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Rapporten er laga av ei gruppe sammensatt av representanter fra Det Norske 

Travselskap, Norges Rytterforbund, Norsk Jockeyklubb og Norsk Hestesenter. 

Initiativ til rapporten kom fra Mattilsynet. 

Rapporten er ikke ment som en lærebok i temming og trening av hest, men Fokus Unghest syns 

likevel rapporten både kan bidra til en grunnleggende forståelse, noen etiske regler og bidra med 

konkrete innspill til alle som holder på med unghest. 

 

I innledningskapitlet tar rapporten for seg hva vi legger i begrepene temming og trening; at det er vårt 

ansvar å gjøre hesten trygg i samvær med mennesker og slik at hesten kan takle situasjoner den vil 

komme opp i gjennom livet sammen med oss. Det fokuseres på at tid og tålmodighet er av helt 

avgjørende betydning og kanskje enda viktigere enn oppmuntring og korreksjon. Jeg syns at det var 

en viktig tankevekker – det er lett å glemme betydningen av tålmodighet – det er lettere å være aktiv 

og korrigere og oppmuntre enn å gi unghesten nok tid.  

 

Så kommer rapporten inn på sikkerhet. Det står blant annet: ”Det er viktig å forstå og kunne få formidle 

at de aller fleste hjelpe- og korreksjonsmidler som brukes ved temming og trening av hester har noe 

med sikkerheten å gjøre. Det gjelder sikkerhet for hesten, utøveren, andre tilstedeværende, publikum, 

tilfeldige andre mennesker og skapninger, i det hele tatt for omgivelsene. Derfor er det noen hjelpe- og 

korreksjonsmidler som er helt nødvendige og absolutt påkrevd å benytte seg av. Det kan ikke gås på 

akkord med sikkerhet når en har med hest å gjøre.” 

 

Etter det innledende kapitlet er rapporten konkret og inndelt i korte avsnitt som har en veiledningsdel 

og en advarselsdel. Jeg vil trekke fram noen få avsnitt her og oppfordrer alle interesserte til å lese hele 

rapporten ! 

Omtalen av spiltau syns jeg er veldig bra. Det står blant annet om spiltau at ”særlig for unge hester er 

det mye av temmingen som kan gjøres på spiltau, som lære seg å stå bundet, flytte seg fra side til 

side og bli vant til trafikk bak seg.” 

Rapporten er tydelig på at dersom man skal bruke andre typer bitt enn trinsebitt må folk som har 

erfaring og kunnskap på området kontaktes. 

Den siste setninga under kapitlet tøyler /tømmer er slik: ”Tøyletak/tømmetak må ikke være hardere 

enn det trengs for å oppnå ønsket reaksjon og de må alltid følges av ettergift.” Denne setninga burde 

alle vi som holder på med hest tenke på ofte. Jeg syns at her ligger essensen i hele vår 

kommunikasjon og omgang med hesten – det gjelder ikke bare tøyletak, men at alt press vi utsetter 

hesten for i vår kommunikasjon (temming og trening), ikke skal være hardere enn nødvendig og det 

skal følges av mindre press og anerkjennelse. 

Godbit skal ikke deles ut i utrengsmål står det. Man kan jo tenke at det kan da ikke gjøre noe, men jeg 

syns det er riktig å ha et bevisst forhold til bruk av godbit. Vi skal være leder for hesten, ikke en 

omvandrende mat-stasjon. 



Avsnittet som omhandler sko nevner også muligheten for å la hesten være barfot, men jeg kunne ha 

ønska meg at det samtidig hadde vært presisert at også hester uten sko må beskjæres av folk med 

faglig innsikt og like ofte som skodde hester. 

 

En del av avsnittene i rapporten angår bare travhester andre vil først og fremst være aktuelle for 

ridehester, men jeg syns veldig mye av det som berøres i rapporten er aktuelt for alle hestefolk å vite 

noe om.  

 

Jeg syns rapporten er god og tydelig på at vårt hestehold først og fremst skal være sikkert, etisk 

forsvarlig og innenfor de rammer som gjeldende lover og regelverk setter. 
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Rapporten ligger i sin helhet på www.unghest.no og på Norsk Hestesenter sin side 

www.nhest.no 
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