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Studenter fra ridelærerutdanningen tester ut naturridebanen.

Travtrenerstudenter i aksjon.
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INNLEDNING
Norsk Hestesenter kan se tilbake på nok et aktivt år. Inter-
essen for hest og hestehold er stadig økende, og selv om 
hestenæringen allerede i dag er en stor næring er det frem-
deles potensiale for vekst.

Hest og hestenæringen bidrar til en betydelig verdiskap-
ning og sysselsetting i samfunnet, og til trivsel gjennom 
naturopplevelser, rekreasjon og meningsfylt fritidsaktivitet 
for svært mange. Hesten er også verdifull innenfor helse og 
omsorgsarbeid og er velegnet i forbindelse med fysisk, psy-
kisk og sosial forebygging og rehabilitering. Det er styrets 
målsetting at Norsk Hestesenter skal spille en avgjørende 
rolle i utviklingen og profesjonaliseringen av hestenærin-
gen.

UTDANNING
FAGSKOLEUTDANNINGER
Ved Norsk Hestesenter er det fire fagskoleutdanninger slik 
NOKUT godkjenningen definerer det. Det er tre fagskole-
utdanninger innen ridelærerutdanningen (Ridelærer trinn 
1, trinn 2 og trinn 3) med en varighet på til sammen to år. 
Innen trav er det en godkjent fagskoleutdanning på ett år.

Rekrutteringen til fagskoleutdanningene inne ridelærer-
utdanningen er stabil, og har vært det siden utdanningene 
ble godkjent som fagskoleutdanninger av NOKUT i 2010 
med endringer i 2014/2015. Fagskoleutdanningen på trav-
trener er svakt synkende, og de siste årene er det ikke tatt 
opp maks antall studenter på dette studiet. Det er 12 studi-
eplasser på hver fagskoleutdanning.

Ridelærer
Studenter tas opp til ett toårig studium. Etter fullført og be-

stått Ridelærer trinn 1 (R1) gis det rett til å fortsette direkte 
på Ridelærer trinn 2 (R2). Bestått og fullført R2 gir rett til 
å gå videre og avslutte utdanningen på Ridelærer trinn 3 
(R3).

Høsten 2018 ble det tatt opp hele 15 studenter til ridelærer-
utdanningen som alle fullførte og bestod R1. I januar – de-
sember 2018 hadde Norsk Hestesenter fire studenter på R2, 
og fire fullførte og bestod alle eksamener. En student valgte 
å avslutte, men en annen student fra tidligere R2 kull kom 
inn igjen på R2. På R3 hadde Norsk Hestesenter våren 2018 
åtte studenter og alle bestod alle eksamener og gikk inn i 
relevante stillinger. 

Stryk i ridelærerutdanningen skjer stort sett i ridedisipline-
ne sprang og dressur. Frafallet i studiet fra R1 til R2 og R3 
har først og fremst sammenheng med at kravene i ridedis-
iplinene blir høyere på R2 og spesielt på R3, men det har 
også sammenheng med at noen ønsker å bygge inn R1 evt. 
også R2 i et bachelorløp.

Travtrener
Til travtrenerstudiet ble det i studieåret 2017/18 tatt opp ti 
studenter, ni fullførte studiet. Høsten 2018 var det 12 kvali-
fiserte søkere til travtrenerutdanningen og det ble tatt opp 
åtte studenter til det ettårige studiet. To av studentene be-
gynte av ulike årsaker ikke på studiet, og det er derfor kun 
seks studenter på travtrenerstudiet i studieåret 2018/2019.

KURS 
Det nye kurssenteret som ble kjøpt i 2017 har gitt økt over-
nattingskapasitet. Oppstallingskapasiteten er også økt i 
2018. Begge deler åpnet for ytterligere økning på kurssekto-
ren, spesielt på dagskurs og ukeskurs. Aktivitetsnivået har 
vært omtrent som i 2017, og vi dekker dagens etterspørsel 

Styrets beretning 2018
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etter overnatting og oppstalling. Det er fortsatt potensiale 
til å fylle kurssenteret med mer aktivitet i ukedagene, både 
på dagtid og med overnatting. 

Det er en eller flere aktiviteter på Norsk Hestesenter nesten 
hver helg hele året.

HEST I HELSEARBEID
I 2016 ble det bevilget midler til et forprosjekt om bruk av 
hest i helsearbeid. Prosjektet ble sluttført våren 2017 ved 
at Norsk Hestesenter utviklet et halvt års studium innen 
hesteassistert terapi som det er søkt om akkreditering av 
hos NOKUT. Opptakskravene er basert på at de som søker 
tilbudet har en sosial- og/eller helsefaglig utdanning og 
praksis. Det ble åpnet at slike kriterier kan legges til grunn 
for opptak i Forslag til ny Fagskolelov. Søknaden ble truk-
ket i 2019 etter anbefaling fra NOKUT.

TRANSPORTØRKURS NETTBASERT
Norsk Hestesenter har utviklet og tilbyr et nettbasertkurs 
for næringsmessig transport av hest. Kurset ble godkjent 
av Mattilsynet den 26. juni 2018. Kurstilbudet startet opp 
i september og i løpet av høsten 2018 har 25 deltagere be-
stått kurset.

BRANSJESTANDARD HEST
Hestebransjen har laget en godkjenningsordning som kal-
les for Bransjestandard Hest. Kravene i bransjestandarden 

bygger på offentlige lover og forskrifter, samt noen egende-
finerte bransjekrav. Systemet vil være et nyttig hjelpemid-
del for et aktivt og målrettet HMS- og kvalitetsarbeid.

Matmerk har ansvaret for drift av systemet og revisjon av 
bedriftene mens Norsk Hestesenter har ansvaret for søk-
nadsprosessen og godkjenning av bedriftene. Det ble god-
kjent fem nye bedrifter i 2018.

AVL
Norsk Hestesenter har et overordnet ansvar for avl på hest 
i Norge, med et særskilt ansvar for avl og bevaring av de tre 
nasjonale hesterasene, nordlandshest/lyngshest, fjordhest 
og dølahest. I tillegg har Norsk Hestesenter et spesielt an-
svar for dølahesten.

Norsk Hestesenter jobber daglig med avlsfaglig råd og 
støtte til organisasjoner og enkeltpersoner, samt bidrar i 
prosesser der organisasjonene ønsker det, det være seg 
i revisjoner av avlsplaner, delta i arbeidsgrupper og pro-
sjektarbeid. 

I 2018 ble reviderte avlsplanene for nordlandshest/lyngs-
hest og fjordhest godkjent. Dølahest har påbegynt prosess 
med sin avlsplan, men denne vil ikke bli ferdig før i 2019. 

I løpet av 2018 vedtok styret at Handlingsplan for de nasjo-
nale rasene skal revideres og det er nedsatt en revisjons-

Det er mange ulike aktiviteter som arrangeres på Norsk Hestesenter, slik som NM i kjøring som ble avholdt på anlegget i juli.
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gruppe som ledes av en fra styret. Norsk Hestesenter deltar 
med avlsfaglig kompetanse og sekretær. 

NASJONALE HESTERASER
Norsk Hestesenter utarbeidet for første gang i 2017 en 
nøkkeltallsrapport for nasjonale hesteraser. Det er i 2018 
utarbeidet en rapport etter samme modell, med noen til-
pasninger av innhold. Rapporten legger grunnlag for over-
våkning av utvikling av rasene over tid, i tillegg til å gi en 
oversikt over gjeldende status. 

Rapporten inneholder blant annet en kortfattet oversikt 
over avlsarbeidet, populasjonsparametre for de nasjonale 
rasene, overvåkning av innavlsutviklingen, samt tallmate-
riale som gir et bilde av aktivitet og bruk av rasene.

UTSTILLINGER OG KÅRINGER
Norsk Hestesenter arrangerer utstillinger for hopper, valla-
ker og unghester av alle raser, i tillegg kåring for alle raser 
med unntak av ponni og ridehest som arrangerer dette i 
egen regi. 

I 2018 ble det tatt i bruk en egenutviklet elektronisk inn-
meldingsløsning til utstillingene (www.hesteutstilling.no) 
som reduserer manuelle operasjoner og frigjør tid til å job-
be mer direkte opp mot utstillere, arrangører og organisa-
sjoner. 

Resultater fra utstillinger publiseres så raskt som mulig via 

nettsidene, og blir registrert for det enkelte individ i stam-
bok på nett. Informasjon fra utstillinger er av interesse for 
miljøene og det er viktig at disse er tilgjengelige. 

Egenskapsregistreringer benyttes til å beregne statistikker 
over populasjonene og kan også brukes til beregning av 
avlsverdier på sikt. Norsk Hestesenter har utstillingsstatis-
tikk for alle raser vi er registrator for, samt varm- og kald-
blodstraver og engelsk fullblod. 

Det ble stilt 961 hester på utstilling i 2018. De tre nasjonale 
rasene som Norsk Hestesenter har ansvar for utgjør en stor 
andel av disse med totalt 569 hester. Den fjerde nasjonale 
rasen, kaldblodstraveren utgjør også et stort antall med 223 
hester. De fire nasjonale raser utgjør samlet bortimot 83 % 
av de utstilte hestene på Norsk Hestesenter sine utstillin-
ger. Varmblodstraveren utgjør omtrent tre prosent, mens 
de resterende 14% er ponnier og fåtallige raser. 

NASJONALT HESTEREGISTER
Det nasjonale hesteregisteret ble etablert i juni 2017. 2018 
er dermed det første hele året registeret har vært i drift. 

Det gjennomføres jevnlig statusmøter med Mattilsynet om 
hvilke utfordringer som foreligger, både med hensyn til å 
sikre at registeret skal kunne gi et så riktig bilde av totalan-
tallet hest i Norge, samt at overføringer fra organisasjonene 
fungerer slik de skal i forhold til de gitte retningslinjer.

I løpet av 2018 er det gjort en god jobb med å få de data som 

Fjordhesten Härlii ble vist under utstillingen på Norsk Hestesenter i september.
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faktisk ligger i det nasjonale registeret så riktige som mulig. 
Det har vært jobbet med duplikatretting, og bevisstgjøring 
både hos organisasjoner og hesteeiere om viktigheten av å 
melde fra om endringer i hesters status, eksempelvis død 
og kastrering. Dette er en kontinuerlig jobb både i nasjo-
nalt register og i raseregistre hos alle organisasjoner.

Antall hester i Norge er fortsatt et uavklart spørsmål, men 
det nærmer seg et svar. Målet for 2019 er å få dataene i Na-
sjonalt Hesteregister enda mer korrekte i nært samarbeid 
med de passutstedende organisasjonene og sportsorgani-
sasjonene. 

UTSTEDTE PASS
Norsk Hestesenter har godkjenning fra Mattilsynet for å 
utstede pass til dølahester, fjordhester, nordlandshester/
lyngshester, hester av fåtallige hesteraser, og til hester 
uten kjent rase. Det er et forskriftskrav at alle hester må 
ha hestepass, og at dette skal være utstedt innen hestens 
første leveår. I 2018 ble det utstedt totalt 559 hestepass, 
derav 435 til hester med kjent rase, og 124 pass til hester 
uten kjent rase. Av de tre nasjonale rasene fikk 129 døla-
hester, 137 fjordhester og 133 nordlandshester/lyngshes-
ter utstedt pass. 

SIKKILSDALEN 150 ÅR
Landbruks- og matdepartementet har delegert ansvaret 
for hesteavlssetrene til Norsk Hestesenter. Landslaget for 
Dølahest, lokallagene og Norsk Hestesenter har i de senere 

årene inngått samarbeid om markedsføring rundt heste-
slippene.

I 2018 var det jubileum i Sikkilsdalen, 150 år etter det første 
hesteslippet. Dette ble markert med gull-logo på t-skjorte-
ne og eget jubileumsarrangement i august, i tillegg til ek-
stra markering på selve slippdagen. 

Det ble sluppet tre følger i dalen også i 2018; dølahingsten 
Svangstu Fardølen i Åkrehamna med 19 hopper, døla-
hingsten Morka Bron i Prinsehamna med 20 hopper og 
kaldblods traverhingsten Fjord Jerven med 14 hopper i 
Bristol. 

FAGUTVALG FOR AVL OG BEVARING AV 
NASJONALE HESTERASER
Utvalget har en rådgivende funksjon overfor Landbruks- 
og Matdepartementet og gir tilrådning for prioriteringer av 
avlstiltak for de nasjonale rasene og oppfølging av hand-
lingsplanen. Fagutvalget leverte våren 2018 sin tilrådning 
for prioritering av midler for arbeidet med bevaring av 
rasene i 2019 til Landbruks- og Matdepartementet. I fag-
utvalget sitter følgende personer: Gunnar Klemetsdal 
(NMBU – leder), Nils Ivar Dolvik (NMBU), Nina Sæther 
(Norsk genressurssenter), Siri Furre (Norsk Hestesenter), 
Stine Brunsberg (Landslaget for dølahest), Janne Seilen 
(Norges Fjordhestlag), Ingrid Sponheim (Landslaget for 
nordlandshest/lyngshest) og Gina Onsrud Jensen (Norsk 
Hestesenter – sekretær). 

Morka Bron var en av hingstene som ble sluppet i Sikkilsdalen i jubileumsåret.
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I løpet av 2018 har fagutvalget både arbeidet i fysiske 
møter og via telefonmøter. I tillegg avholdt fagutvalget 
høsten 2018 et dialogmøte med de tre hestesentrene, 
Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest, AS Norsk 
Fjordhestsenter og Norsk Hestesenter, samt avlsutvalge-
ne i de tre avlsorganisasjonene Landslaget for Dølahest, 
Norges Fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/
lyngshest. 

INTERNASJONALT SAMARBEID
Norsk Hestesenter er medlem av tre internasjonale orga-
nisasjoner: International Group for Equestrian Qualifica-
tions (IGEQ) – 37 medlemsland; Equestrian Educational 
Network (EEN) – 10 medlemsland (11 skoler) og European 
Trotting Schools Assocation (ETSA) 4 medlemsland. 

Årlig arrangementer
• IGEQ – konferanse for alle medlemmer. Arrangeres i

forskjellig land hvert år, og ble i 2018 arrangert i Buda-
pest, Ungarn

• EEN - studentkonkurranse for studenter fra medlems-
landene. Organiseres på rundgang i medlemslandene.

• ETSA – studentkonkurranse for studenter fra med-
lemslandene. Etter noen års opphold skal det arran-
geres i 2019.

Internasjonale prosjekter
Erasmus+ SPINE – utvikler en modulbasert utdannelse 
som skal forberede ridelærere for det internasjonale mar-
kedet. Går gjennom 3 års periode med avslutning i 2020. 

Norsk Hestesenter skal ta imot deltagere for pilot Modul 3 
med eksamen i november 2019.

Erasmus+ DIME - bygger et nettverk for å erfaringsutveks-
ling om hvordan digitale verktøy og andre metoder brukes 
til veiledning og vurdering av arbeidsbasert læring (prak-
sis) perioder for studenter i yrkesfaglig utdanning. Prosjek-
tet startet i oktober 2018 og skal gå over 2 år. 

Erasmus+ KA202 (SQUARE – Sustainability, Quality and 
Risk Management in Equine Education) – deltagelse be-
sluttet i desember 2018, planlagt prosjektperiode er sep-
tember 2019 – august 2022.

Norsk Hestesenter har også et nært samarbeid med vår til-
svarende organisasjon i Sverige – Hästnäringens Nationel-
la Stiftelse - som blant annet har ansvaret for nasjonalan-
leggene Wången, Strömsholm og Flyinge.

ØKONOMI 
Norsk Hestesenter inntektsførte i 2018 26,387 millioner 
kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Driftstilskuddet 
til Norsk Hestesenter er fastsatt av Landbruks- og matde-
partementet til å være 3,3% av Norsk Rikstoto sine netto 
spilleinntekter. Av beløpet er kroner 500.000,- spesifisert 
til ajourføring, vedlikehold og drift av det nasjonalt hes-
teregister. Bevilgningen til Norsk Hestesenter inkluderer 
i tillegg til dette 2 millioner kroner til forskning og kroner 

Fra studentkonkurransen i EEN, som i 2018 ble arrangert i Portugal.
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500.000,- til antidopingarbeid i Norges Rytterforbund.

Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kroner 
422.926,-. Styrets målsetting er at overskuddet skal være 3% 
av omsetningen for å kunne møte de utfordringer vi står 
foran. Dette er ikke oppnådd. 

Ved at driftstilskuddet er knyttet til netto omsetning i Norsk 
Rikstoto er dette uforutsigbart og det er derfor påkrevet å 
bygge opp en egenkapital for å kunne møte en eventuell 
framtidig inntektssvikt. Spillomsetningen ble i 2018 lavere 
enn budsjettert, og tilskuddet fra Norsk Rikstoto ble over 
400.000 kroner lavere enn budsjettert. Den største utfor-
dringen til Norsk Hestesenter er inntektene. Spillomset-
ningen og dermed overføringene fra Norsk Rikstoto synker 
og egeninntjeningen må økes. Målsettingen om en årlig 
egenfinansiering på 30% er ikke oppnådd.

Den varme og tørre sommeren 2018 gav rekordhøye strøm- 
og fôrpriser utover høsten og vinteren, og gjorde det kre-
vende å realisere et positivt resultat. 

Inntektene knyttet til utdanning har i 2018 vært stabile 
sammenlignet med fjoråret. Kursinntektene har gått noe 
ned, dette skyldes nedgang i studenttallet på travtrenerstu-
diet. Inntektene på overnatting og bespisning har en liten 
økning. Dette skyldes blant annet økt overnattingskapasi-
tet. De budsjetterte målene for kursinntekter, overnatting 
og bespisning ble økt for 2018 grunnet kapasitetsøkningen 
ved kjøp av Kurssenteret. Disse målene ble ikke oppnådd. 
Arbeidet med dette fortsetter og må intensiveres i tiden 

fremover. Siden overføringene til Norsk Hestesenter i årene 
fremover må antas å ikke øke, kanskje til og med synke, vil 
arbeidet med å øke inntektene på kurs, bespisning, over-
natting og å opprettholde tallet på fagskolestudenter være 
prioritert for Norsk Hestesenter.

Det er en nedgang i inntekter på registreringsavgift og hes-
tepass, men en økning på utstillingsavgift og hamneleie. 
Driftskostnadene er forholdsvis stabile.

Likviditeten er tilfredsstillende.
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

KOMMUNIKASJON
I 2018 hadde nettsiden, www.nhest.no, ca. 240.000 besøk 
(antall som har gått inn på siden). Dette genererte nesten 
1,2 millioner sidevisninger. Det mest populære på nettsi-
den var utstillingssidene (særlig resultatene) og søk etter 
hest. Avl/registrering, kurs og utdanning ligger også høyt 
oppe. Av enkeltsider var «Hesteslipp i fjellet» en av de mest 
populære, mens artikkelen «Forskriftsmessig vaksinering 
av hest» var den mest leste nyhetssaken. Avlsplaner og re-
sultatene fra hingstekåringa på Stav var de sidene leserne 
brukte mest tid på. I 2018 ble det produsert 129 nyhetssa-
ker på nettsiden.

Facebook økte i 2018 til nesten 8.880 likere, og det ble pro-
dusert 351 statuser/oppdateringer på vår facebook-side i 

150-årsjubileumet i Sikkilsdalen var den enkeltsaken som fikk flest medieoppslag i 2018.
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løpet av året. Et populært fast innslag er «Ukas arkivbilde» 
hvor Norsk Hestesenter publiserer et gammelt bilde fra 
vårt rikholdige arkiv. Facebook var også en viktig kanal un-
der salmonellautbruddet våren 2018.

Norsk Hestesenter har en egen Instagramkonto, og denne 
begynte vi å jobbe mer målbevisst med i 2018. Et av resul-
tatene er en fordobling i antall følgere i løpet av året, og ved 
utgangen av året var antallet 2.182. 

I løpet av 2018 har vi registrert 55 medieoppslag relatert til 
Norsk Hestesenter. Flest oppslag fikk 150-årsjubileumet i 
Sikkilsdalen, et resultat av intensivt arbeid opp mot media.

I forbindelse med jubileet ble det også produsert et rikhol-
dig jubileumsmagasin.

Norsk Hestesenter jobber målrettet med å fronte våre na-
sjonale raser i all kommunikasjon, med et ekstra fokus på 
dølahesten. Dette gjelder alt fra bilder på Instagram til me-
dieoppslag.  

Norsk Hestesenter er samarbeidspartner i Stiftelsen Häst-
forskning, og har ansvar for en del av kommunikasjonsar-
beidet der. I november ble Årets Hesteforskningsprosjekt 
utdelt på Gardermoen, og det norsk-svenske samarbeids-
prosjektet ”Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired 
Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?” 
fikk tildelt prisen. I tillegg til nyhetssaker om forskning, ble 
det i 2018 sendt ut tre nyhetsbrev.

ANLEGGET
Norsk Hestesenter eier et betydelig anlegg som er tilrette-
lagt for de fleste hesteaktiviteter. Norsk Hestesenter dispo-
nerer over 300 dekar (eid og leid). Anlegget består av rundt 
20 bygninger på til sammen over 10  000 m2, med blant 
annet tre ridehus, stallplass til nesten 150 hester, internat 
og kurssenter med overnattingskapasitet. Det er ride- og 
kjøreløyper over hele anlegget, kjørebane og kjørehinder. 
I tillegg er det utendørs sprangbane, dressurbane, islands-
hestbane (ovalbane), naturridebane og feltritthinder over 
hele anlegget. Det er også travbane, to rettstrekk og to skrit-
temaskiner.

Norsk Hestesenter er det nasjonale kompetansesenter for 
avl og utdanning av hestepersonell, og bør derfor fremstå 
som et moderne anlegg til bruk i utdanning og sport. Mye 
av bebyggelsen er av eldre dato og anlegget har derfor be-
hov for betydelig vedlikehold i årene som kommer.

ORGANISASJON
Stiftelsens hovedkontor ligger i Østre Toten, og er i henhold 
til formålsparagrafen det øverste faglige senter for utdan-
ning av hestepersonell og det øverste faglige senter for avl 
av hest i Norge. Norsk Hestesenter hadde ved årsskiftet 32 
ansatte fordelt på 28 årsverk.

I 2018 gikk rektor gjennom de siste 10 årene, Arne Amlien, 

Anlegget til Norsk Hestesenter er tilrettelagt for de fleste hesteaktiviteter, her fra et Skeid-stevne.
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av med pensjon. Også direktør Vegard Thune trådte inn i 
pensjonistenes rekker ved årets slutt, etter nesten 27 års 
lang og tro tjeneste for hestens fremme i Norge. Styret har 
tilsatt Cecilie Gaarder Skaug som hans arvtager og hun til-
trer ved årsskiftet. Som følge av at det skiftes ut to ledende 
stillinger ved Norsk Hestesenter i løpet av relativt kort tid, 
har det blitt gjort noe omorganisering. Den nye direktøren 
vil derfor også være rektor.

STYRET
Styret har i 2018 bestått av:
Bente Odlo (leder), Trond Olav Salte (nestleder), Camilla 
Rostad, Morten Aasen, Vidar Heggheim, Ingrid Sponheim 
og Cecilie Bråthen (ansattes representant). Første varare-
presentant Linn Waaler Rønning møter fast i styret. 

Styret har hatt fem møter (ett sirkulært) og behandlet 42 
saker.

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet har hatt ett møte i 2018. Representant-
skapet har avgitt uttalelse om årsregnskap og årsberetning. 

Camilla Skotvedt er representantskapets ordfører og Kristi-
an Bakken er varaordfører.

ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ
Norsk Hestesenters virksomhet medfører ingen negativ på-
virkning av det ytre miljø. Arbeidsmiljøet i bedriften ansees 
som tilfredsstillende.

Langtidsfraværet var på 4.1%, korttidsfraværet er stabilt 
lavt .

LIKESTILLING
Norsk Hestesenters styre i 2018 har hatt en kvinneandel på 
57%. Representantskapet har hatt en kvinneandel på 50%. 
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 69%.

ANSATTE, RÅD OG UTVALG
Styret vil takke de ansatte for vel utført arbeid i beret-
ningsåret og vil rette en spesiell takk til rektor og direk-
tør for deres arbeid med å utvikle Norsk Hestesenter over 
mange år. 

Styret vil likeledes takke stifterorganisasjonene, represen-
tantskapet, råd og utvalg for godt samarbeid og vel utført 
arbeid til fremme av hesteholdet.

Direktør Vegard Thune gikk av med pensjon ved årets slutt.
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FRAMTIDA
Norsk Hestesenter er det nasjonale kompetansesenter for 
hest i Norge. Siden starten i 1986 har antall hester økt og 
behovet for kompetanse er større en noen gang. Styret vil 
derfor også i året som kommer styrke utdanningstilbude-
ne. Kunnskap må læres og ferdigheter innøves.

Norsk Hestesenter har ikke lenger noen myndighetsrolle 
i hesteavlen. Som det overordnede kompetansesenteret 
for hesteavl har Norsk Hestesenter nå et ansvar for å yte 
rådgivende tjenester overfor Mattilsynet, øvrige myndig-
heter, hesteavlsorganisasjonene, hesteeiere og andre med 
interesse for hesteavl. Overfor Mattilsynet har Norsk He-
stesenter en forvaltningsstøttende funksjon som først og 
fremt handler om å gi avlsfaglige innstillinger i forhold til 
endringer i avlsplaner for de ulike hesterasene. Dette har 
krevd evne til omstilling og nytenkning som også vil være 
viktig i årene fremover. 

Norsk Hestesenter har et spesielt ansvar for de nasjonale 
hesterasene. Et felles trekk i Norge så vel som i våre nabo-
land og Europa for øvrig er at bedekningstallene for samt-
lige hesteraser har gått ned. Det finnes neppe noe enkelt 
svar på den krevende situasjonen vi står overfor når det 
gjelder de nasjonale rasene, men det er en forsiktig opti-
misme å spore. Bedekningstallene har stabilisert seg og 
viser en svak økning. De tiltakene som er iverksatt synes å 
virke.

Spillomsetningen og dermed overføringene fra Norsk Rik-
stoto til Norsk Hestesenter synker og egeninntjeningen må 
økes. Styret har tro på at kurssenteret og økt oppstallings-
kapasitet skal bidra til økt aktivitet i årene fremover og at 
Norsk Hestesenter også i årene som kommer vil utvikle seg 
positivt og skape aktivitet for nye generasjoner.

Starum, 22. mai 2019
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Statistikk

Ridelærere Travtrenere

Søkning 57 16

Studenter totalt vårsemesteret 15 9

Studenter totalt høstsemesteret 21 10

Antall fullført vårsemesteret 13 8

Antall fullført høstsemesteret 19 10

Ridelærer og travtrenerutdanning Kortere kurs, stevner og øvrige arrangement 
ved NHS 2018

Kurs 2017 2018

NHS egne kurs 18 19

NHS ( Valle VG 1 og VG 2) 22

NHS/DNT oppdretterseminar 1

NMBU 1 1

Opplæringskontoret 2 3

Starum Hestesportsklubb 21 26

Kuskeringen / Vestby Hesteklubb 3 1

Østmarka rideklubb 1

DNT ponnitrav / ungdomssamling 1 2

Pelles Salmakerlag 1 1

Norsk Oldenburgerforening 1 1

Sleipnir Islandshestklubb 1 1

Vestoppland Dølahestlag 2 1

Norges Rytterforbund 4 4

Kjørekurs Olaf Nyby 4 8

Feltritt treningsleir 1 3

Det Ridende Politi 1

Hundetrening 8 20

Norges Hovslagerforening 1 1

Lions Østre Toten 1

Integrert Ridkonst 1 2

NPA ponnikåring 1 3

Hedmark Fjordhestlag 1

PRE kåring og championat 1 1

Oppland Rytterkrets 1

Dressurkurs v/Frida Aksnes 3

Hest og helse 2

Norsk Varmblod kåring/årsmøte/seminar 1

Clinic Luc Cornille 1

NIHF Inspirasjonsgruppe 2

Toten Hestesportsklubb lands. dressur 1

Skjåk Hestelag NM Kjøring 1

Gjøvik Rideklubb 2

Fagforum for terapirridning 1

Totalt 78 98
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År Dølahest Fjordhest
Nordlandshest/
lyngshest Kaldblodstraver

2007 408 399 197 1359

2008 383 398 210 1434

2009 356 343 141 1244

2010 323 300 126 1222

2011 272 215 100 1113

2012 265 228 97 1011

2013 226 204 116 921

2014 176 150 179 883

2015 226 242 146 892

2016 235 253 170 926

2017 236 230 130 954

2018 238 279 146 885

Bedekte hopper

Kurs 2017 2018

NHS egne kurs 18 19

NHS ( Valle VG 1 og VG 2) 22

NHS/DNT oppdretterseminar 1

NMBU 1 1

Opplæringskontoret 2 3

Starum Hestesportsklubb 21 26

Kuskeringen / Vestby Hesteklubb 3 1

Østmarka rideklubb 1

DNT ponnitrav / ungdomssamling 1 2

Pelles Salmakerlag 1 1

Norsk Oldenburgerforening 1 1

Sleipnir Islandshestklubb 1 1

Vestoppland Dølahestlag 2 1

Norges Rytterforbund 4 4

Kjørekurs Olaf Nyby 4 8

Feltritt treningsleir 1 3

Det Ridende Politi 1

Hundetrening 8 20

Norges Hovslagerforening 1 1

Lions Østre Toten 1

Integrert Ridkonst 1 2

NPA ponnikåring 1 3

Hedmark Fjordhestlag 1

PRE kåring og championat 1 1

Oppland Rytterkrets 1

Dressurkurs v/Frida Aksnes 3

Hest og helse 2

Norsk Varmblod kåring/årsmøte/seminar 1

Clinic Luc Cornille 1

NIHF Inspirasjonsgruppe 2

Toten Hestesportsklubb lands. dressur 1

Skjåk Hestelag NM Kjøring 1

Gjøvik Rideklubb 2

Fagforum for terapirridning 1

Totalt 78 98

Hester vist på utstilling i perioden 2000-2018
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