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Styrets beretning 2019

Hestefaglærling Marthe Justad tok med seg Johan Mihle Laugaland (programleder i Norge Rundt) rundt på Norsk Hestesenter 
under innspillingen av det kjente tv-programmet, som den 7. juni ble sendt fra NHS. Her sitter programlederen på hesteryggen 
for første gang i sitt liv.

Stiftelsens Norsk Hestesenter, lokalisert i Østre Toten, 
skal fremme kvaliteten på hestehold og avl i Norge, og 
er det øverste faglige senter for utdanning av hesteper-
sonell og for avl av hest i Norge.

ÅRET 2019
Norsk Hestesenter kan se tilbake på et krevende, men 
aktivt år. 2019 var preget av stadig fallende hestespil-
lomsetning og forverrede prognoser for overføringer fra 
Norsk Rikstoto etter hvert som månedene gikk. 

I begynnelsen av 2019 lanserte Norsk Hestesenter 
nettsiden www.nhest.no i ny drakt. Det nye designet 
gjør det lettere å navigere og er brukervennlig fra ulike 
flater. 

Norsk Hestesenter har vært godt synlig ved flere anled-
ninger, og var vertskap for en hel Norge Rundt-sending 
og fikk til sammen 10-12 minutter i beste sendetid den 
7. juni på NRK. 

Startskuddet for prosjektet «Hest i Trafikken», som 
Norsk Hestesenter har vært samarbeidspartner i siden 
starten, var en aksjonsuke i august 2019. Prosjektet er 
initiert av Trøndelag Hesteeierforening (Norsk Hesteei-
erforbund) og en rekke aktører innen trafikk og hest er 
med på laget.

For andre gang arrangerte Norges Rytterforbund, Det 
Norske travselskapet og Norsk Jockeyklubb ungdoms-
samlingen «Sammen om hesten» med 45 deltagere på 
Norsk Hestesenter i oktober 2019. Hest360 var på besøk 
og lagde en vlog fra arrangementet hvor Norsk Heste-
senter ble godt presentert. Flere av søkerne til fagskole-
utdanningene i 2020 deltok på samlingen.
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AVL OG BEVARING
Norsk Hestesenter har et overordnet ansvar for avl på 
hest i Norge, med et særskilt ansvar for avl og bevaring 
av tre av de nasjonale hesterasene, nordlandshest/
lyngshest, fjordhest og dølahest. I tillegg har Norsk 
Hestesenter et spesielt ansvar for dølahesten. 

I 2019 ble det jobbet mye med revisjon av avlsplanene 
for dølahest og kaldblods traver. Begge organisasjo-
nene har kjørt gode prosesser i egne rekker og hatt 
god dialog med fagrådgivere hos Norsk Hestesenter 
underveis, og reviderte dokumenter er oversendt 
Mattilsynet.

Handlingsplan for de nasjonale rasene har vært 
gjeldende i perioden 2011-2020. Revisjonsgruppa har 
arbeidet med ny strategiplan for disse rasene hele året, 
og den nye planen vil framlegges for styret ved Norsk 
Hestesenter i 2020.

Årets nøkkeltallsrapport for nasjonale hesteraser er 
den tredje i rekken, og gir en oversikt over status på 
forskjellige fokusområder for de nasjonale hesterasene 
dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest og kald-
blodstraver.

En nettbasert løsning for innavlsberegninger (EvA) for 
alle de fire nasjonale hesterasene ble lansert på  
www.nhest.no i 2019. 

I 2019 ble det avholdt sju utstillinger for hingster og 23 
utstillinger for hopper, vallaker og unghester. Totalt 88 
viste hingster ble kåret, premiert eller avlsgodkjent. Det 
ble stilt 1026 hester på utstilling i 2019 mot 961 i 2018. 
De tre nasjonale rasene som Norsk Hestesenter har 
ansvar for, utgjorde 603 av disse. Den fjerde nasjonale 
rasen, kaldblodstraveren, utgjorde også en stor andel 
(219 hester). 

Som tidligere år ble det i 2019 sluppet 3 følger i Sikkils-
dalen. Dølahingsten Stjerne Gut ble sluppet i Åkre-
hamna med 9 hopper. Traverhingsten Horgen Tore ble 
sluppet i Prinsehamna med 28 hopper. Dølahingsten 
Grane Knekten ble sluppet i Bristol med 2 hopper. 
Grane Knekten hadde ei hoppe i vårstasjon som ikke 
ble sluppet i Bristol sammen med hingsten. Tiltak for å 
få flere dølahesthopper fremover vil prioriteres.

Fagutvalg for avl og bevaring av nasjonale hesteraser 
har en rådgivende funksjon overfor Landbruks- og 
matdepartementet og gir tilrådning for prioriteringer 
av avlstiltak for de nasjonale rasene og oppfølging av 
handlingsplanen. 

Fagutvalget har i 2019 bestått av:  
• Gunnar Klemetsdal (NMBU – leder)
• Bjørn Wormstrand (NMBU)
• Nina Sæther (Norsk genressurssenter)
• Siri Furre (Norsk Hestesenter)
• Stine Brunsberg (Landslaget for Dølahest)

Stjerne Gut under slippet i Åkrehamna i 2019.
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• Janne Seilen (Norges Fjordhestlag)
• Benedichte Hilt Mangerøy  
  (Landslaget for nordlandshest/lyngshest)
• Gina Onsrud Jensen (Norsk Hestesenter – sekretær) 

Fagutvalget og Landslaget for Dølahest har over tid 
påpekt at Norsk Hestesenter sin rolle som dølahest-
senter ikke er tydelig nok og at dølahesten må ha et 
synlig nasjonalt senter på lik linje med de to nasjo-
nale rasene nordlandshest/lyngshest og fjordhest. 
Norsk Hestesenter avgjorde derfor på slutten av 2019 
å ha en egen organisasjonssekretær for Landslaget 
for Dølahest. Omfang og oppgaver vil defineres i 
samarbeid med landslaget i løpet av 2020, og flere 
ansatte vil fremover være involvert i å tydeliggjøre 
rollen Norsk Hestesenter har som nasjonalt senter for 
dølahesten.

I 2019 utstedte Norsk Hestesenter 582 hestepass til 15 
forskjellige raser og individ uten rase, mot 559 i 2018. 

Alle passutstedende organ i Norge har i løpet av 2019 
overført data til Nasjonalt hesteregister som driftes av 
Norsk Hestesenter for Mattilsynet. Norsk Hestesenter 
har det siste året hatt fokus på datakvalitet og sletting 
av døde hester, og dette er noe av årsaken til at antall 
registrerte hester ikke er så mye høyere for 2019 enn for 
2018. Det er også sett på noen av de endringer som må 
gjøres i registret når ny dyrehelseforskrift trer i kraft i 
2021.

Status i Nasjonalt hesteregister per mars 2020 (tall fra 
2018 i parentes):
Antall hester registrert totalt: 96 850 (92 718)
Antall levende norskregistrert: 82 159 (81 646)

UTDANNING
Norsk Hestesenter er det øverste faglige senter for 
utdanning av hestepersonell i Norge og har fagskole-
utdanninger for ridelærer og travtrener godkjent av 
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Norsk Hestesenter eier et betydelig anlegg som er nød-
vendig for å drive utdanningsvirksomheten. Anlegget 
består blant annet av tre ridehus, stallplass til nesten 
150 hester, internat for studentene og kurssenter med 
overnattingskapasitet. Det er ride- og kjøreløyper over 
hele anlegget, kjørebane og kjørehinder. I tillegg er det 
utendørs sprangbane, dressurbane, islandshestbane 
(ovalbane), naturridebane og feltritthinder over hele 
anlegget. Det er også travbane, to rettstrekker og to 
skrittemaskiner.

Utdanningsrådet er oppnevnt som et rådgivende fagor-
gan for styret når det gjelder opplæring og utdanning. 
Rådet skal ta opp aktuelle utdanningsspørsmål og være 
en viktig bidragsyter i arbeidet med å utvikle eksis-
terende og nye studietilbud. 

Starums Tora ble født på Starum i mai 2019, og er en av nordlandshest/lyngshestene som ble registrert dette året.
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Utdanningsrådet har i 2019 bestått av:  
• Hilde Hauge Langeland (Fagskolen Innlandet – leder)  
• Marius Hoel Lundstein (Det Norske travselskap) 
• Tine Skoftedalen Fossing (Norges Rytterforbund) 
• Ellen Trætteberg  
  (tidligere Beitostølen Helsesportsenter) 
• Stein Aarskog (Norges grønne fagskole Vea) 
• Tyra Ølstad Steenland  
  (Norsk Hestesenter - studentrepresentant) 
• Cecilie Gaarder Skaug (Norsk Hestesenter – sekretær)

Etter anbefaling fra NOKUT (Nasjonalt organ for kva-
litet i utdanningen) trakk Norsk Hestesenter søknaden 
om akkreditering av fagskoleutdanningen hesteassis-
tert terapi i 2019, fordi de sakkyndige mente det måtte 
gjøres omfattende endringer i studieplanen. Norsk 
Hestesenter har ikke tatt stilling til om det skal sendes 
en omarbeidet søknad i en senere søknadsrunde.

NOKUT har gjennomført tilsyn med kvalitetsarbeidet 
til Norsk Hestesenter i 2019. Prosessen har gitt Norsk 
Hestesenter innsikt i områder som må prioriteres 
og vi har arbeidet med å utvikle kvalitetskulturen, 
og gjennomført en rekke tiltak for å heve kvaliteten i 
fagskoleutdanningene. Arbeidet fortsetter i 2020. En re-
feransegruppe for travtrenerutdanningen, sammensatt 
av aktører i næringen, leverte sin rapport i januar 2019. 
Det viktigste tiltaket styret har vedtatt på bakgrunn av 
rapporten, er at det må utvikles en nett- og samlingsba-
sert travtrenerutdanning. Arbeidet vil starte i 2020.

Studiebarometeret for fagskolestudenter i 2019 viste lav 
score for studentene på Norsk Hestesenter på spørsmål 
om digitale verktøy, og tiltak er iverksatt. Det har vært 
arbeidet med digitalisering i 2019 og læringsplattfor-
men Canvas og timeplanleggingsverktøyet Docendo er 
tatt i bruk.

Norsk Hestesenter søkte og fikk tildelt 790 000 kroner 
til prosjekt ”Et hestehode foran - Bedre forståelse av 
hesten ved bruk av moderne teknisk og digitalt ut-
styr” av DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning) som på oppdrag 
av Kunnskapsdepartementet tildeler midler til kvali-
tetsutvikling i fagskoleutdanning. Prosjektet innebærer 
investering i mobilt røntgenutstyr, videokamera og en 
mekanisk hest for implementering i fagskoleutdannin-
gene.

Digitale evalueringsskjema er tatt i bruk, og evalue-
ringsskjema både for studenter og praksissteder er 
oppdatert i 2019 med mer presise spørsmålsformu-
leringer. Evaluering fra sensor er innført slik at det er 
flere kilder til informasjon for å vurdere kvaliteten i 
utdanningene.

Både studiebarometeret og den nye oppstartevaluerin-
gen viste lav tilfredshet med tilgjengelig informasjon 
om studiet, og som tiltak oppdateres nettsiden med 
mer informasjon om studiene og opptaksprøver. I 2020 
vil det arbeides mer med studentmedvirkning gjennom 

Studenter på ridelærer 1 får undervisning i terrengritt.
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deltagelse i læringsmiljøutvalg, styremøter og utdan-
ningsrådet, og ivaretakelse av studentrettighetene 
gjennom studentombud.

Norges Rytterforbund, Bransjeforeningen for rideskoler 
og Norsk Hestesenter har i 2019 startet et samarbeid for 
å kartlegge rideskoler i Norge. Kartleggingen vil blant 
annet gjøre det lettere å innhente tilbakemeldinger om 
utdanningskvalitet fra flere av aktørene i yrkesfeltet.

Norsk Hestesenter er medlem av tre internasjonale 
utdanningsorganisasjoner: International Group for 
Equestrian Qualifications (IGEQ) med 37 medlems-
land, Equestrian Educational Network (EEN) med 10 
medlemsland (11 skoler) og European Trotting Schools 
Association (ETSA) med 4 medlemsland. Gjennom 
medlemskap i disse organisasjonene har Norsk Heste-
senters også i 2019 sendt ansatt og ekstern sensor på 
konferanse, og studenter på konkurranser.

Norsk Hestesenter er deltager i tre Erasmus+ pro-
sjekter og var vertskap for møter i to av dem i 2019.  
Erasmus+ SPINE utvikler en modultilleggsutdannelse 
for ridelærere som ønsker å undervise internasjonalt, 
og pilot for modul 3 med eksamen ble gjennomført på 
Norsk Hestesenter i 2019. Erasmus+ DIME bygger et 
nettverk for erfaringsutveksling om hvordan digitale 
verktøy og andre metoder brukes til veiledning og vur-
dering av arbeidsbasert læring (praksis) for travtre-
nerstudiet. Også i dette prosjektet tok Norsk Heste-

senter imot deltagere i 2019. Begge disse prosjektene 
avsluttes i 2020.

Prosjektet Erasmus+ KA202 (SQUARE – Sustainability, 
Quality and Risk Management in Equine Education) 
ble startet opp i 2019 og vil pågå ut 2022.

FORSKNING
Norsk Hestesenter er samarbeidspartner i Stiftelsen 
Hästforskning, og formidlet også i 2019 2 millioner kro-
ner inn i potten til det norsk-svenske forskningssamar-
beidet som totalt lyste ut 19,5 millioner kroner. Norsk 
Hestesenter bidrar til å identifisere forskningsområder, 
og har ansvar for deler av kommunikasjonsarbeidet i 
Stiftelsen Hästforskning.

YTRE MILJØ
Norsk Hestesenters virksomhet er ikke av en karakter 
som direkte belaster det ytre miljø. Som organisasjon er 
stiftelsens direkte utslipp kun knyttet til drift av kontorer, 
transport ved reiser og kjøp av varer og tjenester. Flere 
digitaliseringstiltak i organisasjonen bidrar til et «grønt 
skifte» og er miljøbesparende ved at det har redusert bruk 
av papir betraktelig, i tillegg til at kostnader er redusert.

Høsten 2019 deltok tre av våre travtrenerstudenter på ETSA-studentløpet på Vincennes i Paris. Mikkel Davidsen, her på vei 
over målstreken, kom på en flott fjerde plass, og ble den beste av de norske studentene.
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STYRINGSSTRUKTUR
23 representanter fra de 17 landsdekkende medlemsor-
ganisasjonene utgjør representantskapet til Norsk 
Hestesenter. Kristian Bakken (Norges Fjordhestlag) 
ble valgt til ny ordfører og Thomas Gjelsås (Norsk 
Jockeyclub) til ny varaordfører i representantskapet i 
desember 2019.

Forvaltning av stiftelsen tilligger styret, som velges av 
representantskapets medlemmer.

Styret har i 2019 bestått av:  
• Bente Odlo (leder) 
• Trond Olav Salte (nestleder)
• Camilla Rostad
• Morten Aasen
• Vidar Heggheim
• Ingrid Sponheim  
• Cecilie Bråthen (ansattes representant) 

Første vararepresentant Linn Waaler Rønning møter 
fast i styret. 

Styreleder i Stiftelsen Norsk Hestesenter, Bente Odlo, 
ble i statsråd 13. desember oppnevnt som ekspedi-
sjonssjef i Landbruks- og matdepartementet, hvor hun 
skal lede avdeling for matpolitikk. Hun fratrådte derfor 
vervet som styreleder ved Norsk Hestesenter med 

umiddelbar virkning. Landbruks- og matdepartemen-
tet oppnevner ny styreleder.

PERSONALMESSIGE FORHOLD
Ved utgangen av 2019 var antall ansatte i stiftelsen 34 
ansatte, fordelt på 29,7 årsverk, hvorav 23 kvinner og 
11 menn. I rekrutterings- og ansettelsesprosesser er 
stiftelsen bevisst på å likestille alle kandidater.

Det har ikke forekommet uhell med personskade i 
2019. Legemeldt sykefravær var på 4.4 % i 2019, mot 
4.1% i 2018.  Det jobbes målbevisst med medarbeider-
oppfølging fremover. Norsk Hestesenter er en IA-virk-
somhet.

ÅRSREGNSKAP
Driftstilskuddet til Norsk Hestesenter er fastsatt av 
Landbruks- og matdepartementet til å være 3,3% av 
Norsk Rikstoto sine netto spilleinntekter. Departemen-
tet er tydelige på at Norsk Hestesenter må søke også 
annen finansiering, og det jobbes det med.

Norsk Hestesenter inntektsførte i 2019 24,667 millioner 
kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Av beløpet er 

NHS var vertskap for et av møtene i Erasmus+-prosjektet SPINE i 2019. Her ser vi Justine Calise (22 år) fra Frankrike under-
viser vår ridelærer 2-student Une Stustad Misund, som en del av eksamensmodulen i tilleggsutdannelsen som prosjektet 
utvikler.
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500 000 kroner spesifisert til ajourføring, vedlikehold og 
drift av nasjonalt hesteregister. Overføringen til Norsk 
Hestesenter inkluderer i tillegg til dette 2 millioner kro-
ner til forskning og 500 000 kroner til antidopingarbeid 
i Norges Rytterforbund.

Stiftelsen er en skattefri institusjon. 

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 62 676 
kroner. Årets resultat tillegges annen egenkapital.

2019 har vært et krevende år, med 2,1 millioner kroner 
mindre i overføringer enn først budsjettert fra Norsk 
Rikstoto som følge av nedgang i spillomsetningen. Det 
ble tidlig gjort grep ved Norsk Hestesenter for å tilpasse 
nedgangen i overføringer, og mye av vedlikeholdskost-
nadene er utsatt. Den daglige regnskapsføringen er 
flyttet til Norsk Rikstoto, og med det ble det også gjort 
korrigeringer i balansen i samarbeid med revisor. Det 
resulterte i en del tilbakeførte avsetninger fra tidligere 
år, som bedret resultatet betydelig.  Resultatet gir derfor 
et bedre inntrykk enn det som faktisk er tilfelle. 

Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og årsregnska-
pet er utarbeidet under denne forutsetningen.

FRAMTIDA
Den største utfordringen til Norsk Hestesenter frem-
over er inntektene. Spillomsetningen og dermed over-
føringene fra Norsk Rikstoto synker, og egeninntjenin-
gen må økes. 2020 har så langt vært et helt spesielt år, 
med Koronapandemi, og stor usikkerhet rundt hvordan 
dette påvirker Norsk Hestesenter. Totalisatoravgiften 
ble fjernet i 2020 for Norsk Rikstoto, og gjør at Norsk 
Hestesenter kan budsjettere med 588 000 kroner mer i 
overføringer i 2020 enn i 2019. 

Mange av tiltakene som er gjort de siste årene for å 
spare inn reduserte overføringer fra Norsk Rikstoto er 
utsettelse av kostnader, hovedsakelig vedlikehold av 
bygninger, ride-/ kjørebaner og innkjøp av utstyr til 
hestene. Dette er ingen god utvikling, og setter både 
bygninger og ride-/kjørebunner i en stadig dårligere 
forfatning som ikke kan slippes for langt. 

Som det nasjonale kompetansesenter for avl og 
utdanning av hestepersonell bør Norsk Hestesenter 
fremstå som et moderne anlegg til bruk i utdanning 
og sport. Mye av bebyggelsen er av eldre dato og 
anlegget har behov for betydelig vedlikehold i årene 
som kommer. Det må fremover prioriteres å ivareta 
anlegget, og ses på løsninger for å finne ulike finansi-
eringsformer.

Styret benytter anledningen til å takke medarbeidere, 
representantskapet, råd og utvalg for vel utført arbeid i 
2019.
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Statistikk
Ridelærer og travtrenerutdanning 2019

Travtrener studieåret 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Søkere totalt 13 14 10 16 13 11

Opptak 9 9 9 10 6 7

Fullført 7 8 8 9 5 Ikke ferdig

Ridelærer trinn I 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Søkere totalt 42 49 50 56 33 39

Opptak 12 12 12 12 15 12

Fullført 12 11 11 11 15 12

Ridelærer trinn 2 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opptak 9 11 11 8 4 12

Fullført 7 5 10 8 4 9

Ridelærer trinn 3 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Opptak 4 4 0 6 8 4

Fullført 3 3 0 5 8 2

Fullført: Antall studenter som ble uteksaminert på den respektive utdanning og som har fullført på normert studietid.
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Kortere kurs, stevner og øvrige arrangementer ved NHS 2019

Arrangør/antall 2018 2019

Norsk Hestesenters egne kurs 19 17

Starum Hestesportsklubb 26 32

Hundetrening 20 14

Andre leietakere 48 37

Totalt 113 100

Antall overnattingsdøgn 2018 2019

Ukedager 442 952

Helg 1488 1150

Langtid 459 391

Totalt 2389 2493

Belegg overnatting kurssenteret

Kurssenteret har 31 rom med til sammen 64 senger.
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Hester vist på utstilling i perioden 2000-2019

Hingster Hopper og vallaker Unghest Totalt

Fødte føll i perioden 2001-2019 - dølahest, fjordhest og nordlandhest/lyngshest

Dølahest Nordlandshest/lyngshestFjordhest
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Stiftelsen Norsk Hestesenter
Resultatregnskap

2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftstilskudd fra Norsk Rikstoto 1 24 667 000 26 387 000
Kursinntekter 3 599 357 3 184 088
Inntekt avl 2 248 525 1 840 671
Inntekt kantine 1 418 195 1 363 935
Overnatting 1 352 525 1 465 535
Inntekter fagskolen 1 543 182 1 549 605
Øvrige tilskudd 0 232 490
Andre inntekter 1 219 663 1 106 825
Gevinst ved avgang anleggsmidler 120 000 0
Sum driftsinntekter 36 168 446 37 130 149

Varekostnad kantine 1 159 189 986 584
Kjøp sagflis, høy og kraftfòr 2 606 076 2 450 820
Sum varekostnad 3 765 264 3 437 404

Lønnskostnad 2 18 340 359 18 399 469
Ordinære avskrivninger 3 1 826 034 1 696 190
Hesteavlstiltak 1 199 000 1 450 000
Kostnader fagskolen 1 066 740 1 015 176
Kostnader avl 859 563 773 124
Annen driftskostnad 8 263 097 9 976 351
Sum driftskostnader 31 554 793 33 310 310

Driftsresultat 848 388 382 434

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 7 257 6 345
Annen finansinntekt 28 634 -1 463
Annen rentekostnad 704 746 750 387
Annen finanskostnad 116 856 59 851
Resultat av finansposter -785 712 -805 356

Årsresultat 62 676 -422 921

Overføringer
Hestehjelpskassas kapital 6 160 976 10 548
Overført til udekket tap 6 0 -433 474
Overført fra annen egenkapital 6 -98 300 0
Sum overføringer 62 676 433 474
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Stiftelsen Norsk Hestesenter
Balanse pr 31.12.

2019 2018

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 3 32 641 522 33 863 502
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 3 1 235 725 117 819
Hester 3 734 434 970 712
Sum varige driftsmidler 34 611 681 34 952 034

Sum anleggsmidler 34 611 681 34 952 034

Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 749 741 1 219 261
Sum varebeholdning og annen beholdning 749 741 1 219 261

Fordringer
Kundefordringer 957 857 833 752
Andre kortsiktige fordringer 154 987 85 343
Sum fordringer 1 112 844 919 095

Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 2 233 531 2 291 424
Sum bankinnskudd, kontanter o.l. 2 233 531 2 291 424

Sum omløpsmidler 4 096 116 4 429 780

Sum eiendeler 38 707 797 39 381 813
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Stiftelsen Norsk Hestesenter
Balanse pr 31.12.

2019 2018

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Grunnkapital Hestehjelpskassa 6 5 237 887 5 237 887
Sum innskutt egenkapital 5 237 887 5 237 887

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 6 6 496 299 6 594 599
Hestehjelpskassa midler 6 4 125 910 3 964 934
Sum opptjent egenkapital 10 622 209 10 559 533

Sum egenkapital 15 860 095 15 797 419

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 2 335 000 337 500
Sum avsetning for forpliktelser 335 000 337 500

Annen langsiktig gjeld
Gjeldsbrevlån 5 17 166 441 18 813 468
Sum annen langsiktig gjeld 17 166 441 18 813 468

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 343 830 670 089
Skyldig offentlige avgifter 1 428 797 1 032 001
Annen kortsiktig gjeld 8 2 573 633 2 731 336
Sum kortsiktig gjeld 5 346 261 4 433 425

Sum gjeld 22 847 701 23 584 394

Sum egenkapital og gjeld 38 707 797 39 381 813
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Stiftelsen Norsk Hestesenter
Balanse pr 31.12.

2019 2018
Lena, 15.05.2020

Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter

Torild Jacobsen
styreleder

Trond Olav Salte
nestleder

Morten Gjerdrum Aasen
styremedlem

Ingrid Sponheim
styremedlem

Vidar Heggheim
styremedlem

Linn Wåler Rønning
styremedlem

Cecilie Bråthen
styremedlem

Cecilie Gaarder Skaug
administrerende direktør

Årsregnskapet er signert elektronisk.
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Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. 

Stiftelsens budsjett godkjennes av Landbruks- og Matdepartementet.

Driftsinntekter
Inntektsføring av tilskudd og andre inntekter skjer i takt med aktiviteten. Tjenester inntektsføres i 
takt med utførelsen.

Omløpsmidler / kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler og avskrivninger
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske 
levetid. Anleggsmidler nedskrives dersom det foreligger et verdifall som ikke anses å være av 
forbigående art.

Kundefordringer og andre fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell 
tapsrisiko.

Valuta 
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Pensjonsordning
Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til lov om obligatorisk 
tjenestepensjon.

Regnskapsprinsippene er ellers nærmere omtalt i de tilhørende noter til de enkelte 
regnskapspostene.

Note 1  Driftstilskudd

2019 2018
Driftstilskudd fra Norsk Rikstoto

Totalt bevilget til Norsk Hestesenter 24 667 000 26 387 000
Sum driftstilskudd 24 667 000 26 387 000
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Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 14 867 058 14 766 686
Arbeidsgiveravgift 2 195 145 2 266 293
Pensjonskostnader 494 977 587 451
Andre ytelser 783 179 779 040
Sum 18 340 359 18 399 469

Selskapet har i 2019 sysselsatt 29,7 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Norsk Hestesenter har en direkte pensjonsforpliktelse for en tidligere ansatt. Forpliktelsen er 
balanseført og er beregnet etter forventet levealder. Avtalt pensjonsregulering 2,5% og 
diskonteringsrente 2,6%.

Ytelser til ledende personer Rektor/Adm.direktør Styret
Lønn 960 000 228 665
Pensjonskostnader 69 915 0
Sum 1 029 915 228 665

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 108 213.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 75 621.

Note 3 Anleggsmidler

Tomter og 
bygninger

Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar og 

annet utstyr

Hester Sum varige 
driftsmidle

r 
Anskaffelseskost 01.01.2019 44 716 036 2 615 615 4 033 224 2 892 323 54 257 198
Tilgang kjøpte driftsmidler 0 599 000 711 043 210 000 1 520 043
Avgang solgte driftsmidler 0 0 34 337 34 337
Anskaffelseskost 31.12.2019 44 716 036 3 214 615 4 744 267 3 067 986 55 742 904

Akk. avskrivninger 01.01.2019 10 852 288 2 502 740 4 028 279 1 921 623 19 304 930
Årets avskrivninger 1 222 225 141 032 51 106 411 934 1 826 297

Akk. avskrivninger 31.12.2019 12 074 513 2 643 772 4 079 385 2 333 557 21 131 227
Bokført verdi per 31.12.2019 32 641 523 570 843 664 882 734 429 34 611 681

Avskrivingssatser 0-40 år 0-6 år 0-11 år 5 år
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Note 4 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 810 687.

Note 5 Annen langsiktig gjeld

Lån i Toten Sparebank Opprinnelig lånebeløp 2019 2018

Lån 1 - løpetid 20 år 19 750 000 8 880 607 9 998 825
Lån 2 - løpetid 10 år 2 500 000 393 513 674 341
Lån 3 - løpetid 30 år 3 000 000 2 830 054 2 885 933
Lån 4 - løpetid 20 år 5 500 000 5 062 266 5 254 370
Sum annen langsiktig gjeld 17 166 441 18 813 468

Forfall senere enn 5 år 9 169 637 10 816 664

Rentevilkår for alle lån: 3 mnd Nibor + 2,5% - 2,7%

Pant i fast eiendom  gnr. 86 bnr. 9 i Østre Toten: 20 000 000

Det er opprettet kassekreditt i Totens Sparebank med en ramme på kr 2 500 000.

Note 6 Egenkapital
Grunnkapital Hestehjelps kassa Annen 

egenkapital
Sum 

egenkapital
Pr. 01.01.2019 5 237 887 3 964 934 6 594 599 15 797 419

Årets resultat 0 160 976 -98 300 62 676

Pr. 31.12.2019 5 237 887 4 125 910 6 496 299 15 860 095

Grunnkapitalen består av følgende:

Kr 117 887 er innbetalinger fra 20 stifterorganisasjoner.

Kr 5 000 000 er kapitalinnskudd fra Landbruks- og matdepartementet for å finansiere overtakelsen 
av eiendommmen Starum, gnr 86 bnr 9 og 11.
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Hestehjelpskassa
Hestehjelpskassa ble oppløst i 2012 og midlene ble overført til Norsk Hestesenter.

Grunnkapital Fri kapital Sum 
Pr. 01.01.2019 3 383 805 581 129 3 964 934

Tilført og anvendt i året 16 098 144 878 160 976

Pr. 31.12.2019 3 399 903 726 007 4 125 910

ÅÅÅÅrrrreeeettttssss    ffffoooorrrrrrrreeeennnnttttnnnniiiinnnngggg 4,06 % 160 976 5
Tilføres grunnkapitalen  10,00 % 16 098
NNNNeeeettttttttoooo    ttttiiiillll    ddddiiiissssppppoooossssiiiissssjjjjoooonnnn    ffffoooorrrr    ffffoooorrrrmmmmåååålllleeeetttt 111144444444    888877778888

Tildelinger i 2019 0
Sum tildelinger 0

Tilført Hestehjelpskassas frie kapital 144 878

Note 7 Fagskolen

For å synliggjøre faktiske inntekter og kostnader for fagskolen, er det sammenstilt en 
oversikt som også inneholder deler av både inntekter, drifts- og vedlikeholdskostnader
inklusive  hestehold, ridehus, utebaner og kjøretøy.

Inntekter 2019
Semesteravgift 2 016 024
Kurs  1 571 808
Internat 1 311 454
Oppstalling, smie, utleie av anlegg  1 449 420
Sum inntekter 6 348 706

Kostnader
Lønn 6 727 332
Hestehold 3 450 036
Vedlikehold 2 614 358
Avskrivninger 1 174 026
Forsikringer 162 774
Andre driftskostnader 772 650
Sum kostnader 14 901 176

Resultat fagskolen -8 552 470
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Note 8 Annen kortsiktig gjeld
2019 2018

Skyldige feriepenger 1 551 114 1 587 977
Påløpte lønnskostnader 100 000 287 500
Påløpte forpliktelser Hestehjelpskassa 0 250 000
Påløpte forpliktelser Hesteavl 248 692 219 570
Avsetninger forpliktelse "Et hestehode foran" 395 000 0
Andre påløpte kostnader 278 827 386 290
Sum annen kortsiktig gjeld 2 573 633 2 731 336

Note 9 Avl og bevaring
2019

Registreringsavgift 1 200 271
Inntekter utstillinger og kåringer 674 935
Inntekter Sikkilsdalen 151 190
Kursinntekter (dommerkurs) 11 525
Andre inntekter 347 732
Sum inntekter 2 385 653

Lønnskostnader 4 870 631
Kostnader utstillinger 477 493
Kostnader Sikkilsdalen 287 005
Andre driftskostnader 810 684
Sum kostnader 6 445 813

Avlsfremmende tiltak 1 449 000
Tilbakeført avsetning fra tidligere -250 000
Sum kostnader 1 199 000

Resultat avl og bevaring -5 259 160

Fordeling avlsfremmende tiltak: 2019
Landslaget for dølahesten 270 000
Norges Fjordhestlag 255 000
Det Norske Travselskap "Til Start" 250 000
Landslaget Nordlandshest/Lyngshesten 204 000
Norsk Fjordhestsenter, Fokus Unghest 300 000
Norsk Varmblodsforening 105 000
Skeid prosjektet 65 000
Sum utdelt 1 449 000
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Note 10 Prosjekter

Prosjektet "Et hestehode foran" ble startet i 2019. Norsk Hestesenter har i 2019 fått bevilget           
kr 790 000 fra DIKU. Formålet med prosjektet er å bedre forståelsen av hesten ved bruk av moderne 
teknisk og digitalt utstyr - røntgen utstyr, kamera utstyr og mekanisk hest.

Note 11 Finansiell risiko

På tidspunktet for avleggelse av regnskapet ser det ut til at situasjonen rundt koronaepidemien har 
stabilisert seg noe. Det at totalisatoravgiften for Norsk Rikstoto ble fjernet med tilbakevirkende 
kraft, og at Norsk Rikstoto klarte å opprettholde en viss omsetning i hestespill i mars tross 
nedstengte travbaner, gjorde at Norsk Hestesenter kom mye bedre ut 1.kvartal enn først fryktet.

Selskapets ledelse har iverksatt kostnadsreduserende tiltak vesentligst ved permitteringer av de 
fleste av selskapets ansatte. Selskapet har per i dag en tilfredsstillende likviditet. Det er ledelsens 
oppfatning at dette sammen med iverksatte kostnadsreduserende tiltak gjøre at selskapets evne til 
fortsatt drift er god.
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Norsk Hestesenter
Kontantstrømoppstilling

2019 2018
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

+/- Resultat før skattekostnad 62 676 - 422 921
- Periodens betalte skatt 0 0
+ Ordinære avskrivninger 1 826 034 1 696 190

+/- Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler - 120 000 - 500
+/- Endring pensjonsforpliktelse - 2 500 - 4 500
+/- Endring i beholdninger 469 520 - 518 378
+/- Endring fordringer - 193 749 1 347 415
+/- Endring leverandørgjeld 912 836 - 896 644
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 99 360 0
 = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 054 177 1 200 662

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+ Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 55 000 10 000
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler - 1 520 043 - 345 000
+ Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 0
 = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 1 465 043 - 335 000

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
+ Innbetalinger ved nedbetaling av lån 0 0
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - 1 647 027 - 1 621 051
 = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - 1 647 027 - 1 621 051

 = Netto endring i kontanter og kontantekv. - 57 893 - 755 389
 + Beholdning av kontanter og kontantekv. 1.1. 2 291 424 3 046 818
 = Beholdning av kontanter og kontantekv. 31.12. 2 233 531 2 291 424

Kontantstrømoppstillingen er signert elektronisk.
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Uavhengig revisors beretning 
 

Til styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter  

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Norsk Hestesenter. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 2019 
• Resultatregnskap for 2019 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet per 31. 
desember 2019 

• Noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 
2019, og av dets resultater og kontantstrømmer 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av styrets årsrapport, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Konklusjon om forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, 
stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 
 
 
BDO AS 
 
 
Lars Aage Myhre 
registrert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
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