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Introduksjon 

Dagens populasjon av varmblods ridehest i Europa består av en rekke 

underpopulasjoner, som enten er geografisk eller genetisk atskilt. Utviklingen i 

insemineringsteknikker og internasjonal handel av hest har medført at de fleste 

raser i dag har stor innblanding av genetisk materiale fra andre populasjoner. 

Sverige og Danmark har lange tradisjoner for avl på varmblodige hester, mens det 

i Norge tidligere har vært mest fokus på de nasjonale kaldblodige rasene. Mot 

slutten av 1970 tallet ble den norske avlen på varmblods ridehest satt mer i system. 

Norsk Varmblod importerte hingster fra utlandet og de innførte tester av unge dyr 

(Kvalitetsbedømmelsen). Kvalitetsbedømmelsen har vært arrangert fra 1981 og 

frem til i dag, hvor den har fått navnet Fireårstest. Unghesttester er av stor 

betydning i avlsarbeidet da de bidrar til tidlig informasjon om det enkelte dyrs 

nedarvingsevne og dermed kan bidra til å redusere generasjonsintervallet som på 

hest er langt (8-11 år).  Unghesttester er vist å være sterkt korrelert med senere 

sportsprestasjoner (Wallin et al., 2003, Ducro et al., 2007). Avlen i Norsk 

Varmblod er i sterk fremgang, antall nyregistrerte føll er tredoblet de siste 20 årene 

samtidig som Norsk ryttersport også har vært i en rivende utviklin. Norges 

Rytterforbund er nå det tredje største delforbundet i Norges Idrettsforbund og om 

lag 10.000 hester starter i konkurranser hvert år. Både den nasjonale og 

internasjonale utviklingen på avls og sportssiden har ført til at det stilles høyere 

krav til avlsorganisasjonenes profesjonalitet og bidrag til genetisk fremgang i 

populasjonen. Et nordisk forskningsprosjekt er nå i gang hvor hensikten er å 

utarbeide rutiner for en felles beregning av avlsverdier i de nordiske landene. 

Resultater fra unghesttester og senere også konkurranseresultater, skal inngå i 

avlsverdiberegningen. Prosjektet er kalt Nordisk Interstallion og har vekket 

oppmerksomhet også i land utenfor Norden. Den første delen av prosjektet 

omhandler en beskrivelse av den norske populasjonen, og genetiske analyser av 

egenskaper bedømt på unghesttester i Norge. I denne artikkelen vil de første 

resultatene fra genetiske analyser av Norsk Varmblod bli presentert. I tillegg 

belyses den genetiske sammensetningen av den norske populasjonen for å 

undersøke muligheten for internasjonale beregninger.  



 

Materiale og metoder 

De første resultatene fra Norge baserer seg på informasjon fra unghesttester. I 

Norge har to tester for unge ridehester vært benyttet for å beskrive enkeltdyrs 

potensiale som fremtidig sportshest og/eller avlsdyr. Den ene testen har vært åpen 

for fire år gamle hester, og har vært arrangert siden 1981. De første årene gikk den 

under navnet Kvalitetsbedømmelsen, mens den fra 2007 har gått under navnet 

Fireårstest. I 2003 ble det i tillegg opprettet en test for tre år gamle hester, den 

såkalte treårstesten. Begge testene er likt organisert ved at hestene først går 

gjennom en obligatorisk helseundersøkelse før de eksteriørbedømmes. Under 

eksteriørbedømmelsen vurderes hestenes type, hode, hals kropp, og beinstilling.  I 

eksteriørbedømmelsen inngår også en vurdering av korrektheten i hestens 

gangarter; skritt og trav vises for hånd, mens galopp vises løs i en ridehall Hestene 

gis tilslutt et helhetlig eksteriørpoeng basert på de enkelte egenskapene som er 

bedømt. Hestenes bruksegenskaper vurderes deretter ved at gangartene 

(dressuregenskaper) vises under rytter, og kvalitet på skritt, trav og galopp samt 

ridbarhet og kapasitet vurderes av dommerne.  Hestenes sprangegenskaper 

vurderes enten under rytter eller ved en løshoppingstest for de tre år gamle hestene 

og hester med dressuravstamming. Alle hester får både dressur- og 

sprangegenskaper bedømt. Samtlige egenskaper bedømmes med tallpoeng på en 

skala fra 1-10 hvor halve poeng kan benyttes.  

 

Totalt 723 dyr med registreringer fra unghesttester i perioden 1981-2010 er 

inkludert i disse analysene. Datasettet består av eksteriør- og gangartsbedømmelser 

fra ovennevnte tester. Avstammingsfilen benyttet til estimering av de genetiske 

parameterne består av totalt 19722 dyr. Genetiske analyser er utført med AI-

REML i DMU (Madsen og Jensen 2007). Alle egenskaper ble analysert med en 

lineær dyremodell med testår, kjønn og type test som faste effekter, mens dyret 

selv er en tilfeldig effekt. Beregning av den genetiske sammensetningen av 

populasjonen Norsk Varmblod i dag er basert på de 192 hestene som deltok på 

Kvalitetsbedømmelsen i årene 2002-2006. Avstammingen for hver hest er 

inkludert så langt tilbake som mulig og minst fire generasjoner. Den genetiske 

sammensetningen av populasjonen er beregnet i SAS 9.1 (SAS 2002-2003) basert 

på en metode beskrevet av Boichard et al., (1997), hvor hver av forfedrenes 

marginale bidrag inn i populasjonen beregnes. I den første runden identifiseres 

individet med det største bidraget, dette individets bidrag tas så vekk når neste 

individs bidrag beregnes, dennes bidrag tas vekk når neste individs bidrag 

beregnes og så videre. Beregningen av marginale bidrag avsluttes når summen av 

bidrag summeres til 1.  

 

 



Arvegrader  

Estimerte varianskomponenter for eksteriør- og gangartsegenskaper bedømt i 

unghesttestene er gitt i tabell 1. Arvegradene var middels høye for de fleste 

egenskapene (0,39-0,53), med unntak av trav og galopp under rytter som var 

henholdsvis 0,16 og 0,06. Disse arvegradene er noe høyere enn estimater fra andre 

studier (Wallin et al., 2003) og ligger nærmere estimater for arvegrader i 

stasjonstesting av hingster (Ducro et al 2007). Materialet som ligger til grunn 

består av relativt få observasjoner, standarfeilene for varianskomponentene er høye 

(Tabell 1), og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Resultatene antyder 

imidlertid at bedømmelsessystemene i Norge har klart å fange opp genetiske 

forskjeller mellom hestene i populasjonen. 

 
Tabell 1. Varianskomponenter1, standardfeil (SE) og tilhørende arvegrader (h2) for 

eksteriør- og gangartegenskaper bedømt under unghesttester i Norsk Varmblod. 

Egenskap σ 2

a
 SE σ 2

e
 SE h² 

Type 0,56 0,28 0,50 0,26 0,53 

Beineksteriør 0,44 0,25 0,48 0,23 0,48 

Eksteriør, totalpoeng 0,15 0,06 0,28 0,06 0,36 

Skritt for hånd 0,46 0,32 0,65 0,30 0,41 

Trav for hånd 0,49 0,32 0,83 0,31 0,37 

Skritt under rytter 0,06 0,02 0,09 0,02 0,39 

Trav under rytter 0,14 0,11 0,71 0,11 0,16 

Galopp under rytter 0,05 0,08 0,83 0,09 0,06 
1 

a
 er additiv genetisk varians og 

e er feilvarians 

 

Genetisk sammensetning av den norske populasjonen 

Den norske populasjonen av varmblods ridehest består av en stor andel genetisk 

materiale fra andre populasjoner. Som det fremgår av tabell 2 er Tyskland den 

største bidragsyteren, mens Danmark og Sverige også har bidratt med mye 

genetisk materiale til den norske populasjonen.  

 

Tabell 2. Genetiske bidrag fordelt på fødeland og utenlandske stambøker i den 

norske populasjonen av varmblods ridehest 

Land (stambøker) Marginale bidrag 

Tyskland (Holstein, Hannoveraner, Trakehner, Oldenburg) 0,35 

Danmark (Dansk Varmblod) 0,19 

Engelsk Fullblod 0,14 

Sverige (Svensk Varmblod) 0,12 

Nederland (KWPN) 0,06 

Norge (Norsk Varmblod) 0,05 

Frankrike (Selle Francais, Anglo-normanner) 0,04 

Andre (land med færre enn ti dyr i datasettet) 0,06 



Den genetiske sammensetningen antyder at Norsk Varmblod har mye å hente på å 

utnytte informasjon fra andre land ved beregning av avlverdier for populasjonen. 

Bruk av informasjon fra andre populasjoner er formålstjenlig så lenge det 

genetiske slektskapet mellom populasjonene er høyt nok (Kuehn et al , 2007). 

Studier har vist at mange land i Europa har tilstrekkelig genetiske koblinger for at 

en slik felles estimering skal være mulig (Hellsten et al. 2008)   

 

Konklusjon 

Arvegraden for eksteriør og gangarter i Norsk Varmblod er på nivå med lignende 

egenskaper i andre land og det er mulig å beregne avlsverdier basert på egenskaper 

registrert i det norske systemet. Norge vil sannsynligvis ha nytte av å inkludere 

informasjon fra andre populasjoner i avlsarbeidet da nesten 95 % av populasjonen 

består av genetisk materiale fra andre land. I Nordisk Interstallion vil vi inkludere 

informasjon fra våre naboland, noe som vil øke sikkerheten på estimatene i den 

norske populasjonen. Også de øvrige nordiske land vil ha nytte av å utnytte 

informasjon fra de andre populasjonene i sitt avlsarbeid. 
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