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STYRETS BERETNING
Norsk Hestesenter kan se tilbake på et aktivt år. Hestens betydning i samfunnet har økt de
siste årene. Hest og hestehold utgjør i dag en av våre mest populære fritidsaktiviteter. Det
stiller Norsk Hestesenter overfor store utfordringer og muligheter, men også overfor nye krav.
Forskning
I 2009 underskrev Sverige og Norge en samarbeidsavtale om hesteforskning. Fra norsk side
er Norsk Rikstoto, styret for forskningsmidler over Jordbruksavtalen og Norges
Forskningsråd sentrale aktører i tillegg til NHS. Norge bidrar med 6 millioner NOK hvert år,
mens Sverige yter 14 millioner SEK. Hestenæringens forskningsutvalg som ledes av Norsk
Hestesenter koordinerer de norske interessene. Lederen av utvalget er medlem av styret i
Stiftelsen Hästforskning som igjen tar den endelige avgjørelsen rundt tildelingen av
forskningsmidler. I desember 2010 ble det besluttet å tildele midler til i alt 38
hesteforskningsprosjekter i begge land. Av de nye prosjektene som gikk gjennom er 3 norske
mens 4 er samarbeidsprosjekter. Samarbeidsavtalen gjelder i første omgang i 3 år
Styret mener den norsk-svenske avtalen bidrar til å styrke hestenæringen generelt både i
form av tilført kompetanse og økt positivt omdømme.
Utdanning
Kompetanse er etter styrets mening avgjørende for å styrke og videreutvikle hestenæringen.
Norsk Hestesenter har i de siste årene lagt ned mye arbeid for å øke kompetansen.
Norsk Hestesenter er en privat fagskole og utdanningstilbudene søkes tilpasset lov om
fagskoleutdanning. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som
godkjenner de ulike utdanningstilbudene. I tillegg til ridelærer (I) og travtrenerutdanningen er
også nå ridelærer (II) og(III) godkjent. Det arbeides med å utvikle to nye fagskoletilbud;
Galopptrener og Hestehold og driftsledelse.
Antall søkere til utdanningene har vist en positiv utvikling. Til 10 plasser i
travtrenerutdanningen var det 32 kvalifiserte søkere. Til ridelærer (II) med 12 studieplasser
var det 28 søkere. Nivået i søkermassen er høyere enn tidligere, dette gjelder spesielt
teoretisk bakgrunn og er mest merkbart blant søkerne til ridelærerutdanningen.
Oppslutningen om kortere kurs har hatt en svak tilbakegang.
Avl
Norsk Hestesenter er gjennom Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien delegert
myndighet fra Landbruks - og matdepartementet. Norsk Hestesenter har påpekt behovet for
en revidering av forskriften og en rolleavklaring mellom Landbruks - og matdepartementet,
Mattilsynet og Norsk Hestesenter.
Nedgangen i antall viste hester på utstilling fra 2009 fortsetter. Det er en svak tilbakegang for
viste hingster, mens nedgangen for hopper er den største på 16 år. Nedgangen er størst for
dølahest og ponniraser. Styret er svært bekymret for denne utviklingen. Norges Fjordhestlag,
Landslaget for dølahest og Landslaget for nordlandshest/lyngshest har startet et
unghestprosjekt for å stimulere til bruk av de særnorske rasene. Norsk Hestesenter støtter
prosjektet økonomisk. Styret har også nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal lage et
fortslag til handlingsplan for de tre særnorske rasene. Handlingsplanen skal finne fram til
virkemidler som fremmer avl, bevaring og bruk. Handlingsplanen vil foreligge i løpet av 2011.
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Styret har bedt administrasjonen starte arbeidet med å endre avlsplandokumentet slik at det
består av en generell del som er lik for alle og en del for hver rase.
Hesteavlssetrene
Landbuks- og matdepartementet har delegert ansvaret for hesteavlssetrene til Norsk
Hestesenter. Hamnene på Kongsvoll, Bekkelegeret, Kvitdalen og Tronhus har vært utleid. I
samråd med departementet har NHS vurdert framtida til hamnene. Det er i 2010 inngått ny
avtale om Sikkilsdalen. Kongsvoll, Bekkelegeret og Kvitdalen ble lagt ut for salg og er nå
solgt. Oppslutningen om hingstene i Sikkilsdalen i 2010 har vært gledelig.
Nasjonale sentre
Landbruks-og matdepartementet har anmodet Norsk Hestesenter om å utrede alternative
løsninger for samarbeid og en evt. sammenslåing av Norsk Hestesenter med Norsk
Fjordhestsenter og Nord-Norsk Hestesenter. Innstillingen forelå i 2010 og er oversendt
departementet.
Kvalitetssikring
Styret har nedsatt et eget utvalg for å utarbeide en bransjestandard for sikker og god
hestepraksis og kriterier for godkjenning av hestesentre og hesteanlegg. Innstillingen er klar,
og det er styrets mål at en sertifiseringsordning kan komme på plass i 2012.
Strategiplan
Den vedtatte strategiplan gjelder for perioden 2007-2011. Styret har startet arbeidet med en
ny plan for kommende periode. Styret er opptatt av at planen må forankres i
stifterorganisasjonene. Representantskapet, samarbeidspartnere og de ansatte vil bli invitert
til å komme med innspill.
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 har også et nært samarbeid med
vår tilsvarende organiasjon i Sverige - Hästnäringens Nationella Stiftelse - som bl.a. har
ansvaret for Wången, Strömsholm og Flyinge.
Økonomi
Norsk Hestesenter mottok i 2010 22.8 millioner kroner i driftsstøtte fra Norsk Rikstoto. Det er
Landbruks- og matdepartementet som godkjenner stiftelsens budsjett og fastsetter støtten
fra Norsk Rikstoto. Øvrige inntekter som består bl.a. av kursavgifter, utstillings- og
registreringsavgifter, utgjorde 9.920 mill.kr - eller 30,3 % av totalomsetningen. Innen
utdanning er inntekter på lange kurs høyere i 2010 enn året før, mens det for kortere kurs er
på tilnærmet samme nivå. Når det gjelder avl har utstillingsavgiftene og hamneleie økt,
mens registreringsavgiftene er på samme nivå som før. Det er iverksatt tiltak med sikte på
stram kostnadskontroll. Dette har vi lyktes med. Styret vil berømme administrasjonen for god
økonomistyring og budsjettdisiplin.
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Regnskapet er gjort opp med et årsresultat på kr 638.231. Styret foreslår at årets overskudd
overføres annen egenkapital. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Organisasjon
Stiftelsens hovedkontor ligger på Starum i Østre Toten og er i henhold til formålsparagrafen
det øverste faglige senter for utdanning av hestepersonell og det øverste faglige senter for
avl av hest i Norge.
Arbeidsmiljø og ytre miljø
Norsk Hestesenters virksomhet medfører ingen negativ påvirkning av det ytre miljø.
Arbeidsmiljøet i bedriften ansees som tilfredsstillende. Langtidsfraværet er på 4,4 % mens
korttidsfraværet utgjorde 2 %.
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 har i 2010 en kvinneandel på 43 %. Representantskapet har hatt
en kvinneandel på 27 %. Ved oppnevning av råd og utvalg legger styret vekt på å forholde
seg til de anbefalinger som er gitt om likestilling. Kvinneandelen blant de ansatte er på 55 %.
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.
Framtida
Norsk Hestesenter er 25 år i 2011. I løpet av disse årene har hestetallet økt betydelig og
hestenæringen er en næring i fremgang. Det er styrets mål at Norsk Hestesenter skal bidra
til at denne positive trenden forsterkes og videreutvikles.
Regjeringen vil legge fram den nye landbruksmeldinga i juni 2011. Den vil trekke opp linjene
for norsk landbruk de neste ti årene, og det er styrets håp at hesten vil få den plass den
fortjener i meldinga. Hest og tilknyttede produkter og tjenester representerer etter styrets
mening gode muligheter for landbruket.
Det er skapt store forventninger til at hestehold med rimelig utsikt til økonomisk lønnsomhet
skal behandles som næring i skatte- og avgiftssammenheng. Styret forstår den frustrasjon
som mange hesteeiere føler ved at dette heller ikke i 2010 ble avklart. For å dokumentere
hestenæringens betydning er det viktig å vite hvilket omfang hesteholdet har.
Norsk Hestesenter har sammen med Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og
Norges Bondelag anmodet departementet å bidra til at det etableres et felles hesteregister
for å få nøyaktig oversikt over hestetallet i Norge.
Styret vil fortsette arbeidet med å utvikle utdanningstilbudene ved Norsk Hestesenter og
dessuten arbeide for at det kan tilbys nettbasert undervisning så snart som mulig.
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.
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Styret er bekymret over utviklingen når det gjelder fødte føll for alle raser. Norsk Hestesenter
har et særlig ansvar for de særnorske rasene og vil i samarbeid med raseorganisasjonene i
løpet av 2011 komme med forslag til virkemidler for å snu den negative trenden.
Starum, 31.desember 2010
Starum, 29.mars 2011
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ADMINISTRASJONENS BERETNING
AVL
Stambokføring/registrering
Avlsavdelingen registrerer og stambokfører hester av en rekke raser samt krysningshester.
Bevisstheten rundt registrering/hestepass oppleves å være økende hos hesteeierne.
1. juli 2010 trådte forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien i kraft, der det blant annet
slås fast at alle hester skal merkes med mikrochip. Tidligere har ikke dette vært
forskriftsfestet, men har vært praktisert for alle hester som har fått utstedt hestepass fra
Norsk Hestesenter. Forskriften setter også krav om at dyr av hestefamilien skal være
identifisert innen 31.12 i fødselsåret eller innen seks måneder fra fødselsdatoen, avhengig av
hvilken dato som inntreffer sist.
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. Andelen vil trolig øke etter
innføring av den nye forskriften.
Avlsråd
Avlsrådet har i 2010 bestått av Inge Kringeland (leder), Gunnar Klemetsdal, Elin Furrevik,
Jostein Rekstad, Hilde Hauge og Nils Ivar Dolvik.
Rådet har hatt 6 møter og behandlet 49 saker.
Fellesmøtet avlsråd – avlsorganisasjonene
Det årlige fellesmøtet med avlsorganisasjonene ble også denne gang avholdt på
Sikkilsdalssetra. Nytt av året var at møtet ble delt i to, med én dag for organisasjonene for de
særnorske rasene og én dag for samtlige organisasjoner som er avlsgodkjente. Denne
endringen ble svært godt mottatt hos organisasjonene.
I møtet for de særnorske rasene var utfordringene disse rasene står ovenfor et
gjennomgående og selvsagt tema. I tillegg ble det blant annet presentert resultater fra
Therese Selles masteroppgave på bruksdata fra utstillingssammenheng samt Hanne
Fjerdingby Olsens doktorgradsarbeid ”Optimal Contribution på kaldblods traver”. Alle de fire
organisasjonene møtte.
I møtet for alle avlsorganisasjonene var Christina Olsson fra Svenska Trav og Dan-Axel
Danielsson fra Svenska Hästavlsförbundet invitert til å snakke om de utfordringer de har hatt
i Sverige mht å drive hesteavl innenfor EU. I tillegg var blant annet dommerutdanning og
forskriftsendringer i tilknytning til identifikasjon av hest tema. Det møtte representanter fra 7
avlsorganisasjoner
Ytterligere deltakere var avlsrådet samt ansatte fra avlsavdelingen ved NHS.
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Midler til avlsfremmende tiltak
For 2010 søkte organisasjonene om til sammen 2,39 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 45 000,- avsatt til felles tiltak.
Det er de godkjente avlsorganisasjonene som kan søke.
Fordelingen i 2010 ble som følger:
Avlsorganisasjon
Landslaget for dølehest
Norges Fjordhestlag
Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
Norsk Islandshestforening
Norsk Varmblod
Norsk Jockeyklub
Norsk Ponniavlsforening
Norsk Araberhestforening
Norsk Araberhestforenings shagya-avdeling
Norsk Lipizzanerforening
Det Norske Travselskap
Norsk Oldenburger Forening
Norsk Tinkerforening
Norsk Pintoforening
Felles tiltak
TOTALT

Søknad
kr.
215.000
kr.
370.000
kr.
245.000
kr.
130.000
kr.
355.000
kr.
75.000
kr.
185.000
kr.
303.000
kr.
109.000
kr.
20.000
kr.
337.000
kr.
50.000
kr. Ikke definert
kr. Ikke definert
kr.
kr 2 333 000

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Bevilget
140.000
245.000
130.000
75.000
75.000
40.000
75.000
70.000
15.000
5.000
165.000
10.000
5.000
5.000
45.000
kr 1 100 000

Utstillinger
Totalt sett møtte 1424 hester på de offisielle utstillingene i Norge i 2010. I tillegg kommer
hestene som møtte på de uoffisielle, lokale utstillingene.
Det møtte 23 færre hingster til utstillinger sammenliknet med 2009. Det ble også totalt sett
kåret færre hingster.
For noen raser som for eksempel traverrasene og islandshest møtte flere hingster enn i
2009, mens for raser som dølahest og nordlandshest/lyngshest er det nedgang i antall møtte
individer. Den største nedgangen er for 3-årshingstene.
Nedgangen for disse to rasene fra året før skyldes at det i 2009 ble arrangert
jubileumsutstilling på Stav. Sammenligner man med 2008, som mer å regne som et
”normalår”, er det fortsatt en nedgang, men langt mindre.
Når det gjelder hoppene ble det vist 401 hopper. Det er en nedgang på over 100 hopper fra
året før og det laveste tallet siden 1994. Det har vært en nedgang i viste hopper fra 2006.
Det er en generell nedgang for hopper av alle raser, men nedgangen er størst for dølahest
og ponnirasene.
For unghestene er det vist 85 færre hester i 2010 enn i 2009.
Utvida bruksprøver
5 dølehingster møtte til utvida bruksprøve på Starum. 4 fullførte testen.
Utvida bruksprøve for nordlandshest/lyngshest ble også avholdt på Starum. 6 hingster møtte,
4 fullførte. På Nordfjordeid var det 4 fjordhingster som gjennomførte testperioden.
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Klagenemnd for kåringsavgjørelser på hingster
Totalt har tolv saker vært til behandling i beretningsåret. Fire av sakene er tilknyttet travere,
tre til nordlandshest/lyngshest, to til fjordhest, én til dølahest, én til ponni og én til paint. To av
sakene har dreid seg om bruk av egen ukåret hingst på egen hoppe.
De tre faste representantene som er oppnevnt av styret i NHS har i 2010 vært:
Sorenskriver Nils Dalseide, leder
Professor Knut Karlberg, veterinærfag
Professor Odd Vangen, avlsfag
I tillegg har det i hver av nemndene deltatt to medlemmer oppnevnt etter innstilling fra
avlsorganisasjonen for de ulike rasene. Den ene av disse skal være jurist.
Tallet på bedekninger og fødte individer
Trenden fra tidligere år der tallet på bedekninger synker fortsetter også i 2010. Trenden er
generell for alle raser, og er også gjeldende for resten av Europa.
Når det gjelder de tre særnorske rasene døl, fjordhest og nordlandshest/lyngshest og
fødselstallene for disse rasene så holder tallene for dølahest seg på samme nivå som 2009
(rett i overkant av 200), mens fødselstallene for fjordhest er under 200 fødte individ i 2010 og
nordlandshest/lyngshest er under 100.
Både NHS og de tre raseorganisasjonene Landslaget for dølahest, Norges fjordhestlag og
Landslaget for nordlandhest/lyngshest har satt i gang aktive tiltak for å stimulere til økt
interesse for de tre rasene.
Dette skjer først og fremst gjennom prosjektet ”Fokus unghest” som har som mål å stimulere
til et mer aktivt oppdrett som tar sikte på å levere den typen hest som markedet etterspør.
Gjennom avlsmidlene som fordeles fra NHS er det gitt tilskudd slik at organisasjonene kan
fordele pengene ut til lokallagene som arbeider med prosjektet”Fokus unghest”.
Handlingsplan for de særnorske rasene
Styret i NHS har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal lage et forslag til en handlingsplan for
de særnorske rasene.
Arbeidsgruppa ledes av Birgit D. Nielsen, styremedlem ved NHS, øvrige medlemmer er en
representant fra hver av de tre raseorganisasjonene: for dølahest Stein Bentstuen, for
fjordhest; Jonas Vevle, fra nordlandshest/lyngshest; Hans Erling Moholt, to fra NHS sitt
avlsråd; Inge Kringeland og Elin Furrevik og en representant fra UMB; Hanne Fjerdingby
Olsen.
Handlingsplanen skal finne frem til virkemidler som fremmer avl, bevaring og bruk.
Handlingsplanen skal bl.a. bidra til:
Flere fødte føll av de tre særnorske rasene
Flere velutdanna særnorske hester i markedet
Bedre og faglig velbegrunna retningslinjer i avlsarbeidet
Økt kunnskap om de tre hesterasene
Økt bruk av de særnorske hesterasene i næring og derved økt omsetning
Styrking av samarbeidet mellom de ulike institusjoner og interesseorganisasjoner som
arbeider for de særnorske rasene nasjonalt og tilsvarende relevante hesteraser
internasjonalt.
Arbeidsgruppa skal utarbeide konkrete mål og delmål, og fremme forslag til tiltak innen de
områder utvalget finner sentrale for å oppnå det overordna målet. Arbeidsgruppa hadde sitt
første møte i november 2010, og fortsetter sitt arbeid utover i 2011.
Sekretariat for Landslaget for Dølahest
Norsk Hestesenter har inngått samarbeidsavtale med Landslaget for Dølahest og er
sekretariat for raseorganisasjonen fra og med 1.oktober i beretningsåret.
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Dommerutdanning
Administrasjonen har i løpet av beretningsåret sett nærmere på dagens dommerutdanning.
Det er behov for å sikre rekruttering og oppdatering av dommere. Intensjonen med denne
gjennomgangen er å gjøre utdanningen enda bedre slik at vi i enda større grad sikrer
kompetanse og utvikling hos våre framtidige dommere.
Stambøker
Det er ikke utgitt stambok i 2010. 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 avlsavdelingens
registreringsprogram Sportssystemet. Det jobbes stadig med å forbedre den elektroniske
stamboka.
Norsk Hesteavlsseter – Sikkilsdalen
De tre hamningene i Sikkilsdalen ble også i sommer benyttet av hingster med hver sine
hoppefølger. I 2010 ble det sluppet to dølehingster og en kaldblods traver hingst. De to
dølehingstene var Gjerde Blæsen med 29 hopper og Møllerbron med 11 hopper. Kaldblodstraveren Briskeby Philip hadde 30 hopper i sitt følge. Han sto for øvrig i vårstasjon på Starum
i forkant av slippet og hadde 12 hopper der.
Ambisjoner framover
De utfordringer som hesteavlen, og spesielt de særnorske rasene, står ovenfor krever stor
innsats fra Norsk Hestesenter framover. Det knytter seg blant annet store forventninger og
forhåpninger til handlingsplanen som skal utarbeides, men det er viktig at det jobbes på alle
plan. Fokus Unghest-prosjektet må videreføres og potensialet for å knytte aktiviteter opp mot
utstillingene er stort. Det er avgjørende at vi på ulike arenaer får vist fram for hele hesteNorge hva disse rasene er gode for, og at det skapes miljø, aktivitet og interesse rundt disse.
Dette vil igjen stimulere til at etterspørselen blir større. Norsk Hestesenter ser fram til et enda
nærmere og bedre samarbeid med avlsorganisasjonene for de særnorske rasene framover,
og har god tro på at vi i sammen skal kunne snu den negative trenden.
Beretningsårets utstillingstall gir grunn til bekymring. Noe av nedgangen kan trolig forklares
med lavere fødselstall, men tallene gir helt klart grunnlag for å se nærmere på årsakene til
dette og sette inn tiltak. Utstillinger i seg selv er ikke lenger engasjerende nok for den yngre
garde og gir oss en utfordring i å videreutvikle utstillingene slik at en større andel av
hesteeierne finner det hensiktsmessig og spennende å komme på utstilling. I samarbeid med
organisasjonene og de lokale utstillingsarrangørene håper vi å kunne blåse nytt liv i denne
interessen.
Det er også behov for å endre og fornye avlsplandokumentene. Oppsettet på alle planene er
fra 1995, og både innhold og form er under vurdering. Det vil bli laget ett avlsplandokument,
der det vil være en felles del som angår alle (reglement osv.), samt en del for hver rase, der
de rasevise beskrivelsene og bestemmelser for den enkelte rasen er redegjort for.
NHS opplever at samarbeidet stadig blir bedre både mellom organisasjonene og mellom
administrasjonen og organisasjonene. Det jobbes kontinuerlig med å få til en god dialog og
et godt samarbeid. Vi strekker oss så langt som mulig å for å imøtekomme organisasjonenes
ønsker, men vi er også et overordnet organ som må ta beslutninger.
Det er forståelse for at dette til tider kan oppfattes som negativt fra organisasjonene sin side.
NHS har imidlertid et stort ansvar for all hesteavl, og må blant annet sikre at vi har regelverk
som ivaretar alle raser og som fungerer på alle nivåer. Som kontaktledd mellom
organisasjonene, hesteeierne, arrangørene og dommerne får vi et godt innblikk i hvordan
teori og praksis fungerer. Det er fortsatt forbedringspotensial begge veier når det gjelder
dialog, og håper at organisasjonene i likhet med oss er dette bevisst.
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UTDANNING OG KOMPETANSE
Fagskoleutdanningene (ridelærerutdanning og travtrenerutdanning) ved NHS er den viktigste
og største delen av vår virksomhet innenfor utdanning. Det at de lengre utdanningene utgjør
en stadig større del gir oss større forutsigbarhet i budsjettering og planlegging. Men det at en
større del av ressursene knyttes opp mot de lengre utdanningene, gir oss utfordringer i å
opprettholde kapasiteten på de kortere kursene.
Vi ser at denne utviklingen fortsetter også i 2010. Kursinntektene er økt med ca. 100.00, men
økningen ligger på de lange kursene. Det er en trend i utdanningsmarkedet generelt at
studenter søker kompetansegivende utdanninger og videreutdanninger som gir studiepoeng.
Kortere kurs hvor studentene bare får et kursbevis er ofte mindre attraktive. Dette er også
grunnen til at både utdanningsrådet og styret har ønsket at vi skulle utvikle flere
kompetansegivende utdanninger.
I 2010 har vi fått godkjent studiet Ridelærer (III). Det innbærer 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. Styret har fattet vedtak om satsing på flere
fagskoleutdanninger, men søknad om godkjenning av disse vil først skje i 2011.
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. Selv om vi ikke går i detalj i denne
årsrapporten, er det kvalitetskriteriene fra kvalitetssystem som 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
travtrenerutdanningen var det 32 kvalifiserte søkere. Dette er mer enn en fordobling av antall
søkere i forhold til situasjonen i 2009. En del av forklaringen til denne positive økningen, er at
travtrenerutdanningen som var planlagt i Nord-Norge i 2009/2010, ikke kom i gang.
Studentene som var tatt opp der fikk derfor fortrinn på travtrenerstudiet her på Starum. Det
dreide seg om 6 studenter, så dette er bare en del av forklaringen på den sterke økningen.
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. Gjennomføringen er svært god og karakternivået ligger over resultatet for 2009.
I evalueringene har studentene vært opptatt av endringer i opplegget for faget økonomi og
administrasjon. Vi har fått inn ny foreleser i økonomifaget og det fungerer svært bra. Den
delen av faget som gjelder administrasjon med vekt på arbeidsgiverrollen er vi nå i ferd med
å endre. For trav har vi ikke fått noen tilbakemeldinger fra arbeidsgiversiden.
Studentene har vært opptatt av at stallfasilitetene ikke var funksjonelle. Det signalet er blitt
tatt til følge og nytt stallanlegg for travtrenerutdanningen ble tatt i bruk høsten 2010. Dette var
en millioninvestering som ser ut til å fungere godt, selv om det gjenstår noe arbeid for å få
luftegårdene rasjonelle.
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Ridelærerutdanningen
Til ridelærer (II) med 12 studieplasser var det 28 søkere i 2010. 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 til 30 kvalifiserte søkere i 2010 er langt over det en
kunne forvente. NOKUT-godkjenningen med mulighet til å søke lån og stipend i Lånekassen,
kan være noe av forklaringen.
Vi merker at nivået i søkermassen er høyere enn tidligere. Dette gjelder spesielt teoretisk
bakgrunn og mest merkbart blant søkerne til ridelærerutdanning. Vi har ikke gått systematisk
igjennom hele materialet, men helhetsinntrykket er entydig at inntakskvaliteten er vesentlig
høyere. Dette har konsekvenser for gjennomstrømning og karakternivå.
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 planen for både Ridelærer (II) og Ridelærer (III) har vektlagt
dette 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
- Samhandling mellom lærerne og mellom administrasjonen og lærerne er
blitt tatt opp og må bedres. Det vil bli arbeidet videre med å forbedre
kommunikasjonen og informasjonen til studentene.
Studiekvalitet i fagskoleutdanningene ved NHS
Antall studenter totalt
Antall fullført og bestått

Vår 12
Vår 12

Høst 21
Høst 20

Ridelærer (I) Vår
Ridelærer (II) Høst
Travtrener Høst

Antall studenter
12
11
10

Fullført/bestått
12
10
10

Det kan diskuteres om det er et tegn på kvalitet at stort sett alle består et studium. Samtidig
er det et pluss når man holder fast på de faglige krav og samtidig får resultater. Med
bakgrunn i at strykprosenten på Ridelærer (I) våren 2009 var 50 % har vi det siste året hatt
en god utvikling med god innsats av våre lærere/instruktører og ikke minst av våre studenter.
Vi tror også dette har sammenheng med inntakskvaliteten.
Når det gjelder resultatene i trav så har det vært mer stabilt. Vi har ikke hatt den
resultatforbedringen i karakterer som i Ridelærerstudiet, men strykprosenten har
gjennomgående vært svært lav i det studiet over flere år.
Utdanningsrådet er NHS sitt fagorgan innenfor utdanning. Selv om dette er et
rådgivende organ overfor styret, så er de råd utdanningsrådet gir viktige i forhold til
beslutninger som fattes av styret. Utdanning har stått på agendaen i styreseminar og
spørsmål om utdanning har også vært tatt opp i Representantskapet slik at
eierrepresentanter også er gitt mulighet til å gi tilbakemelding til virksomheten.
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Læringsmiljøet i fagskoleutdanningene
I sluttevalueringen har studentene gitt tilbakemelding på en rekke tema som veiledning, samt
praktiske forhold som internat, bespisning, datatilgang etc. Tilbakemeldingene på
undervisningen er stort sett positive, men behovet for å styrke den pedagogiske
kompetansen er understreket av flere. Det har vært noen tilbakemeldinger fra
ridelærerstudentene om at det er stort arbeidspress og lange arbeidsdager i utdanningen.
Spesielt nevnes stalltjenesten.
Andre kurs og seminarer
Dette er kortere kurs, samlinger og seminarer som dels arrangeres av NHS og dels av
organisasjonene. Vi registrerer at denne delen av virksomheten har hatt en svak tilbakegang.
Nedgangen skyldes at organisasjonene har hatt lavere kursaktivitet på Starum siste år.
Årsaken til dette er sammensatt, men henger sammen med mindre overnattingskapasitet på
internatet på grunn av flere langtidsstudenter og innstramning fra Sivilforsvaret når det
gjelder mulighetene for å leie rom der. Sivilforsvaret iverksatte disse endringene i siste halvår
2010. Nedgangen i organisasjonenes bruk har også sammenheng med at flere kurs som har
vært planlagt og utlyst, er blitt avlyst kurs på grunn av manglende oppslutning.
Når nedgangen på denne sektoren ble så vidt beskjeden skyldes det at NHS totalt sett
hadde en økning i forhold til fjoråret når det gjelder kortere kurs. Flere kurs hadde en god
utvikling og her nevnes spesielt transportørkursene som etter gullåret i 2008 rekrutterte dårlig
i 2009. I 2010 er det derimot en fordobling av kursdeltakere i forhold til fjoråret.
Oppdretterseminaret som arrangeres i samarbeid med DNT har hatt stabil oppslutning på ca
50 deltakere hvert når. Samtidig 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 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 og 1400 i 2009. Siden vi har hatt flere
langtidsstudenter(fagskolestudiene) og langtidselever (Valle) sist år er totaltallet i 2011 ca.
1420 kursdeltakere.
Styret, utdanningsrådet, forskningsutvalget og representantskapet
Styret er overordnet organ for all virksomhet ved NHS. For utdanningsvirksomheten ble dette
sterkt understreket i forbindelse med søknadene om godkjenning av fagskoleutdanningene i
NOKUT.
Utdanningsrådet er NHS sitt fagorgan innenfor utdanning. Rådet består av Siri Austeng
(leder), Nina Rasmussen, Torild Grimseth Huseby, Kjell Egil Torgersen og Ellen Trætteberg.
I 2010 er det i henhold til statuttene blitt avholdt 4 møter. Selv om dette er et rådgivende
organ overfor styret, så er de råd utdanningsrådet gir viktige i forhold til de beslutninger som
fattes. Utdanning har stått på agendaen i styreseminar, og spørsmål om utdanning har også
vært tatt opp i representantskapet slik at eierrepresentanter er gitt mulighet til å gi
tilbakemelding til virksomheten.
I 2009 inngikk Norge og Sverige en samarbeidsavtale om hesteforskning. Hestenæringens
forskningsutvalg skal koordinere hesteforskningen i Norge, og administreres fra NHS. Arne
Amlien overtok som leder av utvalget sommeren 2010 etter Bjørn Iversen. Øvrige
medlemmer av utvalget er Siri Anzjøn, Hans Ellef Wettre, Benthe Løvenskiold Kveset og
Nils Dagestad. Utvalget har avholdt to møter i 2010. I beretningsåret fikk 38
forskningsprosjekter tildelt midler. Av de nye prosjektene som ble innvilget var 3 norske
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mens 4 var samarbeidsprosjekter. Tildelingene skjer i styret for Stiftelsen Hästforskning, der
Arne Amlien er norsk representant.

KOMMUNIKASJON
NHS kan se tilbake på 2010 som et år med en formidabel vekst rundt våre nettsider.
Samtidig har 2010 vært et år med styrket kommunikasjonssamarbeid med flere
stifterorganisasjoner og andre institusjoner som arbeider innenfor hestenæringen. Vi tror at
dette er riktig vei å gå for å oppnå synlighet i mediebildet, som igjen gjør at hestenæringen
blir sett blant beslutningstakere i det norske samfunn og blant folk flest.
Høsten 2009 introduserte vi våre nye nettsider. En sammenligning mellom de fire siste
månedene for 2009 med tilsvarende periode for 2010 viser en sterk økning i antall
besøkende på nettsidene. Tallet på besøkende har økt med 50% for denne perioden (60 562
besøk, hvorav 20 118 var unike brukere). Ca 40 % av dem sto for direkte trafikk inn på våre
sider, mens en like stor andel var inne hos oss via andre nettsider. Facebook-brukere står for
10% av våre nettbesøk. Tallene er med på å underbygge nordmenns medievaner generelt,
samtidig som de gir tydelige signaler om hvor vi når fram med våre budskap.
Økt aktivitet har også ført til at andre medier oftere siterer NHS sine nettsider nå enn før.
Samtidig er det bekymringsfullt at alt for mange innen media og det offentlige Norge har
mangelfull kunnskap om norsk hestenæring. Kunnskapsmangelen gjør det vanskeligere å få
plass i mediebildet, og mangelen på oppmerksomhet kan også bidra til at hestenæringen
mister bevilgninger og går glipp av et positivt omdømme den ellers ville ha fått ved større
synlighet. Her er det en jobb å gjøre der alle i heste-Norge må stå sammen.
Samarbeid for økt synlighet
Men samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner foregår allerede.
Mens en rekke videregående skoler med hestefag på studieplanen besøker Starum, valgte vi
i fjor å starte en besøksrunde hos flere av disse skolene. Flere representanter fra NHS
besøkte skolene Melsom, Storsteigen, Skjetlein og Mære i løpet av vårsemestret. Besøkene
er kontaktskapende og er like viktige for NHS som de forhåpentligvis er for
naturbruksskolene. Som et resultat av disse turene er det produsert en plakat som viser
hestens eksteriør, og som blir distribuert til alle skoler som tilbyr hestefag. Dølehingsten
Tylldølen er brukt som eksempel, og plakaten er med på å øke kunnskapen både om
hestens anatomi og ikke minst om de særnorske rasene.
Da historiens første studentkull fra bachelorstudiet i hestefag fra UMB besøkte Starum i
august, fikk vi gjennom et godt samarbeid med UMB flere medieoppslag både i aviser,
nettsider, TV og radio. Det nye studietilbudet fikk som ventet et stort søkertall, noe som ga
mye positiv PR både for UMB og oss som samarbeidspartnere.
Gjennom samarbeid med DNT, NRYF, Norges Bondelag og Norsk Skogeierfobund har vi
oppnådd å få til en standard-kontrakt om ferdsel med hest i inn-og utmark. Kontrakten er
anbefalt brukt av samtlige 5 organisasjoner, og et stort antall brosjyrer om hvilke regler som
gjelder for ferdsel med hest på fremmed grunn er mangfoldiggjort.
I tilknytning til hesteforskningsavtalen mellom Norge og Sverige er det utarbeidet
kommunikasjonsplaner for begge land. Før jul ble det laget en populærvitenskapelig
forskningsrapport i et samarbeid mellom Stiftelsen Hästforskning og NHS der noen utvalgte
prosjekter ble omtalt. Trykksaken ble laget på svensk, og ble etterfulgt av en norsk versjon.
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Et annet svensk-norsk prosjekt er en ny nettportal med arbeidstittel
HästSverige/HesteNorge. Fra norsk side har kun NHS bidratt med midler, men det er sendt
henvendelser til NVH og UMB i tillegg til LMD. Fra svensk side deltar en rekke institusjoner:
HNS, Agria, LRF, SLU og SLF, i tillegg til at det svenske Jordbruksverket har bidratt med
betydelige midler. NHS har deltatt i en rekke telefonmøter gjennom året samt et møte i
Stockholm. Nettportalen skal formidle hestekunnskap på alle nivå- fra nybegynner til
vitenskapsnivå og tar sikte på å bli lansert i tidlig høst 2011.
Hestegalla for andre år på rad
Hestegallaen som ble arrangert for første gang i 2009, gikk på nytt av stabelen i januar 2010.
Gallaen er et samarbeid mellom NR, DNT, NRYF, NJ og NHS, og har blitt en meget populær
og stilig markering av de største hestesportsprestasjonene i året som gikk. Denne gangen
foregikk gallaen i Oslo Kongressenter med øver 500 gjester, derav i underkant av 30 fra
NHS. Hestesportens Hederspris deles ut av NHS, og blant de mange gode kandidatene
valgte styret ut Knut Austad som gjennom et langt liv har lagt ned en stor innsats for
hestesporten, og i særdeleshet galoppsorten. Hestegallaen bidrar til samhørighet innad i
heste-Norge.

ANLEGGET
Eiendommen NHS består av 232 dekar med 16 bygninger på totalt 11 000 m2. Også når
2010 er omme må vi slå fast at anlegget fremdeles ikke holder mål på tross av tunge
investeringer i nytt kontorbygg og nytt ridehus de siste årene. I beretningsåret ble en av de
tidligere lagerbygningene i enden av anlegget bygd om for å huse travtrenerutdanningen.
Gjennom en millioninvestering har NHS fått et anlegg med to staller, dusjrom, kontor og
møterom i tillegg til skrittemaskin og luftegårder i tilknytning til travstallene. Men ennå henger
internatet etter i forhold til dagens krav, ridehuset mangler publikumsfasiliteter og de fleste
stallene er gamle og tungdrevne. Det totale investeringsbehovet for NHS er synliggjort i
langtidsbudsjettet.
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RESULTATREGNSKAP 2010

Statens andel av midler fra Rikstoto
Kursinntekter
Forlegning og forpleining
Inntekt avlsadministrasjon
Øvrige tilskudd
Andre inntekter

Note 2
Note 2
Note 2
Note 2
Note 2

Sum driftsinntekter
Lønnskostnader
Ordinære avskrivninger
Avskrevet med mottatte midler
Andre driftskostnader
Hestavlstiltak

Note 3 og 4
Note 5 og 6
Note 5
Note 3 og 4
Note 7

Regnskap
2010

Regnskap
2009

Budsjett
2010

22 800 000
3 613 400
369 522
3 727 037
254 463
1 956 186

22 150 000 22 800 000
3 513 248 3 708 700
398 713
410 000
3 535 685 3 437 500
74 063
0
1 557 736 1 662 000

32 720 608

31 229 445 32 018 200

15 462 902
1 039 592
854 707
12 595 866
1 055 000

17 246 318 16 296 711
891 256
825 000
53 953
845 000
11 851 783 11 509 010
1 085 173 1 100 000

Driftsresultat

1 712 541

100 962

1 442 479

Renteinntekter
Renteutgifter

38 269
1 112 579

33 457
1 116 926

35 000
1 275 000

Netto finanskostnader

1 074 310

1 083 469

1 240 000

638 231

-982 507

202 479

638 231

-982 507

ÅRSRESULTAT

Som foreslås overført til annen egenkapital

Note 13
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BALANSE PR 31.12.2010
EIEN D ELER
Anleggsmidler
Eiendom
Adminstrasjonsbygninger
Internat
Ride/stallanlegg
Uteanlegg
Utstyr, inventar, transportmidler
Hester
Sum varige driftsmidler

2010

Note 6
Note 6
Note 6
Note 6
Note 5

Note 5

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Beholdninger
Fordringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler

Note 8
Note 9

Note 10

SUM EIENDELER

2009

6 500 000 6 500 000
10 092 825 10 381 825
717 000
744 000
9 633 984 9 122 760
1 237 455 1 285 455
1 364 262 1 606 262
520579
312071
30066105 29952373
30066105

29952373

494 324
1 451 807
976661
2922792

710 722
2 800 173
797873
4308768

32 988 897 34 261 141

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital
Innskutt egenkapital

Grunnkapital fra stiftelsens organisasjoner
Annen innskutt egenkapital

Note 13
Note 13

102 887
5 000 000

102 887
5 000 000

Note 13

1 957 906
7 060 793

1 319 675
6 422 562

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum egenkapital
Langsiktig gjeld
Gjeldsbrevlån

Note 11

Kortsiktig gjeld
Kassekreditt
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Note 12

Note 12

Sum kortsiktig gjeld

21 391 088 22 032 994

0
773 699
1 267 246
2 496 070

934 476
385 504
1 199 667
3 285 938

4 537 015

5 805 585

Sum gjeld

25 928 103 27 838 579

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

32 988 897 34 261 141

Starum 31.desember 2010
Starum 29.mars 2010
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NOTER TIL REGNSKAPET for 2010
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Stiftelsens budsjett godkjennes av Landbruks- og Matdepartementet.
Stiftelsen driver ikke skattepliktig virksomhet.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Tilskudd inntekteføres i den periode de er bevilget for og hvor tilhørende aktivitet er gjennomført.
Kursinntekter, salgsintekter, leieinntekter og lignende inntektsføres den periode tjenesten er levert.
Registreringsavgifter inntektsføres i den perioden tjenesten blir levert.
Investeringer i driftsmidler finansiert med mottatte tilskudd eller bidrag blir avskrevet med de mottatte beløp
når tilskuddene mottas. Øvrige anskaffelser aktiveres og avskrives lineært over forventet levetid. Det ble
fra og med 2009 foretatt en prinsippendring mtp vurdering av hestemateriellet. Hestene aktiveres nå for
avskrivning.
Norsk Hestesenter har kollektiv pensjonsordning for sine ansatte. Den årlige premien kostnadsføres i
regnskapet
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Note 2 - Spesifisering av inntekter
Inntekter kurs
Kursinnt., kurs over 1 uke
Kursinnt., weekendkurs o.l.
KURSINNTEKTER
Inntekter forlegning og forpleining
Forlegningsinntekter
Forpleiningsinntekter
INNTEKTER FORLEGNING OG FORPLEINING
Inntekter Avlsadministrasjon
Utstillingsavgifter/ /Hingstetest
Hamneleie
Salg diverse (stambøker/spr.sedler)
Registreringsavgift/hestepass
INNTEKTER AVLSADMINISTRASJON
Øvrige tilskudd
Bidrag Hestavlsetrene
Bidrag ECON fra DNT og NJ
Produksjonstilskudd, Statens Landbruksbank
ØVRIGE TILSKUDD
Andre inntekter
Salg gensere/ bøker/annonser
Salg salmaker/smie-utstyr
Salg/slakt hester
Inntekt ridehus og boliger
Hester i pensjon
Opplæringskontoret , utførte tjenester
Sponsorinntekter
Diverse inntekter
ANDRE INNTEKTER

2010
2.777.000
836.400
3.613.400

2009
2.660.683
852.565
3.513.248

224.413
145.109
369.522

158.360
240.353
398.713

1.346.471
214.300
71.271
2.094.995
3.727.037

1.195.424
135.000
85.904
2.119.357
3.535.685

2010
20.513
200.000
33.950
254.463

2009
74.063

61.347
487.222
91.032
117.483
623.337
200.000
0
375.765
1.956.186

44.258
415.489
43.212
92.004
498.995
200.000
45.000
218.778
1.557.736

74.063
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Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, mv.
Lønnskostnadene består av følgende poster:
Lønninger
Honorarer intruktører, dommere, utvalg m.m.
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre personalkostnader
SUM LØNNSKOSTNADER

2010
11.357.247
1.491.824

2009
12.857.026
1.274.768

1.805.405
314.592
493.834

2.039.265
563.582
511.678

15.462.902

17.246.318
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Ansatte pr. 31.12.2010
Godtgjørelse til direktør, styret og revisor:
Godtgjørelse til direktør utgjør :
Lønn:
Pensjonspremie:
Godtgjørelse til styret:
Godtgjørelse til revisor:
Revisjonshonorar:
Revisjonshonorar Hestehjelpskassa:
Øvrig bistand
Beløpene er eks. mva

kr. 704.842
kr. 30.532
kr. 216.400
kr. 73.958
kr. 5.300
kr. 18.200

Norsk Hestesenter har kollektiv pensjonsordning gjennom forsikringsselskap for sine ansatte.
Ordningen er innskuddsbasert og oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.
Årets premie til den innskuddsbaserte ordningen utgjør 486.273,-,
herav er 171.681,- betalt ved å trekke av pensjonsordningens premiefond.
Premiefondets størrelse pr. 31.12.10 er kr. 82.055,-
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Note 4 - Avdelingsvis fordeling av kostnader (Alle tall i hele tusen)

Lønn og sos. kostnader

Adm./Forvaltn.
Utdanning
Avlsavdeling
Totalt
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
5.525
5.640
5.773
6.170
4.165
4.486
15.463
16.297

Andre driftskostnader.:
Varer
Transport
Energi/Vann
Forbruk
Vedlikehold

217
0
1034
638
731

Fremmede tjenester
Rekv./Litteratur
Telefon/Porto
Kostn.kjøretøy
Reiser
Markedsføring m.m.
Forsikring
Hesteavl Pass/Publik.
Andre kostnader
Tap på krav
Andre driftskostnader
TOTAL SUM

220
887
600
720

3150
27
0
468
25

3218
5
0
580
0

3
0
0
387
75

15
0
0
345
30

3369
27
1034
1493
831

3453
5
887
1525
750

536
211
395
253
345
149
152
0
1176
231
6.068

335
260
460
244
250
230
210
0
340
100
4.856

0
24
0
0
187
38
0
0
63
0
3.982

0
0
0
0
210
50
0
0
35
0
4.098

49
2
0
0
1210
38
0
777
5
0
2.546

80
0
0
0
1095
20
0
970
0
0
2.555

585
237
395
253
1742
226
152
777
1244
231
12.596

415
260
460
244
1555
300
210
970
375
100
11.509

11.593

10.496

9.755

10.268

6.711

7.041

28.059

27.806

0

Note 5 - Anskaffelseskostnad og avskrivning av driftsmidler (Alle tall i hele tusen)
Anskaffelseskostnad,
Utrangering/salg
31.12.
Utstyr hesteavlsetrer
Hesteutstyr
Kontorutst./invent.
Utstyr, verktøy m.v
Øvingsbaner
Undervisningsmateriell
Kjøretøy
Bygningsmessige anlegg
Delsum
Hester
Totalt

9
147
2025
4001
1695
618
232
1886
1416
12020
3600
15620

Tilgang
Avgang
Totalt
2010
2010 31.12.2010
26
0
173
135
0
2160
0
0
4001
106
0
1801
0
0
618
0
0
232
95
0
1981
161
0
1577
523
0
12543
338
16
3922
861
16
16465

Avskrevet med
mottatte midler

Ordinære
avskrivninger

Bokført
verdi

Totalt
2010 Totalt
26
173
135
2125
0
2758
106
1685
0
618
0
225
95
773
161
1577
523
9934
0
3208
523
13142

2010 31.12.2010 31.12.2010
0
0
0
0
35
0
132
535
708
0
117
0
0
0
0
0
7
0
110
550
658
0
0
0
242
1244
1366
113
193
521
355
1437
1887
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Note 6 - Anskaffelseskostnad og avskrivning av bygninger
Adm.bygg
Anskaffelseskost
Tilgang i året
Avskrevet med mottatte midler og
avsatte midler
Sum
Totale ordinære avskrivninger 31.12.10

Bokført verdi 31.12.10
Årets ordinære avskrivninger
Årets avskrivning med mottatte midler
Avskrivningssatser

Kontor I

266.054 10.313.195

439.289
11.113.606
1.260.000

266.054
26.835

6.975.556
3.337.639
2.620.639

9.853.606

239.219

717.000

641.880

4.281.382

4.100.587

610.130

1.237.455

280.000

9.000

27.000

29.000

125.000

16.500

48.000

2,50 %

3,30 %

0,80 %

2,30 %

2,50 %

150.000
332.482
3,30 %

2,50 %

3,30 %

Note 9 – Fordringer

1.055.000

Note 8 - Beholdninger
Beholdning gensere m.m.
Beholdning smia
Beholdning fòr
Beholdning hestepass
BEHOLDNINGER

Stall 12/13 Rideanlegg Garasjeanlegg Gjeterhytte Uteanlegg
/Travstall
2 .519.129 5.204.885
3.551.868
659.630 1.514.455
1.164.201
1.220.000
208.197
332.482
1.299.129 4.997.048
4.383.587
659.630 1.514.455
657.249
715.666
283.000
49.500
277.000

11.552.895

Note 7- Hesteavlstiltak
Hesteavlstilskudd

Internatet

25.939
87.391
28.344
352.650
494.324

Beholdningene er vurdert til innkjøpspriser

Fordringer består av kundefordringer, andre mellomværende,
samt diverse periodiseringer av kostnader og tilskudd mv.
Fordringene er vurdert til pålydende.
Kundefordringer er redusert for påregnelige tap.
Note 10 - Bankinnskudd
Av bankinnskudd er kr 649.955 skattetrekksmidler
bundet på egen bankkonto.
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Note 11 – Langsiktig gjeld/pantestillelser og garantier
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:
Gjeld til Hestehjelpskassa
Rentevilkår 6 % p.a.
Løpetid: Lånet er avdragsfritt
Av gjelden forfaller følgende senere enn fem år

3.500.000

3.500.000

Gjeld til Totens Sparebank
Løpetid: Opprinnelig lånebeløp
Rentevilkår: 3. mnd. Nibor + 1,4 %
Løpetid: Opprinnelig lånebeløp
Rentevilkår: 3. mnd. Nibor + 1,4 %
Av gjelden forfaller følgende senere enn fem år:

17.891.088
19.750.000 - 20 år

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

20.000.000

Bokførte verdier av pantsatte eiendeler:
Eiendom
Administrasjonsbygninger
Internat
Ride/stallanlegg
Uteanlegg

6.500.000
10.093.000
717.000
9.024.000
1.237.000

400.000

-

14.000.000

Det ble i 2009 opprettet kassekreditt i Totens Sparebank på opptil 2.500.000.
Note 12 - Annen kortsiktig gjeld
Påløpne feriepenger og lønn
1.446.399
Påløpte kostnader og andre
1.049.671
avsetninger
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2.496.070

Note 13 - Egenkapital
Spesifikasjon av egenkapital:

Grunnkapital
102.887

Egenkapital 1.1.2010
Tilført årsresultat
Egenkapital 31.12.2010 102.887

Annen
innskutt
egenkapital
5.000.000
5.000.000

Annen
opptjent
Sum
egenkapital egenkapital
1 319 681
6.422.568
638.231
1.957.912 7.060.799

6 år
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HESTEHJELPSKASSA
Hestehjelpskassa er opprettet ved overføring av midlene fra de tidligere hestehjelpskasser
som ble oppløst ved opphevelse av lov av 27. juli 1895, jfr Stortingets vedtak av 19.
desember 1989. De gamle hestehjelpskasser ble grunnlagt 14. oktober 1711.
Forskriftene for Hestehjelpskassa er vedtatt av styret 15. mars 1996 og godkjent av
Landbruksdepartementet 2. mai samme år.
«Hestehjelpskassa er opprettet ved overføring av midler fra de tidligere hestehjelpskasser
som ble oppløst ved opphevelse av lov av 27. juli 1895, jfr Stortingets vedtak av 19.
desember 1989.»
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Hestehjelpskassa styres av Stiftelsen Norsk Hestesenter.
Fondets avkastning anvendes til fremme av hestehold og hesteavl.
Grunnkapitalen skal plasseres i samsvar med § 17 i lov om stiftelser av 23. mai 1980
på en sikker og inntektsbringende måte. Grunnkapitalen kan ikke angripes. 10% av
det enkelte års nettoavkastning skal hvert år legges til grunnkapital. Utlån til privat
formål er ikke tillatt.
Administrasjon, regnskap med videre for Hestehjelpskassa legges til Norsk
Hestesenter.
Kapitalen holdes atskilt fra Norsk Hestesenters øvrige midler og det føres separat
regnskap.
Årsmelding og revidert regnskap for Hestehjelpskassa legges fram hvert år sammen
med årsmelding og regnskap for Stiftelsen Norsk Hestesenter. Hestehjelpskassas
styre besto tidligere bl.a. av utredere fra Søndenfjeldske og Nordenfjeldske
Utrederforeninger.

Renteinntektene av fondet utgjorde i 2010 kr. 224.610, hvorav kr. 22.461 i henhold til
vedtektene skal tilføres egenkapitalen.
I 2010 er det utbetalt kr. 60.000 til Norges Fjordhestlag for markedsføring av semin. Norges
Fjordhestlag, Landslaget for Dølahest og Landslaget for Nordlandshest/lyngshest er tildelt kr.
100.000 til Fokus Unghest. Styret har bevilget kr. 100.000 til et svensk-norsk prosjekt – en ny
nettportal med arbeidstittel Häst Sverige – Heste Norge. Fra svensk side deltar en rekke
institusjoner i tillegg til det svenske jordbruksverket. Fra norsk side har kun NHS bidratt med
midler, men det er sendt henvendelse til NVH og UMB i tillegg til LMD.
Hestehjelpskassa hadde pr. 31.desember 2010 lånt ut kr. 3.500.000 til Norsk Hestesenter.
Lånet er avdragsfritt og renten er satt til 6 % fast rente.
Den nye stiftelsesloven har bestemmelser om uavhengighet som kan påvirke forhold mellom
Hestehjelpskassa og Norsk Hestesenter. Styret har anmodet administrasjonen å utrede både
det å integrere Hestehjelpskassa i Norsk Hestesenter og å opprette en egen stiftelse.
Beslutning vil bli fattet når Landbruks-og matdepartementes tilrådning foreligger.
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RESULTATREGNSKAP 2010

2010

2009

12 546
212 124
224 670

0
212 331
212 331

60
60

0
0

224 610

212 331

22 461
260 000

21 233
323 350

Anvendes av annen egenkapital

-57 851

-132 252

SUM DISPONERT

224 610

212 331

INNTEKTER
Andre inntekter
Renter
Sum inntekter
KOSTNADER
Andre kostnader
Sum kostnader
Til disposisjon for formålet
som anvendes slik:
Tilføres Grunnkapitalen
Tildelinger
Norges Fjordhestlag, markedsføring semin
HesteNorge/HesteSverige - webbasert prosjekt
Fokus Unghest

60 000
100 000
100 000

Starum, 31.desember 2010
Starum, 29.mars 2011
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