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Innledning

Norsk Hestesenter kan se tilbake på et aktivt år, men 
også et helt spesielt år. Det offentliges krav til avls-
godkjenning for hingster ble foreslått fjernet med 
virkning fra 2015. Et mer enn 150 år gammelt regime 
er derved over. Ansvarsoverføringen fra det offentlige 
til avlsorganisasjonene er imidlertid i tråd med ut-
viklingen hos andre husdyrarter.

Hest og hestesport utgjør i dag en av våre mest pop-
ulære fritidsaktiviteter. Hesten har en viktig sosial, 
kulturell og økonomisk betydning i samfunnet. I den 
senere tid har innsikten om hestens betydning for 
menneskets velferd økt. Hesten brukes til habilitering 
og rehabilitering for funksjonshemmede og menne-
sker med sosiale problemer. Nye arbeidsplasser, ofte 
på landsbygda, skapes rundt hesten og hesteholdet. 
Det stiller hestenæringa overfor nye muligheter og 
krav.

Utdanning

Vi lever i et utdanningssamfunn hvor utdanning og 
kompetanse i stadig større grad blir etterspurt. Ut-
danning er viktig for å heve kvaliteten innenfor alle 
deler av yrkes- og samfunnslivet. Det gjelder også in-
nenfor hestebransjen.  Norsk Hestesenter har i 2014 
på ulike måter bidratt til å heve kompetansen i næ-
ringa. Kvalifiserte og kompetente yrkesutøvere er helt 
nødvendig for at næringa skal ha en positiv utvikling 
og et godt omdømme.

Norsk Hestesenter har fagskoleutdanninger som 
er godkjent av NOKUT i henhold til Lov om Fag-
skoleutdanning. NHS hadde ved inngangen til 
2014 godkjenning av NOKUT for ridelærerutdan-
ning  (trinn 1,2 og 3 på til sammen et og et halvt 
år), travtrenerutdanning over et halvt år og ga-
lopptrenerutdanning over et halvt år. I løpet av første 

kvartal 2014 ble travtrenerutdanningen godkjent  
utvidet til ett år og den nye ettårige utdanningen 
startet opp høsten 2014. De viktigste endringene i 
planen er at det er innarbeidet 6 ukers praksis og at 
prosjektoppgaven med selvvalgt tema er vesentlig 
utvidet. 

Galopptrenerutdanningen har vært utlyst to gang-
er i 2012 med to søkere og i 2013 med tre søkere. 
Studiet har ikke vært igangsatt og det ble ikke utlyst 
i 2014. Søkningen til de to fagskoleutdanningene 
har gått tilbake. Dette gjelder særlig travtrenerut-
danningen. Hva dette skyldes har vi ikke en god 
forklaring på, men i tider med større arbeidsløshet 
og press i økonomien er det en klar tendens til at 
flere søker de tradisjonelt «sikre» yrkene innen for 
eksempel helse og skole. Til 12 plasser i ridelære-
rutdanningen var det 52 søkere, og til 12 plasser i 
travtrenerutdanningen 13 søkere. De fleste som søker 
ridelærerutdanningen og travtrenerutdanningen har 
studiekompetanse med hestefaglig realkompetanse. 
I 2014 har  begge utdanningene hatt 2 studenter som 
tidligere har vært lærlinger hos oss og som har avlagt 
fagbrev. Til ridelærerstudiet har det gjennomgående 
bare vært kvinner som har søkt de senere årene, men 
i 2014 hadde vi to menn som søkte og en ble tatt opp 
som student. 

Når det gjelder travtrenerstudiet har det de siste 
årene vært et klart overtall av kvinner som har søkt 
og kommet inn. I studieåret 2014/2015 er det 6 kvin-
ner og 3 menn på travtrenerutdanningen. 

I 2014 har vi hatt 89 ulike arrangement på Starum 
mot 83 i 2013. NHS har gjennomført 33 kurs (25 + 
2 +6) mot 24 kurs i foregående år. Deltakerantallet 
på kursene er økt fra 436 i 2013 til 810. Dette skyl-
des både en generell økning på de ordinære kurs og 
svært god oppslutning omkring grovfôrseminaret 
som samlet over 200 deltakere. 

Når det gjelder deltakerantallet for kurs og arrange-
menter som organisasjonene arrangerer på vårt an-
legg har vi ikke helt sikre tall, men det ligger mellom 
1150 – 1200. Det innebærer en oppgang i forhold til 
de to foregående år. Til sammen har vi i 2014 hatt ca. 
2000 kurs-/stevnedeltakere - en oppgang på ca. 500.

STYRETS BERETNING 2014
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Forskning

Det svensk/norske forskningssamarbeid om 
hesteforskning som ble etablert i 2009 videreføres 
for en ny periode. De norske partene er 
Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Norges 
Forskningsråd og Norsk Hestesenter. Økonomisk 
ramme opprettholdes på samme nivå som tidligere, 
dvs. en årlig ramme på 6 mill. kroner.  

På norsk side ble to nye medlemmer valgt inn i styret 
i Stiftelsen Hästforskning. Det er styreleder i NHS, 
Anne Kathrine Fossum og Amund Johnsrud fra 
Norges Bondelag. Arne Amlien sitter fortsatt i styret 
som etter de nye statuttene skal bestå av tre norske og 
fire svenske medlemmer.

Midler til hesteforskning ble utlyst med søknadsfrist 
1. oktober. Utlysningen omfattet temaer innen
veterinærmedisin, landbruk og hest i relasjon til 
samfunn. Søknader med svensk/norsk samarbeid 
prioriteres. Det kom inn 51 søknader. Stiftelsen 
Hästforskning bevilget nærmere 9 mill. kroner til 
ni nye og sju pågående hesteforsknings-prosjekter. 
Av de nye prosjektene er seks svenske og tre 
norske. De tre nye forskningsprosjektene som er 
norske vil ledes fra NMBU på Ås. Stikkord for de 
tre prosjektene er polynevropati (en sykdom som 
rammer nervesystemet), leddinfeksjoner hos føll og 
genforskning på fjordhest.

Avl

Norsk Hestesenter har gjennom Forskrift om 
godkjente dyr av hestefamilien vært delegert 
myndighet fra Landbruks- og Matdepartementet til å 
forestå kåring av hingster og godkjenne avlsplaner 
for de ulike raser. Avlssesongen 2014 ble gjennomført 
under gjeldende forskrift med myndighetspålagt 

kåring av hingster.

I august 2014 varslet Landbruks- og 
Matdepartementet at kåringssystemet ikke lenger 
skal inngå som en del av det nasjonale regelverket 
og ikke lenger være et offentlig anliggende. Forslag 
til endret forskrift der kåringsbestemmelsene er 
fjernet, ble sendt på høring til organisasjonene.  Den 
nye forskriften trådte i kraft fra 15.januar 2015.

Det er nå Mattilsynet som skal føre tilsyn og fatte 
vedtak når det gjelder godkjenning av avlsplaner.

NHS inviterte i fjor høst alle godkjente 
avlsorganisasjoner til dialogmøte der tema var 
konsekvensene av denne forskriftsendringen, og 
hvilken rolle organisasjonene ønsker at Norsk 
Hestesenter skal ha framover innen avlsfeltet. Den 
klare oppfordringen er at Norsk Hestesenter fortsatt 
skal fungere som et fagsenter for hestenæringa, og 
ivareta rollen som tjenestetilbyder av blant annet 
dommerutdanning, utstillinger og opplysningsarbeid 
innen hesteavl.

Norsk Hestesenter er stambokfører for de tre 
nasjonale rasene og for de fåtallige rasene. 
Fødselstallene for de tre nasjonale rasene er 
bekymringsfulle og kritisk lave. 

Når det gjelder rapporterte bedekningstall ved 
årsskiftet fortsetter nedgangen for dølahest 
og fjordhest fra 2013 til 2014, mens det for 
nordlandshest/lyngshest kan ses en gledelig økning 
i antall bedekte hopper. Alle raser er fortsatt under 
grensen for det som anses som kritisk truet.

Det er en nedgang i antall viste dyr på utstilling for 
alle raser både for hingster, hopper og unghest. I seg 
selv er dette en uheldig utvikling, men tallene må ses 
i sammenheng med at også fødselstallene går ned.
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På bakgrunn av den bekymringsfulle utviklingen 
for de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og 
nordlandshest/lyngshest, er det utarbeidet en egen 
handlingsplan for disse rasene. I handlingsplanen 
er det konkretisert flere tiltak for perioden 2011-
2020, blant annet for utvikling og forbedring av 
utstillingene. I 2014 ble det prøvd ut en ny form for 
utvidet bruksvurdering av hingstene for de nasjonale 
rasene, som erstatning for de tidligere 5-ukers utvida 
bruksprøver. Videre har det gjennom året vært jobbet 
kontinuerlig sammen med avlsorganisasjonene om 
å se på tiltak for å fremme og bevare rasene f.eks ved 
hjelp av innavlsberegning og metoder for genetisk 
bevaring av avlsmateriale. 

Hesteavlssetrene

Landbruks- og Matdepartementet har delegert 
ansvaret for hesteavlssetrene til Norsk Hestesenter.  
Hesteavlssetrene er en viktig del av historien både i 
forhold til hestefag og kultur. Styret anser at stiftelsen 
har et spesielt ansvar for Sikkilsdalen. NHS har et 
godt forhold til de to øvrige brukerne i Sikkilsdalen, 
Det Kongelige Hoff og Sikkilsdalsseter. I Sikkilsdalen 
ble det i 2014 sluppet to dølahingster, Moprins og 
Kristian Svart i tillegg til kaldblodstraveren Prins 
Juventus. Sett i forhold til totalt antall bedekte hopper 
for dølahest er oppslutningen tilfredsstillende. 
Tronhus er utleid til Akershus dølahestlag.

Hesteavlsseteren i Sikkilsdalen ble tildelt Olavsrosa 
fra Norsk Kulturarv i 2014. Overrekkelsen skjedde 
på slippdagen. Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt 
«opplevingar av særleg høg standard, med omsyn 
både til kulturhistorie og formidling.»

Bransjestandard

Bransjestandard hest er et kvalitetssystem utviklet 
av og for hestenæringa. Målet er å ivareta god 
hestevelferd og et trygt og godt miljø for ansatte og 
kunder/brukere.

Det er laget en veileder med sjekkliste etter samme 
mal som Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). 
Bransjestandard hest består av KSL standard 1 
(Generelle krav til gården), 2 (Helse, miljø og 
sikkerhet) og 12 (Hest i næring). Kontrollfunksjonen 
vil bli ivaretatt av Matmerk sine revisorer, men 
det er NHS som er ansvarlig for å administrere 
godkjenningsordningen.

Norsk Hestesenter har fått økonomisk støtte av 
Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 
(KIL) for å lage et kurs om kvalitetssikring av 
hestevirksomheter. Kurset tilfredsstiller kravene til 
lovpålagte HMS-kurs for ledere av en hestebedrift 
og er obligatorisk for de som ønsker å være med i 
godkjenningsordningen. Til sammen har over 50 
personer deltatt på kurset i 2014.

De første søknadene om godkjenning kom høsten 
2014 og de første bedriftene vil bli godkjent i løpet av 
våren 2015.

Internasjonalt samarbeid

Norsk Hestesenter er medlem av tre internasjonale 
organisasjoner; International Group for Equestrian 
Qualifications(IGEQ); Equestrian Educational 
Network (EEN) og European Trotting Schools 
Association (ETSA). NHS sto som vertskap for 25 
instruktører og studenter  fra EEN i februar 2014.  
Deltagerne kom fra seks europeiske land. Norsk 
Hestesenter har også et nært samarbeid med vår 
tilsvarende organisasjon i Sverige – Hästnäringens  
Nationella Stiftelse - som bl.a. har ansvaret for 
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nasjonalanleggene Wången, Strömsholm og Flyinge.

Økonomi

Norsk Hestesenter mottok i 2014 23.9 millioner 
kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Norsk 
Rikstoto ble av Landbruks- og Matdepartementet  i 
2014  pålagt å overføre  3.3% av netto omsetning 
til hesteformål. I tillegg til bevilgningen til Norsk 
Hestesenter ble det innenfor rammen bevilget 2 
millioner kroner til forskning og kr.500.000 til 
dopingarbeid i Norges Rytterforbund. 

På grunn av omsetningssvikt i totalisatorspillet 
ble vår bevilgning redusert med 1.1 mill.kr. i 
2014 i forhold til 2013. Ved at driftstilskuddet til 
NHS i framtida skal være en prosentsats av netto 
spilleomsetning vil vi bli mer avhengig enn tidligere 
av totalisatorspillet.

Kursinntektene har økt i 2014, det skyldes i hovedsak 
flere avholdte kurs enn året før. Det er en svak 
nedgang i inntekter fra avlsadministrasjon, mens 
øvrige inntekter har økt. 

Kostnadene er under budsjett, med unntak av 
tilskudd til hesteavlen som er opprettholdt på samme 
nivå.

Det er utarbeidet gode rutiner for å sikre 
god kostnadskontroll. Styret vil berømme 
administrasjonen for god økonomistyring og 
budsjettdisiplin. Likviditeten er i stadig forbedring.

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 
260.986.  Styret er tilfreds med at regnskapet er gjort 
opp med overskudd, men for å møte de utfordringer 
vi står foran er målsettingen at overskuddet skal bli 
større i årene som kommer. Målsettingen er 3%. 
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 
drift.

Kommunikasjon

NHS og våre aktiviteter har vært omtalt i en rekke 
medier i løpet av 2014. I tillegg har vi et godt 
samarbeid med mange av stifterorganisasjonenes 
egne publikasjoner. NHS har dessuten styrket 
samarbeidet med hestesportens eget medieselskap 
Equus Media.

Et aktivt arbeid med våre egne nettsider i samspill 
med sosiale medier som Facebook og Instagram 
sikrer synlighet rundt NHS’oppgaver året rundt. 

Avisa Nationen har bevisst satset mer på hestestoff 
i 2014 enn tidligere år, og har i flere omganger hatt 
fokus på våre kurs og utdanninger, de nasjonale 
hesterasene og vår nye Bransjestandard Hest. 

En undersøkelse fra NHS om at unge kvinner 
inntar travsporten ble gjengitt i VG (på papir og 
i tv) og i en rekke medier over hele landet. Bladet 
Hestesport har i økende grad tatt inn NHS-stoff, 
der artikler om både ridelærerutdanningen og de 
tre nasjonale hesterasene har kommet på trykk. Et 
annet arrangement som etter hvert begynner å bli 
godt etablert er kaldblodshelga på Biri i november, 
der skoleklasser fra hestefaget over hele Sør-Norge 
møter opp i regi NHS. Over 150 elever deltok, og det 
er rekord.

Også i 2014 var kurskatalogen for det påfølgende 
året klar tidlig på høsten. Effekten av å satse på å lage 
en profesjonell kurs-og utdanningskatalog som er 
tilgjengelig både på papir og digitalt har vist seg å 
være en god investering i form av økt pågang til våre 
kurs og utdanningstilbud og dermed økte inntekter 
for NHS.

Temaet Hest i trafikken har hatt økt fokus dette året, 
og på slutten av 2014 fikk NHS en bevilgning på kr 
220 000 fra Samferdselsdepartementet til et digitalt 
kursopplegg som skal favne bredt fra hestefolk til 
sjåfører. 

Anlegget

Norsk Hestesenter eier et betydelig anlegg som 
passer for de fleste hesteaktiviteter. Eiendommen 
er på 212 dekar bestående av 17 bygninger, hvorav 
5 staller med 144 stallplasser og to ridehus. Det 
eldste ridehuset ble bygd av okkupasjonsmakten 
under andre verdenskrig. NHS skal være det 
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nasjonale kompetansesenter for avl og utdanning 
av hestepersonell, og bør derfor fremstå som et 
moderne og godt vedlikeholdt anlegg til bruk i 
utdanning og sport.

Ser vi bort fra kontorbygget og en ridehall som er 
av relativt ny dato, har anlegget behov for betydelig 
årlig vedlikehold. I løpet av året er garderobeanlegg 
på internatet utbedret og fornyet, tredemølle til 
travstudiet er anskaffet og luftegårder er utbedret og 
økt i antall.

Det er vedtatt å bygge et tredje ridehus. Landbruks- 
og Matdepartementet, Oppland fylkeskommune 
og Østre Toten kommune bidrar økonomisk. 
Planleggingen er godt i gang. Bygget får en ridebane 
på 70x 25 meter med tribuneplasser og kantine. 
Bygget vil stå ferdig høsten 2015.

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. 
Norsk Hestesenter hadde ved årsskiftet 32 ansatte.

Styret

Styret har i 2014 bestått av: 

Anne Kathrine Fossum (leder), Atle 
Larsen(nestleder), Per Kolnes, Torgeir Svalesen, 
Camilla Rostad, Morten Aasen og Cecilie 
Bråthen(ansattes representant). Bråthen har 
fødselspermisjon fra 1.november og i hennes sted 
møter Hanne Dahl Lien. Første vararepresentant 
Janne Seilen møter fast i styret. Vararepresentant Karl 
Gamme har også møtt på enkelte møter. Styret har 
hatt 6 møter (hvorav 2 sirkulære) og behandlet 47 
saker. 

Anne Kathrine Fossum er oppnevnt av Landbruks- 
og Matdepartementet som styreleder.

Representantskapet

Representantskapet har hatt 1 møte. 
Representantskapet har avgitt uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning. Camilla Skotvedt er 
representantskapets ordfører med Kjell Horten som 
varaordfører.

Arbeidsmiljø og ytre miljø

Norsk Hestesenters virksomhet medfører ingen 
negativ påvirkning av det ytre miljø. Arbeidsmiljøet 
i bedriften ansees som tilfredsstillende. 
Langtidsfraværet er på 5,5 %, mens korttidsfraværet 
er stabilt lavt og utgjorde 1.3 %.

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 2014 har hatt en 
kvinneandel på 43 %. Representantskapet har 
hatt en kvinneandel på 36 %. 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 65 %.

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 

Norsk Hestesenter går en spennende og utfordrende 
tid i møte. I 2016 er det 30 år siden stiftelsen ble 
etablert. Stiftelsen har i alle disse årene forsøkt å 
oppfylle formålsparagrafen om å fremme kvaliteten  
på hesteholdet og hesteavlen ved aktivt arbeid, 
og være det høyeste faglige senter for avl og for 
utdanning av hestepersonell i Norge.

Hesteaktiviteter gir god helse, positive fritids- 
og friluftsopplevelser. Det er økt etterspørsel 
etter aktiviteter og opplevelser med hest, og det 
er ikke noe som tyder på at denne utviklingen 
vil avta. De som skal drive aktivitetene trenger 
solid fagkunnskap, noe som innebærer at Norsk 
Hestesenter vil ha en sentral rolle også i årene som 
kommer.

Norsk Hestesenter deltok i 2014 på et hesteseminar 
på Stortinget, og møtte i næringskomiteen i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Styret 
vil fortsette arbeidet med å synliggjøre hestens 
betydning i samfunnet.

Norsk Hestesenter har ikke lenger noen 
myndighetsrolle i hesteavlen. Arbeidsoppgavene vil 
derfor endres til å være i en tilbyder/rådgiverrolle. 
Dette vil kreve evne til omstilling og nytenkning. 
Stiftelsen må tilby de tjenester organisasjonene har 
behov for.

Hestenæringen er en næring med muligheter, 
men hestenæringen er på samme måte som andre 
næringer prisgitt markedskreftene. For noen går 
det bedre enn andre. Et felles trekk i Norge så 
vel som i våre naboland og Europa for øvrig er at 
bedekningstallene for samtlige hesteraser går ned. 
Det finnes neppe et enkelt svar på den krevende 
situasjonen vi står overfor når det gjelder de 
nasjonale hesterasene. Men for å lykkes må alle 
parter som har interesse for hestenæringen trekke 
sammen.     

Starum, 3.juni 2015
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Statistikk

Ridelærer og Travtrenerutdanning 
Resultat 

Ridelærere Travtrenere 
Søking 52 13 
Studenter totalt 
vårsemesteret 9 0 
Studenter totalt 
høstsemesteret 17 9 
Antall fullført 
vårsemesteret 7 0 
Antall fulført 
høstsemesteret 16 0 

Kortere kurs, stevner og øvrige arrangement ved NHS 
Kurs Antall 
NHS 25 
NHS (Valle VG1, VG2) 2 
NHS kurs for DNT 6 
NMBU 4 
Opplæringskontoret 4 
Starum Hestesportsklubb 23 
Kuskeringen/Vestby kjøreklubb 4 
Skedsmo ride og kjøreklubb 1 
Ponnitrav Hedmark/Oppland 1 
Pelles Salmakerlag 1 
Hest og Helse 2 
Norsk Oldenburgerforening 4 
Leiknir Islandshestklubb 3 
Vestoppland Dølahestlag 1 
Norges Rytterforbund 1 
Landslaget for N/L hest 1 
Paint/westernkurs 1 
Feltritt treningsleir 1 
Seminar NHS 1 
Norsk Islandshestforening 2 
Riddersamling 1 
Tils.   89 
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Fjordhest Dølahest Nordlandshest/lyngshest

Fødte føll: 

År Fjord-hest Døla-hest Nl-hest 
Vbl 

ridehest 
Vbl 

traver 
Kbl 

traver 
Eng 

fullblod Ponnier 
Islands-

hest 
Fbl 

araber 
Lipiz-
zaner 

Øvrige 
raser 

Sum 
alle 

raser 
2005 227 250 169 138 692 810 49 466 49 5 2855
2006 204 251 174 129 739 804 60 416 493 58 6 50 3384
2007 222 243 163 147 785 839 47 448 509 59 3 34 3499
2008 216 263 141 145 865 906 49 417 471 53 6 69 3601
2009 228 217 126 171 848 936 44 340 506 36 8 74 3534
2010 198 219 86 * 817 836 48 434 460 40 3 57 3198
2011 156 195 99 * 704 807 52 383 413 24 5 41 2879
2012 127 160 70 156 634 731 39 338 338 23 5 48 2669
2013 119 150 69 120 591 656 44 303 303 12 1 31 2399
2014 111 129 79 *1 574 572 33 136 283 *1 0 13 1930

* ikke oppdaterte opplysninger Med forbehold om at alle fødselstall er innrapportert 

Fødte føll alle raser 2005 - 2014
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Norsk Hestesenter 
nhest@nhest.no 
www.nhest.no 
Tlf 61 16 55 00




