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STYRETS BERETNING  

 

Hesten og hestenæringen bidrar til en betydelig verdiskapning 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, psykisk og sosial forebygging og rehabilitering. Selv om hestenæringen allerede i 

dag er en stor næring er det et betydelig potensiale for vekst. Det er styrets målsetting at 

Norsk Hestesenter skal spille en avgjørende rolle i utviklingen og profesjonaliseringen av 

hestenæringen. 

Forskning 

Målet med hesteforskning er å øke verdiskapningen i næringen, bedre hestevelferden og 

bedre kvaliteten i hesteholdet gjennom ny kunnskap. 

Samarbeidsavtalen  mellom Svensk Hestforskning og Norges Forskningsråd som ble inngått 

i 2009 har etter styrets mening bidratt til å styrke hestenæringen generelt både i form av tilført 

kompetanse og økt positivt omdømme. Avtalen ble inngått for tre år. I desember 2011 ble det 

besluttet å tildele midler til i alt 16 pågående og 11 nye svenske prosjekt 18.9 mill SEK og 4 

pågående og 2 nye norske prosjekt med en ramme på 5.8 MNOK. Inkludert her ligger ett nytt 

svensk-norsk prosjekt og av de pågående prosjektene er 3 norsk-svenske og 4 svensk-

norske. hesteforskningsprosjekter i begge land. 

Utdanning 

Styret mener tilgangen på kvalifiserte og kompetente yrkesutøvere er avgjørende for hesten-

æringens videre utvikling. En forutsetning for å kunne tilby hestenæringen velkvalifisert per-

sonell er at fagene utvikles og at utøverne kan tilbys et godt arbeidsmiljø og akseptable løn-

ninger. Det er styrets målsetting at forholdene skal legges til rette for at det utdannes perso-

nell som næringen har behov for. 

Norsk Hestesenter har i de siste årene lagt ned mye arbeid for å øke kompetansen i heste-

Norge.  Norsk Hestesenter driver en privat fagskoleutdanning, og utdanningstilbudene  er  

tilpasset lov om fagskoleutdanning.  Det er nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT) som godkjenner de ulike utdanningstilbudene. I tillegg til ridelærer I,II, III og travtre-

nerutdanningen som er akkreditert ble galopptrener utdanningen godkjent av NOKUT i 

2011.Søknad for godkjenning ble sendt for Hestehold og driftsledelse i februar 2012. 

Antall søkere til utdanningene har vist en svært positiv utvikling de senere år. Til de 12 plas-

sene i ridelærerutdanningen høsten 2011 var det over 6 søkere bak hver studieplass. Dette 

er et så høyt tall at det knapt finnes tilsvarende søkertall innenfor fagskoleutdanning. 

NHS har fått til gode samarbeidsavtaler med UMB og Høgskolen i Hedmark når det gjelder å 

innpasse ridelærerutdanningen i videre studier. Vi har i 2 år hatt en avtale om at Ridelærer (I) 

kan innpasses i bachelorstudiet ved UMB. Studentene kan da gjennomføre studiet ved UMB 

på 2 ½  år. I 2011 fikk vi til en tilsvarende ordning med avdelingen for lærerutdanning og na-

turvitenskap ved Høgskolen i Hedmark som gir mulig for innpassing av Ridelærer (I) i grunn-

skolelærerutdanningen og en godkjenning av at Ridelærer (I), (II) og (III) i sin helhet kan inn-

passes i en fri bachelor grad. Det vil si at 90 av 180 studiepoeng kan avlegges ved NHS.  



 

I tillegg til fagskoleutdanningen tilbys høgskoleutdanninger på 5 -15 studiepoeng på 4 områder. 

Det foreligger en avtale om dette med Høgskolen i Hedmark. Det har vist seg å være svært be-

grenset interesse for ordningen. Det har først og fremst sammenheng med at dette blir svært 

kostbare studiepoeng for den enkelte student da kostnaden for å ta 5 studiepoeng er den samme 

for 60 studiepoeng som ordinær student ved høgskolene. Kan det også være at tilbudene ikke 

treffer, kostnad har liten betydning for de som tar det som tilleggs/etterutdanning. Vi vil i samar-

beid med stifterorganisasjonen vurdere etter- og videreutdanningstilbudet ved NHS opp mot be-

hovet i markedet. 

NHS er tilfreds med den utvikling som har vært innen udanningssektoren, med akkreditering av 

utdanningstilbudene er Norsk Hestesenter sin posisjon som nasjonalt kompetansesenter for hest 

styrket. Styret ser med bekymring på de fasilitetene som tilbys der vi på ingen måte er først og 

best i Norge. 

Avl 

Norsk Hestesenter er gjennom Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien delegert myndighet 

fra Landbruks- og matdepartementet til å forestå kåring av hingster og godkjenne avlsplaner for 

de ulike raser. 

Norsk Hestesenter er stambokfører for de tre nasjonale rasene og fåtallige raser. Norsk Varm-

blod overtok i 2011 stambokføringen selv. 

Det er nedgang for fødte føll for de fleste raser i 2011. For de nasjonale rasene er det bare for 

nordlandshest/lyngshest at det har vært en svak økning, men fødselstallene er allikevel  

dramatiske. Det er også nedgang i antall viste hester på hingsteutstillinger, hoppeutstillinger og  

unghestskuer. Styret er  bekymret for denne utviklingen. 

Det er i 2011 utarbeidet en egen handlingsplan for de nasjonale rasene dølahest, fjordhest og 

nordlandsshest/lyngshest. Handlingsplanen inneholder forslag til virkemidler som fremmer avl, 

bevaring og bruk. Handlingsplanen har vært ute på høring og vil bli underlagt videre behandling i  

2012.  

Styret har i 2011 arbeidet med mal for avlsplanene. Denne består av en generell del for alle avls-

planer. Denne kan ikke endres eller revideres av den enkelte avlsorganisasjon. Det er også utar-

beidet en mal for den rasespesifikke delen av avlsplanene. 

Sikkilsdalen 

Norsk Hestesenter har ansvaret for hesteavlssetrene som viktig del av historien både i forhold til 

hestefag og kultur. Det har vært viktig å konsentrere aktiviteten  - og aktiviteten på dette området 

er derfor endret over tid. Styret anser at stiftelsen har et spesielt ansvar for Sikkilsdalen. Det er 

styrets ønske å utvikle Sikkilsdalen til et kulturhistorisk opplevelsessted med utgangspunkt i   

hesteavlstradisjonene. Det ble i 2011 oppført en informasjonstavle ved Sikkilsdalsseter som pre-

senterer historien. Hamnene på Kongsvoll, Bekkelegeret og Kvitdalen er solgt. Tronhus er utleid 

til Akershus dølahestlag. I Sikkilsdalen ble det sluppet to dølahingster og en kaldblods traver i 

2011. Oppslutningen var noe mindre enn året før. 

 

 

 

 



Nasjonale sentra 

Etter anmodning av Landbruks- og matdepartementet   har NHS fått utarbeidet en rapport om  

alternative løsninger for samarbeid mellom de tre nasjonale hestesentrene. Rapporten forelå i 

2010 og er oversendt departementet. Det ble avholdt   et møte om rapporten i 2011. 

Kvalitetssikring 

Styret har i løpet av beretningsåret fått utarbeidet et forslag til sertifiseringordning  av heste-

sentra.som et ledd i god og sikker hestepraksis. Rapporten har vært ute til høring. Det vil bli  

arbeidet videre med oppfølging av rapporten, bla.a vil det bli avholdt møter med Matmerk og  

Norges Bondelag for å undersøke muligheten for samarbeid med Landbrukets  

kvalitetssikringssystem(KSL). 

Strategiplan 

Den vedtatte strategiplan gjelder for perioden 2007 - 2011. Styret er i ferd med å avslutte arbei-

det med en ny plan for kommende periode.  Representantskapet vil bli invitert til å vedta en ny 

strategiplan  i høst. Styret er opptatt av at strategiplanen skal forankres hos stifterorganisasjone-

ne, representantskapet og de ansatte.  

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). Norsk Hestesenter sto i 2011 som arrangør for den årlige travkon-

kurransen på Biri mellom studenter fra Sverige, Finland, Frankrike og Norge. Norsk Hestesenter 

har også et nært samarbeid med vår tilsvarende organisasjon i Sverige - Hästnäringens  

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

Økonomi 

Norsk Hestesenter mottok i 2011 23 millioner kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto- kr.200.000 

mer enn i 2010. Det er Landbruks- og matdepartementet som godkjenner stiftelsens budsjett og 

fastsetter støtten fra Norsk Rikstoto. Øvrige inntekter  består bl.a av kursavgifter, utstillings- og 

registeringsavgifter utgjorde 10.034 mill.kr. eller 30.4 % av totalomsetningen.  Innen utdanning 

har inntektene både på lange og korte kurs økt i 2011. Inntektene på avlsadministrasjon har falt 

betydelig, dette gjelder særlig utstillingsavgiftene. I forhold til omsetningen har Norsk hestesenter 

relativt svak bokført egenkapital og begrenset likviditet. Med den usikkerheten som er knyttet til 

flere av aktivitetene kan selv små endringer i aktivitetsnivået gi betydelig utslag i stiftelsens øko-

nomiske stilling. Det er utarbeidet gode rutiner med sikte på stram kostnadskontroll. Styret vil be-

rømme administrasjonen for god økonomistyring og budsjettdisiplin. Regnskapet er gjort opp 

med et overskudd på kr. 123.088. Styret foreslår at årets overskudd overføres annen egenkapi-

tal. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Ved  avviklingen av Hestehjelpskassa fra 1.1.2012 vil midlene bli tilført Norsk hestesenter og det-

te vil styrke den regnskapsførte egenkapitalen med 3.756 mill.kr. 

Anlegget 

Norsk Hestesenter skal være det nasjonale kompetansesenter for  avl og utdanning av hesteper-

sonell. Ser vi bort fra kontorbygget og en ridehall som er av relativt ny dato, har anlegget behov 

for vesentlig oppgradering. Internatet som sto ferdig i 1988 er i ferd med å bli nedslitt og oppfyller 

ikke de krav som dagens studenter har. Etter styrets mening burde Starum fremstå som et topp 

moderne anlegg for alle typer hesteinteresser  med de fasiliteter som finnes på markedet. Det er 

behov for større investeringer for å modernisere anleggene og oppgradere utstyr. 



Driftsavtalen med Sivilforsvaret er sagt opp og det er i 2011 etablert et eget kjøkken med tilhø-

rende spisesal  i tilknytning til internatet. Det er videre bygd  undervisningsrom i 2.etasje i kontor-

bygget i 2011. 

Hestehjelpskassa 

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

ble oppløst ved vedtak i Stortinget i 1989. De gamle hestehjelpskassene ble grunnlagt 14.oktober 

1711. Hestehjelpskassa var 300 år i 2011 og jubileet ble markert med en mottagelse på Akers-

hus på stiftelsesdagen den 14.oktober. Representanter for Forsvaret, departementene,  

utrederne, stifterorganisasjonene og samarbeidende organisasjoner var til stede. Jubileet ble 

også markert ved en egen utstilling i Rustkammeret i Trondheim. 

Den nye stiftelsesloven har bestemmelser om uavhengighet som kan påvirke forholdet mellom 

Hestehjelpskassa og Norsk Hestesenter. Det er utredet både det å integrere Hestehjelpskassa i 

Norsk Hestesenter og å opprette en egen stiftelse. Ut i fra dette arbeidet og etter tilråding  fra 

Landbruks og matdepartementet har styret i Hestehjelpskassa vedtatt at Hestehjelpskassa skal 

avvikles. Det skjer fra 1.januar 2012 og kapitalen skal tillegges Norsk Hestesenter. Avkastningen 

av Hestehjelpskassas egenkapital skal fortsatt anvendes til fremme av hestehold og hesteavl. 

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. 

Arbeidsmiljø og ytre miljø 

Norsk Hestesenters virksomhet medfører ingen negativ påvirkning av det ytre miljø. Arbeidsmil-

jøet i bedriften ansees som tilfredsstillende. Langtidsfraværet er på 5 % mens korttidsfraværet 

utgjorde  1.5%. 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 utarbei-

det en egen handlingsplan for å forebygge og redusere sykefraværet. 

Likestilling 

Norsk Hestesenters styre i 2011 har hatt en kvinneandel på 43 %. Representantskapet har hatt 

en kvinneandel på 23 % .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 %. 

Ansatte, råd og utvalg 

Styret vil takke de ansatte for vel utført arbeid i beretningsåret. Styret vil likeledes takke stifteror-

ganisasjonene, representantskapet, råd og utvalg for godt samarbeid og vel utført arbeid til frem-

me av hesteholdet. 

Framtida 

Norsk Hestesenter var 25 år i 2011. I løpet av disse årene har hestetallet økt betydelig og heste-

næringen er en næring i fremgang. Det er styrets håp at Norsk Hestesenter i disse 25 årene har 

bidratt positivt til denne utviklingen.  

Regjeringen la fram en ny landbruksmelding i 2011. Hesten og tilknyttede produkter og tjenester 

representerer etter styrets mening gode muligheter for landbruket og dette er formidlet både til 

departementet og Næringskomiteen. Styret konstaterer at hesten har fått en positiv  omtale. Det 

er imidlertid viktig at intensjonene i Landbruksmeldingen nå blir fulgt opp med handling.  



Det er skapt forventninger til at hestehold med rimelig utsikt til økonomisk lønnsomhet skal be-

handles som næring i skatte- og avgiftsmessig sammenheng. Styret forstår den frustrasjon som 

mange hesteeiere føler ved at dette ikke har funnet sin løsning. For å dokumentere hesten-

æringens betydning er det viktig å vite hvilket omfang hesteholdet har. Det er derfor skuffende at 

styrets anmodning om å etablere et felles hesteregister ikke er nevnt i landbruksmeldingen eller 

fulgt opp av departementet. 

Styret er bekymret over utviklingen når det gjelder fødte føll for alle raser. Norsk Hestesenter har 

et spesielt ansvar for de nasjonale rasene og det er styrets håp at handlingsplanen for disse ra-

sene vil bidra til å snu den negative trenden. 

EU har lagt fram forslag til ny forordning for alle produksjonsdyr samt hest, en forordning som tro-

lig vil tre i kraft i 2013 eller 2014. Dette vil også gjelde for EØS området. Når denne forordningen 

blir vedtatt betyr det trolig slutt for dagens kåringsforskrift. Dette vil få konsekvenser for Norsk 

Hestesenters myndighetsutøvelse. Styret vil sammen med Landbruks-og matdepartementet og i 

dialog med avlsorganisasjonene drøfte Norsk Hestesenters rolle i det fremtidige avlsarbeidet 

Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle utdanningstilbudene ved Norsk Hestesenter og arbeide 

for at det kan tilbys nettbasert undervisning. Arbeidet med et kvalitetssikringssystem for  heste-

sentra vil fortsatt få høy prioritet. 

NHS  vil arbeide for å styrke samarbeidet med de to andre nasjonale hestesentrene. 

Styret er opptatt av at Norsk hestesenter må gis nødvendige ressurser for å være et serviceorgan 

og nyttig redskap for stifterne og dessuten ha et anlegg som tilfredsstiller dagens krav til å kunne 

være en nasjonal undervisningsinstitusjon for hest. 

 

Starum, 24.april 2012 

 



ADMINISTRASJONENS BERETNING 

 

AVL 

Stambokføring/registrering 

Avlsavdelingen registrerer og stambokfører hester av en rekke raser, samt krysningshester.  

De siste årene har vi sett at en stadig større prosentandel av de norskfødte hestene blir 

ferdigregistrert, og et flertall av hestene allerede i første leveår. Denne andelen har blitt høyere 

etter innføring av ny forskrift fra 1.juli 2010.  

Våren 2011 bestemte Norsk Varmblod seg for at de ønsket å føre stambok for norsk varmblods 

ridehest i eget datasystem og flyttet dermed registreringen ut fra Norsk Hestesenter.  

Avlsråd 

Avlsrådet har i 2011 bestått av Inge Kringeland (leder), Gunnar Klemetsdal, Elin Furrevik, Jostein 

Rekstad, Hilde Hauge og Nils Ivar Dolvik. Det har vært avholdt 4 møter og behandlet 35 saker i 

beretningsåret.  

Fellesmøtet avlsråd – avlsorganisasjonene 

Det årlige fellesmøtet med avlsorganisasjonene ble tradisjonelt avholdt på Sikkilsdalssetra. Som i 

2010 ble møtet delt i to, med én dag for organisasjonene for de nasjonale rasene og én dag for 

samtlige avlsgodkjente organisasjoner. Landbruks- og Matdepartementet var representert ved 

avdelingsdirektør Kristin Nummedal og seniorrådgiver Sjur Erik Kvåle. I møtet for de nasjonale 

rasene ble utkastet til handlingsplan lagt fram. De nasjonale rasene omfatter dølahest, fjordhest, 

nordlands-/lyngshest og kaldblods traver, men handlingsplanen er rettet hovedsakelig mot de tre 

førstnevnte da deres utgangspunkt er mest likt. Her ble det poengtert at markedsføring av rasene 

og særpreget deres er viktig. I forlengelsen av dette var Sven-Tore Jacobsen, styremedlem i 

DNT og tidligere landslagstrener i damehåndball invitert til å snakke om temaet «Hvordan gjøre 

de nasjonale rasene til en merkevare?»  Alle de fire organisasjonene var representert under 

møtet.  

I møtet for alle avlsorganisasjonene holdt Sven-Tore Jacobsen et innlegg med tema: «Hva kan 

Heste-Norge gjøre for å bli mer synlig og attraktiv i forhold til andre ”tilbud”?» På bakgrunn av 

dette innlegget ble det også avholdt gruppearbeid. Videre ble det presentert pågående forskning 

fra både Norges veterinærhøgskole ved professor Nils Ivar Dolvik og fra Universitetet for miljø- 

og biovitenskap ved stipendiat Hilde Hauge. Det møtte representanter fra  8 avlsorganisasjoner. 

I tillegg var avlsrådet samt ansatte fra avlsavdelingen ved Norsk Hestesenter representert på 

begge møtene.Det vurderes om man skal avholde fellesmøtet et annet sted av hensyn til å få 

flere avlsorganisasjoner til å møte.  

Midler til avlsfremmende tiltak 

For 2011 søkte organisasjonene om til sammen 2,72 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 100 000,- avsatt til felles tiltak. Det er de godkjente avlsorganisasjonene som kan 

søke.  

 

 



Fordelingen i 2011 ble som følger:  

Avlsrådet vurderer søknadene opp mot fastsatte kriterier for hva som kan anses som 

avlsfremmende tiltak hvert år. Det oppfordres spesielt til å tenke fellesprosjekter som kan gagne 

flere raser.  

Utstillinger 

Totalt sett møtte 1265 hester på de offisielle utstillingene i Norge i 2011. Dette må anses å være 

en kraftig nedgang fra foregående år da 1424 hester møtte. I tillegg kommer hestene som møtte 

på de uoffisielle, lokale utstillingene.Det møtte 257 hingster til kåring i 2011. Dette er en nedgang 

på 19 sammenliknet med 2010. Det ble også totalt sett kåret færre hingster.  

For de nasjonale rasene, unntatt kaldblods traver er det vist 91 hingster mot 93 hingster i 2010. 

Når det gjelder hoppene ble det vist 342 hopper, som er en nedgang på 59 hopper fra året før. 

Det har vært en nedgang i viste hopper fra 2006. For unghestene er det vist 666 hester i 2011 

mot 762 året før.  

Utvida bruksprøver 

6 dølahingster møtte til utvidet bruksprøve på Starum. 4 fullførte testen. Utvidet bruksprøve for 

nordlandshest/lyngshest ble avholdt ved Nord-Norsk Hestesenter. 6 hingster møtte, 5 fullførte, da 

en hingst ble skadet mot slutten av testperioden. På Nordfjordeid var det 6 fjordhingster som 

gjennomførte testperioden.  

Klagenemnd for kåringsavgjørelser på hingster 

Totalt har tolv saker vært til behandling i beretningsåret. En sak gjaldt quarterhest, fire saker 

traverraser, en sak gjaldt dølahest, en sak nordlands-/lyngshest, to saker gjaldt varmblods 

ridehest, en sak gjaldt nordsvensk brukshest. To av sakene har dreid seg om bruk av egen 

ukåret hingst på egen hoppe, henholdsvis for ponni og kaldblods traver.  

Avlsorganisasjon Søknad kr Bevilget kr 

Landslaget for dølehest 215 000 155 000 

Norges Fjordhestlag 340 000 200 000 

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest 260 000 140 000 

Norsk Islandshestforening 160 000 70 000 

Norsk Varmblod 485 000 70 000 

Norsk Jockeyklub 75 000 40 000 

Norsk Ponniavlsforening 180 000 70 000 

Norsk Araberhestforening 328 000 60 000 

Norsk Araberhestforenings shagya-avdeling 120 000 10 000 

Norsk Lipizzanerforening 68 000 5 000 

Det Norske Travselskap 440 000 165 000 

Norsk Oldenburger Forening 51 000 10 000 

Norsk Tinkerforening Søkte for sent 0 

Norsk Pintoforening Ikke definert 5 000 

Felles tiltak   100 000 

TOTALT 2 722 000 1 100 000 



 

De tre faste representantene som er oppnevnt av styret i NHS har i 2011 vært: Sorenskriver Nils 

Dalseide (leder), professor Knut Karlberg (veterinærfag) og 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 er jurist. 

Tallet på bedekninger 

Trenden fra tidligere år der tallet på bedekninger synker fortsetter også i 2011 når det gjelder de 

tre nasjonale rasene døl, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Den bekymringsverdige 

utviklingen har fått både NHS og de tre raseorganisasjonene Landslaget for dølehest, Norges 

fjordhestlag og Landslaget for nordlandhest/lyngshest til å sette i gang aktive tiltak for å stimulere 

til økt interesse for de tre rasene. Dette skjer blant annet gjennom prosjektet ”Fokus unghest” 

som har som mål å stimulere til et mer aktivt oppdrett som tar sikte på å levere den typen hest 

som markedet etterspør. Videre er det også lagt mye arbeid i at handlingsplanen for de nasjonale 

rasene skal komme med klare tiltak for å bedre situasjonen.  

Handlingsplan for de nasjonale rasene  

Styret i NHS oppnevnte i 2010 en arbeidsgruppe som hadde i mandat å utarbeide forslag til en 

handlingsplan for de nasjonale rasene. Dette ble framlagt for styret sent høsten 2011 og vil bli 

realitetsbehandlet våren 2012. Handlingsplanen skal finne frem til virkemidler som fremmer avl, 

bevaring og bruk for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest. 

Sekretariat for Landslaget for Dølahest  

Norsk Hestesenter er sekretariat for Landslaget for Dølahest.  

Nye dommerkort 

Våren 2011 ble det av datatekniske årsaker brått behov for å utvikle en ny utstillingsmodul i 

Sportssystemet. I dette lå det en fornying av dommerkortene som brukes på utstillingene. 

Fornyingen har blant annet ført til at det vil være mulig å registrere flere egenskaper som kan 

utnyttes i videre avlsfaglig forskningsarbeid. 

Ny mal for avlsplaner 

Avlsplanene har hatt samme oppsett siden 1995. I beretningsåret ble en ny mal for avlsplanene 

vedtatt av styret i NHS. Malen omfatter den generelle delen som angår alle raser der det 

overordnede regelverk står beskrevet. Det vil også bli laget en mal for en del to av avlsplanen 

som skal omfatte de rasevise bestemmelser som den enkelte avlsorganisasjon har det 

overordnede ansvar for å utarbeide.   

Stambøker  

Det er ikke utgitt stambok i beretningsåret. Stambok for alle raser som NHS stambokfører/

registrerer er imidlertid tilgjengelig på hjemmesiden www.nhest.no. Dataene som kan søkes opp i 

stambøkene er til enhver tid oppdatert da de hentes direkte ut av Sportssystemet. Det jobbes 

stadig med å forbedre den elektroniske stamboka.  

Norsk Hesteavlsseter - Sikkilsdalen 

De tre hamningene i i Sikkilsdalen ble også i sommer benyttet av hingster med hver sine 

hoppefølger. I 2011 ble det sluppet to dølahingster og en kaldblods traver hingst. De to 

dølahingstene var Nybakk Frøyar med  21 hopper og Haugajo med 12 hopper.  

Kaldblodstraveren Briskeby Philip hadde 19 hopper i sitt følge. Han sto for øvrig i vårstasjon på 

Starum i forkant av slippet og hadde 12 hopper der.  



 
UTDANNING 

Innledning 

Å styrke og videreutvikle kompetansen innen hestenæringen har også i 2011 vært en  

overordnet målsetting for utdanningsvirksomheten. 

Fagskoleutdanningene (Ridelærerutdanning og Travtrenerutdanning) ved NHS har etter  

NOKUT-godkjenningene blitt innarbeidet og funnet sin form. I 2011 har vi for første gang etter 

den nye godkjenningen i NOKUT gjennomført Ridelærer (III). Det at de lengre utdanningene  

utgjør en stor del av vår virksomhet innfor utdanning gir oss større forutsigbarhet i budsjettering 

og planlegging. Men det at en større del av ressursene knyttes opp mot fagskoleutdanningene, 

har de senere år gitt oss utfordringer i å opprettholde kapasiteten på de kortere kursene. Dette 

har også sammenheng med at ledig kapasitet på internatet har vært begrenset fordi NHS har 

tatt inn flere fagskolestudenter enn før. 

I 2011 har det vært en bevisst satsing på å øke inntektene både på fagskoleutdanningene og de 

kortere kursene. Satsingen har bestått i å øke opptaket i fagskoleutdanningene samtidig som vi 

har forsøkt å øke antall kortkurs og markedsføringen av disse. Samlet sett har inntektene på  

utdanning økt med ca. 600.000, hvorav ca. 460.000 er økning på fagskole og ca. 140.000 er 

økning på de korte kurs. Prosentvis er økningen både på fagskole og de korte kursene på ca. 

17% og det må sies å være svært godt i en tid hvor mange kurstilbydere sliter med å fylle plas-

sene spesielt på ikke kompetansegivende kurs. Styret har ønsket at vi skulle utvikle flere kom-

petansegivende utdanninger og det arbeidet fortsetter. I 2011 har vi fått godkjent studiet  

Galopptrener. Det innebærer at vi nå har et NOKUT-godkjent ridelærerstudium med tre moduler 

på til sammen 11/2 år, travtrenerutdanningen består av en modul og er på 21 uker og  

galopptrenerutdanningen er på 21 uker. Fagskolevirksomheten bør være ryggraden i våre ut-

danningstilbud framover, men det er ikke til hinder for en fortsatt satsing på kortere kurs. 

NOKUT godkjente i 2010 et kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved NHS. Dette  

innebærer at vi har utviklet kvalitetskriterier for å sikre at studentene får det de er forespeilet og 

at utdanningen holder et tilstrekkelig høyt nivå. Kvalitetskriteriene fra kvalitetssystemet ligger til 

grunn for de vurderinger og oppsummeringer som her kommer til uttrykk.  

 

Travtrenerutdanningen 

Antall primærsøkere til utdanningen har vist en positiv utvikling. Til 10 plasser i travtrenerutdan-

ningen var det 32 kvalifiserte søkere. Dette er mer enn en fordobling av antall søkere om vi går 

et par år tilbake.  

Med så mange søkere er det enkelt å fylle opp plassene. Når det gjelder inntakskvaliteten så er 

den svakt forbedret i forhold til tidligere. Med en så stor økning i søkningen kunne en forventet 

en enda høyere inntakskvalitet, men den holder seg på et jevnt og tilfredsstillende nivå. Gjen-

nomstrømningen er svært god og karakternivået ligger svakt over resultatet fra foregående år. 

En av studentene som var tatt opp falt fra. De øvrige 9 bestod eksamen. 

I evalueringene har studentene vært opptatt av endringer i opplegget for faget økonomi og ad-

ministrasjon. Den delen av faget som gjelder administrasjon med vekt på arbeidsgiverrollen har 

fått en større vekting og det er også foretatt noen andre mindre endringer.  

De spørsmål i evalueringene som mer går på tilfredshet har vært svært positive. Studentene gir 

uttrykk for at de har lært mye og er fornøyd med læringsutbyttet og oppholdet på Starum. De gir 

også uttrykk for at det er godt samsvar mellom hva de var forespeilet i forkant av studiet og det 

tilbudet de har fått.  



RIDELÆRERUTDANNINGEN 

Til Ridelærer (II) med 12 studieplasser som ble utlyst våren 2010 var det 30 søkere. Ridelærer 

(II) har ikke vært gjennomført siden 2008 og det er da rimelig at antall søkere går opp, men en 

økning i denne størrelsesorden fra 2 studenter i 2008 – 30 kvalifiserte søkere i 2010 er langt over 

det en kunne forvente. NOKUT-godkjenningen med mulighet til å søke lån og stipend i Statens 

Lånekasse for Utdanning, kan være noe av forklaringen. På bakgrunnen av det høye søkertallet 

ble det besluttet å ta opp en gruppe med oppstart august 2010 og en med oppstart januar 

2011.Våren 2011 lyste vi ut den helhetlige ridelærerutdanningen med varighet på 1 ½ år. Søk-

ningen var rekordstor (74) til de 12 plassene og inntakskvaliteten var svært høy. Av de 12 som 

startet, søkte en om permisjon. Alle de øvrige 11 bestod Ridelærer (I) og alle gikk videre til Ride-

lærer (II). Som tidligere nevnt var inntakskvaliteten svært høy og gjennomføringsprosenten gjen-

speiler dette. Våren 2011 utlyste vi også Ridelærer (III) siden dette tilbudet ikke hadde vært utlyst 

siden 2008. Flere studenter som hadde gjennomført Ridelærer (II) tidligere hadde etterspurt dette 

tilbudet. Det ble tatt opp 6 studenter. Med NOKUT- godkjenningen hvor Ridelærerutdanningen er 

en helhetlig utdanning, vil vi ikke lenger utlyse slike enkeltmoduler, men eventuelle ledige studie-

plasser på Ridelærer (II) og Ridelærer (III) vil bli utlyst. Det var høy inntakskvalitet på disse stu-

dentene. 4 av de 6 studentene gjennomførte og bestod alle eksamenene. 2 studenter ble skadet i 

siste del av studiet og var forhindret fra å gå opp til de avsluttende prøver, men de vil komme til-

bake å avslutte dette. 

Det har vært gjennomført evalueringer i henhold til kvalitetssystemet. Tilbakemeldingene har 

gjennomgående vært positive til undervisningsvirksomheten, men studentene har ønsket mer 

vektlegging på rideskolevirksomhet og pedagogikk.  

Dette er det blitt tatt tak i og planene på dette området er endret slik at dette er vektlagt sterkere 

enn tidligere.  

Av saker vi har tatt opp på grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter nevnes: 

- Undervisning/veiledning og hvordan denne delen kan profesjonaliseres og      

   bedres. Dette er også kommet opp tidligere 

- Samhandling mellom lærerne nevnes spesielt, men også mellom         

   administrasjonen og lærerne 

- Kommunikasjonen og informasjonen til studentene. 

 

 

 

 

 

 Antall studenter Fullført/bestått   

Studie Vår Høst Vår Høst 

Ridelærer I   12  11 

Ridelærer II  9  3  

Ridelærer III  6  4 

Travtrener  10 9 9 9 

Sum 19 27 12 24 

Total 46 36   



Læringsmiljøet i fagskoleutdanningene 

Med læringsmiljø menes i denne sammenheng alt som har betydning for studentenes lærings-

miljø som undervisningsfasiliteter (undervisningsrom, bibliotek, it-tilgang), treningsbaner,  

ridehus, staller, internat og kantine.  

I sluttevalueringen har studentene gitt tilbakemelding på en rekke praktiske forhold som inter-

nat, bespisning, it-tilgang etc. Flere har påpekt behovet for enkeltrom for å få litt privatliv. IT-

tilgang har vært et problem på Starum med ny IT-leverandør. Linjene er nå blitt oppgradert og 

studentenes IT-tilgang er nå bedret. Kantina får gjennomgående svært god tilbakemelding bå-

de på service og mat. Det er en klar forbedring på kantinetilbudet etter 1.mars da vi opprettet 

egen kantine.  

Andre kurs og seminarer 

Dette er kortere kurs, samlinger og seminarer som dels arrangeres av NHS og dels av  

organisasjonene. Også i 2011 er Starum blitt brukt til kortere kurs og seminarer av våre stifter-

organisasjoner selv om vi på grunn av begrenset kapasitet ikke har kunnet imøtekomme alle. 

NHS har også hatt flere kurs enn foregående år. Etter flere år med nedgang har vi i 2011 hatt 

en positiv vekst. Dette har skjedd til tross for lavere overnattingskapasitet på Internatet og inn-

stramming fra Sivilforsvaret når det gjelder mulighetene for å leie rom der. Vi ser at forlegnings-

inntektene har gått ned mens forpleiningsinntektene har gått opp. Dette kan forklares ved at vi 

har hatt flere dagskurs uten behov for overnatting. 

Selv om vi har hatt en positiv utvikling siste år, ser vi at vi sliter med rekrutteringen til noen av 

våre tradisjonelle kurs. Det er behov for stadig nyutvikling av kursporteføljen. Dette arbeidet er i 

gang og vi håper dette vil bidra til en positiv utvikling også framover. 

Når det gjelder antall kursdeltakere på Starum både for de lange og korte kursene har dette de 

siste år ligget mellom 1500 i 2008, 1400 i 2009 og 1420 i 2010. Det høye tallet i 2008 hadde 

sammenheng med det store antallet som deltok på transportørkursene det året. Siden vi har 

hatt flere langtidsstudenter (fagskolestudiene) og langtidselever (Valle) i siste året er totaltallet i 

2011 ca. 1490 kursdeltakere.  

 

Utdanningsrådet og Hestenæringens Forskningsutvalg 

Utdanningsrådet er Norsk Hestesenters fagorgan innenfor utdanning. Styret er det overordne-

de organ for all virksomhet ved NHS. Dette er sterkt understreket i godkjenningene fra NOKUT. 

Utdanningsrådet har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Siri Austeng (leder), Nina Ras-

mussen, Torild Grimseth Huseby, Kjell Egil Torgersen og Ellen Trætteberg. I henhold til statut-

tene er det blitt avholdt 4 møter. Utvalget var i mai 2011 på studietur til Flyinge i Skåne og be-

søkte også andre hesterelaterte virksomheter i området. Det var interessant og nyttig for utdan-

ningsrådets medlemmer å se hvordan utdanningsvirksomheten var organisert i Sverige. Utdan-

ning har stått på agendaen i styreseminarer i forbindelse med utforming av Strategisk plan for 

NHS. 

I 2009 inngikk Sverige og Norge en samarbeidsavtale om hesteforskning. Hestenæringens 

forskningsutvalg fikk etter den nye samarbeidsavtalen en ny og underordnet rolle ved at det fra 

2009 er Stiftelsen Hästforskning som på bakgrunn av faglig innstilling fatter vedtak om tildeling 

av forskningsmidler. Utvalget har i 2011 bestått av: Arne Amlien (leder), Siri Anzjøn, Hans Ellef 

Wettre, Benthe Løvenskiold Kveset og Nils Dagestad. Utvalget har i 2011 vært opptatt av å 

spre informasjon om forskningsaktiviteten og har deltatt i med foredrag under de nasjonale 

Forskningsdagene, under Husdyrforsøksmøtet og på Klasseløpshelga (Bjerke). 

I styret for Stiftelsen Hästforskning deltar fra norsk side Siri Anzjøn og Arne Amlien 



Kommunikasjon 

Kommunikasjonsarbeidet har vært i sterk endring de siste åra. En markant forandring har vært 

inntreden av de sosiale mediene der kommunikasjonen har blitt mer brukerstyrt. Dette har også 

påvirket kommunikasjonsarbeidet ved NHS. Vi ser at medieovervåkning har blitt en viktigere del 

av hverdagen, der det er vesentlig å kunne måle i hvilken grad vi når fram med våre budskap og 

hvor vi blir omtalt. Via sosiale medier får vi også inntrykk av hvordan budskapet blir oppfattet. 

Norsk hestenæring er pr 2011 fremdeles for lite framme i mediebildet, og preger for lite den  

offentlige debatten. Det er ennå en vei å gå for å få norske hesteorganisasjoner til å trekke i  

samme retning for å kunne snakke utad med en sterkere og høyere stemme. Men lyspunktene 

finnes.  

Hest, show og forskning 

Vi har i 2011 fått ytterligere dokumentert at NHS og norsk hestenæring har et budskap som både 

engasjerer og selger. Da våre viktige samarbeidspartnere på UMB og NVH arrangerte  

Husdyrforsøksmøtet på Lillestrøm i februar hadde hesteforskningen en egen seksjon.  

Forelesningene i denne sesjonen var smekkfulle, og forteller noe om interessen for å vite mer om 

hest i lærer/student/undervisningsbransjen som besøker dette seminaret som avholdes annet-

hvert år.  

Da våre nasjonale hesteraser inntok Dyrskun i Seljord en lørdag i september, sto folk som sild i 

tønne for å overvære verdens beste kaldblodstraver Järvsöfaks sammen med regjerende  

Norgesmester i dølahest toppet med ungdom som red ungarsk post på to fjordhester.  

De nasjonale hesterasene deltok også i et eget innslag under årets utgave av Oslo Horse Show. 

De to arenaene trekker ulike grupper mennesker, men skaper engasjement når gode ambassa-

dører på to og fire bein viser seg fram. Denne formen for synlighet er viktig å få satt i system over 

hele landet, spesielt når det gjelder de nasjonale hesterasene som NHS som et spesielt ansvar 

for. Dette temaet er for øvrig omtalt i Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene som ble  

presentert i 2011.   

NHS-saker i 60 aviser 

Et annet prosjekt som dokumenterer at hest selger er at samarbeid NHS hadde med Equus  

Media og nyhetsbyrået Newswire i 2011. Byrået laget korte nyhetssaker som ble spredt ut i hele 

medie-Norge gjennom hele året. Gjennomslaget for sakene var suverent best der NHS hadde 

vært kilde. Flere av sakene skapte også oppslag i NRK TV og radio, både lokalt og riksdekkende. 

Flere av NHS-sakene ble gjengitt i nærmere 60 norske aviser. 

Norske hester i engelsk praktbok 

En engelskprodusert bok med tittel «The Majesty of the Horse» kom ut i 2011, og i boka som  

presenterer hesteraser fra alle verdenshjørner er fjordhesten, dølahesten og kaldblodstraveren 

viet en god del plass både i ord og bilder. Samtlige bilder er tatt på Starum. Dessverre kom vi for 

seint inn i prosjektet, slik at det beklageligvis ikke var satt av spalteplass til nordlandshesten/

lyngshesten som nok ikke var tatt med i planleggingen fra redaktørenes side. Boka er uansett et 

viktig dokument internasjonalt, og viser vakre bilder presentert på et verdensspråk.   

Besøkstallene på våre nettsider viser fortsatt økning. Totalt sett hadde vi over 10 000 flere  

besøkende i 2011 enn i 2010. Nærmere 25% var nye besøk, og 42% var henvisninger ra andre 

nettsteder. Dette viser at vi har en ikke ubetydelig trafikk som følge av at andre nettsteder peker 

til oss. Nærmere 11% av trafikken på våre nettsider genereres fra Facebook. En annen tendens 

vi må ta innover oss er at nettbrukerne våre bruker 1 minutt mindre inne på våre nettsider i 2011 



sammenlignet med 2010. 

Gjennom Facebook har våre brukere fått en lettere tilgang til de ansatte ved NHS. Kanalen er 

særlig i bruk mot utstilling/avlsspørsmål, noe vi ser på som positivt. Ved å bruke sosiale medier 

som en kontaktkanal utad opplever våre kunder og brukere at de får et kjapt svar samtidig som 

det gir mulighet for å respondere på aktiviteter i NHS-regi. 

Synliggjøring av forskning på hest 

Resultater fra hesteforskningen i Norge og Sverige har blitt spredt bl.a. under  

Husdyrforsøksmøtet som tidligere nevnt.  I tillegg har hesteforskere bidratt i NHS-regi under  

Klasseløpshelga på Bjerke travbane i september, og under Forskningsdagene på Hamar. I løpet 

av 2011 er det publisert to populærvitenskapelige rapporter i et samarbeid mellom NHS og  

Stiftelsen Hästforskning. Rapportene er spredt rundt om under ulike arrangement og møter. De 

er også delt ut til institusjoner, våre stifterorganisasjoner og aktuelle skoler. 

 

Anlegget 

Norsk Hestesenter eier 232 da av tidligere Starum leir og har en betydelig eiendomsmasse - 16 

bygninger på total ca. 11000 m2. Anlegget har bl.a to ridehus, internat med 48 sengeplasser, 

144 stallplasser fordelt på 5 staller, smie, to kontorbygg, travbane, sprang-og dressurbane, kjøre-

bane, ovalbane, terrengbane og treningsløyper. I tillegg leier Norsk hestesenter naboeiendom-

men  Hårstadsveen på 90 da. I 2011 er det oppført et midlertidig bygg med kjøkken og spisesal.  

Deler av 2.etasje i kontorbygget er innredet til bibliotek og undervisningsrom. Ny ridebunn er lagt 

i  det største ridehuset. Det er foretatt betydelige investeringer de senere årene, til tross for dette  

er det et stort investeringsbehov for å få et mer tidsmessig anlegg. 
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