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Sammendrag 

 

Hensikten med denne oppgaven var å analysere resultater fra kvalitetsbedømmelsen 

på Norsk Varmblods ridehest og få informasjon om den norske populasjonen av 

ridehester. Kvalitetsbedømmelsen er en vurdering av fire (fem) år gamle hopper, 

hingster og vallakers kvaliteter som fremtidige ridehester og for hingster og hopper 

fremtidige avlsdyr. Den har vært arrangert i 25 år fra 1981 til 2006, og totalt 584 

hester har fullført bedømmelsen. Kvalitetsbedømmelsen består i hovedsak av fem 

momenter: helsetilstand, eksteriør, gangarter, sprangegenskaper og temperament. 

Disse momentene bedømmes gjennom en rekke delpoeng som tildeles ulik vekt og 

summeres til totalpoeng som rangerer hestene etter deres kvaliteter som allround- 

gangarts- eller spranghest. Delpoengene er analysert for effekter av de faste effektene 

startår, kjønn, fødeland og startrekkefølge.  Det er signifikant forskjell mellom de 

ulike årene noe som antyder at kvaliteten på hestene har endret seg i løpet av de 

årene testen har vært arrangert. Det er kjønnsforskjeller mellom hestenes 

prestasjoner, hingster presterer signifikant bedre enn hopper og vallaker for 

prestasjonsegenskapene sprang og gangarter. Hestenes fødeland har signifikant effekt 

på de fleste egenskapene, norskfødte hester har lavere gjennomsnittspoeng for nesten 

alle egenskapene som er testet. Arvegrader for allmennmedisinsk 

veterinærbedømmelse, temperament hos allmennmedisinsk veterinær og galopp var 

lave (0,06-0,18), mens arvegradene for eksteriør og gangartspoengene var middels 

(0,26-0,33). Den norske populasjonen består av en stor andel importhester og 

Tyskland er det landet som har det største genetiske bidraget til dagens populasjon. 

Det er behov for en database for Norsk Varmblod med avstammingsinformasjon og 

resultater fra tester og konkurranser for å kunne bruke dette i det praktiske 

avlsarbeidet i populasjonen.  
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Abstract 

 

The aim of this study was to analyse the results from a young horse evaluation test in 

Norway, the Young Horse Quality test (YHQT). In addition the purpose was to gain 

information about the Norwegian population of warmblood riding horses, The 

Norwegian Warmblood. YHQT is an evaluation of the 4- (5)-year-old mares, 

stallions and geldings quality as riding horses. For the mares and stallions the test 

also provides information which can be used for breeding planning purposes. It has 

been arranged for 25 years, from 1981 to 2006, and a total of 584 horses has 

completed the test. YHQT  is composed of five main elements: health, conformation, 

gaits, jumping ability and temperament. These elements are judged via a series of 

points for specific traits and weighted together so that the horses can be ranged due 

to their qualities as an allround, dressage or show-jumping horse. The points are 

analysed for effects of the fixed effects year of start, sex, country of birth and starting 

number. There is a significant effect of year in the data indicating that the 

performance of the horses has changed during the years of the test. It is differences 

between the performances of the sexes, the stallions are better than the mares and the 

geldings when it comes to performance traits as gaits and show-jumping. The 

country of birth has significant effect on the performance of the horse. Horses born in 

Norway had a lower average score for almost all of the traits tested in YHQT. 

Heritability estimates for health, temperament and gallop were low (0,06-0,18), 

while estimates for conformation and the rest of the gait characters were intermediate 

(0,26-0,33). The population of warmblood horses in Norway consists of a big 

percentage of imported horses, and the country with the largest contribution to the 

Norwegian population is Germany. Norwegian Warmblood needs a database which 

contains all pedigree information and results from various tests and competitions for 

animals in the Norwegian population of Warmblood riding horses. 
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Innledning 

 

Unghesttester er en av flere metoder som benyttes for å samle inn informasjon om en 

populasjon av ridehester, disse testene er vanligvis for tre, fire eller fem år gamle 

hester. I Norge har testen for fire år gamle hester hett kvalitetsbedømmelse, og blitt 

arrangert én gang årlig (på høsten). Andre informasjonskilder kan være egne klasser 

for unge hester på vanlige ridestevner, disse klassene er som regel for fem- og 

seksåringer. Hingstekåringer er en kilde til informasjon om potensielle avlsdyr på 

hanndyrsiden, på samme måte som hoppeutstillinger er det for hunndyrene.  

 

Kvalitetsbedømmelsen er en vurdering av fire (fem) år gamle varmblods ridehesters 

egnethet som fremtidige ridehester og har vært arrangert i Norge fra 1981 til 2006. 

På kvalitetsbedømmelsen vurderes en rekke egenskaper hos hestene; helsemessige så 

vel som eksteriør- og prestasjonsmessige. Den har i tillegg vært bruksprøve for unge 

hingster som har vært fremstilt for kåring i årene 1983 til 2006, og har dermed 

fungert som en avlsmeritterende bedømmelse for disse individene. Bakgrunnen for å 

innføre denne testen i Norge var at det var ønsker om en kvalitetsvurdering av det 

enkelte dyr og som et avlstiltak i den forstand at informasjon fra 

kvalitetsbedømmelsen skulle brukes i avlsarbeidet på Norsk Varmblods ridehest. I 

praksis har ikke informasjon om hopper og vallaker bidratt i avlsarbeidet da disse 

dataene ikke har vært utnyttet etter den opprinnelige intensjonen. Resultater fra 

kvalitetsbedømmelsen har imidlertid vært brukt av den enkelte hesteeier i 

sammenheng med kjøp og salg av hestene.  

 

Unghesttester utgjør en del av informasjonen som inngår i beregningen av 

avlsverdier for varmblods ridehester i en rekke land i Europa. Det er beregnet 

arvegrader for egenskapene som vurderes i disse testene og disse går fra lave til 

middels for bruksegenskaper som gangartsprestasjoner og sprangteknikk. For rene 

eksteriøregenskaper ligger arvegradene rundt middels. Korrelasjoner mellom 

bruksegenskaper og senere prestasjoner i dressur- og sprangkonkurranser har vist seg 

å være høye både for sprangegenskaper og sprangprestasjoner, og for gangartspoeng 

og dressurprestasjoner. Arbeid som er gjort på dette feltet er foretatt i utlandet, 

hovedsakelig i Sverige, Nederland, Frankrike og Tyskland. Opprettelsen av to viktige 
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organer har vært med på å drive den internasjonale avlen videre og øke muligheten 

for samarbeid mellom ulike avlsforbund, World Breeding Federation for Sport 

Horses (WBFSH) og Interstallion. WBFSH er en organisasjon som fungerer som en 

internasjonal samleorganisasjon for avlsorganisasjoner for varmblods ridehest, den 

ble dannet i 1994 og har totalt 61 fullverdige medlemmer. WBFSH koordinerer 

informasjon fra Fédération Equestre Internationale (FEI) og de ulike stambøkene. 

Interstallion er en organisasjon som arbeider for økt utveksling av genetisk 

informasjon mellom avlsorganisasjoner på tvers av landegrenser. Hensikten er å 

beskrive avlsmål, test prosedyrer og genetiske evalueringsmetoder hos de ulike 

avlsorganisasjonene. De skal anbefale forbedringer i de nasjonale 

evalueringssystemene, og finne metoder slik at genetisk informasjon skal kunne 

utveksles på tvers av landegrenser (Koenen og Philipsson 2007, Bruns et al., 2004).  

 

Norsk Varmblod ønsker å være en avlsorganisasjon som skal produsere hester for de 

tre olympiske disiplinene sprang, dressur og feltritt som er kvalitetsmessig på linje 

med avlsforbund i andre land. I forhold til mange av de store avlsnasjonene i Europa 

som Tyskland og Frankrike som har store populasjoner og kan selektere sterkt innen 

disse må Norge forholde seg til sin egen populasjonsstørrelse og legge opp 

avlsarbeidet i forhold til denne. Norge har en relativt liten populasjon av varmblods 

ridehester og det fødes om lag 200 hester årlig (Årsmelding Norsk Varmblod 2008). 

Å drive avlsarbeid i en liten populasjon krever en nøye gjennomtenkt avlsplan for å 

kunne styre avlen i den retningen man ønsker og det er behov for testmetoder som 

kan gjøre seleksjonen av hester til bruk i avl så effektiv som mulig. I likhet med de 

særnorske rasene er det et problem at en liten del av den totale populasjonen møter til 

de forskjellige testene. Norsk Varmblod må drive et aktivt arbeid mot sine 

medlemmer for at de som driver med avl på Norsk Varmblods ridehest, eller av 

andre grunner har unghester skal stille disse på de arrangementene som tilbys. De 

skal konkurrere med sine produkter på et marked hvor det importeres et stort antall 

hester til bruk i ulike typer hestesport hvert år. For å kunne hevde seg som en 

raseorganisasjon mot denne importen må Norsk Varmblod være konkurransedyktig 

når det gjelder både pris og kvalitet på de hestene som tilbys i markedet. For å drive 

et effektivt avlsarbeid i den norske populasjonen må informasjonen som registreres 

på ulike tester og i konkurransesammenheng samles og kombineres med de 
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respektive dyrenes avstammingsinformasjon slik at genetiske verdier og avlsverdier 

kan beregnes. 

Formålet med denne masteroppgaven er å analysere de resultatene som foreligger fra 

gjennomføringen av kvalitetsbedømmelsen på Norsk Varmblods ridehest. Oppgaven 

har til hensikt å beskrive den norske populasjonen av ridehester, analysere effekten 

av ulike faste effekter som kan virke inn på hestens poeng, og gjøre genetiske 

analyser av den norske populasjonen for en del sentrale egenskaper.  

 

1 Historie og litteratur om avl på ridehest i Norge og Europa. 

 

1.1 Ridehestavl i Norge 

 

Allerede på 16- og 1700 tallet ble det importert utenlandske hingster til storgårdene i 

Norge. Det første formelle grep i hesteavlen ble tatt i 1857 da statsagronom Johan 

Lindequist ble innsatt som den første ”Bestyrer av Statens Foranstaltninger til 

Hesteavlens Fremme”. Lindequist hadde innvirkning på importen av edlere hestedyr 

til Norge, og fra midten av 1800-tallet ble det importert en håndfull lettere hingster 

av ridehesttype til landet, hvorav et par angloarabere. Disse hingstene ble stasjonert i 

sentrale områder hovedsakelig på Østlandet, og et par av dem virket på 

Landbrukshøyskolen på Ås. I en 20-års periode fra 1860-tallet var importen dominert 

av orientalsk blod, men mot slutten av 1800-tallet avtok den orientalske innflytelsen 

og importen besto i hovedsak av varmblodige ridehester samt noen fullblodshester. 

Hoveddelen av hestene kom fra Sverige, Danmark eller Tyskland, men allerede i 

1896 ble det importert en hingst fra USA (Høie 2001) Foreningen som håndterte 

avlsarbeidet på den tiden het ”Selskabet til Norske Hesteracers Forædling”. 

 

I 1900 ble det i Kristiania tatt et initiativ for å diskutere hvordan avlen av ride- og 

kjørehester med tilhørende sport kunne fremmes i Norge. Initiativtagere var fem 

unge kavalerioffiserer, og møtet resulterte i en henvendelse til allmennheten samt 

innbydelse til utstilling. Den første utstillingen for ridehester ble holdt på Akershus 

festningsplass 26-28 april 1901. Forløperen til dagens avlsorganisasjon, ”Norsk 

Forening til Hesteavlens Fremme” ble dannet i 1908. Utstillingene tidlig på 1900-

tallet inneholdt både regulære utstillingsklasser og ride- eller sprangkonkurranser og 

på en utstilling i 1919 var det hele 338 starter. Ridedelen av utstillingene hadde 

http://www.norskvarmblod.no/index-filer/Page6464.htm
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deltakere fra både Sverige og Danmark og i tillegg til sportslig deltakelse var 

svenskene og danskene også representert på dommersiden. I 1923 ble foreningens 

navn endret til ”Norsk Forening for Varmblodig Hestavl”, og året etter ble styret delt 

inn i en avlsseksjon og en sportsseksjon (Fr G. H. 1926). I avlsarbeidet ble det på 

denne tiden i hovedsak benyttet fullblodshester samt noen Anglo-normannere og 

Hannoveranere.  

 

Umiddelbart etter andre verdenskrig foregikk det lite på avlssiden, hestematerialet 

hadde blitt kraftig uttynnet og det var lite importvirksomhet. Det fantes noen tyske 

hester som kom til Norge under krigen, men disse ble hovedsakelig brukt som 

ridedyr. Noe aktivitet var det imidlertid da major Eckbo drev litt med avl på ridehest, 

men dette var på langt nær nok til at hestebestanden kunne ta seg opp til nivået den 

var på før krigen (Gerner 1947). Foreningen var imidlertid ikke helt død, ”Norsk 

Forening for Varmblodig Hestavl” (NFVH) sto for eksempel som eiere av en 

fullblodshingst ved navn ”Molly’s Choice”, denne var tilgjengelig for avl i 1948 

sesongen og sto oppstallet i Sandvika utenfor Oslo. Noe utstillingsvirksomhet 

foregikk også, disse utstillingene besto som før krigen av både utstillings- og 

rideklasser og det var mulig å stille samme hest i flere klasser. En kuriositet er at 

hingsten Ali stilte i alle utstillingsklasser med unntak av den for avlshopper på en 

utstilling i Tønsberg i 1948 (Gerner 1948). En representant for NFVH ønsket i 1949 

å få en oversikt over hopper av halvblodsrase som kunne benyttes til halvblodsavl, 

hovedsakelig med fullblodshingster (A.E 1949). ”Norsk Forening for Varmblodig 

Hestavl” hadde vært med å danne Norsk Jockeyklubb, og i 1953 gikk foreningen inn 

i denne på grunn av liten interesse for avl på ridehester.   

 

I 1967 ble arbeidet med ”Norsk Forening for Varmblodig Hestavl” tatt opp igjen, og 

hingster ble kjøpt inn fra Sverige i regi av foreningen. Hingstene var i denne første 

tiden godkjent for både varmblods ridehest og dølehopper, og en slik kryssingsavl 

med dølehopper ble praktisert til tidlig på 1980-tallet. Kryssingsavl var i følge 

kåringsloven ulovlig, men ble utført på dispensasjon fra denne loven. Bakgrunnen for 

å bedekke dølehopper var å øke populasjonen av lettere ridehester ved å benytte mest 

mulig tilgjengelig hoppemateriale (Vangen 2009). Modellen med bruk av nasjonale, 

tyngre hopper og utenlandske blodshingster er gjennomført med stor suksess blant 
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annet i Irland hvor den irske sportshesten i hovedsak er bygd opp med bruk av en 

nasjonal trekkhestrase, Irish Draught og engelske fullblodshester (Irish Horse Board). 

 

På 1970 og -80 tallet var bedekningsantallet for Norsk Varmblod per år på 200-300 

hopper. Den første stamboken for Norsk Varmblod ble utgitt i 1983 og den besto av 

ett A- og ett B-register.  Alle premierte eller godkjente hingster og hopper med tre 

generasjoners kjent avstamming ble innført i A-registeret. I B-registeret ble hopper 

av type ridehest uten godkjent avstamming, samt kryssinger med dølehest innført. 

Totalt inneholdt den første stamboken 32 hingster og 166 hopper. Hingsten Juan fikk 

stambok nummer 001 i denne første stamboken til Norsk Varmblod og er nok den 

mest kjente av disse første hingstene. Han er også den stambokførte hingsten som har 

flest etterfølgere som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen med sønn Ankas og 

sønnesønn Arkedin som fedre til 44 av hestene. I tillegg til å være far til kårede 

hingster har han døtre som er mødre til dyr som har gått kvalitetsbedømmelsen, og 

totalt er han bestefar til nesten 9 prosent av alle hestene som har deltatt. Etter ønske 

fra ”Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl”overtok staten føring av stamboken 

fra 1983. Den andre stamboken kom i 1987 og denne inneholdt 14 nye hingster og 

109 hopper (Avlsplan for Norsk Varmblods Ridehest 2008). Den tredje stamboken 

kom i 2001 og inneholdt 49 nye hingster og 212 hopper.  Totalt inneholder denne 

siste stamboken 85 kårede hingster og 357 stambokførte hopper. I ”B-registeret” er 

det 137 registrerte hopper som har fått føll i Norsk Varmblod, det gjør at det totale 

antall hopper som har bidratt i stamboken per 2001 er 494.  Oversikt over fordeling 

på fødeland for hestene som er innført i stamboken ses i tabell 1.  

Tabell 1. Oversikt over fødeland for hester i tredje bind av stamboken for  
Norsk Varmblods ridehest, innført i henholdsvis A- og B-registeret. 
Fødeland Hingst (A) Stambokført hoppe (A) Registrert hoppe (B) 
Norge 14 123 54 
Sverige 19 72 13 
Danmark 23 107 42 
Tyskland 12 17 7 
Nederland 6 11 7 
Storbritannia 6 7 7 
Irland 1 1 3 
USA 1   
Polen 1 7  
Jugoslavia 2   
Ungarn  7  
Sveits  1  
Bulgaria  3  
Frankrike  1 2 
Belgia   2 
Total 85 357 137 
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Skandinaviske hingster utgjør 65 prosent av hingstene i stamboken, 21 prosent er fra 

Tyskland og Nederland, og de resterende er fra de britiske øyer, USA og det østlige 

Europa. Hele 84 prosent av de stambokførte hoppene kommer fra Skandinavia, de 

resterende kommer fra de britiske øyer samt sentral- og øst Europa. Av de 

stambokførte hestene er det 14 prosent fullblodshingster og 9 prosent 

fullblodshopper.  

 

Siden 1970-tallet har det vært mulig å registrere norskfødte føll i Norsk Varmblod, 

denne registreringen var frem til 1990 frivillig. I 1990 startet Norsk Hestesenter 

registrering av alle fødte føll i rasen fra og med denne årgangen. I 1995 fikk alle 

hesterasene i Norge en helhetlig avlsplan. Avlsplanen inneholdt et avlsmål for hver 

enkelt rase hvor vektleggingen for de ulike egenskapene for ridehester var 30 prosent 

på eksteriør og 70 prosent på bruksegenskaper, inkludert holdbarhet og lynne. 

Avlsplanene inneholdt også regler om diskvalifiserende lidelser samt utstillings- og 

bruksprøvereglement. På starten av 2000-tallet skjedde det en utvikling i det 

internasjonale samarbeidet mellom avlsorganisasjonene i Europa og World Breeding 

for Sports Horses og Interstallion ble etablert. Norsk Varmblod så at det var viktig å 

være godkjent som raseorganisasjon, og det viktigste kriteriet for godkjenning var at 

avlsarbeidet kunne anerkjennes av de andre stambøkene. To hovedområder måtte 

endres i Norsk Varmblod for at stamboken skulle anerkjennes: organisering av 

hingstetestingen og premieringssystemet for hopper som skulle registreres i 

stamboken. Dette medførte at kåring av hingster har foregått på et eget arrangement 

fra og med 2007. Hopper fremstilt på utstilling blir ikke lenger premiert etter det 

gamle systemet hvor kun hopper med et gitt antall avkom kunne oppnå de ulike 

premieringsklassene. Hoppene bedømmes nå etter sitt eksteriør og sine prestasjoner, 

men for å kunne oppnå den høyeste utmerkelsen må den enten ha gode 

egenprestasjoner i konkurranse, eller ha avkom som har gode prestasjoner i sporten. 

(Avlsplan for Norsk Varmblod 2008) 

 

Norsk Varmblod er en sportsrase og i 1997 ble behovet for et tettere samarbeid 

mellom avl og sport tydelig. Et konkurransetilbud for unghester ble introdusert dette 

året og i 2000 ble samarbeidet formalisert ved dannelsen av Norsk Breeders Trophy 

AS (NBT). NBT er et avlschampionat for unghester og var opprinnelig eid av Norsk 

Varmblod og Norsk Rytterforbund. I 2008 overtok Norsk Varmblod hele ansvaret for 
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gjennomføring av disse konkurransene som omfatter sprang- dressur- og 

feltrittkonkurranser for 5- og 6- år gamle hester av alle kjønn.  

 

I tillegg til det nasjonale arbeidet er Norsk Varmblod med i et nordisk samarbeid, 

Nordic Warmblood som består av raseorganisasjonene for Norsk Varmblod, Svensk 

Varmblod, Dansk Varmblod og Finsk Varmblod. Målsettingen for dette samarbeidet 

er etablering av et konsept forkvalitetsoppdrett av den skandinaviske 

varmblodshesten, opprettelsen av et Nordisk/Skandinavisk avlschampionat for 

unghester, en felles eksteriør- og bruksprøvedommerutdanning og datasamarbeid 

rundt avls- og sportsdata (Årsmelding Norsk varmblod 2008) 

 
1.2 Unghestbedømmelser i Europa 
 

Hensikten med å bedømme unge hester er for tidlig å kunne danne seg et bilde av det 

enkelte individs egenskaper og fremtidige prestasjonsmuligheter. I tillegg vil en 

bedømmelse av føll og unge hester gi verdifull informasjon om den enkelte hingsts 

verdi som avlsdyr basert på avkoms prestasjoner. Mange hester møter aldri til 

konkurranse grunnet eiers interesse og/eller kompetanse, hestens kvaliteter, eller 

ulike sykdoms- eller skadeforhold, og informasjon om unge dyr vil derfor være 

verdifull for denne gruppen. I rangering og utvelgelse av avlsdyr er det viktig å få så 

mye informasjon som mulig om det enkelte individs avkom og slektninger. Ved å 

bedømme unge hester kan individer som av ulike grunner ikke presterer i 

konkurranse fanges opp, i tillegg vil det på et tidlig tidspunkt kunne innhentes 

informasjon om mulige foreldredyr. Vurdering av unge hingster gjør at disse tidlig 

kan settes inn i avl, noe som reduserer generasjonsintervallet og øker 

avlsfremgangen. Reduksjon av generasjonsintervallet ved bruk av yngre hanndyr er 

spesielt aktuelt i avlen på ridehest hvor mordyrene i mange tilfeller er eldre individ 

som har deltatt i konkurranser i mange år før de settes inn i avlsarbeidet. En tidlig 

vurdering av hopper vil i tillegg til at de bidrar med informasjon om sine slektninger 

også gjøre at gode hopper kan komme inn i avlsarbeidet på et tidligere tidspunkt. 

Ved å informere eiere av disse hoppene om verdien av å sette potensielt gode hopper 

i avl tidlig ved at de kan bedekkes og få ett føll som unghester, for deretter å 

konkurrere en periode, kan generasjonsintervallet på hoppesiden reduseres. 

Systemene for testing av unghester og hingster som skal kåres varierer i ulike land i 
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Europa, men det er også mange likheter. Mange land tester de unge hingstene på 

stasjon over en kortere eller lengre periode og et slikt standardisert testmiljø gir 

mulighet til å korrigere for en del av de tilfeldige miljøfaktorene som kan påvirke 

hingstenes prestasjon. Denne stasjonstestingen benyttes av land som Nederland, 

Tyskland og Danmark og hestene er inne på stasjonen i mellom to og tre måneder 

(Thorén Hellsten et al., 2006). Andre land bruker tester i felten for å bedømme både 

hingster, hopper og vallaker. I tillegg bruker noen land konkurranseresultater som en 

del av avlsverdiberegningen på hestene. Tabell 2 viser en oversikt over testmetoder 

brukt i et utvalg europeiske land.  

 
Tabell 2. Oversikt over unghestbedømmelser og hingstetestinger i utvalgte europeiske land.  

  Norge Sverige )1  Danmark )1  Finland )2  Tyskland )1  Nederland )1  
Testmetode F S F S F S F S F S K F S 
Alder ved test 3-5 3-5 3-4 2-5 3-4 3-4 
Kjønn som testes Ho Hi V Ho Hi V Ho Hi V Ho Hi V Ho Hi V Ho Hi 
Varighet stasjonstest for 
hingster 5 8 70 5 100 70 
Egenskaper       
     Eksteriør F F F F S F F 
     Gangarter F F F S F S F S F S 
     Prestasjon       

          Sprang F F F S F S F S C S 
          Dressur F F F S F S F S C S 
     Temperament F F S  S  
     Helse F F  FS   
Antall hester testet per 
år ~75 1300 700 300 3600* 3400 
Antall fødte føll per år 200 3000 2500 400 26 700 12 000 
F = felttesting S = stasjonstesting K = konkurranse Ho=hoppe Hi=hingst V=vallak 
*ikke inkludert hester som testes i konkurranse 

)1 Thorén Hellsten et al., 2006       
 )2  Maria Möller pers. oppl. 

 

Sverige har regionale treårstester og kvalitetsbedømmelser for fireårige hester som er 

avlsmeriterende. I disse testene bedømmes en rekke egenskaper som er relatert til 

hestenes helse, prestasjon og håndterbarhet. I tillegg finnes en bedømmelse for eldre 

hopper med føll som ikke har blitt eksteriørbedømt tidligere, denne foregår på de 

enkelte kvalitetsbedømmelsene. Det arrangeres finaler for treårstesten og 

kvalitetsbedømmelsen hvor de beste dyrene får utdelt championater, disse 

arrangementene er ikke avlsmeriterende, men de fungerer som avlsstimulerende 

tiltak (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen 2009). I Danmark har man 

den tilsvarende ”Egnedhedstesten” for fireårige hester som er landsdekkende og 
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avsluttes med unghestchampionatet for de beste hestene som arrangeres samtidig 

med hingstekåringen i Herning. Hestene skal vises i sprang og/eller dressur, og kan 

kun vises én gang per disiplin. I ”Egnedhedstesten” inngår ikke eksteriørbedømmelse 

eller helsesjekk av individene, den er en ren bruksprøve. Unntaket er hopper som 

vises med et formål om å kåres, disse skal i tillegg til bruksavprøvningen måles og 

vises på hardt underlag (Dansk Varmblod 2009). I Norge har vi frem til og med 2006 

hatt en kvalitetsbedømmelse for unghestene tilsvarende den i Sverige (se avsnitt 1.3 

og 2.1 for en inngående beskrivelse). Fra og med 2007 er kvalitetsbedømmelsen i 

Norge erstattet med en test for tre og fire år gamle hester. I Finland gjennomføres en 

såkalt talentjakt på ti ulike steder for to og tre år gamle hingster, hopper og vallaker, 

hestene testes i løshopping og gangarter to ganger med én ukes mellomrom. De beste 

hestene går til en finale hvor de blir premiert i sine respektive årsklasser som sprang- 

eller gangartstalenter. En kvalitetsbedømmelse gjennomføres for fireårige finske 

varmblodshester og importhester, de samme egenskapene bedømmes som i Norge og 

eierne kan velge om hesten skal bedømmes som gangarts- eller spranghest.  

 

De tyske testene av unghester foregår både i felt som regulære tester og som 

registrering av konkurranseresultater for prestasjoner i spesielle klasser for 

unghestene. Felttestene dreier seg i hovedsak om testing av hopper, mens hingstene 

testes på stasjon (Hannoveraner Verband 2009). I Nederland testes bare hopper og 

hingster og testene inngår som en del av godkjenningssystemet for innføring i 

stamboken. Hingstene gjennomgår en test med varighet av 70 dager hvor deres 

sprang eller dressuregenskaper testes. Hoppene vurderes den våren de er tre år og de 

vises løst i gangarter eller løshopping. Hoppene som godkjennes på denne testen må 

senere gjennom en prestasjonstest og denne foregår enten som en stasjonstest, eller 

som en felttest (Koninklijk Warmbloed Paarden-stamboek Nederland 2009).  

 

Norge og Finland har den korteste stasjonstesten av hingstene i forbindelse med 

kåring med en varighet på fem dager, mens den i Sverige varer i åtte dager. Alle 

landene har det til felles at testene er tilpasset om hesten er ment som sprang- eller 

dressurhest. Det stilles lavere krav til dressurhestens sprangtest og spranghestens 

gangartstest. Den danske stasjonstestingen av hingster er lik den tyske og 

nederlandske både i varighet og utførelse. I Tyskland har stasjonstestingen vært et 

statsanliggende og den økonomiske siden har ikke hatt betydning for lengden av 
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testen. En kortere test medfører at kostnadene reduseres siden dette medfører bruk av 

mindre personell og andre ressurser.  Økonomi kan også føre til at en relativ liten 

andel av populasjonen testes på stasjon (Koenen og Aldridge 2002), mens kortere 

tester gir muligheter til å teste flere hester.  

 

Det er beregnet arvegrader for mange av egenskapene som registreres under 

unghestbedømmelser og/eller bruksprøver for hingster. Arvegrader for egenskapene 

testet på de ulike lands unghest- og hingstetestinger er like på tross av forskjeller i 

lengde og gjennomføring av spesielt hingstetesten (Thorén og Philipsson, upublisert). 

En arvegrad på 0,2 eller mindre er regnet som lav, mens en arvegrad på over 0,5-0,6 

er regnet som høy. Tabell 3 gir en oversikt over arvegrader for egenskaper bedømt i 

ulike tester av hingster og unghester.  

 

Tabell 3 Arvegrader for egenskaper registrert i unghesttester eller stasjonstesting av hingster 
Egenskaper                Unghestbedømmelser                 Stasjonstesting av hingster  
 )1  )2  )3  )4  
Eksteriør 0,33  0,27  
Skritt 0,27 0,22  0,35 
Trav  0,23 0,14  0,50 
Galopp 0,17 0,18  0,25 
Gangarter 0,27  0,31  
Hopping 0,18 0,15 0,17  

)1 Wallin et al., 2003 )2 Huizinga et al., 1990 )3  Olsson et al., 2000 )4  Ducro et al., 2007 
 

Arvegrader for egenskaper målt på unghesttester eller stasjonstester av hingster 

ligger rundt middels, for egenskaper bedømt i unghesttester er verdien av 

arvegradene mellom 0,23-0,33 med noe lavere verdier for hopping 0,15-0,18 (tabell 

3). Arvegrader for stasjonstesting av hingster er høyere for alle egenskaper med 

unntak av hopping, dette kan komme av at observasjonene som ligger bak tallene for 

stasjonstesting er mindre påvirket av miljøfaktorer fordi miljøet er standardisert 

under disse testene 

Arvegrader på resultater i sprang- eller dressurkonkurranser er gitt i tabell 4.  
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Tabell 4 Arvegrader for konkurranseresultater 
Kilde Dressur Sprang 

Philipsson 1975 )1  0,04-0,06 0,16-0,29 

Bruns 1981 0,15-0,27 0,13-0,14 

Meinardus og Bruns 1987 )1  0,16-0,18 0,18-0,21 

Ducro et al., 2007 0,14 0,14 
Olsson et al., 2008 0,17 0,27 

)1 Sett i Huizinga og van der Meij 1989 
Arvegradene varierer fra lave (0,04) for enkelte dressurprestasjoner til middels for 

enkelte sprang- og dressurprestasjoner (0,27). Arvegradene er høyere for 

dressurprestasjoner enn sprangprestasjoner. Den spesifikke treningen for en hest som 

skal prestere i dressur og en hest som skal prestere i sprang er grunnleggende 

forskjellig. En dressurhest trenes som regel av den samme rytteren gjennom mange 

år og den daglige treningen er som regel av lengre varighet enn den som gjøres med 

spranghesten. En dressurhest skal være lydig og oppmerksom for alle de små 

beskjeder rytteren gir den og respondere umiddelbart på disse når forskjellige øvelser 

skal utføres. Som regel blir dressurhesten kun ridd på bane av sin egen rytter og 

eventuelt dennes trener, mens spranghesten i mange tilfeller mosjoneres av både 

rytter og andre personer i rytterens omgivelser. Det er ikke dermed sagt at 

dressurrytteren trener hesten sin bedre enn sprangrytteren, men dressurhesten blir i 

større grad påvirket av sin rytter enn spranghesten. Sprangrytteren skal påse at hesten 

er forberedt til oppgaven og at den har riktig tempo og plassering foran hindrene slik 

at disse kan passeres trygt og feilfritt, men det er ikke samme krav til forfinede og 

detaljerte beskjeder som for dressurhesten.  

 
 
Tabell 5 viser korrelasjoner mellom egenskaper målt under unghesttester og 

prestasjoner i konkurranse. Disse korrelasjonene er målt mellom egenskaper ved 

registrering i stambok og konkurranse, egenskaper registrert ved stasjonstesting av 

hingster og egen- eller avkomsprestasjon i konkurranse, og egenskaper registrert ved 

kvalitetsbedømmelse og egen prestasjon i konkurranse.  
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Tabell 5. Oversikt over korrelasjoner mellom egenskaper testet ved ulike typer  
bedømmelser og prestasjon i dressur- eller sprangkonkurranser.  
Egenskaper Dressur Sprang 
Gangarter 0,40-0,67 a   

 0,73-0,81 b  -0,04-0,07 b  
 0,44-0,62 c   

 0,49-0,73 dI  0,26-0,60 dI  
 0,47-0,73 dII  -0,05-0,24 dII  
Eksteriør 0,22 c   

 0,38 1d  0,42 dI  
 0,37 dII  0,18 dII  
Hopping -0,24 a  0,87 a  
 0,05 b  0,84 b  
  0,80 c  
Løshopping  0,52-0,88 a  
 0,49 b  0,94 b  
a Ducro et al., 2007 (Egenskaper testet ved registrering i stambok) 
b Huizinga et al., 1991 (Stasjonstestede hingster og avkoms prestasjoner i konkurranse) 
c Olsson et al., 2008 (Stasjonstestede hingster og egen prestasjon i konkurranse) 
d Wallin et al., 2003 (Kvalitetsbedømmelse og egen prestasjon i konkurranse,  

     I: kumulative poeng, II kumulative plasseringer) 
 
Korrelasjonene er høye for gangartsegenskaper bedømt på tester og prestasjon i 

konkurranser, mens sprangegenskaper og prestasjon i dressurkonkurranser er lavt og 

i enkelte tilfeller negativt korrelert. Korrelasjonen mellom gangartsegenskaper og 

sprangprestasjoner varierer fra negative til middels og gir ikke noe entydig bilde, 

men den høyeste korrelasjonen finnes mellom poeng for galoppkvalitet og 

sprangprestasjoner. Sprangegenskaper og prestasjoner i sprangkonkurranser er høyt 

korrelert med korrelasjoner mellom 0,52 til 0,94, de fleste korrelasjonene ligger 

mellom 0,8 og 0,9.  Arvbarhetene for plasseringer i konkurranser er relativt lave 

mens arvbarhetene for prestasjon i ulike tester av unghesttester er høyere. På grunn 

av den høye korrelasjonen mellom gangartsegenskaper og prestasjon i dressur, og 

sprangegenskaper og prestasjon i sprangkonkurranser er unghesttester nyttige for å gi 

et tidlig bilde av hestens fremtidige verdi som konkurranse- eller avlshest. I praktisk 

avlsarbeid muliggjør de en tidlig seleksjon av avlsdyr og dermed mulighet for at 

spesielt hoppene kan benyttes i avl over en lengre periode. Ved beregning av 

avlsverdier for hingstene vil informasjon om egen prestasjon i konkurranse øke 

sikkerheten på avlsverdiene, men på den annen side vil den genetiske fremgangen bli 

mindre enn ved å bruke informasjon fra tester fordi økningen av sikkerhet ikke 
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kompenserer for den negative effekten av lengre generasjonsintervall (Philipsson et 

al., 1990)  

 

En rekke studier er utført når det gjelder sammenhengen mellom hestens eksteriør og 

prestasjon i konkurranser. Korrelasjoner er beregnet mellom eksteriør og bevegelse 

til å være 0,22 og mellom eksteriør og ortopedisk helse til 0,26 (Thafvelin 1978 sett i 

Holmström et al., 1990). En studie fra Sverige som så på sammenhengen mellom 

hestens eksteriør og dens prestasjoner viste at det var forskjeller i eksteriør mellom 

såkalte elitehester (dvs. sprang- eller dressurhester på elitenivå) og en 

gjennomsnittlig hest (i dette tilfellet rideskolehester samt et utvalg hester som hadde 

gjennomgått den svenske kvalitetsbedømmelsen) (Holmström et al., 1990). I tillegg 

var det enkelte forskjeller i eksteriøret mellom sprang- og dressur hestene, blant 

annet hadde dressurhestene kortere nakker enn spranghestene. I denne studien var 

metodene som ble benyttet til å definere eksteriøret mer detaljert i måten hestene ble 

målt på enn hva som vanligvis blir gjort i en ordinær eksteriørbedømmelse, men det 

støtter under en generell oppfatning blant trenere, ryttere og andre om at eksteriøret 

har betydning for hestens prestasjon. Disse resultatene støttes av en nederlandsk 

studie som viste at hester som antas å ha et egnet eksteriør for prestasjon i 

konkurranser er høye, har tørre og lette ekstremiteter og kortere hals enn hester som 

ikke presterer tilsvarende i konkurranser (Ducro et al., 2009a). 

Nylige studier har påvist en sammenheng mellom hestens beinstillinger og dens 

holdbarhet som konkurransedyr (Ducro et al., 2009b, Love et al., 2006). Hestens 

beinstilling antas å virke inn på dens helse og dermed også holdbarhet. Spranghester 

med ujevn beinstilling har en klart lavere holdbarhet enn hester med lik beinstilling 

(Ducro et al., 2009b). I samme studie ble det funnet antydninger om at det samme er 

tilfelle med hester som skal prestere i dressurdisiplinene, men denne effekten var 

ikke signifikant. En studie gjort på engelske fullblodshester viste at enkelte avvik fra 

normal beinstilling som utover- og innovertåing og sabelbeinte frembein påvirket 

både hestenes prestasjon i løp og den enkelte hestens holdbarhet målt i antall ganger 

den kom til start negativt (Love et al., 2006). Eksteriørbedømmelsen på ulike tester 

er altså viktig for å gi en indikasjon om hestens prestasjonsevner og holdbarhet, 

begge er faktorer som påvirker hestens verdi som konkurranse- og avlsdyr. 
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1.3 Kvalitetsbedømmelsen i Norge 

 

Avlsmålet til Norsk Varmblod er å produsere en ridehest som kan hevde seg i de 

olympiske disiplinene sprang, dressur og feltritt (Avlsplan for Norsk Varmblod 

2008). For å kunne føre et effektivt avlsarbeid må de enkelte individene testes og 

selekteres ut fra informasjon fra tester og/eller konkurranser. I 1981 ble den første 

kvalitetsbedømmelsen på Norsk Varmblods ridehest gjennomført etter mønster av 

den svenske kvalitetsbedømmelsen. Hovedhensikten med denne bedømmelsen var å 

vurdere kvaliteten på den enkelte hest, samt at resultater fra bedømmelsen skulle 

brukes i avlsarbeidet på Norsk Varmblods ridehest. Dette arrangementet var 

opprinnelig basert på fem delmomenter: helsetilstand, eksteriør, gangarter, 

sprangegenskaper og temperament. Individer som hadde tillatelse til å møte på 

kvalitetsbedømmelse var fire år gamle hopper, hingster og vallaker. Hingster som 

skulle fremstilles for kåring som femåringer og femårige hopper som hadde hatt føll 

det foregående året hadde også anledning til å møte. I den perioden hvor 

kvalitetsbedømmelsen fungerte som bruksprøve for hingster (1983-2006) måtte 

hingstene være i den beste tredjedelen av fireåringene for å bli godkjent for avl. For 

de hingstene som gjorde bruksprøve som femåringer måtte de være plassert i den 

beste fjerdedelen. Totalt har 30 kårede hingster vært vurdert i dette systemet. Både 

hester født i Norge og varmblods ridehester født i andre land har hatt anledning til å 

delta. Hestene har vært rangert som beste allround-, gangarts- eller spranghest totalt 

og i tillegg har den beste norskfødte hesten i hver disiplin blitt utropt. De første årene 

ble den norske kvalitetsbedømmelsen ansett som en regional bedømmelse i det 

svenske kvalitetsbedømmelsessystemet. Prosedyren var lik som i Sverige og 

dommerprotokollene var identiske med de som var i bruk der. Enkelte endringer i 

hvordan de ulike egenskapene har blitt bedømt har vært foretatt, men 

kvalitetsbedømmelsen har imidlertid alltid inneholdt de fem ovennevnte 

delmomentene. Kvalitetsbedømmelsen har vært arrangert på ulike steder og med 

ulike dommere i løpet av de 25 årene den har vært arrangert. 
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2 Material og metode 

 

2.1 Datagrunnlaget 

 

Datasettet i denne oppgaven består av observasjoner på individene som har deltatt på 

kvalitetsbedømmelsen og deres avstammingsinformasjon. Materialet er basert på 

startlister, i denne sammenhengen kalt kataloger, og resultatlister/generalprotokoller 

fra de ulike årene.  

 

Formatet på de tilgjengelige observasjonen har variert fra år til år. Resultatene fra og 

med 1981 til og med 1988 forelå i originalform, med de originale dommerkortene for 

hvert enkelt individ. Fra og med 1989 til og med 2002 var registreringene en 

generalprotokoll i papirform. En generalprotokoll er i denne sammenhengen en tabell 

med alle individer og deres registrerte poeng. For mange årganger inneholder 

generalprotokollen i tillegg de samlede poengene og hestens plassering i årsklassen. 

De fleste av registreringene på papirform har vært lagret hos professor Odd Vangen 

på Ås (Universitet for Miljø- og biovitenskap). Unntaket er generalprotokollen fra 

1990 som ble stilt til disposisjon av en tidligere utstiller fra det gjeldende året 

(Gansted, B. pers. oppl.) For 1992 foreligger kun de samlede og vektede 

totalpoengene og fra 1993 har kun de enkelte eksteriørpoengene vært tilgjengelig 

(Lilleng, M. pers. oppl.)  Resultatene fra 2003, 2005 og 2006 forelå som en 

elektronisk versjon av generalprotokollene på Norsk Varmblod sine hjemmesider 

(www.norskvarmblod.no). Generalprotokollen fra 2004 lå på serveren til Norsk 

Varmblod (Reierstad,U. pers. oppl). 

  

All denne informasjonen ble samlet til en resultatdatafil med de registrerte poengene 

for alle hestene som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen. I tillegg ble det ble laget en 

identitetsfil med egen identitet, startår, kjønn, fødeland, startrekkefølge og foreldres 

identitet for alle hester som har deltatt i kvalitetsbedømmelsen. Denne identitetsfilen 

ble kombinert med resultatfilen for den enkelte hest og dannet datafilen som er brukt 

i denne oppgaven.  
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2.2 De registrerte egenskapene 

 

Kvalitetsbedømmelsen er som nevnt tidligere i hovedsak delt inn i fem delmomenter: 

helsetilstand, eksteriør, gangarter, sprangegenskaper og temperament. Det har ikke 

vært gjort egne tester for å bedømme hestenes temperament, men temperamentet har 

direkte eller indirekte blitt registrert under de øvrige testene. Hver egenskap har vært 

gitt et poeng mellom 1 og 10, hvor 10 er best, 1 dårligst og 5 er det laveste poenget 

som gir godkjent bedømmelse. Vektleggingen av de ulike egenskapene har variert 

noe fra år til år, men grunntanken har vært den samme. De enkelte egenskapene som 

har blitt bedømt i kvalitetsbedømmelsen er; helsemessige egenskaper, temperament, 

eksteriør, og prestasjonsegenskaper; skritt, trav, galopp, sprangegenskaper og 

ridbarhet. Helsemessige egenskaper er vurdert av veterinærer. Hestens eksteriør er 

vurdert av en, eller flere eksteriørdommere. Gangarter (skritt, trav og galopp), 

sprangegenskaper bedømt med hopping under rytter og hestens ridbarhet er 

hovedsakelig vurdert av dommere som står på bakken heretter kalt markdommer, 

men enkelte år også av testrytter. En testrytter er en eller to ryttere som er leid inn for 

å ri på hestene som møter til kvalitetsbedømmelse og vurdere egenskaper som er 

relatert til gangarter, sprangegenskaper og ridbarhet. Når sprangegenskapene har 

vært bedømt med en løshoppingstest har markdommer stått for bedømmelsen. 

Eksempler på skjema som er brukt i vurdering av hester som har deltatt på 

kvalitetsbedømmelsen er gitt i vedlegg 1. Disse skjemaene er fra 1992 og 

representerer hovedtrekkene i bedømmelsen selv om det er enkelte små endringer i 

detaljene for enkelte årganger.  

 

2.2.1 Veterinære egenskaper 

 

Hestenes helsetilstand har blitt bedømt av én eller to veterinærer; de fleste årene har 

to veterinærer vært i bruk. I de årene hvor det har vært benyttet to veterinærer består 

den veterinære bedømmingen av henholdsvis én allmennmedisinsk del med 

helsetilstand og hovkvalitet, og én del med bedømming av hestens ortopediske 

tilstand. På begge veterinærstasjonene har hestens temperament blitt vurdert i løpet 

av håndteringen.  
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Den allmennmedisinske bedømmelsen består av tre deler benevnt med bokstavene A, 

B og C, hvor A er en måling av mankehøyde og pipeomkrets, B er selve 

veterinærundersøkelsen hvor en rekke punkter skal undersøkes for å gi grunnlag for 

bestemmelse av et helsepoeng og C er inntrykket veterinæren får av hestens 

temperament. Veterinærundersøkelsen (B) utføres ved at hestens slimhinner, 

lymfekjertler, respirasjon samt andre ytre funn som knuter i salleiet, mugg, 

tannstilling og en rekke andre faktorer bedømmes. Hovene vurderes ved at en rekke 

egenskaper ved hovene bedømmes som normale eller avvikende. Hestene blir 

bedømt med poeng fra 1 til 10 hvor 1 er alvorlige sykdomstegn eller skader, mens 10 

er feilfri for dagen. Hestens temperament hos veterinæren bedømmes ved at det tas 

utgangspunkt i det høyeste poenget (10) og så trekkes det i hestens poeng hvis den er 

kilen, sky, vanskelig å håndtere osv.  

Den ortopediske bedømmelsen består av to deler benevnt med A og B, hvor A er 

veterinærundersøkelsen som igjen er delt inn i to deler. I den første delen palperes 

spesifikke deler av hestens ortopedi og avvik bemerkes. Avvikene kan være om de 

enkelte ekstremitetene har galler, varme eller ømhet og om de er oppsvulmede eller 

stive. Den andre delen er hestens bevegelser i skritt og trav hvor disse bedømmes 

med en gitt poenggiving som går fra 1 til 3. Denne poenggivingen er slik at hvis 

hesten ikke har noen anmerkninger får den poeng 1, hvis den har middels forandring 

får den poeng 2 og er det tydelig forandring får hesten poeng 3. I tillegg til skritt og 

trav uten belastning vises hesten i trav etter bøyeprøver av hele beinet, hvor de 

samme poeng benyttes. Disse poengene inngår i det ortopediske veterinærpoenget. 

Del B i denne veterinærdelen er en bedømmelse av hestens temperament og 

håndterbarhet og poengene gis på samme måte som temperamentsbedømmelsen i 

den allmennmedisinske delen.  

 

2.2.2 Eksteriør 

 

Hensikten med en eksteriørbedømmelse er å vurdere hvor korrekt eksteriør hesten 

har og dette defineres ut fra gitte maler. De fleste årene har eksteriørbedømmelsen 

bestått av fem deler som har vært tildelt sine respektive poeng. Hestens type, hode, 

hals, kropp, bein og bevegelse i skritt og trav inngår i bedømmelsen. Enkelte år har et 

sjette poeng inngått, dette sjette poenget er et poeng for allment inntrykk av hesten 

som gis uavhengig av poenggivingen for de andre egenskapene. En beskrivelse av de 
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ulike delene i eksteriørbedømmelsen er gitt i tabell 6. Eksteriørbedømmelsen foregår 

for hånd og hestene stilles opp for dommerne slik at disse kan vurdere hestens type 

og de enkelte delene av hestens eksteriør. Disse enkeltpoengene gis som en vurdering 

av eventuelle avvik fra normalen for den enkelte hest. Hesten vises deretter på et rett 

spor samt et trekantspor i skritt og trav Hestens bevegelser bedømmes som et avvik 

fra en normal, for eksempel for steglengde hvor det bemerkes hvis hesten har et 

særdeles veivinnende eller i motsatt tilfelle et dårlig overtramp.  

 

2.2.3 Gangarter 

 

Gangartsbedømmelsen foregår ved at hesten vises av egen rytter, og/eller at den blir 

ridd av en testrytter. Dommerne bedømmer hestens gangarter i to momenter; hestens 

rørelsesmekanikk og allmenne inntrykk. Hestens rørelsesmekanikk bedømmes etter 

gitte retningslinjer på samme måte som eksteriør hvor avvik fra normalen bemerkes, 

for eksempel om takten er ren eller passaktig og om den er taktmessig eller forsert 

for skritt, travet er velbalansert eller ubalansert, og om galoppen er engasjert eller 

uengasjert. Det gis enkeltpoeng for hver egenskap, samt at gjennomsnittet av de 

enkelte delpoengene for skritt, trav og galopp beregnes og gis som et samlet 

gangartspoeng. Det allmenne inntrykket bedømmes ved at hestens fremadbydning, 

samarbeidsvilje og utviklingsmulighet bedømmes med poeng fra 1 til 3 hvor 1 er 

god, 2 er tilfredsstillende og 3 er mindre god. Disse tallene danner basis for hestens 

temperaments- og utviklingspoeng, i denne oppgaven er denne egenskapen heretter 

benevnt som temperament under rytter.  Hestens gangarter vurderes fordi dette har 

betydning for prestasjon i dressurkonkurranser samt rytterens subjektive oppfattelse 

av hvordan hesten er å ri. I de årene hvor testrytter har vært benyttet har denne 

bedømt ulike egenskaper som inngår i gangartsbedømmelsen, men 

bedømmelsesskjemaet er likt det som benyttes av markdommerne.  

 

2.2.4 Sprangevner 

 

Hestens sprangevner bedømmes enten som hopping under rytter eller som 

løshopping, denne bedømmelsen er for begge typer test delt inn i to deler, A somer 

teknikk og evner og B som er temperament og allment inntrykk. Hestene testes over 

et rettoppstående hinder og et stigende breddehinder, en oxer. Høyden på hindrene 
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avgjøres av dommeren i samråd med den enkelte rytter, men får maksimalt være 

100cm, og den maksimal bredden på oxeren kan ikke overstige 80cm. Teknikk og 

evner bedømmes ved at avvik fra normalen for en rekke momenter i hoppingen 

bedømmes. Det vurderes om hesten har god eller dårlig balanse, sikker eller usikker 

taksering, rask eller treg reaksjonsevne og andre egenskaper relatert til hestens 

sprangegenskaper. Disse vurderingene legges til grunn for poenget for teknikk og 

evner. Hestens temperament og allmenne inntrykk bedømmes som andre egenskaper 

med avvik fra normalen. Dette kan for eksempel være vurderinger av om hesten har 

god eller dårlig samarbeidsevne eller om den er uredd eller engstelig.  

 

2.2.5  Oversikt over egenskaper og totalpoeng 

 

Registrerte egenskaper med beskrivelse av hva som inngår i de enkelte egenskapene 

samt forkortelser er gitt i tabell 6. 

Tabell 6. Beskrivelse av de enkelte egenskapene som er bedømt i kvalitetsbedømmelsen for 
fireårige ridehester med forkortelser for hver enkelt egenskap. Tabellen er organisert etter 
hvilken type dommer som har stått for bedømmelsen 
Forkortelse Egenskap Beskrivelse 
 Veterinær  
V1      Allmennmedisinsk       Allmennmedisinsk bedømmelse av hestens helsetilstand. 
V2      Ortopedisk Ekstremitetenes helsetilstand (bein). 
T1      Temperament  Temperament bedømt av allmennmedisinsk veterinær. 
T2      Temperament  Temperament bedømt av ortopedisk veterinær. 
 Eksteriørdommer  
A      Type Hestens størrelse, kroppsform og type. 
B      Hode, hals, kropp Hode, hals, skulder, manke, overlinje, kryss og lår. 
C      Bein Forbein, bakbein og bevegelsens korrekthet. 
D      Bevegelse i skrittt Bevegelsens korrekthet i skritt for hånd. 
E      Bevegelse i trav Bevegelsens korrekthet i trav for hånd. 
F      Helhetlig inntrykk Helhetlig inntrykk av hesten. 
Eks      Eksteriør Gjennomsnitt av de foregående delpoengene. 
 Markdommer   
Sm      Skritt Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Tm      Trav Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Glm      Galopp Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Gm      Gangarter Gjennomsnitt av de foregående gangartspoengene.. 
TGm      Temperament gangarter Ridbarhet og allment inntrykk. 
H      Hopping under rytter Sprangegenskaper og teknikk. 
TH      Temperament hopping  Ridbarhet og allment inntrykk. 
LH      Løshopping Sprangegenskaper og teknikk. 
TLH      Temperament løshopping Ridbarhet og allment inntrykk. 
 Testrytter  
Sr      Skritt Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Tr      Trav Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Glr      Galopp Takt, steglengde, aktivitet og løsgjorthet. 
Gr      Gangarter Gjennomsnitt av de foregående gangartspoengene. 
TGr      Temperament gangarter Ridbarhet og allment inntrykk. 
Hr      Hopping under rytter Sprangegenskaper og teknikk. 
THr      Temperament hopping  Ridbarhet og allment inntrykk. 
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Tabell 7 gir en oversikt over hvilke egenskaper som har vært bedømt i de ulike årene, 

og hvem som har bedømt hva av de ulike egenskapene. De enkelte eksteriørpoengene 

A-E (F) er registrert alle år, men for årene 1989 til 1991 og 1994 til 2001 har kun det 

samlede eksteriørpoenget vært oppgitt i generalprotokollene. Hestenes sprangevner 

har blitt bedømt med hopping under rytter fra 1981 til 1989 og fra 1997 til 2006. Fra 

1998 ble ordningen med testrytter for sprangdelen tatt i bruk og fra 1999 til 2001 ga 

testrytter poeng for hestens skritt, trav og galopp. Testrytter har hovedsakelig gitt 

poeng for hestens temperament under rytter, den såkalt ridbarheten, for både sprang- 

og gangartsegenskapene. 

 

Tabell 7. Oversikt over egenskapene som har vært bedømt på kvalitetsbedømmelsen og hvilke 
år de har vært bedømt i. 

 
x= egenskapen har vært bedømt i gitte år. 
Forklaringer på forkortelser finnes i tabell 6. 
 

Hestene har blitt rangert som allround, gangarts- eller spranghester basert på 

poengene de har fått i kvalitetsbedømmelsen. Ved utregning av totalpoenget for 

allroundhesten har de veterinære poengene hatt stor betydning mens lik vekt har vært 

lagt på eksteriør, temperament og prestasjonsegenskaper. For totalpoenget for 

gangartshesten har poengene gitt for gangarter, både bevegelsesmessig og 

temperamentsmessig, vært mest vektlagt. Totalpoenget for vektlegger 

sprangprestasjoner og temperament relatert til dette. Formlene for beregning av de 



 27 

enkelte totalpoengene har endret seg. Fra 1997 ble det ikke lenger beregnet et 

totalpoeng for allroundhesten, og formelen som er brukt for dette poenget er 

konstruert for denne oppgaven for å kunne sammenligne hester på tvers av 

tidsperioder. Oversikt over de ulike formlene for beregning av totalpoeng gis i tabell 

8.  

 
Tabell 8. Oversikt over formler benyttet til beregning av hestenes kvalitet som allround,- 
gangarts- og spranghest i de ulike årene kvalitetsbedømmelsen har vært arrangert. 
År Allround Gangart Sprang 
1981-1989 

6
2 TTHGEV ++++  

5
2 TGGEV +++  

5
2 THHEV +++  

1990-1995 Som over Som over 
5

2 TLHLHEV +++  

1996 
6

2 TTLHGEV ++++  Som over Som over 

1997* o
6

2 TTHGEV ++++  Som over 
5
2 THHEV +++  

1998 Som over Som over 
5

21 TTHHHEV ++++  

1999-2001 Som over 
5

21 TTGGGEV ++++  Som over 

2002-2006 Som over 
6

22 RGGEV +++  
6

22 RHHEV +++  

V = Samlet og vektet veterinærpoeng, evt. ”V1” i tabell 3, der kun én veterinær har vært benyttet. 
E = Gjennomsnitt av alle eksteriørpoeng tilsvarende ”Eks” i tabell 3. 
TT = Totalpoeng for temperament beregnet ut fra formel for gjeldende år. 
G, G1 og G2 er samlepoeng for gangarter beregnet ut fra formel for gjeldende år. 
H og LH = samlepoeng for sprangprøve beregnet ut fra formel for gjeldende år. 
TH, TLH, TTH og RH =samlepoeng for temperament under sprangprøve beregnet ut fra formel for 
gjeldende år. 
TG, TTG og RG = samlepoeng for temperament under gangartsprøve beregnet ut fra formel for 
gjeldende år. 
* Fra 1997 er totalpoeng for allroundhesten konstruert for denne oppgaven. 

 

I tillegg til de poengene som kommer fra de respektive protokoller ble det beregnet 

kvalitetsgruppeplasseringer av alle hestene innen hver årgang etter modell av 

kvartilsfordelingen i den svenske kvalitetsbedømmelsen med utgangspunkt i 

totalpoengene for henholdsvis sprang- dressur- og allroundhesten (Wallin et al., 

2001). Kvartilsfordelingen for totalpoengene innen hver årgang ble beregnet og 

hestene ble plassert i sine respektive klasser. Klasse én var hestene som plasserte seg 

i det dårligste kvartilet mens klasse fire var hestene som plasserte seg i beste kvartil i 

sin årgang, hestene ble delt inn i fire kvalitetsklasser. Ved å dele hestene inn i 

kvalitetsklasser på denne måten kan det korrigeres for forskjeller mellom år, samtidig 

som egenskapen er en grovinndeling etter hestenes kvalitet.  
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2.3 Normalitet i datasettet 

 

Poengene for de ulike egenskapene ble testet for normalitet med en Shapiro-Wilks 

test og en Anderson-Darling test i SAS (SAS 2002-2003). Disse to testene tester for 

normalitet ved å benytte en nullhypotese om at dataene er normalfordelte med et 

signifikansnivå på α=0,05. Verdiene for skjevhet og kurtose for de enkelte 

delpoengene gitt for de ulike egenskapene ble beregnet. Skjevhet og kurtose er mål 

på hvordan observasjoner fordeler seg og er regnet som henholdsvis det tredje 

(skjevhet) og det fjerde (kurtose) målet for å beskrive en fordeling. De to andre 

målene er gjennomsnitt og standardavvik. Skjevhet måler asymmetrien i en fordeling 

og oppgis som et avvik fra null, hvor null er total normalfordeling (Hopkins og 

Weeks 1990). Kurtose er et mål på avvik fra normalitet, og sier noe om hvor 

tettheten av observasjonene ligger i forhold til sannsynlighetsfordelingen til en 

normalfordelingskurve. (Kotz og Johnson 1982, sett Hopkins og Weeks 1990). 

Verdiene for kurtose går fra minus to til uendelig og oppgis for tyngden av halene i 

distribusjonen; jo høyere verdi jo mer konsentrert er observasjonene i halene. 

 

2.4 Dyrematerialet 

 

2.4.1 Identitetsfil 

 

Totalt består dyrematerialet av 584 individ med komplette resultater fra 

kvalitetsbedømmelsen, i tillegg er det 10 individ som kun har veterinærpoeng.  I 

datamaterialet er det 290 fedre totalt hvorav 89 har to eller flere avkom og det er 473 

mødre hvorav 46 av disse har to eller flere avkom.  

Fødeland er definert som det landet hesten er registrert født i og sier ingenting om 

hestens genetiske opprinnelse. Hester som har ukjent fødeland er hester hvor 

fødeland ikke har vært oppgitt i katalogene og det ikke har vært mulig å finne 

opplysninger om hestenes fødeland ved hjelp av andre kilder. For tre prosent av 

hestene er kjønnet ukjent, dette gjelder i hovedsak hingster og vallaker og skyldes at 

kjønn ikke har vært oppgitt i de enkelte katalogene. Manglende opplysning om kjønn 

er ikke et problem for de fleste hopper da det som regel går frem av navnet om det er 

en hoppe eller et hanndyr. Problemet med manglende kjønn på hester med navn som 

antyder at det dreier seg om et hanndyr er at det ikke kan leses ut fra navnet om 
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hesten er en hingst eller en vallak. For enkelte dyr har det dermed ikke vært mulig å 

finne ut hvilket kjønn hesten hadde på testtidspunktet.  

 

2.4.2 Avstammingsinformasjon 

 

Avstammingsinformasjon er basert på utstillingskatalogene hvor det enkelte individ 

presenteres med navn, registreringsnummer og avstammingsinformasjon. For mange 

individer har denne informasjonen vært mangelfull og disse katalogene er derfor 

brukt som et utgangspunkt for å søke opp individets avstamming.  

 

I de tilfellene hvor individets originale identitetspapirer har vært lett tilgjengelige er 

disse brukt for å verifisere og komplettere hestens avstamning. I tillegg er 

”Riksstambok over Norsk Varmblods Ridehest 2001” brukt som oppslagsverk for de 

hestene som enten er registrert i Norge selv eller har registrerte foreldre. I tillegg er 

to utenlandske søkemotorer brukt i stor grad: en svensk side for søk på hesters 

avlsverdi (www.blup.se) og en dansk side (www.hestedata.dk). Den svenske 

databasen egnet seg best til å søke opp det enkelte individet, mens den danske 

databasen hadde mer utfyllende informasjon. Norsk Hestesenters arkiv på Starum har 

vært benyttet for informasjon om hester som ikke har hatt godkjent avstamming, 

og/eller dyr som har vært benyttet i avlen så langt tilbake at deres 

avstammingsinformasjon ikke har vært tilgjengelig i nyere arkiver. Noe informasjon 

er også hentet fra en nyopprettet database for sportshester kalt ”Sportssystemer”.  

Denne databasen er basert på et samarbeid mellom Norsk Hestesenter på Starum, 

Norsk Jockeyklubb og Det Norske Travselskap (Rikstoto).  Informasjon om hester 

med dølehestavstamming (et fåtall hester som gikk kvalitetsbedømmelsen tidlig på 

1980-tallet) ble funnet i den elektroniske stamboken for dølehester (www.nhest.no) 

og det elektroniske registeret til Det Norsk Travselskap (www.rikstoto.no). 

 

I tillegg til søk i ridehestdatabaser og Sportssystemer har Norsk Jockeyklubbs arkiver 

på Øvrevoll vært benyttet for avstammingsinformasjon på fullblodshester. Dette 

gjelder norskfødte fullblodshester og importerte norskregistrerte hester. Informasjon 

om utenlandske fullblodshester har i stor grad vært innhentet fra den svenske 

jockeyklubbeins nettsider (www.galoppsport.se). I de tilfellene hvor 

avstammingsinformasjon for engelske fullblodshester har vært vanskelig tilgjengelig 
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har en amerikansk søkemotor vært benyttet (www.equineline.com). Denne 

søkemotoren er ikke tilstrekkelig verifisert til at den kan benyttes som bakgrunn for 

stambokføring, men informasjonen er pålitelig nok til at den kan benyttes som 

utgangspunkt for søk i andre databaser (Hege Jenssen, pers oppl).  

 

Avstammingsinformasjonen for alle individ ble kontrollert ved at den ble kryssjekket 

mot tilgjengelige kilder. I tillegg ble det antatt at et dyr med et gitt navn og fødselsår 

var identisk med et annet dyr med samme navn og fødselsår såfremt mordyret var det 

samme. En hoppe får normalt kun et føll per år og tvillingfødsler er sjeldne. Hvis det 

kun forelå informasjon om far og morfar måtte disse og fødselsår for individet 

stemme overens for at identiteten ble godkjent. I de tilfellene hvor dyrets 

identifikasjonsnummer var kjent ble likelydende nummer og navn regnet som 

tilstrekkelig identifisering.   

 

For de genetiske analysene ble det laget en slektskapsfil med opplysninger om 

forfedre i fire generasjoner bakover. Avstammingsinformasjon kunne ikke finnes for 

alle individer, noe som spesielt gjaldt for utenlandsimporter fra land i Øst-Europa. 

Enkelte dyr med resultater har ikke vært listet i katalogene, da de antagelig har vært 

påmeldt etter trykking av nevnte kataloger. For eldre dyr (dyr født på 1970 og 1980-

tallet) har ikke navnet vært tilstrekkelig for å kunne søke opp 

avstammingsinformasjon. For enkelte dyr har det kun vært mulig å finne fars, 

og/eller mors navn enten fordi disse stammer fra Øst-Europa, eller fordi navnet kan 

ha vært feilstavet. I slektskapsfilen er det totalt 5885 individer inkludert de 584 

individene med registreringer.  

 

Ikke alle dyr i slektskapsfilen hadde informasjon om fødselsår, dette gjaldt spesielt 

dyr i tredje og fjerde ledd og disse ble tildelt fiktive fødselsår. Foreldredyr fikk 

fødselsår fire år tidligere enn deres eldste kjente avkom i slektskapsfilen. I de 

tilfellene hvor foreldredyrs fødselsår var kjent, men ikke avkommets, fikk avkomet et 

fødselsår som var fire år senere enn yngste, kjente forelder. De fiktive fødselsårene er 

skrevet slik at de er gjenkjennbare og kan erstattes med det reelle fødselsåret hvis 

dette senere skulle bli kjent. En registrering av det enkelte dyrs fødselsår i 

slektskapsdatabasen er nødvendig fordi dyrene må sorteres på fødselsår for å kunne 

gjøre avstammingsanalyser rent datateknisk. 
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2.4.3 Identifikasjon 

 

Den enkelte hest måtte kunne identifiseres som enestående individ for at 

datamaterialet skulle kunne analyseres. Dataprogrammer benyttet til statistiske 

analyser er ikke konstruert for å lese andre tegn enn numeriske variabler. Hestene 

kunne derfor ikke registreres på navn. I tillegg kan flere hester ha likelydende eller 

samme navn noe som medfører en usikkerhet i identifikasjonen. Mange av hestene 

(men på langt nær alle) hadde registrerings- eller identifikasjonsnummer. Slike 

nummer er ikke ensartede, verken mellom eller innen land og består ofte av en 

kombinasjon av tall og bokstaver. I tillegg var det vanskelig å kontrollere om ulike 

hester hadde like nummer, men var registrert i ulike land med ulike foreldre og 

dermed forskjellige individer. Alle individer fikk derfor nye fiktive nummer for 

denne oppgaven. Da individene må sorteres på fødselsår ble de fire første sifrene 

hestenes reelle, eller fiktive fødselsår. De tre siste sifrene startet på 001 i hver 

årsklasse og gikk opp til det totale antall individ innen hvert år. Ved å tildele nye 

identifikasjonsnummer på denne måten var det lett å legge til nye hester i hver 

årsklasse i de tilfellene hvor avstammingsinformasjon kom til etter at slektskapsfilen 

var konstruert. En endring fra fiktive til reelle fødselsår for de hestene dette er aktuelt 

for er ved å bruke denne metoden relativt ukomplisert. 

 

2.5 Dataanalyser 

 

2.5.1 Genetiske bidrag. 

 

Informasjon om opphavsland for hester registrert i den norske stamboken gir lite 

informasjon om de enkelte lands faktiske bidrag til den norske populasjonen av 

varmblods ridehester. For å få et bilde av sammensetningen av den norske 

populasjonen i dag ble det med utgangspunkt i avstammingsfilen beregnet marginale 

genetiske bidrag fra bidragsytere. Det marginale bidraget er det genetiske bidraget 

fra hvert enkelt individ som ikke allerede er forklart av bidrag fra slektninger av dette 

individet. Formålet er å finne det minste antallet forfedre som er nødvendig for å 

forklare den genetiske variasjonen i en referansepopulasjon (Boichard et al., 1997). I 

denne oppgaven er beregningen av marginale bidrag brukt for å finne de viktigste 

opprinnelsesland og avlsforbund til hestene i den norske populasjonen.  
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Referansepopulasjonen brukt i denne oppgaven består av de 192 hestene som deltok 

på kvalitetsbedømmelsen i perioden 2000-2006. Disse hestene er valgt fordi de antas 

å representere den delen av populasjonen som er tettest opp til dagens populasjon.  

De marginale bidragene er beregnet ved hjelp av et SAS program laget for dette 

formålet (Olsen, H.F pers. oppl.). Dette programmet fungerer slik at det bruker 

slektskapsfilen og plukker ut det dyret som har bidratt mest til 

referansepopulasjonen, dette dyrets bidrag noteres og programmet kjøres én gang til. 

I denne andre og alle påfølgende runder blir det dyret som til enhver tid har det 

største er bidraget lagt i en egen fil og disse dyrenes bidrag regnes ikke med i de 

etterfølgende rundene. Avstammingsinformasjonen oppdateres for hver runde slik at 

den er tilpasset de dyrene som det til enhver tid skal beregnes marginale bidrag for. 

Prosessen gjentas til summen av alle dyrene med bidrag i den gitte 

referansepopulasjonen summerer seg til én. I denne oppgaven var det totalt 161 

individer som hadde bidratt med informasjon om den genetiske variasjonen da 

summen av bidragene summerte seg til én. Disse individene ble identifisert og deres 

fødeland samt opprinnelig tilhørighet til avlsforbund ble registrert. For enkelte 

individ var ikke informasjon om fødeland og/eller avlsforbund tilgjengelig.  

 

I denne oppgaven er engelske fullblodshester regnet som å tilhøre det internasjonale 

”avlsforbundet” Engelsk Fullblod i alle sammenhenger, denne generaliseringen av 

Engelsk Fullblod er også benyttet i Ruhlmann et al., (2009). Noen få fullblodshester 

er registrert i andre varmblods ridehest forbund, men dette er det altså sett bort fra da 

deres genetikk i egenskap av å være engelske fullblodshester er viktigere enn hvilket 

avlsforbund de eventuelt er registrert i. Fullblodshingstene er ofte brukt som 

foredlerhingster i mange ulike avlsforbund, og fullblodshopper bedekkes med 

varmblods ridehester av samme årsak. De marginale bidragene fra hester med ukjent 

fødeland, Polen, Irland, Storbritannia og USA var så små at de er samlet i én gruppe 

kalt ”andre”, det samme gjaldt de marginale bidragene fra ukjente avlsforbund og  

avlsforbundene for Shagya Arabere, Westphalere og Geldere. 
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2.5.2 GLM- modell med faste effekter. 

 

Statistiske analyser ble utført i den statistiske programvaren SAS (SAS 2002-2003) 

ved hjelp av en General Linear Modell (GLM) analyse. Dette er en metode som i 

dette studiet er brukt til analyser av faste effekter og deres påvirkning på de 

registrerte egenskapene. De faste effektene er valgt ut fra en antagelse om at disse 

har hatt en effekt på hestens prestasjon, og preliminære undersøkelser viste at dette 

var tilfelle.  

Modellen som er brukt i denne oppgaven er en vanlig GLM-modell (Modell I): 

ijkllkjiijkle eestartgrupplandkjønnårY +++++= µ   (I) 

 

hvor ijkleY  er det observerte poenget for hver enkelt egenskap som er registrert i 

kvalitetsbedømmelsen for hvert dyr; µ  er utvalgsgjennomsnittet, iår  er effekten av 

året dyret ble testet (i=1,……25); jkjønn  er effekten av kjønn på dyret som er testet 

(j=1, 2, 3); kland  er effekten av landet hesten er født i (k=1, …6); lestartgrupp  er 

effekten av hestens startgruppe (l=1, …4) og ijkle er det tilfeldige residualet som antas 

å ha fordeling ~N(0, 2
eσ ). 

 

År er valgt som effekt fordi bedømmelsen har foregått på ulike steder, ulike 

dommere har bedømt hestene og i tillegg har kvalitetsbedømmelsen foregått over en 

periode på 25 år (1981-2006). Det er rimelig å anta at det har skjedd en utvikling i 

hestenes kvalitet i løpet av disse årene, jmf den genetiske fremgangen i samme 

tidsperiode for Svensk Varmblod (Thorén Hellsten 2009). Hestens kjønn er tatt med i 

modellen fordi tidligere forskning har vist at kjønnet har innvirkning på hestens 

prestasjoner (Kearsley et al., 2008, Viklund et al., 2008).  

 

Land er landet hesten er født i og er inkludert i modellen da antall fødte føll i året i 

Norge er relativt lavt, mens hestene som importeres ofte er selektert ut fra et større 

utvalg. Landene som er benyttet i modellen er; Norge, Sverige, Danmark, Tyskland 

og Nederland. Følgende land ble slått sammen til én gruppe kalt ”Andre”; 

Storbritannia, Russland, Polen, Irland, Sveits, og hester med ukjente fødeland.  

Antall hester fra hvert av disse landene var lavere enn ti noe som medfører 

usikkerhet i estimatene for disse.  
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I de preliminære undersøkelsene var startrekkefølgen definert som hestenes 

individuelle startnummer i det respektive år, dette gav ingen signifikante resultater, 

antagelig fordi antall startende per år har variert fra 7 til 34. Hestene ble derfor delt 

inn i fire startgrupper konstruert for dette formålet. Kvartilsfordelingen ble beregnet 

for antall startende hester innen hvert år og hester som startet i den første fjerdedelen 

i sitt år fikk startgruppe én, hester i andre fjerdedel i sitt år fikk startgruppe to og så 

videre.   

 

Feilleddet i denne oppgaven består av det enkelte individ og alle effekter det ikke 

kan kontrolleres for som kan ha påvirket individets prestasjoner, slik som morseffekt, 

håndtering under oppvekst, trening frem mot kvalitetsbedømmelse, dagsform og 

andre miløeffekter.  

 

2.5.3 Genetiske analyser 

 

Genetiske analyser er utført ved hjelp av programvaren DMU (Madsen og Jensen 

2008). I denne oppgaven er DMAUI analyser benyttet, dette er en metode som 

beregner singel- og multivariable covarians komponenter (Madsen et al., 2006). Hver 

egenskap ble analysert separat da datasettet var for lite til å beregne korrelasjoner 

mellom egenskaper.  Mange registreringer per egenskap, en god modell og 

strukturert slektskap mellom dyrene gir sikre arvegradsestimater. I dette tilfellet var 

antall observasjoner på grensen av hva som ble antatt å gi arvegrader, i tillegg var det 

lite slektskap mellom dyrene på foreldrenivå, men dette bedret seg noe i eldre 

generasjoner. For de genetiske analysene ble faste effekter som var signifikante på 10 

prosent nivå inkludert i modellen for de ulike egenskapene for å inkludere så mye 

informasjon som mulig i arvegradsestimeringen. 

 

Det lot seg ikke gjøre å estimere arvegrader for alle egenskaper da det for flertallet av 

egenskapene var for få registreringer per egenskap. Egenskapene det ble beregnet 

arvegrader for var; allmennmedisinsk veterinær, temperament hos allmennmedisinsk 

veterinær, samlet eksteriørpoeng, de enkelte gangartspoengene og totalpoenget for 

gangarter bedømt av markdommer.  

Analysene ble utført med en enkel dyremodell (Modell II).  
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ijkllkjiijkle elandkjønnårdyrY +++++= µ   (II) 

 

hvor ijkleY  er det observerte poenget for hver enkelt egenskap som er registrert for dyr 

i; idyr  er den tilfeldige effekten til dyr i med fordeling ~N(0,A 2
aσ );µ , år, kjønn, 

land og e er som i Modell I. A er slektskapsmatrisen som er basert på 

avstammingsfilen. Startgrupper er ikke inkludert i Modell II da denne faste effekten 

ikke hadde effekt på de egenskapene som det ble beregnet arvegrader for.  

 

3 Resultater 

 

3.1 Dyrematerialet 

 

Antall deltagende hester per år har variert i løpet av den perioden 

kvalitetsbedømmelsen har vært arrangert. En oversikt over antall deltagende hester 

og antall kårede hingster som har deltatt på bedømmelsen fordelt på de respektive 

årene ses i tabell 9.  

 
Tabell 9. oversikt over antall deltakende hester i de ulike årene,  
samt kårede hingster som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen i de respektive år. 
År Antall Kårede hingster 

1981 22  
1982 17  
1983 18  
1984 15 1 
1985 23  
1986 22 2 
1987 27 3 
1988 26 1 
1989 10 1 
1990 17 1 
1991 27 2 
1992 26 2 
1993 7 1 
1994 21  
1995 32 2 
1996 32 1 
1997 37 1 
1998 16 1 
1999 27 2 
2000 14  
2001 23 3 
2002 27 1 
2003 21  
2004 31 1 
2005 27 2 
2006 24 2 
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Variasjonen i deltagerantall har vært stor med færrest deltagende hester i 1993 (7) og 
flest i 1997 (34). I gjennomsnitt har 24 hester deltatt per år.  
 
Figur 1 viser antall deltagende hester i kvalitetsbedømmelsen fordelt på de respektive 

hestenes startår og kjønn. 

 

 
Figur 1. Totalt antall deltagende hester og fordeling på kjønn og startår. 

 
 

Totalt har 102 hingster, 217 hopper og 244 vallaker deltatt på kvalitetsbedømmelsen 

og disse utgjør henholdsvis 17, 38 og 42 prosent av alle deltagende hester. Tre 

prosent av hestene har ukjent kjønn. 

 

3.1.1 Fødeland  

 

Tabell 10 viser antall norskfødte hester som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen i 

ulike perioder eller år, antall hester som er født i Norge i de respektive årgangene og 

andel av de norskfødte som har deltatt i kvalitetsbedømmelsen. 
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Tabell 10. Antall norskfødte hester som har møtt til kvalitetsbedømmelse de ulike årene, antall 
norskfødte hester i årgangen og andel av norskfødte hester i hver årgang som har møtt til 
kvalitetsbedømmelse. 
År Antall norskfødte på 

kvalitetsbedømmelsen 
Antall norskfødte 

hester i årgangen** 
Andel av de norskfødte 
hestene på kvalitetsbed. 

(%) 
1981-1988 12* 60 20 
1989-1997 12* 60 20 
1998 9 55 17 
1999 13 75 18 
2000 7 75 10 
2001 11 110 10 
2002 15 110 14 
2003 11 140 8 
2004 22 140 16 
2005 19 180 11 
2006 13 180 8 
*Gjennomsnittstall for perioden 
**Årgangen vil si hester født samme år som hestene som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen   
     Tallene for 1981-1997 er basert på Vangen 1983. 
     Tallene for 1998-2006  er basert på ”Årsmeldingen til Norsk Varmblod 2008”. 
 

Tabellen viser at om lag 20 prosent av de norskfødte hestene møtte til 

kvalitetsbedømmelse i årene 1981 til 1999. Etter årtusenskiftet ble andelen halvert til 

10 prosent, og mellom 2000 og 2006 har andelen norskfødte hester variert mellom 

åtte og 16 prosent. Fødselstallene for perioden 1981 til 1999 er et estimert 

gjennomsnitt for perioden basert på tall i Vangen 1983 og er beheftet med stor 

usikkerhet, de kan derfor være over- eller underestimert. Nedgangen i andel 

norskfødte hester som deltar på kvalitetsbedømmelsen av fødte hester i årgangen kan 

skyldes at det fra årtusenskiftet er født flere hester per årgang. Oversikt over 

fordeling på fødeland for individene som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen samt 

alle foreldredyr i materialet er vist i tabell 11.  
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Tabell 11. Fødeland for dyr som har deltatt på  
kvalitetsbedømmelsen, og fødeland til alle foreldredyr* i materialet.  

Fødeland 
Deltagende 

hest Fedre* Mødre* 

Norge 312 31 88 

Sverige 86 153 141 

Danmark 110 176 159 

Tyskland 19 113 26 

Nederland 19   

Belgia 6 30 14 

Storbritannia 5 11 11 

Russland 2 1 1 

Polen 3 3 6 

Irland 2 7 5 

Frankrike  8 7 

USA  5 1 

Bulgaria   1 

Ungarn   1 

Sveits 1   

Ukjent 25 46 123 
*uavhengig av avkommets fødeland. 

 

Hestene som har deltatt på kvalitetsbedømmelsen er i hovedsak født i Norge (52 

prosent), men svensk- og danskfødte hester er også sterkt representert. Totalt er mer 

enn 84 prosent av hestene født i Skandinavia. Hester med Tyskland og Nederland 

som fødeland utgjør den største andelen av hester født utenfor Skandinavia. 

 

3.1.2 Genetiske bidrag 

 

Hingstene har bidratt med den største andelen av den genetiske variasjonen, 21 

individer har bidratt med 30 prosent av den totale genetiske variasjonen, av disse er 

syv hingster stambokført i Norsk Varmblod. Tabell 12 viser en oversikt over de ti 

mest betydningsfulle hingstene totalt og de syv hingstene som er registrert i den 

norske stamboken som har det største bidraget.  
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Tabell 12. Oversikt over de mest betydningsfulle hingstene med fødselsår, stamboknummer, 
fødeland, avlsforbund, respektive marginale genetiske bidrag og rangering i totaloversikten for 
genetiske bidrag. 

Navn Født Stamboknummer Fødeland Avlsforbund Bidrag ** 

Laurin* 1985 78RH Tyskland Holst. 0,027 1 

Ladykiller xx 1961 DE306064000861 Tyskland Fullblod 0,024 2 

Blue Hors Don Schufro 1983 DVE 690 Tyskland DWB 0,023 3 

Cor De La Bryère 1968 DE321210398168 Tyskland Old 0,020 4 

Donnerhall 1981 DE333330887081 Tyskland Holst. 0,018 5 

Zalmiak Firfod* 1995 93RH Danmark DWB 0,018 6 

Löjtnantshjärte* 1993 86RH Sverige SWB 0,016 7 

Paridor* 1987 61RH Danmark DWB 0,014 8 

Omas Lemond* 1989 72RH Danmark NWB 0,014 9 

Animo* 1982 63RH Nederland KWPN 0,013 10 

Arkedin* 1976 25RH Norge NWB 0,011 16 

*Registrert i norsk stambok. 
** Rangering i totaloversikten over bidragsytere. 
 
Hingsten Laurin (tabell 12) er opprinnelig en tysk hingst og den hesten som totalt sett 

hadde det største marginale bidraget med en andel på 2,7 prosent. De fem hestene 

med de største marginale bidragene er alle født i Tyskland. Hestene som er registrert 

i den norske stamboken står for drøyt 11 prosent av det totale bidraget, men disse er 

født i andre land og opprinnelig registrert i andre avlsforbund med unntak av Arkedin 

som er født og registrert i Norge. Marginale genetiske bidrag fra land og avlsforbund 

er gitt i tabell 13. 
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Tabell 13. Oversikt over land og tilhørende avlsforbund som  
har bidratt med genetisk variasjon i den norske populasjonen 
av Norsk Varmblod. Summen av de respektive lands avlsforbund  
summerer seg ikke til landenes totale bidrag da hester kan  
være født i ett land, men registrert i et annet lands avlsforbund. 
Fødeland Marginale bidrag  
     Avlsforbund Fødeland Avlsforbund 
Tyskland 0,469  
     Holsteiner  0,169 
     Hannoveraner  0,073 
     Trakehner  0,062 
     Oldenburger  0,045 
Danmark 0,179  
     Dansk Varmblod  0,192 
Sverige 0,151  
     Svensk Varmblod  0,120 
Holland 0,081  
     KWPN  0,058 
Norge 0,036  
     Norsk Varmblod  0,045 
Frankrike 0,027  
     Selle Français  0,022 
     Anglo normanner  0,019 
Andre* 0,057  
     Andre**  0,058 
Engelsk Fullblod***  0,137 
Totalt 1,00 1,00 
KWPN = Koninklijk Warmbloed Paarden-stamboek Nederland 
*Polen, Irland, Storbritannia, USA og ukjente. 
** Shagya Arabere, Westphalere, Geldere og ukjente. 
***Engelsk fullblod er regnet som avlsforbund uavhengig av land. 
 
Tabell 13 viser at Tyskland er det landet som har bidratt mest i 

referansepopulasjonen, dette bekreftes av tallene for de marginale bidragene fra de 

tyske avlsforbundene som utgjør nesten 35 prosent av bidragene. Norge som land 

bidrar med drøyt 3,5 prosent av de genetiske bidragene, mens stamboken til Norsk 

Varmblod bidrar med 4,5 prosent, dette kommer av at hester født i andre land er 

registrert i den norske stamboken. Dette gjelder også alle de andre landene, 

totalsummene av de enkelte landenes avlsforbund, og det totale bidraget fra de 

respektive landene er ikke i overensstemmelse med hverandre. Hester som er 

registrert i et lands avlsforbund kan være født i et annet land. Stamboken til engelsk 

fullblod står som en stambok uavhengig av land, dette fordi engelsk fullblod har en 

lukket stambok og er én rase uavhengig av i hvilket land hestene er født. Bidragene 

fra de engelske fullblodshestenes fødeland ligger altså under de respektive 

fødelandene mens stamboken/avlsforbundet står for seg selv. Engelske 

fullblodshester bidrar med nesten 14 prosent av det genetiske bidraget. 
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3.2 Middeltall og frekvensfordeling for de registrerte egenskapene. 

 

Tabell 15 viser gjennomsnittspoeng med standardavvik, maks- og minimumspoeng 

for alle egenskapene som har vært bedømt i kvalitetsbedømmelsen 

Tabell 15. Antall observasjoner (N), gjennomsnittspoeng (Χ ), standardavvik, min- og 
maksverdier for de enkelte egenskapene registrert i kvalitetsbedømmelsen. 

Egenskaper N Χ  st.avvik min max 

Veterinær      

     Allmenmedisinsk veterinær (1) 561 8,38 1,20 3 10 

     Ortopedisk Veterinær (2) 416 7,62 1,91 2 10 

     Temperament hos veterinær (1) 514 8,78 1,56 2 10 

     Temperament hos veterinær (2) 358 8,34 1,94 1 10 

Eksteriør dommer      

     Type 306 6,83 1,20 4 10 

     Hode, hals, kropp 306 6,79 1,12 4 9 

     Bein 306 6,36 1,05 3 9 

     Bevegelse i skritt 306 6,64 1,15 3 10 

     Bevegelse i trav 306 6,39 1,18 4 10 

     Helhetlig inntrykk 103 7,15 0,76 5 9 

     Eksteriør 556 6,66 0,82 4 8,8 

Markdommer      

     Skritt 519 6,58 1,17 3 10 

     Trav 519 6,38 1,14 3 10 

     Galopp 519 6,53 1,16 4 10 

     Gangarter 551 6,51 0,95 4,3 9,3 

     Temperament gangarter 384 6,37 1,15 3 9 

     Hopping under rytter 439 6,36 1,57 3 10 

     Temperament hopping 313 6,48 1,76 2 10 

     Løshopping 138 6,51 1,70 2 9 

     Temperament Løshopping 138 6,98 1,92 3 10 

Testrytter      

     Skritt 62 6,87 0,93 5 9 

     Trav 62 6,42 0,78 5 8 

     Galopp 62 7,18 0,88 5 9 

     Gangarter 62 6,82 0,71 5,0 8,3 

     Temperament gangarter 192 6,91 1,24 2 10 

     Hopping under rytter 78 6,44 1,35 4 9 

     Temperament hopping  204 6,46 1,51 3 10 
 

Antall observasjoner varierer fra bare 62 for gangartsegenskaper bedømt av testrytter 

til 561 for allmennmedisinsk veterinær. Hovedårsaken til denne variasjonen i antall 

observasjoner skyldes variasjoner i metodene som er brukt for å vurdere de ulike 

egenskapene. Antall observasjoner for allmennmedisinsk veterinær kommer av at 
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enkelte hester kun har gjennomført den første veterinærbedømmelsen og deretter 

avbrutt bedømmelsen. Temperament hos veterinær var ikke oppgitt som et delpoeng 

for alle årene og har dermed færre observasjoner enn den helsemessige bedømmelsen 

hos allmennmedisinsk veterinær. For alle egenskaper gjelder det at registreringer av 

enkeltpoeng for årgangene 1992 og 1993 mangler, med unntak av eksteriørpoengene 

i sistnevnte årgang. Dette betyr at for de aller fleste egenskapene mangler det 33 

observasjoner, mens det for eksteriørpoengene mangler 26 observasjoner. 

Gjennomsnittspoengene ligger fra 6,36 for egenskapen bein og hopping under rytter 

til 8,78 for temperament hos allmennmedisinsk veterinær. Standardavvikene er 

relativt store for de fleste egenskapene og varierer fra 0,71 til 1, 94. 

Minimumspoengene ligger i gjennomsnitt rundt 3,5 mens tilsvarende tall for 

maksimalpoeng er 9,5. De høyeste minimumspoengene er for gangartsegenskaper 

bedømt av testrytter og helhetlig inntrykk av hestens eksteriør bedømt av 

markdommer.   

 

Alle egenskaper med unntak av samlepoenget for gangarter bedømt av testrytter viste 

avvik fra normalfordelingen med p < 0,05 for normalitetstestene med signifikansnivå 

α=0,05. Totalpoenget for gangarter bedømt av testrytter hadde p-verdi= 0,349 for 

Shapiro-Wilks testen og p-verdi = 0,117 for Anderson-Darling testen og var altså 

normalfordelt. Den samlede informasjonen fra tabellen og resultatene fra 

normalitetstestene antyder at den tilgjengelige poengskalaen ikke er benyttet fullt ut.  

 

Figur 2 a-e viser fordelingen til et utvalg egenskaper målt i kvalitetsbedømmelsen og 

de tilhørende tallene for skjevhet og kurtose. Høyden på søylene indikerer ikke 

hvordan de ulike egenskapene forholder seg til hverandre, kun fordelingen av 

enkeltpoeng i prosent innen hver enkelt egenskap. 
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Figur 2a. Fordeling av poeng for allmenn-       Figur 2b. Fordeling av temperamentspoeng 
medisinsk veterinær med tilhørende        hos allmennmedisinsk veterinær med  

   skjevhet (γ 1 ),og kurtose (γ 2 ).                                    tilhørende skjevhet (γ 1 ), og kurtose (γ 2 )
      

   
 
Figur 2c. Fordeling av eksteriørpoengene      Figur 2d. Fordeling av gangartspoengene 
med tilhørende skjevhet (γ 1 ), og kurtose (γ 2 ). med tilhørende skjevhet (γ 1 ), og kurtose 

(γ 2 ). 

 
Figur 2e. Fordeling av poengene for hopping  
under rytter bedømt av markdommer 
med tilhørende skjevhet (γ 1 ), og kurtose (γ 2 ). 
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Figurene viser at poengene for de to egenskapene bedømt av allmennmedisinsk 

veterinær er de som skiller seg ut med de klareste avvikene fra normalfordelingen. 

Helsetilstanden hos allmennmedisinsk veterinær har en skjevhet på -1,047 og en 

kurtose på 1,414, mens tilsvarende tall for temperament er -1,917 og 4,898. Disse 

tallene indikerer at fordelingen er skjev til høyre og at tyngdepunktet til fordelingen 

ligger i halene til de enkelte grafene. Totalpoengene for eksteriør og gangarter samt 

poenget for hopping er nærmere normalfordelingen med verdier fra -0,407 til 0,032 

for skjevhet, og -0,128 til 1, 320 for kurtose, men poengene for disse egenskapene 

avviker også fra normalfordelingen som vist i normalitetstesten. 

 

3.3 Faste effekters påvirkning på egenskapene 

 

3.3.1 Enkeltegenskaper 

 

Tabell 16a-d viser effekten av startår, kjønn, fødeland og startrekkefølge på de 

forskjellige egenskapene fra Modell I.  
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Tabell 16 a-d. Type III Mean Square for egenskapene registrert i kvalitetsbedømmelsen fra Modell I 
 med tilhørende frihetsgrader (DF). 
 
a) Type III Mean Square for veterinære egenskaper og temperament bedømt av veterinær. 

  
DF Allmennmedisinsk 

veterinær 
Ortopedisk 
veterinær 

Temperament hos 
allmennmedisinsk v. 

Temperament hos 
ortopedisk v. 

År 24 14,704* 31,288* 27,726* 36,143* 

Kjønn 2 1,012 1,153 5,744* 0,542 

Fødeland 5 0,856 1,092 1,154 1,214 

Startgruppe 
3 

0,662 2,022 0,671 2,104* 
 
b) Type III Mean Square for eksteriøregenskaper bedømt av markdommer. 

  
DF 

Type 
Hode, hals 
og kropp Bein 

Bevegelse i 
skritt 

Bevegelse 
i trav 

Totalpoeng 
eksteriør 

År 24 7,558* 6,300* 4,643* 6,115* 3,268* 2,841* 
Kjønn 2 2,383 2,104* 0,696 0,686 0,833 2,068* 
Fødeland 5 3,156* 1,816 2,534* 2,554* 6,736* 3,387* 
Startgruppe 3 0,856 0,962 1,172 1,262 0,946 0,646 

 
c) Type III Mean Square for gangarter bedømt av markdommer og testrytter. 
    Markdommer   Testrytter 
  DF Skritt Trav Galopp Gang Temp.   Skritt Trav Galopp Gang Temp. 
År 24 4,193* 2,676* 4,745* 3,154* 2,109*  4,130* 0,284 1,23 1,238 3,782* 
Kjønn 2 4,390* 0,159 5,695* 2,831* 2,503  0,903 0,431 0,6 0,55 3,067* 
Fødeland 5 2,211 8,282* 3,784* 3,910* 2,757*  1,928* 1,106 0,981 0,926 6,099* 
Startgruppe 3 1,225 0,905 0,763 0,672 0,966   0,797* 0,614* 0,875* 0,528* 0,895 

 
d) Type III Mean Square for sprangegenskaper bedømt av markdommer og testrytter. 

      Markdommer       Testrytter   

  
DF Hopping 

under rytter 
Temperament 

hopping 
Løshopping 

 
Temperament 

løshopping 
  Hopping 

under rytter 
Temperament 

hopping 

År 24 5,676* 8,393* 7,182* 9,802*  0,164 1,521 
Kjønn 2 15,863* 16,877* 0,468 2,661  0,73 3,566  
Fødeland 5 5,013* 5,021* 7,782* 5,362  0,772 0,603  
Startgruppe 3 3,198* 3,655 2,927 2,613   1,185 2,649  

* signifikant effekt p<0,05 
 

Startåret har effekt på de fleste egenskapene unntatt enkelte av egenskapene bedømt 

av testrytter, disse egenskapene har imidlertid et lavt antall observasjoner bak tallene. 

Kjønn har effekt på temperamentet hos allmennmedisinsk veterinær, 

eksteriørpoenget hode, hals og kropp, og det totale eksteriørpoenget i tillegg til 

poenget for skritt- og galopp gitt av markdommer. Kjønn har også effekt på 

egenskapen hopping under rytter og temperament hopping under rytter bedømt av 

markdommer i tillegg til temperament under rytter bedømt av testrytter. Fødelandet 

har effekt på samtlige poeng med unntak av eksteriørpoenget for hode, hals og kropp, 

skritt bedømt av markdommer, trav, galopp og gangartspoenget gitt av testrytter og 
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temperament for løshopping samt sprangegenskaper bedømt av testrytter.. 

Startrekkefølgen delt inn i startgrupper har effekt på poenget for temperament hos 

ortopedisk veterinær, hopping under rytter, og alle gangartsegenskaper bedømt av 

testrytter. 

 
3.3.2 Totalpoeng og kvalitetsklasser 

 

Tabell 17 viser Type III Mean Square med tilhørende frihetsgrader for effekten av de 

faste effektene på totalpoeng og kvalitetsklasser for allround- dressur- og 

spranghesten. 

 

Tabell 17. Type III Mean Square for de faste effektene for totalpoengene og kvalitetsklassene 
for allround- gangarts- og spranghesten med tilhørende frihetsgrader (DF).  
   Totalpoeng    Kvalitetsklasser  
  DF Allround Gang Sprang  Allround Gang Sprang 
Startår 24 5,659* 5,793* 5,897*  - - - 
Kjønn 2 2,903* 2,545* 9,061*  5,928 5,793* 5,897* 
Land 5 3,022* 3,622* 6,09*  10,255* 9,736* 5,931* 
Startgruppe 3 0,527 0,391 1,711*  1,501 1,166 1,301 
* signifikant effekt, p<0,05. 
- ingen effekt av år når kvalitetsklasser er inkludert da denne måten å dele inn hestene på eliminerer 
effekten av år. 
 

Samtlige faste effekter har innvirkning på de samlede poengene for allround- 

dressur- og spranghestene, med unntak av startgruppen som kun har betydning for 

det samlede poenget som spranghest. Når hestene deles inn i kvalitetsklasser har 

kjønn effekt på gang- og sprangklassene, mens fødeland påvirker både allround, 

gangarts og sprangklassene. Startgruppen har ingen effekt på hvilke kvalitetsklasser 

hesten plasseres i basert på totalpoengene. Startår har ingen betydning for plassering 

i kvalitetsklasser da det korrigeres for denne effekten ved å dele hestene inn i 

kvalitetsklasser på tvers av startårene. 
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3.4 LS means for de faste effektene 

 

3.4.1 Startår 

 

Figur 3 viser utviklingen i gjennomsnittskarakteren for egenskapene 

allmennmedisinsk veterinær, temperament og eksteriør. Som vist tidligere har 

startåret signifikant innvirkning på de ulike enkeltkarakterene. 
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Figur 3. Oversikt over utviklingen i LS means fra Modell I for veterinær-, temperament- og 
eksteriørpoengene.  
*Allmennmedisinsk veterinærpoeng og temperamentspoeng gitt av denne. 
** Gjennomsnittlig eksteriørpoeng gitt av markdommer.  
 
De allmennmedisinske veterinære egenskapene og temperament av 

allmennmedisinsk veterinær viser store variasjoner mellom år. Det er en tydelig 

bedring i poengene på begynnelsen av 1990-tallet før grafen flater ut, poengene er 

relativt stabile over flere år før det igjen er variasjoner på slutten av perioden. 

Eksteriøret har hatt en jevn, men svak stigning fra starten av perioden og frem til i 

dag, det er enkelte variasjoner i poengene for denne egenskapen også, men de er 

mindre enn variasjonen for egenskapene for veterinær og temperament.  

 

Startåret har signifikant effekt på gangarts og sprangkarakterene, figur 4 viser 

utviklingen i LS means for gangarter og sprangegenskaper. 
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Figur 4. Utvikling i LS means fra modell I for poengene gitt for sprang- og gangartsegenskaper. 
*Gjennomsnittspoeng for skritt, trav og galopp gitt av markdommer 
**Sprangpoeng for hopping under rytter gitt av markdommer 
 
Poenget for gangarter under rytter bedømt av markdommer har ikke endret seg mye, 

variasjonene mellom år er små og poengene har ligget mellom seks og syv frem til 

årtusenskiftet hvor poengene ligger mellom syv og litt over. Poengene for 

sprangegenskaper varierer opptil 1,5 poeng mellom de ulike årene. Sprangpoengene 

gitt i årene 1990 til 1996 kan ikke sammenlignes med sprangpoeng gitt andre år da 

hestens sprangegenskaper i disse årene ble bedømt under en løshoppingstest.  

 

3.4.2 Kjønn 

 

Tabell 18 viser forskjell i gjennomsnittspoeng for de egenskapene hvor kjønn har 

signifikant effekt.  
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Tabell 18. LS means, SE og signifikanstall for forskjellen i gjennomsnittspoeng mellom 
kjønnene for egenskaper bedømt i kvalitetsbedømmelsen.  
      p. diff 

  LS means SE hoppe  vallak 

Gang*     

     hingst 6,815 0,117 0,0052 - 

     hoppe 6,496 0,100   

     vallak 6,667 0,095 -  

Eksteriør*     

     hingst 6,959 0,101 0,004 0,0247 

     hoppe 6,677 0,085   

     vallak 6,744 0,083 -  

Sprang*     

     hingst 7,203 0,236 0,0002 0,0003 

     hoppe 6,350 0,201   

     vallak 6,397 0,200 -  

Temperament sprang*     

     hingst 7,523 0,303 0,0005 0,0001 

     hoppe 6,495 0,253   

     vallak 6,433 0,253 -  

Temperament**     

     hingst 8,190 0,166 0,0048 0,0071 

     hoppe 8,659 0,140   

     vallak 8,623 0,134  -   
*Bedømt av markdommer 
**Bedømt av allmennmedisinsk veterinær 
- ikke signifikant forskjell, p > 0,05 
 

Hingstene er signifikant bedre enn hoppene (p<0,05) når det gjelder det totale 

gangartspoenget, mens det ikke er noen forskjell mellom hingster og vallaker. For 

eksteriør, hopping og temperament hopping under rytter er hingstene signifikant 

bedre enn både hoppene og vallakene. Hingster får signifikant dårligere poeng for 

temperament hos allmennmedisinsk veterinær enn hopper og vallaker. 

 

3.4.3 Fødeland 

 

En oversikt over LS means for de ulike egenskapene innen hvor fødeland har hatt 

effekt og signifikansnivå for de faste egenskapene er gitt i tabell 19.  
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Tabell 19. LSmeans, standardfeil (SE) og signifikansnivå for forskjellen i gjennomsnittspoeng 
mellom de ulike fødelandene for egenskaper bedømt i kvalitetsbedømmelsen. 
    pdiff 
  LS mean SE Sverige Danmark Tyskland Nederland Andre 
Gang        
      Norge 6,360 0,074 0,001 <,0001 - - - 
      Sverige  6,756 0,109  - - - - 
      Danmark 6,857 0,101 -  - - - 
      Tyskland 6,787 0,219 - -  - - 
      Nederland 6,663 0,252 - - -  - 
      Andre 6,532 0,218 - - - -  
Eksteriør        
      Norge 6,590 0,065 <,0001 <,0001 0,004 - - 
      Sverige  6,982 0,093  - - - 0,003 
      Danmark 6,946 0,087 -  - - 0,004 
      Tyskland 7,148 0,190 - -  - 0,003 
      Nederland 6,720 0,218 - - -  - 
      Andre 6,374 0,189 - - - -  
Sprang        
      Norge 6,075 0,149 - - 0,0496 0,018 - 
      Sverige  6,365 0,224  - - - - 
      Danmark 6,347 0,214 -  - - - 
      Tyskland 6,897 0,423 - -  - - 
      Nederland 7,269 0,509 - - -  - 
      Andre 6,948 0,450 - - - -  
Temperament sprang        
      Norge 6,192 0,190 - - 0,0046 - - 
      Sverige  6,604 0,271  - - - - 
      Danmark 6,548 0,268 -  0,046 - - 
      Tyskland 7,659 0,513 - -  - - 
      Nederland 7,231 0,670 - - -  - 
      Andre 6,670 0,561 - - - -  
Løshopping        
      Norge 6,275 0,237 - - - - 0,0121 
      Sverige  7,181 0,402  - - - - 
      Danmark 7,002 0,297 -  - - - 
      Tyskland 8,670 1,048 - -  - - 
      Nederland 8,943 1,007 - - -  - 
      Andre 8,507 0,782 - - - -  
Temperament løshopping        
      Norge 6,712 0,268 - 0,048 0,030 0,012 0,006 
      Sverige  7,296 0,455  - - - - 
      Danmark 7,491 0,335 -  - - - 
      Tyskland 8,389 1,185 - -  - - 
      Nederland 7,855 1,139 - - -  - 
      Andre 9,026 0,885 - - - -  
- ikke signifikant forskjell, p > 0,05 
 

Forskjellen i gjennomsnittspoeng mellom enkelte av landene er signifikante for α = 

0,001 og α = 0,01 for eksteriør og gangartsegenskapene. Svensk- og danskfødte 

hester får bedre gjennomsnittspoeng for eksteriør og gangarter enn de norskfødte 

hestene. I tillegg får de danskfødte hestene bedre gjennomsnittspoeng for 
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temperament løshopping. De tyskfødte hestene får bedre gjennomsnittspoeng enn de 

norskfødte for egenskapene eksteriør, sprang, temperament sprang og temperament 

løshopping, i tillegg får de tyskfødte hestene bedre gjennomsnittspoeng enn de 

danskfødte hestene for temperament under sprangdelen. De nederlandskfødte hestene 

er bedre enn de norske for egenskapen hopping under rytter, og temperament under 

løshopping. Hester født i andre land har signifikant dårligere eksteriørpoeng enn 

svensk- dansk- og tyskfødte hester, men de har signifikant bedre poeng enn 

norskfødte hester for begge sprangeegenskapene under løshoppingstesten. 

 

3.4.4 Startrekkefølge 

 

Tabell 20 viser gjennomsnittspoeng for startgrupper og effekten av de enkelte 

startgruppene på de egenskapene de hadde effekt på. 
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Tabell 20. LSmeans, standardfeil (SE) og signifikansnivå for forskjellen i gjennomsnittspoeng 
mellom de ulike startgruppene for egenskaper bedømt i kvalitetsbedømmelsen. 
    p.diff  
 LSmean SE 2 3 4 

Temperament )1       
1 7,852 0,206 - - 0,030 
2 8,285 0,213   - 
3 8,115 0,213   - 
4 8,366 0,229    

Hopping )2       
1 7,052 0,181 - - 0,028 
2 6,927 0,193   - 
3 6,997 0,187   - 
4 6,593 0,211    

Skritt )3       
1 6,939 0,248 - 0,013 -  
2 7,283 0,299    
3 7,873 0,345   - 
4 7,557 0,341   - 

Trav )3       
1 6,302 0,217 - 0,019 - 
2 6,137 0,262  0,015 - 
3 7,073 0,302   - 
4 6,520 0,299    

Galopp )3       
1 7,013 0,227 - 0,0001 - 
2 7,174 0,274  0,006 - 
3 8,289 0,316   0,023 
4 7,400 0,313    

Gang )3       
1 6,751 0,186 - 0,001 - 
2 6,864 0,225  0,008 - 
3 7,743 0,259   - 
4 7,158 0,256    

)1 Temperament bedømt av ortopedisk veterinær. 
)2 Sprangegenskaper bedømt av markdommer. 
)3 Gangartsegenskaper bedømt av testrytter. 

- ikke signifikant forskjell, p > 0,05 
 

Forskjellene i gjennomsnittspoeng for stargrupper er signifikante på α = 0,01 minå 

for galopp og gangartsegenskapene. Hester som starter i fjerde kvartil får bedre 

temperamentspoeng enn hester som starter i tidligere grupper, mens det motsatte 

gjelder for den tekniske egenskapen hopping under rytter. For de øvrige egenskapene 

har hester som starter i den tredje startgruppen høyere gjennomsnittspoeng enn hester 

som starter i de andre gruppene. 
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3.5 Genetiske analyser. 

 

Varianskomponentene, 2
aσ og 2

eσ , med tilhørende standardfeil og arvegrader for 

egenskapene allmennmedisinsk veterinærbedømmelse, temperament for 

sammebedømmelse, det samlede eksteriør- og gangartspoenget samt de enkelte 

gangartspoengene med tilhørende varianser er gitt i tabell 21. Egenskapene veterinær 

og temperament er bedømt av allmennmedisinsk veterinær mens de resterende 

egenskapene er bedømt av markdommer.  

 

Tabell 21. Genetisk varians( 2
aσ ), feilvarians( 2

eσ ) og arvegrad (h²) med  

 standardfeil (SE) til h² for utvalgte egenskaper i kvalitetsbedømmelsen.  
Egenskap 2

aσ   2
eσ   h² 

Veterinær )1  0,04 0,08 0,60 0,09 0,06 

Temperament )1  0,20 0,19 0,94 0,19 0,18 

Eksteriør )2  0,13 0,09 0,37 0,08 0,26 

Skritt )2  0,28 0,21 0,80 0,20 0,26 

Trav )2  0,31 0,17 0,76 0,17 0,29 

Galopp )2  0,17 0,15 0,83 0,15 0,17 

Gangarter )2  0,22 0,11 0,44 0,10 0,33 
)1 Allmennmedisinsk veterinær 
)2 Markdommer 

 

Arvegradene er lave og varianskomponentene har store standardfeil for egenskapene 

veterinær, temperament og galopp. Arvegradene for totalpoenget for eksteriør, samt 

delpoengene for skritt og trav er større og ligger rundt middels, men 

varianskomponentene har store standardfeil og er ikke signifikante. Arvegraden for 

totalpoenget for hestens gangarter er middels med lavere standardfeil for 

varianskomponentestimatene og dette er det eneste sikre estimatet. 

 

4 Diskusjon 

 

4.1 Datamaterialet 

 

En unghestbedømmelse med registrering av egenskaper av betydning for avlsmålet 

er av stor betydning for avlsarbeidet i en populasjon, men det forutsetter en mest 

mulig objektiv registrering av egenskapene og at disse er tilgjengelige for analyse.  I 

denne oppgaven har analyseringen av de enkelte egenskapene til dels vært vanskelig 
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fordi komplette resultatlister for de enkelte år har vært vanskelige å oppdrive. For et 

spesifikt år har ikke generalprotokollen med de enkelte poengene foreligget, men kun 

en resultatliste med de vektede totalpoengene, dette gjør for eksempel genetiske 

analyser vanskelig da det blir et hull i analyserekken. For et annet år foreligger kun 

eksteriørpoeng og dette gjør at annen informasjon for denne årgangen mangler, 

dermed blir det et nytt hull i analyserekken. Dette gjør at litt informasjon om 

utviklingen i enkeltpoengene går tapt og ikke minst informasjon om det enkelte 

individ og deres foreldre. Å gjøre genetiske analyser av en populasjon eller et utvalg 

av en populasjon krever identifiserbarhet på det enkelte dyr samt at det er mulig å 

søke opp dyrets avstamming et minimumsantall generasjoner bakover. Basert på 

råmaterialet fra kvalitetsbedømmelsen har dette for enkelte årganger vært komplisert 

da avstammingsinformasjon for enkelte hester har manglet helt, eller foreligget på en 

form som har gjort informasjonen vanskelig å verifisere. I enkelte kataloger har mors 

avstamming vært mangelfull, noe som har medført problemer med verifisering og 

komplettering av avstamming. I tilfeller hvor dyrets identitet med foreldre og/eller 

besteforeldre er kjent vanskeliggjøres verifisering av dyrets egen identitet av at 

registreringsnummer foreligger i et utall varianter og at dyr kan være registrert i flere 

land med ulike nummer (i enkelte tilfeller også ulikt navn). Tilsvarende 

identifiseringsproblemer er også omtalt i andre artikler som omhandler analyser av 

informasjon på ridehest (Thorén Hellsten et al., 2008, Ruhlmann et al., 2009). Disse 

problemene med identifisering av enkeltindivid kan medføre tap av 

slektskapsinformasjon, og dermed svakheter i estimeringen av genetiske parametere. 

Denne identifiseringsproblematikken vil antagelig bedre seg i årene som kommer da 

arbeidet med å innføre et entydig registreringsnummer for alle hester og raser på 

tvers av landegrenser det såkalt Unique Equine Lifenumber (www.ueln.net/) startet 

opp i 2000.  Dette nummeret er ment å skulle lette identifikasjonen av hester som er 

registrert i flere avlsforbund og som forflytter seg over landegrenser. Enn så lenge er 

ikke dette nummeret innarbeidet i alle forbund og for alle hester da det ikke har 

tilbakevirkende kraft. Problemene som har oppstått i arbeidet med innsamling av 

resultater og identifikasjonsproblematikken indikerer at det er behov for en database 

for Norsk Varmblod som inneholder informasjon om alle dyr i populasjonen og deres 

avstamming. Denne informasjonen kobles opp mot informasjon om ulike typer 

testresultater og konkurranseprestasjoner for å kunne gjøre et effektivt avlsarbeid i 

populasjonen.  
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4.2 Datasettet og gjennomsnittspoeng 

 

Gjennomsnittspoengene for de enkelte egenskapene er høye og varierer mellom 6,36 

for eksteriørpoenget for bein og 8,38 for veterinærpoenget gitt av allmennmedisinsk 

veterinær. For enkelte egenskaper (spesielt egenskaper bedømt av testrytter) ligger 

det få observasjoner bak det registrerte poenget for egenskapen. Få observasjoner 

medfører lav sikkerhet på de enkelte poengene fordi færre observasjoner på en 

egenskap vil medføre at en større andel av variasjonen som ses i poengene skyldes 

miljørelaterte faktorer som foregående trening, dagsform og andre miljøfaktorer 

fremfor genetikk. Forskjellene mellom år er store og det kan tenkes at modellen 

antagelig burde inneholdt flere fast effekter for å korrigere for effekt av ulike faste 

effekter som dommere og teststed. 

 

I denne oppgaven er ingen av de registrerte egenskapene normalfordelt. Ikke-

normalitet har sjelden noen stor konsekvens for sikkerheten i estimater som dreier 

seg om gjennomsnittet i en populasjon, på tross av at de fleste statistiske verktøy 

antar en normalfordeling i estimater (Hopkins og Weeks 1990). På den annen side vil 

grupper av observasjoner med store avvik fra normalfordelingen medføre at 

estimater som dreier seg om varianskomponenter kan påvirkes og dermed gjøre disse 

estimatene mindre sikre (Box 1953). Denne usikkerheten i estimatene er avhengig av 

antall observasjoner; jo flere observasjoner per egenskap, jo sikrere er estimatene 

basert på disse observasjonene. De egenskapene som har klarest avvik fra normalen 

er henholdsvis temperament og helseegenskaper registrert hos allmennmedisinsk 

veterinær.  

 

Hestens temperament består egentlig av en rekke temperamentsmessige egenskaper 

som rolig, nysgjerrig, fryktsom og andre egenskaper som utgjør hestens 

temperament, totalsummen av alle disse egenskapen utgjør det vi i dagligtale omtaler 

som hestens temperament. Temperamentet påvirkes av genetiske faktorer, miljøet 

hesten er oppstallet i, den daglige treningen og rytteren (Visser 2008).  I Sverige 

viste en spørreundersøkelse blant trenere, ryttere, oppdrettere og rideskolesjefer at en 

hest som er samarbeidsvillig, oppmerksom og rolig anses å ha et godt temperament, 

mens en nervøs, spent og aggressiv hest anses å ha et dårlig temperament (Jönsson 

2008). En hest som er mye håndtert og vant med å reise og være i forskjellige miljø 
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vil som regel få høyere poeng i en testsituasjon enn en hest som ikke er miljøtrent. 

Det gitte poenget er derfor ikke bare et uttrykk for den genetiske komponenten i 

hestens temperament, men sier antagelig like mye om hvor dyktig oppdretter, eier 

eller trener har vært til å trene og forberede hesten.  På den annen side vil hestens 

ønskede temperament avhenge av hva den skal brukes til. Hester som skal brukes av 

hobbyryttere, eller i rideskolesammenheng bør ha et temperament som tilsier at de er 

stabile og trygge hester for de gruppene som bruker disse hestene, mens hester som 

skal prestere på høyt nivå i konkurransesituasjoner antagelig bør være mer reaktive 

og ha et høyere spenningsnivå. Dette støttes av en undersøkelse av 

temperamentsmessige trekk hos hester som brukes i ulike disipliner, hester som går 

som hobbyhester eller rekreasjonshester scorer lavere på følsomhet enn feltritt- og 

spranghester, mens dressurhester er de mest følsomme (Visser 2008). Dermed kan 

det diskuteres om det temperamentet som bedømmes som godt på 

kvalitetsbedømmelsen er det temperamentet som er ønsket for hester som skal 

prestere på høyt nivå i ulike typer konkurranse. En pilotundersøkelse i Sverige for å 

vurdere om en lineær skala for bedømmelse av temperament kan benyttes i 

unghestbedømmelser viste samsvar mellom denne lineære bedømmelsesmetoden og 

hestens plasseringspoeng (Jönsson 2008). 

  

Temperament har en lav til middels arvegrad (0,17 funnet i denne oppgaven), andre 

studier har funnet arvegrader som varierer mellom 0,09 (Wallin et al., 2003) og 0,52 

(Huizinga et al., 1991).  Arvegrader for ”spirit” hos Islandshesten som er en 

egenskap som kan sammenlignes med temperament i ridehesttester er på 0,37 

(Albertsdóttir et al., 2008). Disse tallene indikerer at det er store variasjoner i 

arvegradene for temperament, men at det kan virke som at det tross variasjonene er 

en relativt entydig oppfatning av hvilket temperament som er ønskelig hos hesten. 

At poengene for eksteriør og gangarter er noe mer normalfordelte enn poengene for 

veterinær, og betraktelig bedre fordelt enn temperamentspoenget gitt under den 

allmennmedisinske veterinærundersøkelsen kan ha ulike årsaker. For 

eksteriørpoenget kan dette skyldes at i tillegg til et detaljert skjema for bedømmelse 

av hestens eksteriør er eksteriørbedømmelse en av de eldste formene for vurdering av 

hester (eller andre husdyr). Fenotypevurdering var frem til midten av 1900-tallet den 

metoden som hovedsakelig ble brukt til utvelgelse av avlsdyr og det var som regel 

dyrets utseende som avgjorde dyrets verdi. Eksteriørbedømmelse av hest har lange 
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tradisjoner i Norge med første utstilling for hingster i Stav i Gudbrandsdalen i 1859. 

Eksteriørdommere dømmer ofte mange hester i løpet av et år, og de fleste har 

autorisasjon til å dømme flere hesteraser. Dette gjør at de får et bredt 

erfaringsgrunnlag og kan bedømme de enkelte hestene med en relativt høy grad av 

objektivitet.   

 

Poengene for sprangegenskapene er både for den tekniske delen og 

temperamentsmessig jevnere fordelt over poengskalaen enn poengene for de andre 

egenskapene. For den tekniske delen av sprangegenskapen kan forklaringen være at 

hestene har mer ulik erfaring i hopping enn arbeid i de ulike gangartene. Alle hester 

må ris på bakken når de ris inn, men sprangtreningen kan variere ut i fra eier eller 

treners interesse og kunnskap. Når det gjelder den temperamentsmessige delen av 

sprangdelen vil mye av forklaringen være den samme som for den tekniske delen, 

hester med lite erfaring vil ofte fremstå som vanskeligere å ri til hinder for eksempel. 

En del hester kan for eksempel nekte å hoppe, vike unna og så videre og dette slår 

negativt ut på den temperamentsmessige delen av sprangtesten.  

 

Testen av sprangevner vil antagelig skille mellom hester med såkalt dressurstamme 

(hester med forfedre som er antatt å gi gode dressurhester) og hester med 

sprangstamme (hester med forfedre som er antatt å gi gode spranghester). Eiere av 

hester som har avlet eller kjøpt dem med formål å ri dressurkonkurranser vil 

antagelig legge ned mindre arbeid i sprangtrening av hesten, enn eiere som har kjøpt 

eller avlet en hest for sprangformål. Studier antyder at tidlig trening av spranghester 

kan påvirke deres prestasjoner i tester og/eller konkurranse senere i livet (Santamaria 

et al., 2006). I tillegg gis fireårige hester anledning til å starte spesifiserte lave klasser 

på ridestevner (Generelt konkurransereglement 2009), og noen av hestene som møter 

på kvalitetsbedømmelse har antagelig startet i et par konkurranser i løpet av sin første 

sesong og kommer dermed bedre forberedt til testen enn hester som ikke har denne 

erfaringen.  
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4.3 Faste effekter 

 

Hingstene hadde signifikant dårligere poeng enn hoppene og vallakene når det gjaldt 

egenskapen temperament hos allmennmedisinsk veterinær. Det er ikke påvist 

kjønnsforskjeller i forsøk designet for å bedømme temperamentet hos hester (Seaman 

et al., 2002, Hausberger et al., 2004, Le Scolan et al., 1997, Wolff et al., 1997). Det 

er mulig at disse hingstene har fått dårligere poeng enn hoppene fordi de testes i en 

periode av livet hvor de begynner å oppdage at de er hingster, og effekten av å være i 

nye miljøer kan ha ført til at disse hingstene har fått dårligere 

temperamentskarakterer på grunn av at de ikke har vært oppmerksomme på veterinær 

og den som viser de frem. Hingster vil imidlertid ofte trenes og håndteres av erfarne 

trenere da det er ansett som mer krevende å trene og håndtere en hingst på grunn av 

hormoner og kjønnsdrift. Dette indikerer at det ikke er sannsynlig at det er dårligere 

trening som gjør at disse hingstene presterer dårligere på temperament hos veterinær, 

men heller et utslag av hormoner og instinkt den gjeldende dagen.  

 

På den annen side fikk hingstene signifikant best poeng på de prestasjonsrelaterte 

egenskapene gang, sprang og temperament sprang samt eksteriør, dette er i 

overensstemmelse med tilsvarende analyser gjort i Sverige (Viklund et al., 2008). 

Siden kvalitetsbedømmelsen har fungert som en bruksprøve for hingstene kan det 

tenkes at det har foregått en seleksjon i forkant av bedømmelsen slik at de hingstene 

har blitt sett på som ikke å være av tilstrekkelig kvalitet for eventuell kåring ikke har 

møtt til bedømmelse i det hele tatt. Dette vil i sin tur gi at miljøfaktoren, i dette 

tilfellet det hjemlige treningsmiljøet, kan tenkes å ha hatt en større innvirkning på 

hingstenes prestasjoner. Én usikkerhetsfaktor i bedømmelse av hest er at gode 

individer ofte får bedre treningsforhold og dette gjør at miljøet forsterker den 

genetiske faktoren, noe som i sin tur kan gi en overestimering av hestens genetiske 

verdi. Totalt sett har det deltatt betraktelig færre hingster enn hopper og vallaker, om 

lag 20 prosent av hestene som har deltatt har vært hingster, dette betyr at det ligger 

færre observasjoner bak hingstenes gjennomsnittspoeng noe som gjør at sikkerheten 

for talene er lavere enn for hopper og vallaker. At såpass få hingster har møtt til 

kvalitetsbedømmelse kan skyldes årsakene som er nevnt om at det er krevende å eie 

og trene en hingst. I tillegg vil det spesielt for hingstene være en preseleksjon av 

mulige avlsdyr ved at hingster som ikke anses å ha muligheter som avlshingst 
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kastreres på et tidlig tidspunkt. Hingstene gjennomgår altså en dobbel seleksjon i 

forbindelse med kvalitetsbedømmelsen ved at det først vurderes av den enkelte eier 

om de egner seg som avlsdyr, og deretter i direkte forbindelse med 

kvalitetsbedømmelsen ved at det kan tenkes at kun hingster som anses som gode nok 

til å bli kåret møter på bedømmelsen. Hingster som er kastrert av kvalitetsmessige 

årsaker kan møte til kvalitetsbedømmelse som vallaker og dermed påvirke 

gjennomsnittstallene for vallaker. 

Det var ingen signifikante forskjeller mellom hopper og vallaker når det gjaldt 

prestasjonsegenskapene, noe som kan skyldes at hopper og vallaker antagelig trenes 

og presenteres noenlunde likt slik at den miljømessige faktoren ikke har noen effekt 

på disse dyrenes prestasjon. I andre studier er hingster og vallaker slått sammen til én 

gruppe fordi det i mange testsituasjoner spesielt for unghester deltar betraktelig færre 

hingster enn hopper og vallaker (Wallin et al., 2001, Holmström og Philipsson 1993, 

Holmström et al., 1990, ). Denne sammenslåingen kan hvis resultatene fra denne 

oppgaven legges til grunn resultere i en overestimering av vallakers prestasjoner og 

en underestimering av hoppers prestasjoner. 

 

I diskusjonen vil hester med Norge som fødeland omtales som norske hester, hester 

med Sverige som fødeland som svenske hester og så videre. Svenske og danske 

hester presterer bedre enn de norske for egenskapen gangarter under rytter, dette kan 

skyldes at hester importert for bruk i konkurranser er valgt ut fra prestasjonsmessige 

egenskaper, og både dressur- og sprangryttere vil fortrinnsvis velge hester med gode 

gangarter. Disse hestene har altså vært gjennom en seleksjon før de kommer til 

kvalitetsbedømmelsen. På den annen side er verken tyske eller nederlandske hester 

signifikant forskjellig fra de norske, og det er verd å merke seg at standardfeilen for 

det korrigerte gjennomsnittet for tyske og nederlandske hester samt hester fra andre 

land er større enn for norske, svenske og danske hester. Størrelsen på standardfeilen 

skyldes nok størrelsen på utvalget, det ligger færre observasjoner bak 

gjennomsnittspoengene for disse landene. Estimatet er derfor usikkert, og en tolkning 

med påfølgende konklusjon av resultatene for hester fra alle andre land enn Norge, 

Sverige og Danmark skal gjøres med forsiktighet. At svenske, danske og tyske hester 

får bedre eksteriørpoeng enn de norske kan antagelig skyldes forannevnte seleksjon i 

kjøp og import av hest fra utlandet. Hester fra gruppen ”andre land” har signifikant 
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dårligere eksteriørpoeng en svenske, danske og tyske hester, men også disse tallene 

er basert på et relativt lavt antall observasjoner.  

 

Når det gjelder sprangkarakteren er tyske og nederlandske hester noe bedre enn de 

norske, men tallene er som nevnt basert på et lite utvalg. Det kan tenkes at hester født 

i disse landene er bedre forberedt til oppgaven da spesielt Tyskland har lang historie 

med testing av sine unghester, og unghester importert herfra kan ha mer erfaring med 

slike typer tester enn hester fra andre land. Dette er store rytternasjoner hvor 

kontakten mellom sport og avl er tett, og disse landene (spesielt Tyskland) 

eksporterer et betydelig antall hester hvert år. På den annen side er det ingen forskjell 

mellom de andre skandinaviske landene og Norge og det kan virke som det for denne 

egenskapen foreligger en ganske stor miljøfaktor i forberedelse og presentasjon av 

hesten. Temperamentsmessig når det gjelder sprang kommer de tyske hestene bedre 

ut enn de norske og svenske mens det ikke er noen forskjell mellom de resterende 

landene.  

 

De signifikante verdiene for løshopping baserer seg på et veldig lavt antall 

observasjoner, og her er hester fra ”andre” land bedre enn Norge på den tekniske 

delen, mens alle land med unntak av Sverige er bedre enn Norge når det kommer til 

temperamentet under løshoppingstesten. Disse tallene skyldes antakelige det lave 

antall observasjoner som ligger bak disse poengene, og det kan ikke trekkes noen 

klar konklusjon på bakgrunn av disse. 

 

Hestenes startrekkefølge får signifikant betydning når denne deles inn i startgrupper. 

Individer som vises i den tredje startgruppen får bedre poeng enn hester i andre 

grupper for en rekke egenskaper. Årsaken kan være at kvalitetsbedømmelsen 

avholdes i løpet av én enkelt dag og det er normalt en pause midt på dagen. Dette 

gjør at dommere får hvilt og fordøyd inntrykket av individene som ble vist før pause 

før de starter på siste halvdel av bedømmingen. Det sier seg selv at det er lettere å 

være positivt innstilt til de hestene som skal bedømmes etter en pause og man er 

uthvilt. I tillegg til denne faktoren vil det at dommerne allerede har bedømt en stor 

andel hester før pausen gjøre at de har en større andel dyr å sammenligne individene 

de til enhver tid har foran seg med. At individer som starter i den siste gruppen får 

dårligere poeng for hopping kan skyldes at testrytteren som er den som har bedømt 
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denne egenskapen i dette tilfellet rett og slett er sliten og at denne dermed da tenderer 

til å bedømme disse individene strengere enn de rytteren har ridd tidligere på dagen. 

Denne effekten av startrekkefølge antyder at den som bedømmer hestene kan ha 

innvirkning på poengene hestene får, i denne studien er effekt av dommer ikke 

inkludert da det var for mange ulilke kombinasjoner av dommere som hadde bedømt 

de ulike egenskapene til at en analyse av disse effektene kunne foretas. En studie 

foretatt i Tyskland (Dietl et al., 2005) viste forskjell i distribusjon mellom poeng gitt 

av en dommer som ikke kjente hestene, og ryttere som hadde ridd hestene frem til 

testperiode. Rytternes poenggiving lå lavere og hadde mindre variasjon enn poeng 

gitt av dommere.  

 

4.4 Arvegrader 

 
Estimeringen av arvegrader er basert på et lite datasett, og standardfeilen for 

estimatene er stor. Estimater som dreier seg om varianskomponenter kan påvirkes av 

manglende normalfordeling i et datasett og dermed gjøre disse estimatene mindre 

sikre (Box 1953). I denne oppgaven var ingen av de datasettene som ligger bak 

varianskomponentestimatene normalfordelte, men det er imidlertid positivt at det var 

mulig å estimere arvegrader for disse egenskapene i denne studien. Dette er de første 

estimatene av genetiske verdier i den norske populasjonen av varmblods ridehester 

og det lover godt for fremtidig arbeid med tilsvarende materiale i den norske 

populasjonen. Til tross for usikkerheten i varianskomponentestimeringen samsvarer 

verdiene som er beregnet for arvegrader i dette studiet også godt med verdier funnet i 

tidligere studier (Olsson et al., 1999, Wallin et al., 2003, Huizinga et al., 1990).  

 

4.5 Utfordringer for Norsk Varmblod 

 

Varmblods ridehester er ikke en lukket rase, men en dynamisk rase hvor hester 

godkjennes i de ulike stambøkene basert på eksteriør og prestasjoner i tillegg til deres 

genetiske opprinnelse. Det foregår i stor grad en utveksling av dyremateriale på tvers 

av landegrenser med Tyskland og Frankrike som hovedeksportører til andre land 

mens Danmark, Sverige og Nederland importerer flest hingster (Koenen et al., 2004). 

Norge og Finland er hovedsakelig importører av hestemateriale fra resten av Europa i 

likhet med Danmark og Sverige.  
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Det er ikke bare hestemateriale som transporteres mellom land, de siste tretti årene 

har ulike behandlingsmetoder av sperma og kunstig inseminasjon gjort det mulig for 

oppdrettere i Norge å benytte hingster fra andre land. Dette kommer også frem av 

fordelingen av marginale bidrag til den norske populasjonen som er funnet i denne 

oppgaven. Det er ikke uventet at Tyskland har det største bidraget ettersom det er det 

landet i Europa som eksporterer flest hester til andre nasjoner (Thorén Hellsten et al., 

2008). Det er heller ikke uventet at Norsk Varmblod har så lavt bidrag da det er en 

relativt ung avlsorganisasjon og hingstene som er stambokført og brukt i den norske 

populasjonen har ofte sin opprinnelse i et annet land eller avlsforbund. I en studie 

gjort av Thorén Hellsten et al., (2008) ble det blant annet sett på antall felles hingster 

mellom stambøkene for Svensk Varmblod, Dansk Varmblod, Holstein, 

Hannoveraner og KWPN, det viste seg at antall felles hingster hadde økt fra 1952 til 

1997 og gjennomsnittlig antall hingster i perioden 1985 til 1997 var 32. Genetisk 

likhet mellom stambøkene i perioden 1985-1997 varierte fra 6,8 prosent til 28,5 

prosent. Den norske genetikken er dermed antagelig ikke så ulik den genetikken som 

finnes i andre land, og forutsetningen for å kunne produsere gode hester burde så 

absolutt være til stede.  

 

Norges Rytterforbund er et av de største særforbundene i Norges Idrettsforbund med 

over 40.000 medlemmer og 6000 hester er registrert som aktive konkurransedyr 

(Norges Rytterforbund 2009). I 2008 ble det importert 1500 hester til Norge (Norsk 

Varmblod 2009), av disse hestene er det store flertallet aktive konkurransehester og 

mange er importert av potensielle kunder for Norsk Varmblod. I 2007 ble det 

registrert 450 hester i Norsk Varmblod, 150 av disse var norskfødte og 300 var 

importert. Norsk Varmblod har en utfordring i å markedsføre seg som verdifulle 

produsenter av ridehester til sporten. En av utfordringene med avl av ridehest er at 

markedet vil ha ferdig utdannede hester, mens mange som driver med avl av 

ridehester ikke har kompetanse eller tid til å utdanne disse hestene. Én mulighet for å 

produsere ferdig utdannede hester til det norske markedet er at oppdrettere 

samarbeider med dyktige ryttere om utdannelse av unghestene, et slikt samarbeid 

eksisterer allerede mellom enkelte oppdrettere og ryttere. En annen mulighet er å 

etablere større enheter for oppdrett av unge hester, på den måten kan kompetanse 

samles og hestene kan tilbys ”proffere” oppvekstforhold og utdannelse. Et initiativ 

for å utrette muligheten og tilrettelegge for større enheter for oppdrett av Norsk 



 63 

Varmblod ble tatt på midten av 90-tallet uten at dette førte til håndfaste resultater 

(”Norsk Ridehest AS” 1997). 

 

I de store avlsorganisasjonene i Europa har det i flere år vært beregnet avlsverdier for 

dyrene i populasjonen. Sverige offentliggjør BLUP-indekser for hingster og hopper, 

Tyskland og Nederland offentliggjør tilsvarende verdier kun for hingster. Hvis slike 

beregninger ble utført i Norge ville de som avler norske hester få et bedre 

utgangspunkt for å velge en hingst til sin hoppe noe som i sin tur kan øke 

avlsfremgangen i den norske populasjonen. Per i dag er det slik at de fleste som 

oppdretter ridehester i Norge har én enkelt hoppe som får maksimalt ett føll i året. 

Det sier seg selv at denne måten å drive avl på ikke gir store årganger av føll og 

dermed kan ikke seleksjonen i Norge være så streng som det er muligheter for i andre 

land. På den annen side gir denne driftsmetoden andre muligheter i at hver enkelt 

hest kan følges opp individuelt og dyrene vil dermed muligens få et bedre 

utgangspunkt for å nå det potensialet som genetikken tilsier at de skal kunne. Vi kan 

ikke være størst, men kanskje vi kan produsere kvalitet fremfor kvantitet.  

 

5 Konklusjon 

 

• Det har vært en fenotypisk utvikling i det norske hestematerialet i løpet av de 

siste 25 årene. 

• Hingster presterer bedre enn hopper og vallaker når det gjelder  

prestasjonsdelen av kvalitetsbedømmelsen. 

• Hester født i Norge har lavere gjennomsnittspoeng for de fleste egenskapene 

enn hester født i utlandet. 

• Hestenes startrekkefølge har betydning for poengene de får for en rekke 

egenskaper.  

• Den norske populasjonen av varmblods ridehester har store genetiske bidrag 

fra andre land. 

• Arvbarheter funnet for egenskaper registrert på den norske 

kvalitetsbedømmelsen er i overenstemmelse med arvbarheter funnet i andre 

studier av samme type.  
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• Kvalitetsbedømmelsen har fungert som en verdifull kilde til informasjon om 

den norske populasjonen av varmblods ridehest.  

• Det er behov for en database over Norsk Varmblods ridehester i Norge med 

prestasjons- og slektskapsinformasjon 

• For at Norsk Varmblod skal hevde seg mot andre avlsforbund både 

internasjonalt og mot importhester innenlands må avl og sport i Norge har et 

godt samarbeid, og opplysninger om norske hesters avlsverdi beregnes og 

offentliggjøres. 

• Samarbeid mellom oppdrettere og oppslutning om arrangementer for Norsk 

Varmblod i Norge og internasjonalt samarbeid på tvers av landegrensene er 

nødvendig for en utvikling av avlsarbeidet på Norsk Varmblods ridehest i 

Norge. 
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