingstemøtet i 

Oslo ble en god sak i flere aviser. 

 

Flere vil besøke Starum.  

En åpen dag på NHS en søndag i desember trakk en rekke lokale besøkende. Her gjorde mange ansatte en 

stor innsats, men spesielt vil vi framheve ridelærerstudentenes flotte bidrag til meget god hesteunderholdning 

i ridehuset.  

NHS merker økt interesse for skolebesøk på Starum, noe vi ser på med stor velvilje. 

Samtidig ser vi behovet for å oppsøke skoler og kommuner mer aktivt. Dette arbeidet er i gang, og fortsetter i 

2010. Hensikten er å markedsføre NHS og vår kompetanse samtidig som at vi ser et klart behov for å 

informere beslutningstakere om betydningen som hesten har for mennesker og samfunnet som helhet. Her 

ser vi gode muligheter for et samarbeid med nøkkelpersoner i våre stifterorganisasjoner. 

Anlegget 

Norsk Hestesenter eier 232 da av tidligere Starum leir og har en betydelig eiendomsmasse – 17 bygninger på 

totalt ca. 11.000m2. 

Anlegget har bl.a. to ridehus, internat med 48 sengeplasser, 144 stallplasser fordelt på 5 staller, smie, to 

kontorbygg, travbane, sprang- og dressurbane, kjørebane ovalbane, terrengbane og treningsløyper. 

I tillegg leier Norsk Hestesenter naboeiendommen Hårstadsveen på 90 da.  

Det er foretatt betydelige investeringer de senere årene bl.a. i nytt ridehus og nytt kontorbygg. Til tross for 

dette er det fortsatt et stort investeringsbehov for å få et tidsmessig anlegg. Dette er synliggjort i 

langtidsbudsjettet. Vi har bl.a. internat som ikke holder dagens krav til standard, tungdrevne stalløsninger, for 

få stallplasser og ridehus uten publikumsfasiliteter. I tillegg må øvingsbaner rustes opp og etterslep på 

vedlikehold prioriteres. 
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RESULTATREGNSKAP 2009
Regnskap Regnskap Budsjett

2009 2008 2009

Statens andel av midler fra Rikstoto 22 150 000 21 000 000 22 150 000

Kursinntekter Note 2 3 513 248 3 974 736 3 977 000

Forlegning og forpleining Note 2 398 713 566 146 564 500

Inntekt avlsadministrasjon Note 2 3 535 685 3 768 917 3 330 000

Øvrige tilskudd Note 2 74 063 194 256 0

Andre inntekter Note 2 1 557 736 1 661 745 1 529 826

Sum driftsinntekter 31 229 445 31 165 800 31 551 326

Lønnskostnader Note 3 og 4 17 246 318 16 527 404 17 609 659

Ordinære avskrivninger Note 5 og 6 891 256 657 335 662 667

Avskrevet med mottatte midler Note 5 53 953 473 547 820 000

Andre driftskostnader Note 3 og 4 11 851 783 11 387 762 10 059 000

Hestavlstiltak Note 7 1 085 173 1 000 000 1 100 000

Driftsresultat 100 962 1 119 752 1 300 000

Renteinntekter  33 457 76 361 90 000

Renteutgifter 1 116 926 1 568 096 1 310 000

Netto finanskostnader 1 083 469 1 491 735 1 220 000

ÅRSRESULTAT -982 507 -371 983 80 000

som foreslås overført til annen egenkapital: Note 13 -982 507 -371 983
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BALANSE  PR  31.12.2009

E I E N D E L E R

Anleggsmidler 2009 2008

Eiendom  6 500 000 6 500 000

Adminstrasjonsbygninger Note 6 10 381 825 10 670 825

Internat Note 6 744 000 771 000

Ride/stallanlegg  Note 6 9 122 760 9 343 260

Uteanlegg Note 6 1 285 455 1 318 455

Utstyr, inventar, transportmidler Note 5 1 606 262 1 648 262

Hester Note 5 312 071 0

Sum varige driftsmidler 29 952 373 30 251 802

Sum anleggsmidler 29 952 373 30 251 802

Omløpsmidler

Beholdninger Note 8 710 722 682 469

Fordringer Note 9 2 800 173 4 317 650

Kasse, bank Note 10 797 873 869 097

Sum omløpsmidler 4 308 768 5 869 216

SUM  EIENDELER 34 261 141 36 121 018

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Grunnkapital fra stiftelsens organisasjoner Note 13 102 887 102 887

Annen innskutt egenkapital Note 13 5 000 000 5 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital Note 13 1 319 675 2 302 188

Sum egenkapital 6 422 562 7 405 075

Langsiktig gjeld  

Gjeldsbrevlån Note 11 22 032 994 22 798 624

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt Note 12 934 476 907 039

Leverandørgjeld 385 504 708 346

Skyldig offentlige avgifter 1 199 667 1 365 992

Annen kortsiktig gjeld Note 12 3 285 938 2 935 942

Sum kortsiktig gjeld 5 805 585 5 917 319

Sum gjeld 27 838 579 28 715 943

SUM  GJELD  OG  EGENKAPITAL 34 261 141 36 121 018



13 
 

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 

 

Note 1 - Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Stiftelsens budsjett godkjennes av Landbruks- og Matdepartementet. 

Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet. 

 

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: 

 Tilskudd inntektføres i den periode de er bevilget for og hvor tilhørende aktivitet er gjennomført. 

 Kursinntekter, salgsinntekter, leieinntekter og lignende inntektsføres den periode tjenesten er levert.  

 Registreringsavgifter inntektsføres i den perioden tjenesten blir levert. 

Investeringer i driftsmidler finansiert med mottatte tilskudd eller bidrag blir avskrevet med de mottatte beløp 

når tilskuddene mottas. Øvrige anskaffelser aktiveres og avskrives lineært over forventet levetid. Det er i 2009 

foretatt en prinsippendring mtp vurdering av hestemateriellet. Hestene aktiveres nå for avskrivning. 

 

Norsk Hestesenter har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte.  Den årlige premien kostnadsføres i 

regnskapet. Pensjonsordningen ble omdannet fra ytelsesbasert til innskuddsbasert med virkning fra 1.1.2009.  

 

  

Note 2 - Spesifisering av inntekter

Inntekter kurs 2009 2008

Kursinntekter, kurs over 1. uke 2.660.683 2.413.514

Kursinntekter, weekendkurs o.l 852.565 1.561.222

KURSINNTEKTER 3.513.248 3.974.736

Inntekter forlegning og forpleining

Forlegningsintekter 158.360 344.054

Forpleiningsinntekter 240.353 222.092

INNTEKTER FORLEGNING OG FORPLEINING 398.713 566.146

Inntekter avlsadministrasjon

Utstillingsavgifter/Hingstetest 1.195.424 1.146.951

Hamneleie 135.000 127.500

Salg diverse (Stambøker, springsedler) 85.904 62.422

Registreringsavgift/hestepass 2.119.357 2.432.044

INNTEKTER AVLSADMINISTRASJON 3.535.685 3.768.917

Øvrige tilskudd

Bidrag lærlingetilskudd 0 0

Bidrag  Hestavlsetrene 74.063 40.000

Toppidrettsprosjektet 0 69.460

Bidrag diverse 0 84.796

ØVRIGE TILSKUDD 74.063 194.256

Andre inntekter

Salg gensere/bøker/annonser 44.258 48.396

Salg salmaker/smieutstyr 415.489 479.978

Salg/slakt hester 43.212 41.512

Inntekter ridehus og boliger 92.004 117.294

Hester i pensjon 498.995 289.682

Opplæringskontoret, utførte tjenester 200.000 398.650

Sponsorinntekter 45.000 0

Diverse inntekter 218.778 286.233

ANDRE INNTEKTER 1.557.736 1.661.745
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Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, mv. 

Lønnskostnadene består av følgende poster: 2009 2008

Lønninger 12.857.026 11.850.483

Honorarer, instruktører, dommere, utvalg m.m. 1.274.768 1.341.897

Folketrygdavgift 2.039.265 1.935.870

Pensjonskostnader 563.582 952.524

Andre personalkostnader 511.678 446.630

LØNNSKOSTNADER 17.246.318 16.527.404

Ansatte pr. 31.12.2009 32 32

Godtgjørelse til direktør, styret og revisor:

Godtgjørelse til direktør utgjør: 

Lønn 687.767

Pensjonspremie 37.900

Godtgjørelse til styret utgjør: 217.166

Godtgjørelse til revisor utgjør: 

Revisjonshonorar: 69.438

Revisjonshonorar Hestehjelpskassa 4.300

Øvrig bistand 10.400

Beløpene er eks. mva

Pensjonskostnader og Premiefond: 

Norsk Hestesenter har kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap for sine ansatte.

Ordningen oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen ble i 2009 omdannet fra

ytelsesbasert til innskuddsbasert med virkning fra 1.1.2009. Den totale pensjonspremien for

2009 utgjør kr. 775.328,-. Det er kostnadsført kr. 563.582,- i regnskapet for 2009, mens

211.746,- er forutsatt dekket av pensjonspremiefondet. Premiefondet som pr. 31.12.09 utgjør

kr. 211.746,- er følgelig balanseført og inngår i andre fordringer.

Note 4 - Avdelingsvis fordeling av kostnader (Alle tall i hele tusen)

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap  Budsjett Regnskap Budsjett

Lønn og sos.kostnad. 5.600 5.035 6.581 7.641 5.065 4.933 17.246 17.609

 
Andre driftskostnad.:

Varer 495 110 2332 2070 25 20 2852 2200

Transport 16 0 17 5 0 0 33 5

Energi/Vann 844 878 0 0 0 0 844 878

Forbruk 609 330 373 765 533 375 1515 1470

Vedlikehold 448 615 0 0 26 150 474 765

Prosjekter (ink. hon.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Fremmede tjenester 311 352 0 0 0 80 311 432

Rekv./Litteratur 249 230 12 55 0 0 261 285

Telefon/Porto 452 460 0 0 0 0 452 460

Kostn.kjøretøy 286 199 0 0 0 0 286 199

Reiser 404 440 202 170 1322 1000 1928 1610

Markedsføring m.m. 241 300 33 40 20 50 295 390

Forsikring 199 200 0 0 0 0 199 200

Hesteavl  Pass/Publik. 0 0 0 0 1153 970 1153 970

Andre kostnader 1048 85 62 60 35 0 1146 145

Tap på krav 104 50 0 0 0 0 104 50

 

Andre driftskostnader 5.706 4.249 3.030 3.165 3.115 2.645 11.852 10.059

TOTAL SUM 11.306 9.284 9.611 10.806 8.180 7.578 29.098 27.668

I andre kostnader er inkludert 704.956,- vedrørende utredning om hest i næring.

TotaltAdm./Forvaltn. Utdanning Avlsavdeling
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Note 5 - Anskaffelseskostnad og avskrivning av driftsmidler (Alle tall i hele tusen)

31.12.2008 Tilgang  

2009

Avgang

2009

Totalt

31.12.2009

2009 Totalt 2009 Totalt    

31.12.09

Utstyr hesteavlsetrer 147 0 0 147 0 147 0 0 0

Hesteutstyr 2000 25 0 2025 25 1990 0 35 0

Kontorutst./invent. 3899 102 0 4001 0 2758 132 403 838

Utstyr, verktøy m.v 1695 0 0 1695 0 1579 0 117 0

Øvingsbaner 618 0 0 618 0 618 0 0 0

Undervisningsmateriell 215 17 0 232 17 225 0 7 0

Kjøretøy 1788 98 0 1886 0 678 110 440 768

Bygningsmessige anlegg 1416 0 0 1416 0 1416 0 0 0

Delsum 11778 242 0 12020 42 9411 242 1002 1606

Hester 3208 392 0 3600 0 3208 80 80 312

Totalt 14986 634 0 15620 42 12619 322 1082 1918

Avskrevet med 

mottatte midler

Ordinære 

Avskrivninger
Anskaffelseskostnad, utrangering/salg

Bokført

verdi

31.12.2009

Note 6 - Anskaffelseskostnad og avskrivning av bygninger

Adm.bygg Kontor I Internatet Stall 12/13 Rideanlegg  Garasjeanl. Gjeterhytte Uteanlegg 

Anskaffelseskost 11.552.895            266.054 10.313.195 2 .519.129 5.193.269 3.551.868 659.630 1.514.455

Tilgang i året        11.616              

Avskrevet med mottatte 

midler og avsatte midler 439.289 6.975.556 1.220.000 208.197

Sum 11.113.606

       

266.054 3.337.639 1.299.129 4.997.048 3.551.868              659.630 1.514.455

Totale ordinære 

avskrivninger 31.12.2009 980.000 17.835 2.593.639 628.249 590.666 133.000 33.000 229.000

Bokført verdi 31.12.09 10.133.606 248.219 744.000 670.880 4.406.382 3.418.868 626.630 1.285.455

Årets ordinære 

avskrivninger 280.000 9.000 27.000 29.000 125.000 50.000 16.500 33.000

Årets avskrivning med 

mottatte midler 11.616

Avskrivningssatser 2,50 % 3,30 % 0,80 % 2,30 % 2,50 % 3,30 % 2,50 % 3,30 %

Note 9 - Fordringer

Note 10 - Bankinnskudd

Av bankinnskudd er kr 621.820 skattetrekksmidler bundet på 

egen bankkonto.

Fordringer består av kundefordringer, andre mellomværende, 

samt diverse periodiseringer av kostnader og tilskudd mv. 

Fordringene er vurdert til pålydende. Kundefordringer er 

redusert for påregnelige tap.

Note 7 - Hesteavlstiltak

Hesteavlstilskudd 1.050.000

Spesielle tiltak ifm. hingsteutstillingen på Stav 35.173

Note 8 - Beholdninger

Beholdninger gensere m.m. 56.525

Beholdning smia 60.438

Beholdning fòr 54.884

Beholdning hestepass 538.875

BEHOLDNINGER 710.722

Beholdningene er vurdert til innkjøpspriser
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 Grunnkapitalen består av innbetalinger fra 19 

 stiftelsesorganisasjoner. 

 Annen innskutt egenkapital er et kapitalinnskudd foretatt av 

 Landbruks- og matdepartementet for å finansiere 

 overtakelsen av eiendommen Starum, gnr. 86, bnr. 9 og 11.  

 

  

Note 13 - Egenkapital

Spesifikasjon av egenkapital:

Grunnkapital

Annen 

innskutt 

egenkapital

Annen 

opptjent 

egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital 1.1.2009 102.887 5.000.000 2.302.188 7.405.075

Tilført årsresultat - 982.507

Egenkapital 31.12.2009 102.887 5.000.000 1.319.681 6.422.568

Note 11 - Langsiktig gjeld/pantestillelser og garantier

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter ergnskapsårets slutt: 

Gjeld til Hestehjelpskassa 3.500.000

Rentevilkår 6% p.a.

Løpetid: Lånet er avdragsfritt

Av gjelden forfaller følgende senere enn fem år 3.500.000

Gjeld til Totens Sparebank 18.532.994

Løpetid: Opprinnelig lånebeløp 19.750.000 - 20 År

Rentevilkår: 3. mnd. NIBOR + 1,4 %

Løpetid: Opprinnelig lånebeløp 400.000 - 6 År

Rentevilkår: 3. mnd. NIBOR + 1,4 %

Av gjelden forfaller følgende senere enn fem år 14.600.000

Pant i fast eiendom gnr. 86 bnr. 9 i Østre Toten 20.000.000

Bokførte verdier av pantsatte eiendeler:

Eiendom                                                                  6.500.000

Administrasjonsbygninger                               10.382.00

Internat                                                                                    744.000

Ride/stallanlegg                                                  8.496.000

Uteanlegg                                          1.285.000

Det er i 2009 opprettet kassekreditt i Totens Sparebank 

på opptil 2.500.000.

Note 12 - Annen kortsiktig gjeld

Påløpne feriepenger og lønn 1.561.585

Påløpte kostnader og andre avsetninger 724.353

Forskudd på tilskudd fra Norsk Rikstoto 1.000.000

Sum annen kortsiktig gjeld 3.285.938
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Kontantstrømoppstilling 2009

 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2009 2008
Ordinært resultat -982 507 -371 983

Gevinst ved salg av anleggsmidler -43 212 -41 512

Ordinære avskrivninger 891 256 657 335

Avskrivning med mottatt midler 53 953 473 547

Endring i beholdninger -28 253 -167 964

Endring i fordringer 1 517 477 -557 186

Endring i annen kortsiktig gjeld -139 177 139 659

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 269 537 131 896

  

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 43 212 41 512

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -645 780 -3 865 661

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -602 568 -3 824 149

Kontantstrømmer fra finansaktiviteter
Endring kassekreditt 27 437 907 039

Innbetaling ved opptak av nye lån 0 2 750 000

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -765 630 -574 613

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter -738 193 3 082 426

Netto endring i kontanter -71 224 -609 827

Beholdning av kontanter 1.1.2009 869 097 1 478 924

Beholdning av kontanter 31.12.2009 797 873 869 097
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Hestehjelpskassa 

Hestehjelpskassa er opprettet ved overføring av midlene fra de tidligere hestehjelpskasser som ble oppløst 

ved opphevelse av lov av 27. juli 1895, jfr Stortingets vedtak av 19. desember 1989. De gamle 

hestehjelpskasser ble grunnlagt 14. oktober 1711. Forskriftene for Hestehjelpskassa er vedtatt av styret 15. 

mars 1996 og godkjent av Landbruksdepartementet 2. mai samme år: 

1. Hestehjelpskassa styres av Stiftelsen Norsk Hestesenter. 

2. Fondets avkastning anvendes til fremme av hestehold og hesteavl. 

3. Grunnkapitalen skal plasseres i samsvar med § 17 i lov om stiftelser av 23. mai 1980 på en sikker og 

inntektsbringende måte. Grunnkapitalen kan ikke angripes. 10 % av det enkelte års nettoavkastning skal 

hvert år legges til grunnkapital. Utlån til privat formål er ikke tillatt. 

4. Administrasjon, regnskap med videre for Hestehjelpskassa legges til Norsk Hestesenter. 

5. Kapitalen holdes atskilt fra Norsk Hestesenters øvrige midler. Det føres  separat regnskap. 

6. Årsmelding og revidert regnskap for Hestehjelpskassa legges fram hvert år sammen med årsmelding og 

regnskap for Stiftelsen Norsk Hestesenter. Hestehjelpskassas styre besto tidligere bl.a. av utredere fra 

Søndenfjeldske og Nordenfjeldske Utrederforeninger. 

Renteinntektene av fondet utgjorde i 2009 kr. 212.331, hvorav kr. 21.233 i henhold til vedtektene skal tilføres 

egenkapitalen. 

I 2009 er det utbetalt kr. 128.350 til bokprosjektet ”Hesten i vår tid”. Boka ble utgitt i forbindelse med 

jubileumsutstillingen på Stav. Boka er et praktverk og har fått god omtale. 

Norges Fjordhestlag, Landslaget for Dølehest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er tildelt  

kr. 100.000 til Fokus Unghest. 

Nord-Norsk Hestesenter har fått kr. 40.000 over fire år til prosjektet ”Initiering og koordinering, bevaring, 

utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og Nord-Norge”. 

Norges Fjordhestlag og Fjord Horse International er tildelt kr. 55.000 til et forprosjekt for å kartlegge 

muligheter og omfang med sikte på å kunne etablere et internasjonalt register. 

Hestehjelpskassa hadde pr. 31.desember 2009 lånt ut kr. 3 500 000 til Norsk Hestesenter. Lånet er 

avdragsfritt og renten er satt til 6 % fast rente. Det var ved forrige årsskifte gitt et kortsiktig likviditetslån til 

Opplæringskontoret for hestefaget. Dette er tilbakebetalt. 

Den nye stiftelsesloven har bestemmelser om 

uavhengighet for styret som muligens kan 

påvirke forholdet mellom Hestehjelpskassa og 

Norsk Hestesenter. I brev av 25.november 

2008 skriver departementet at de ikke vil 

motsette seg at Norsk Hestesenter omgjør 

Hestehjelpskassa til en egen stiftelse. Styret 

har anmodet administrasjonen å utrede både 

å integrere Hestehjelpskassa i Norsk 

Hestesenter og å opprette en egen stiftelse. 

Arbeidet med dette er i gang. 
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RESULTATREGNSKAP 2009

INNTEKTER 2 009 2 008

Renter 212 331 214 627

Sum inntekter 212 331 214 627

KOSTNADER

Andre kostnader 0 50 000

Sum kostnader 0 50 000

Til disposisjon for formålet 212 331 164 627

Som anvendes slik:

Tilføres Grunnkapitalen 21 233 16 463

Tildelinger  323 350 292 415

Fokus Unghest 100 000  

Bokprosjekt  "Hesten i vår tid" 128 350

Nord-Norsk Hestesenter, utviklingsprosjekt 40 000

Norges Fjordhestlag/FHI, internasjonalt register 55 000

Anvendes av annen egenkapital -132 252 -144 251

SUM DISPONERT 212 331 164 627

BALANSE  PR  31.12.09 2009 2008

EIENDELER

Anleggsmidler:

Utlån Note 1 3 500 000 3 500 000

Omløpsmidler:

Fordring 0 80 000

Bankinnskudd  247 392 183 411

SUM  EIENDELER 3 747 392 3 763 411

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital:

Grunnkapital 3 230 012 3 208 779

Annen egenkapital 422 380 554 632

Sum egenkapital 3 652 392 3 763 411

Kortsik tig gjeld:

Bevilgede, ikke utbetalte tilskudd 95 000 0

SUM  GJELD  OG  EGENKAPITAL 3 747 392 3 763 411

Noter

Note 1:  

Anleggsmidler bestod pr. 31.12. 09 av: 

Gjeldsbrev: 3 500 000 Utlån til Norsk Hestesenter, lånet er avdragsfritt  

Rentevilkår 6% p.a.
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