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Ungheststaller  

 

Birgit D. Nielsen, 06.10.2016 

 

La oss snakke om ungheststallene – som tiltak for å øke antall føll i rasen. 

Og la det være helt klart: dette er ikke en kritikk av dagens eiere av de tre ungheststallene – de legger 

ned en stor dugnadsinnsats for rasen – og dugnad er vi helt avhengig av. De bidrar nettopp til dette 

viktige med å bygge gode miljøer for eksisterende og nye eiere av hesterasen! Det gjenspeiles til og 

med i bedekningstallene for 2016. 

 

Det er derimot en kritikk av satsing på ungheststaller med offentlige midler, både de midlene som 

Landslaget har og de midlene vårt nasjonale senter disponerer, som de skal bruke til ungheststasjon.  

Inger Gåre i Troms, sin ungheststasjon flyttes dit neste år fortalte hun, under sin presentasjon ved 

åpning av museumsutstillinga Lyngshestfortellinger oktober 2016. 

Bakgrunn for min kritikk er blant annet at det ikke finnes noen faglig begrunnelse for at bruk av 

offentlige midler til fóring og stell av unghest, vil gi en positiv økning i antall fødte føll. Dette til tross 

for den gledelige økninga i bedekningstall i 2016. Tiltaket kan ha bidratt til optimisme i 2016, men vil 

på sikt ikke kunne gi et godt nok bidrag til at vi får et stabilt antall føll på mer enn 200.  

Det finnes heller ingen faglig støtte for antagelsen om at «bare vi har ferdig utdanna hester å selge vil 

markedet være der». Tvert imot sier for eksempel de fagfolkene som var med og lagde rapporten 

Markedsføringsstrategier for de nasjonale hesterasene i 2013 følgende:  ….uten et skikkelig fokus og 

langsiktig satsing på markedsarbeidet, så går dette bare i den samme negative retningen som det har 

gjort de siste årene. 

I evalueringsrapporten etter første år med ungheststaller (Rimfakse 3/2016) får vi vite lite konkret, 

men vi får vite at det var dyrere enn antatt, krevde mer arbeid enn antatt, de mangla gode nok 

kontrakter ved inntak, og at utdanningsopplegget var for ambisiøst. Dessuten fungerte ikke 

registreringene til forskning.  

Etter min vurdering: det første året har gått med til å gjøre erfaringer som allerede er tilgjengelig. For 

eks. kunne de ha lest boka av Cecilie Mejdell: Hest på utegang og den nordiske forskningsrapporten 

Gruppehold av hest: http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2011/137.pdf. Arbeid med 

kontrakter, inntakskriterier og trening har kommet langt i samarbeidsprosjektet Kvalitetshest, som 

de tre raseorganisasjonene har jobbet med. Når det gjelder innhenting av data til forskning er det en 

selvfølge at miljøene som skal bruke dataene er involvert i utgangspunktet. 

 

Vi ser på kostnader for unghestoppstalling: 

Våre tall for kostnadsberekning av unghestestasjon baserer seg på våre erfaringer med utegang og 

lyngshest i om lag 15 år og priser oppgitt av vårt nasjonale senter på nettsida 05.10.2016.  

Forutsetning I):  

Eier betaler fór, veterinær, forsikring og hovslager. Eier betaler i tillegg eventuell deltakelse for 

hesten på Fokus Unghest-kurs, Skeid og utstillinger, og er ansvarlig for enten å delta med hesten sjøl, 

eller betale for medgått arbeidstid for andre. 

 

http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2011/137.pdf
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Forutsetning II): 

Stalleier holder oppstalling (utegang), tilsyn, arbeid i forbindelse med eventuell sjukdom, håndtering, 

utstyr, trening og utdanning til kjøre- og ridehest. 

 

Forutsetning III): 

Oppstalling i ungheststallen fra våren hesten er ett år til våren hesten er fire år. Da kan man ha en 

hest for salg som er godt innkjørt og som er tilridd, men det er fortsatt en ung og forholdsvis 

uerfaren hest som for eksempel ikke kan vise til mye resultater fra hestekonkurranser, men en del 

erfaringer fra Fokus Unghest-kurs og Skeid.  

Vi beregner at stalleier har ansvaret for unghestene i 10 av årets 12 måneder. Kostnader og praktisk 

gjennomføring av beitesesongene er ikke tatt med i regnestykket. Det vil være avhengig av om eier 

eller det offentlige skal ha ansvar for unghestene i den perioden. Transportkostnadene forutsetter 

sannsynligvis geografisk nærhet mellom ungheststall og eier for at eier kan ha ansvar for unghesten i 

beitesesongen. 

 

 Kostnader utegang 500,-/hest/mnd. (Oppstalling nasjonalt senter: 3100,-/mnd. for 

nordlandshest/lyngshest langtidsoppstalling inkludert utslipp og fóring, ikke vanning). 

Kostnadene for utegang skal dekke kjøp/leie av arealer, etablering og vedlikehold av hus (tre 

vegger og tak), underlag med tilfredsstillende drenering, gjerder, tilgang frostfritt vann, lys og 

nødvendig utstyr til hestene og i tillegg fortløpende: reinhold og fóring. 

 Kostnader tilsyn og håndtering. Det absolutte minimum (og sannsynligvis vil det kreves mer) 

er 2 t tilsyn og håndtering/hest/uke. Pris 200,-/t (pris for trening av hest på det nasjonale 

senteret er 400,-/t). 

 Utdanning av unghestene vil minimum kreve i snitt 8 t/uke i 6 måneder til en timespris på 

400,-. Hesten trenes ikke nødvendigvis 8 timer per uke, men en del av timene vil kreve flere 

enn en person, for eksempel under innkjøring. Alle som deltar i treninga har ikke 

nødvendigvis en timespris på 400,-, men dette er et anslått gjennomsnitt på timesforbruk og 

timespris. Treninga fordeles sannsynligvis over en lengre periode enn 6 måneder, men er et 

anslått tidsforbruk.  

 

Beregning: 

Oppstalling utegang: 10 måneder á 500,- i 3 år: 15.000,- 

Tilsyn og håndtering: 20 måneder + 4 måneder 2 t/uke á 200,-: 38.400,- 

Utdanning: 6 måneder 8 t/uke á 400,-/t: 76.800,- 

SUM: 130.200,-/hest som gir 43.400,-/hest/år 

 

Hvis man skal ta inn like mange unghester som pilotstallene tok inn, om lag 20 unghester av den 

yngste årgangen, som er et lite antall når fødte føll er 100 og bør være 200, vil man etter tre år ha 60 

hester, hvis poenget er å få dem salgsklare. De vil koste minimum 2,6 mill. De pengene har vi ikke – 

og greier vi ikke å skaffe. Eller så kan man ta inn 20 hester hvert 3. år, som gir knappe 7 hester/år, det 

er et lite bidrag på nasjonalt nivå når man trenger 200 nye føll hvert år. 

 

Et tiltak med en ungheststall på Nord-Norsk Hestesenter vil: 

1. kun ha minimal, eller ingen effekt på antall fødte føll på nasjonalt nivå på sikt 

2. kun gi en lokal effekt, på samme måte som dagens rideskole bare har en lokal effekt 
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3. være konkurransevridende for oppdrettere som ikke får plass til sine unghester i den 

subsidierte stallen, både i regionen og i hele resten av landet. 

4. kunne bidra til en lokalt lavere markedspris (oppdrettere som har hatt lavere kostnader til 

sitt unghestopdrett fordi de har hatt unghesten i en subsidiert stall, kan være tilbøyelige til å 

akseptere en lavere pris i markedet). 

5. bruke en stor andel av de offentlige midlene til tiltak som ikke har faglig dokumentert effekt 

6. bruke opp offentlige midler som ellers kunne vært brukt til tiltak som anbefales av fagfolk 

med kunnskap om genetikk, avl i små populasjoner og markedsføring 

 

Vi er fortsatt i en sånn situasjon at vi i ganske stor grad må jobbe for og med våre nasjonale 

hesteraser på dugnad, og da er det et poeng at de statlige kronene brukes på tiltak som kommer alle 

til gode og som det er en faglig begrunnelse for. 


