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Introduksjon  

I løpet av etterkrigstida har hesten tatt steget fra agrarsamfunnet til det postindustrielle 
samfunn. Hesten har blitt knutepunkt i ulike rekreasjonspakker og livsstilvalg: hest som 
underholdning; fritidsaktivitet; opplevelsesferie; omsorgsgiver osv. Samtidig øker hesten i 
betydning og antall. Det er likevel mye vi ikke har god nok kunnskap om når det gjelder 
hesteholdet. I dette innlegget presenteres funn fra spørreundersøkelsen “Hestehold, fôring og 
verdiskaping 2011”. Datainnsamlingen ble gjennomført våren 2011, som en del av 
forskningsprosjektet “God og lagringsstabil ensilasje til hest for auka verdiskaping og betre 
helse”. Prosjektet, som er finansiert av Norges Forskningsråd og Stiftelsen Svensk 
Hästforskning, er et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk, Bygdeforskning og Norges 
veterinærhøgskole. Spørreundersøkelsen er gjennomført av Bygdeforskning, og funnene er 
utførlig presentert i Vik og Farstad (2012). 
 
I det følgende presenteres først data og beregninger av omfanget av hesteholdet, og deretter 
data om hesteeierne og hesteholdet, om arbeidsomfang og om fôring. Dels har vi tatt sikte på 
å registrere praksis, og dels har vi kartlagt holdninger og kunnskap.  
 
Omfanget av norsk hestehold og litt om metode 

Kunnskap om omfanget av norsk hestehold er beheftet ved stor usikkerhet. Norsk institutt for 
landbruksøkonomisk forskning (NILF) antydet et antall på nær 42 000 hester i år 2000 
(Stokstad og Stubberud 2000), mens Econ Pöyry (2009) anslo at det var omtrent 65 000 hester 
i Norge i 2009. En studie gjennomført av Mattilsynet i Østfold og Akershus antydet et nivå 
rundt 100 000 hester (Bondebladet 2011). Usikkerheten omkring omfanget av hesteholdet er 
utilfredsstillende, og et av de første målene vi satte oss med denne undersøkelsen var derfor å 
lage et nytt estimat av antallet hester og hesteeiere i Norge.  
 
Vår inngang til dette var at vi utarbeidet ei samla liste over registrerte hesteeiere. 
Utgangspunktet for denne listen var to kilder: For det første navn på eiere av hester som står 
oppført i de registrene som Norsk Hestesenter er i besittelse av. Videre inkluderte vi samtlige 
hesteeiere blant søkerne av produksjonstilskudd i jordbruket. I den totale lista ble alle 
dobbeltføringer fjernet. Det totale antallet hesteeiere ble da i overkant av 47 000. 
 
De tre registrene hos Norsk hestesenter, antas å omfatte en stor andel av 
hesteeierpopulasjonen i Norge. Registrene er: 

• Norsk Ponniavlsforenings hesteregister  
• Norsk Islandshestforenings register  
• Norsk Rikstotos register, hvor det er tre aktører som registrerer:  

o Det Norske Travselskap  
o Norsk Jockeyklubb  
o Norsk Hestesenter  

 
Basert på tilfeldig uttrekk av et foreløpig bruttoutvalg ble spørreskjema sendt ut til 2500 av 
hesteeierne. Pga. enkelte ugyldige navn/adresser, endte vi opp med et bruttoutvalg på 2268 
hesteeiere. Vi fikk inn svar fra 714 personer (undersøkelsens nettoutvalg), noe som innebærer 
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en svarprosent på 31,5. Av ulike grunner ble noen av svarene tatt ut og resultatene i rapporten 
baserer seg på svarene fra 684 respondenter.  
 
Hesteeiere tilknyttet gårdsbruk og andre hesteeiere har nokså ulike gjennomsnittlige 
hesteantall. Basert på oversikt fra SSB kan man fastslå at antallet hester knyttet til eiere på 
gårdsbruk er om lag 36 000. Hesteeiere på gårdsbruk har i gjennomsnitt 5.4 hester.  Vi kan 
videre ta utgangspunkt at det i vårt datamateriale er 58 prosent eiere som ikke er tilknytta 
gårdsbruk. Dette utgjør 27 504 hesteeiere. Disse hesteeierne har i gjennomsnitt 3.25 hester. 
Dette gir 89 388 hester eid av eiere utenfor gårdsbruk. Totalt indikerer dette at antall hester i 
Norge er ca 125 000.  
 
Om hesteeierne og hesteholdet 

Her vil vi gi en kort presentasjon av noen hovedtrekk ved hesteeierne. Det er 61 prosent 
kvinner og 39 prosent menn blant de registrerte hesteeierne. Hest er ofte ansett som en 
«jentehobby».  Likevel vet vi at menn gjerne er dominerende i antall innenfor trav som 
konkurransesport. Hvis man eliminerer respondentene som driver med trav og galopp 
(Rikstoto) fra tallene, blir skjevfordelingen mellom kjønnene enda tydeligere: 73 prosent 
kvinner og 27 prosent menn. Dette underbygger en antagelse om at hestenæringa er 
segmentert med hensyn til kjønn. Trav- og galoppmiljøene er dominert av menn, mens det 
øvrige hesteholdet er dominert av kvinner. 
Videre viser undersøkelsen at andelen hesteeiere med høyere utdanning er 36 %. Det 
nasjonale gjennomsnittet er 28 % (SSB 2012). Tallene indikerer derfor at hesteeiere i snitt har 
noe høyere utdannelse enn den øvrige befolkningen. Det er vanligvis en høy korrelasjon 
mellom utdanning og inntekt, og på grunn av de betydelige kostnadene med hestehold det er 
grunn til å tro at hestehold er mer vanlig i familier med høye inntekter enn for familier med 
lave inntekter. Undersøkelsen bekrefter da også dette (Vik og Farstad 2012).  
 
I ulike sammenhenger er det påpekt at hestehold er et bindeledd mellom by og land (Haukas, 
Knutsen og Lyng 2009) ved at byfolk holder hest og slik kommer i kontakt med det rurale. 
Norsk hestesenter (2000) påpeker på sin side at det foregår en urbanisering av hesten, ved at 
den brukes stadig mer i byer og bynære strøk på ridesentra og i galopp- og travstaller. I tabell 
1 viser vi hvordan hesteeierne selv karakteriserer sitt bosted.  
 
Tabell 1: Hesteeiers bosted. Prosent. N (674) (Spm. 5) 
 Prosent 
Storby 4 
Mellomstor by 6 
Mindre by 10 
Tettsted 15 
Bygd 66 
Total 100 
 
Fordelingen indikerer at hestehold fortsatt først og fremst er et distriktsfenomen.  Slår vi 
sammen tettsted og bygd ser vi at hele 81 prosent av hesteeieren bor her.  
 
Hesteholdet varierer mye fra eier til eier. 42 prosent av eierne har 2 til 3 hester. Kun 25 
prosent av hesteeierne i undersøkelsen har bare én hest, mens 19 prosent har 4 til 6 hester.  
Videre ser vi at 13 prosent bruker under 200 timer i året på hesteholdet. Dette er under 4 timer 
i uka. 44 prosent bruker mellom 200-850 timer på hesteholdet i året, dvs. et moderat tidsbruk 
på 1-2 timer i stallen i snitt per dag. 25 prosent bruker mellom 850 og 1700 timer. Vi finner 
også at 18 prosent av eierne bruker over et årsverk på arbeid knytta til hesteholdet.  
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Hestenæringa synes å være i en særstilling når det gjelder bruk av ulønna arbeidskraft. I tabell 
2 oppsummeres data når det gjelder bruk av ekstern arbeidskraft i hesteholdet.   
 
Tabell 2. Ekstern arbeidskraft i stallen.a Prosent. N (409-416)  
Type engasjement Ja Nei Total 
Ansatte engasjert i arbeidet i stallen/med hestene 17 84 100 
Fôrryttere engasjert i arbeidet i stallen 15 85 100 
Ubetalt arbeidshjelp engasjert i arbeidet i stallen 25 75 100 
Andre former for arbeidshjelp i stallen 29 71 100 
a Resultatene bygger på svarene fra respondenter som har oppstallet hester i egen stall/eget ridesenter  
 
Vi har her tatt med fire kategorier ekstern hjelp. Vi ser at 17 prosent oppgir at de har ansatt 
ekstern arbeidskraft i stallen, 84 prosent bruker ikke ansatt hjelp. Det å benytte såkalte 
fôrryttere er også relativt vanlig. 15 prosent har denne typen arbeidshjelp i stallen. 25 prosent 
oppgir også at de har øvrig ubetalt arbeidshjelp i stallen. 29 prosent oppgir at de benytter 
andre former for arbeidshjelp. Det kan være praktikanter, skoleelever og ulike varianter i 
gråsonen mellom ansettelsesforhold og fôrryttere.  
 
Kunnskap om fôring – og praksis 

Et sentralt aspekt ved hesteholdet er fôring. I det følgende skal vi presentere noen trekk ved 
respondentenes fôringspraksis og holdninger til grovfôr. Tabellen nedenfor viser hvilke typer 
grovfôr respondentene i hovedsak benytter.  
 
Tabell 3. Typer grovfor (to viktigste) som hovedsakelig benyttes. Prosent. N (683)  
Type grovfôr Prosent 
Høy 69 
Surfôr/silo: 
   Ikke-emballert surfôr fra silo 3 
   Plastemballerte store rundballer (600-1200 kg) 28 
   Plastemballerte små rundballer (100-300 kg) 4 
   Plastemballerte store firkantballer (over 600 kg) 3 
Høyensilasje: 
   Plastemballerte store rundballer 36 
   Plastemballerte små rundballer 3 
   Plastemballerte store firkantballer 19 
   Plastemballerte små firkantballer 2 
   Småpakninger med høyensilasje (30-50 kg) 2 
 
Tabellen viser for det første at nesten 70 prosent har høy som en av de to viktigste 
grovfôrtypene. Men det er også mange som bruker store baller av silo og/eller høyensilasje. 
Andre typer er foreløpig relativt lite utbredt. 
 
Fôring av hest er et tema med mange og sterke meninger. Vi har forsøkt å kartlegge 
kunnskap, meninger og holdninger til fôr og fôring. Noen av disse forholdene er oppsummert 
stikkordsmessig nedenfor:  
• Under 25 prosent mener prisen er avgjørende ved kjøp av grovfôr.  
• Hele 50 prosent mener at surfôr ikke egner seg når det er kaldt  
• 65 prosent mener tørrstoffnivå er viktig når de kjøper fôr  
• 27 prosent mener at surfôr i rundballer er et godt grovfôr til hest. 34 prosent mener det 

motsatte. 
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• 71 prosent mener at høyensilasje er bedre enn surfôr til hest, bare 3 prosent mener det 
motsatte. Det er forøvrig verdt å merke seg at en andel på 16 prosent tilsynelatende ikke er 
klar over de forskjellige kvalitetene ved disse to grovfôrtypene.  

• 70 prosent mener at høy er det beste grovfôret, mens kun 11 prosent mener det motsatte. 
Dette har de fleste en formening om, da det bare er 3 prosent som svarer vet ikke. Høy har 
altså en “sterk posisjon” blant hesteeierne.   

• 19 prosent mener bruk av konserveringsmidler gir bedre fôrkvalitet – 25 prosent mener 
det motsatte.  

• Hele 46 prosent mener at hester kan bli dårlige av surfôr – 17 prosent er uenige i dette.  

 

Avslutningsvis, om utvikling av hestenæringa framover 

Avslutningsvis kan vi se litt på hva respondenten mener om flaskehalsene norsk hestenæring 
står foran.  
 
Tabell 5. Forhold ansett som den viktigste flaskehalsen for utvikling av den hestenæringa. Prosent. N (597) 
Flaskehalser Prosent  
Dårlig økonomi 46 
Manglende offentlig støtte 25 
Manglende samarbeid i næringa 15 
Lavt kunnskapsnivå 5 
Dårlig omdømme 2 
Andre forhold 6 
Total  100 
 
Her ser vi at 46 prosent mener dårlig økonomi er den viktigste flaskehalsen framover. Mangel 
på offentlig støtte og manglede samarbeid i næringa anses som viktigste forhold av hhv 25 og 
15 prosent. Dårlig omdømme og lavt kunnskapsnivå i denne sammenheng anses som et 
problem kun av få. Om man forutsetter at hesteeierne er de nærmeste til å mene noe om hva 
det må jobbes med i norsk hestenæring framover, må altså fokus settes på økonomi, offentlig 
tilrettelegging og samarbeid.  
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