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Forfatter: Siri Furre 

Denne rapporten tar for seg hingster kåret i Norsk Varmblod i perioden 1993-2013, alder ved 

kåring, disiplin og bruk av hingstene. I perioden er totalt er 113 hingster kåret i Norsk Varmblod, 

og av disse er det 21 som ikke har avkom registrert. 

Hvilke hingster blir kåret? 

Hvis vi ser på alders-, og disiplinfordeling på hingstene så ser vi at dressurhingstene er noe yngre 

i gjennomsnitt (6,6 år) enn spranghingstene (7,2 år) når de kåres første gang. Foredlerhingstene 

(Engelsk Fullblod) er i snitt 11,5 år når de kåres i Norsk Varmblod. Hovedmengden av hingstene 

er kåret i løpet av det året de fyller seks år (56 % av alle). Hvis vi bryter ned tallene, så er 66 % av 

dressurhingstene kåret før de fyller syv år, mens tilsvarende for spranghestene er 59 %. 

Fordeling av hingstene på kåringsalder og disiplin er vist i Tabell 1.  

Tabell 1. Oversikt over alder og disiplinfordeling på kårede hingster i Norsk Varmblod i perioden 1992-
2012 

ALDER TOTALT GANG SPRANG FULLBLOD 

3 21 13 7 0 

4 14 9 6 0 

5 15 4 8 3 

6 13 1 11 1 

7 7 1 4 2 

8 3 3 0 0 

9 5 1 3 1 

10 3 1 2 0 

11 9 2 6 1 

12 4 2 2 0 

13 4 1 2 1 

14 4 1 1 2 

15 1 0 0 1 

16 3 1 2 0 

18 3 0 0 3 

19 2 1 0 1 

20 1 0 0 1 

 

 



Figur 1. Antall kårede hingster i perioden 1992-2012 fordelt på disiplin, figuren viser samme tall som 

Tabell 1, men presentert grafisk for bedre oppfattelse. 

 

 

Figur 2. Utvikling i gjennomsnittsalder på alle kårede hingster i respektive år i perioden 1992-2002.  
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Hvordan virker seleksjonsprosessen? 

Tabell 2 viser at 50 av hingstene som oppnådde kåring var eldre hingster som ble endelig kåret 

ved første gangs visning, de resterende 43 ble godkjent for 1,2 eller 5 år ved første gangs visning. 

Av de som skulle vært inne til 2. gangs visning før 2013 har 18 ikke møtt, mens fem ble ferdig 

kåret ved andre gangs visning.  

Det er totalt 19 hingster som har gjennomført to visninger og fått fornyet kåring for en lengre 

periode. Av disse 19 ble fem ferdig kåret ved tredje gangs visning, mens av de resterende 14 er 

det 8 som ikke har møtt til sin siste visning og dermed har mistet sin kåring, av disse var fire 

kastrert før de skulle vært inne igjen, én ble kastrert flere år etter, én er eksportert og de 

resterende to har vi ikke informasjon om. Seks hingster skal inn til siste gangs visning mellom 

2014 og 2018, én av disse er kastrert.  

 

Tabell 2. oversikt over hvor mange hingster som har oppnådd ulik kåringsperiode 

 Kåret for begrenset tidsperiode Ferdig Ikke møtt 

Første gang 43 50 - 
Andre gang 19 5 18 
Tredje gang - 5 7 

 

Hvor mange avkom får hingstene? 

Fordelingen av de 113 hingstene med størrelse på avkomsgrupper er i Tabell 3. Fem hingster har 

over 50 registrerte avkom, dette er i synkende rekkefølge med antall i parentes: Tobajo Picez 

(87), Laurin (82), Paridor (73), Zalmiak Firfod (62), og Löjtnantshjärte (55). Det er 24 hingster som 

har 20 eller flere avkom, mens hele 46 hingster har mindre enn ti avkom. Hingstene er i 

gjennomsnitt aktive i nesten fire år, og får litt over seks avkom i året.  

  

Tabell 3. Fordeling av størrelse på avkomsgrupper, hvor mange år hingster med ulik størrelse på gruppene 
er aktive, og antall avkom per år for hingster kåret i Norsk Varmblod fra og med 1992 til og med 2012, og 
deres avkom født fra og med 1993 til og med 2013. 

Antall avkom Antall hingster Snitt år aktiv Snitt avkom/år 

>50 5 7,80 9,9 
40-49 4 4,75 8,7 
30-39 6 7,33 5,5 
20-29 9 5,14 6,5 
10-19 22 4 5,2 

1-9 46 2,24 2,0 
0 21 - - 

Total 113 3,7 6,3 



Hvordan brukes hingstene? 

Av de 92 hingstene som fikk ett eller flere avkom så har 28 fått alle avkommene sine den første 

sesongen de var aktive. Hvis vi ser på første og andre årgang samlet så er tallet 40. Det vil si at 43 

% av hingstene ikke får flere avkom etter sin andre sesong i avl, enten fordi de ikke blir brukt, 

fordi de kastreres/eksporteres, prioriteres brukt i sporten, eller av andre grunner ikke er 

tilgjengelige.  

Det er kun 30 % av hingstene som er aktive i mer enn fem årganger, og de fleste av disse får 

relativt få føll (1-2) hver årgang. Tre hingster fikk 10 eller flere avkom den første årgangen, og 

deretter virket de ikke mer i avl. Når vi inkluderer første og andre årgang så er det minste 

antallet avkom etter hingstene 1 mens maks er 26.  

Av de 60 hingstene som er kåret i perioden 2002-2012 så er kun 24 stykker, 40 %, fremdeles 

tilgjengelig for de norske oppdretterne, dette i hovedsak grunnet død eller kastrering.  Av de som 

er tilgjengelige (ikke døde eller kastrert) er det kun 13 som hadde avkom født i 2013. 

Tabell 4 viser at mer enn femti prosent av avkom født etter hingster kåret i perioden 1992-2012 

er født etter at hingsten har hatt to sesonger i avl. Etter syv sesonger, det gjeldende utstillingsløp 

for hingst som vises som treårs og godkjennes for tre år for deretter å vises som femårs og 

godkjennes for fem år, er 90 % av avkommene født.  

Tabell 4. Antall hingster som er aktive vist i forhold til deres avkom født året etter kåring og 
påfølgende år.  

Sesong etter 
kåring 

Antall aktive 
hingster 

Antall avkom i 
sesong 

Kumulativt 
antall avkom 

Prosentandel avkom av total 
i perioden 

1 93 447 447 31,70 % 

2 50 294 741 52,60 % 

3 40 194 935 66,40 % 

4 27 109 1044 74,10 % 

5 21 96 1140 81,00 % 

6 17 80 1220 86,60 % 

7 16 53 1273 90,40 % 

8 12 42 1315 93,40 % 

9 10 37 1352 96,00 % 

10 7 17 1369 97,20 % 

11 3 16 1385 98,40 % 

12 4 16 1401 99,50 % 

13 3 4 1405 99,80 % 

14 1 1 1406 99,90 % 

15 1 2 1408 100,00 % 

 

 



 

 

I perioden 1992-2012 ble 34 hingster kåret for ett eller to år ved første gangs visning, mens 24 

hingster oppnådde å bli ferdig kåret ved første gangs visning. Av de 34 hingstene som fikk en 

begrenset kåring fikk 24 dette for en periode på to år, mens 10 fikk kåring for ett år. Av de 24 

som fikk kåring for to år var det 16 som fikk avkom i sin andres sesong, mens åtte ikke fikk avkom 

i denne sesongen.  

Elleve hingster møtte ikke inn til andre gangs visning og fikk dermed ikke fornyet sin kåringsgrad, 

mens 20 hingster fikk fornyet kåringsgrad for en lengre periode (5 år), mens tre hingster ble 

ferdig kåret ved andre gangs visning. Etter å ha fornyet kåringsgraden sin har ni hingster virket i 

avlen hvorav to kun virket det første året etter fornying. Syv hingster er kastrert, mens to ikke 

møtte til siste kåring, og mistet dermed kåringsgraden sin. Per 2013 er det syv hester som skal 

kalles inn til siste gangs visning tom 2018, og av disse er det kun to som har fått avkom (ett hver) 

etter at de fikk fornyet kåring for fem år. Det er fire hingster som har fått endelig kåring på 

bakgrunn av en tre trinns kåringsprosess, og tre av dem har fått avkom etter at de oppnådde 

endelig kåring.  

 

Oppsummering 
De fleste hingstene, med et par unntak, blir hovedsakelig benyttet kun de første par årene etter 

kåring. Flere av hingstene som kåres selges ut av landet etter kort tid, eller er ikke tilgjengelig for 

avl av andre årsaker. Totalt 21 hingster brukes ikke i avl etter kåring. Tredje gangs visning har i 

praksis ingen betydning i seleksjonsprosessen. Merk at for de yngste hingstene i datasettet er 

informasjon om bruk etter første år i avl ikke tilgjengelig da de ikke har rukket å virke lenge i 

avlen. 
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