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Teksten i denne rapporten er ført i pennen av Torunn Knævelsrud. Innholdet er i størst 

mulig grad faktabasert. Bakgrunnsstoffet er i stor grad hentet fra erfaringsbaserte artikler i 

Reiterrevue og enkelte andre seriøse tidsskrifter om ridesport. Vitenskapelige kilder er 

brukt i den grad utvalget har greid å finne det. Bildene er for det meste hentet fra 

Reiterrevue. Rapporten representerer på ingen måte den endelige sannhet om hva som er 

god hestevelferd, men er ment å være bakgrunn for ettertanke og videre arbeid med viktige 

spørsmål for å ivareta hestenes velferd og sportens omdømme på best mulig måte. 

Torunn Knævelsrud, leder for Hestevelferdsutvalget 

Oslo 31. januar 2016 
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HESTEVELFERD I RYTTERSPORTEN 

Den 21. august 2014 oppnevnte Forbundsstyret (FS) NRYFs hestevelferdsutvalg med 

følgende 10 medlemmer: Torunn Knævelsrud (leder og sekretær), Siril Helljesen, Lars 

Rasmussen, Marianne Heltzen, Stein Endresen, Anny Hilde Linden, Per Martens, Nina 

Johnsen, Jan Fredrik Furøy, Tonje Reiten. Medlemmene representerer bred kompetanse 

innen ridning, dømming og trening i flere grener, i tillegg til veterinærfaglig kompetanse og 

kunnskap om ryttersportens reglement og offentlig lovverk om dyrevelferd. 

Bakgrunn og mandat 

Bakgrunnen for utvalget var at NRYF over flere år har hatt fokus på hestevelferd. Dette har 

kommet til uttrykk gjennom kampanjer, kompetanseheving, den etiske koden RASK og 

konkurransereglementet. FS mente det likevel var på tide å samle ny og dypere kunnskap, 

og å ta på alvor signalene om at ryttersporten ikke sees på med blide øyne av resten av 

sportsverden.  

For å kunne anvende hesten på en etisk forsvarlig måte behøves detaljerte regler, basert på 

kunnskap om hvordan hesten fungerer, og hva som er rimelig å forlange av den. 

Utvalget fikk følgende mandat:  

å kartlegge bruk av treningsmetoder og utstyr innenfor NRYFs grener, for deretter å vurdere 

om dette er i tråd med god hestevelferd og etisk forsvarlig omgang med og bruk av hesten i 

idrett og i næring. Utvalget legger frem sin konklusjon for FS innen utløpet av 2015, og kan 

om ønskelig komme med anbefalinger til endringer i NRYFs regelverk eller andre tiltak, også 

fortløpende. 

Tilnærming 

Mandatet peker på høye ambisjoner om innhenting og analyse av kunnskap, og utvalget 

hadde behov for å tolke mandatet innenfor en realistisk ramme. Utvalget avgrenset først 

oppgaven mot tema som er godt regulert i lover og forskrifter – f.eks. krav til staller, forbud 

mot doping o.l. Det aktuelle lovverket vil likevel bli kort omtalt i denne rapporten. Utvalget 

ønsket at rapporten skulle være mest mulig basert på dokumentert kunnskap. Ett viktig tiltak 

var derfor å samle inn et best mulig faktagrunnlag. I tillegg må rapporten være basert på 

erfaringsbasert kunnskap. Vi avgrenset temaet til å omfatte utstyr (særlig sporer, hodelag, 

bitt og hjelpetøyler), treningsmetoder (særlig rollkur), blod på hesten i konkurranse, rytterens 

høyde/tyngde i forhold til hesten, kompetanse hos ryttere og trenere og hestens egnethet til 

den aktuelle bruken eller konkurranseformen (gemytt, helse, type). Det finnes dessverre lite 

forskningsbasert kunnskap om treningsmetoder og utstyr til hest (bortsett fra kunnskap om 

treningsfysiologi for å øke hestens styrke, hurtighet og utholdenhet). Utvalget har derfor ikke 

ambisjoner om å komme med alle svarene, men ønsker først og fremst å stille gode 

spørsmål og reise debatt. 

Mål for arbeidet 

Utvalget satte seg følgende mål:  

 skrive en rapport, som kan formidles gjennom NRYFs nettsider mv. 

 lage en presentasjon til en egnet konferanse eller seminar (vi hadde håpet det skulle 

bli på NRYFs 100-års jubileumskonferanse, men det lyktes ikke) 

 gi anbefalinger til FS om aktuelle tiltak 
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 gi innspill til reglementsendringer 

 skrive ytringer og informasjon om utvalgte temaer til NRYFs hjemmeside, Hestesport 

mv 

Hva utvalget har gjort så langt 

Utvalget har hatt ett fysisk møte høsten 2014. Vi har skrevet en artikkel til Hestesport om 

utvalgets arbeid. Vi har samlet kunnskap og vurderinger fra ulike kilder. Referanser er 

gjengitt i en “faktabank” som vedlegg til denne rapporten. Vi nådde dessverre ikke fristen for 

levering av rapporten til FS (overskredet med 1 mnd), og har foreløpig ikke fått presentert 

arbeidet for en større forsamling. 

 

RYTTERSPORTENS OMDØMME 

Hestevelferdsutvalget bør kunne bidra til å fremme ridesportens omdømme. Vi ønsker oss 

derfor en oversikt over hva slags kritikk som kommer til uttrykk i presse, sosiale medier og 

andre arenaer. Vi bør ha gode svar klare før spørsmålene kommer. I dag tar folk bilder hele 

tiden og sprer dem raskt på sosiale medier. Både bilder og videoopptak viser et lite utsnitt av 

virkeligheten, som ikke behøver å være hele sannheten. Det kan derfor være viktig å skaffe 

dokumentasjon for å kunne korrigere eller kommentere på en troverdig måte. Et eksempel er 

fra Danmark, der Dansk rideforbund allerede neste dag sendte en veterinær for å undersøke 

hesten etter at Andreas Helgestrand i sosiale medier ble kritisert for i vise frem en hest med 

«blå tunge» og sporesår. 

 Spørsmål:  

o Er NRYF i stand til å håndtere hendelser og medieoppslag som er negative for 

sporten på en rask og troverdig måte? 

o Hvordan kan NRYF ruste seg til å møte slike situasjoner på en god måte? 

Hvordan hindre hendelser som er negative for dyrevelferden og sportens omdømme? 

Vi må hele tiden bygge opp kompetanse: kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det må skje 

i hele organisasjonen og hos trenere, dommere og ryttere. Denne aktiviteten må først og 

fremst rette seg mot våre egne medlemmer, innen alle grener og på alle nivåer. 

Men vi må også prøver å nå ut over NRYFs medlemsmasse, fordi all bruk av hest påvirker 

ryttersportens omdømme. Norsk hestesenter (NHS), Det norske travselskap (DNT) og Norsk 

Jockey Klub (NJ) er naturlige partnere. 

Vi må justere norsk konkurransereglement om utstyr og konkurranseformer der det har 

betydning for hestevelferden, og arbeide for endring av FEIs reglement der vi mener det er 

nødvendig. 

 Anbefaling 

o NRYF bør ta kontakt med NHS, DNT og NJ for et felles arbeid for gode 

holdninger og omdømmebygging om hestevelferd. 
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Hvordan når vi ut? 

NRYFs hjemmeside og Hestesport er selvsagte arenaer for informasjon om velferdsmessig 

forsvarlig bruk og trening av hest. Gjennom disse kanalene når man ut til NRYFs egne 

medlemmer, i den grad stoffet blir lest. Men i dag bruker ungdommen heller sosiale medier. 

Informasjon gjennom slike kanaler spres også lettere utenfor NRYFs egen medlemsmasse. 

Utvalget kjenner ikke til i hvilken grad dette utnyttes i dag. 

Det aller viktigste er at nye ryttere får kunnskap og gode holdninger helt fra starten. Trenere 

og ridelærere har derfor et stort ansvar, både for hvordan de selv opptrer som forbilder, og 

for hva de lærer bort. Hestevelferd må derfor stå sentralt i utdanningen av trenere og 

ridelærere. 

Hestevelferd må også være en sentral del i utdanningen av teknisk personell. Dommere, 

stewarder mv må ha nok kunnskap, være «tøffe» nok og få god nok støtte fra NRYF sentralt 

til å kunne gripe inn for å avverge og avbryte dyrevelferdsmessig uforsvarlig ridning og 

håndtering av hester på stevneplassen. 

 Spørsmål: 

o Har NRYF en strategi for å nå ut med informasjon via sosiale medier? 

o Er utdanningen av trenere, ridelærere og teknisk personell lagt opp for å utvikle 

gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen hestevelferd? 

KUNNSKAPSBASEN 

Det er lite forskningsbasert kunnskap om betydningen av treningsmetoder og utstyr for 

hestens velferd. Treningsmetodene og utstyret er basert på erfaringsbasert kunnskap, som 

har utviklet seg gjennom flere hundre år. Der hvor det er lite faktabasert kunnskap, er det 

også et godt marked for nye «profeter» og «guruer». Det gjør seg særlig gjeldende der det er 

mange aktuelle utfordringer og den «klassiske» veien er lang, grundig og 

kunnskapskrevende, slik tilfellet er med ridning. Det dukker jevnlig opp nye aktører som har 

utviklet «revolusjonerende» og «nye» treningsmetoder, som skal basere seg på «naturlig» 

hesteatferd. Det er all grunn til å stille kritiske spørsmål til både kunnskapsbasen bak og 

effekten av slike metoder. Det er særlig viktig å rette blikket mot sikkerhet og dyrevelferd. Det 

har vært hevdet at hester kan utdannes og ris like godt uten sal og hodelag som med. Dette 

får stort sett stå uimotsagt. Sikkerhetsaspektet blir sjelden omtalt. Er «natural horsemanship» 

alltid så naturlig, eller er det snakk om å dominere hesten psykisk? Det er også blitt et stort 

marked for ulike typer bitt, hodelag og neseremmer som blir påstått å være mer hestevennlig 

og fungere bedre enn de klassiske modellene. 

 Viktige spørsmål: 

o I hvilken grad er det hestevennlige ved nye treningsmetoder og utstyrstyper 

dokumentert? 

o Flyttes oppmerksomheten vekk fra betydningen av gode rideferdigheter og over 

på tekniske løsninger? 
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Norsk lovverk 

Lov om dyrevelferd  

Dyrevelferdsloven har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr (§ 1). 

Loven fastslår at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for 

mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og 

belastninger (§ 3). 

Viktige bestemmelser i loven gjelder transport (§ 11), levemiljø (§ 23), tilsyn og stell (§ 24), 

avl (§ 25) og trening, fremvisning, underholdning og konkurranser (§ 26). Krav til transport er 

nærmere utdypet i forskrift om næringsmessig transport av dyr og forskrift om ikke-

næringsmessig transport av dyr. Forskrift om velferd for hest har mer detaljer om oppstalling, 

fôring og stell. 

Bestemmelsene om trening, fremvisning, underholdning og konkurranser er av spesiell 

betydning for bruk av hester til konkurranser. Både den som trener hester, den som bruker 

hester til fremvisning, underholdning og konkurranser, og den som arrangerer slike 

aktiviteter, har ansvar for hvordan aktiviteten skjer.  

- Hesten må være i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,  

- Hesten må ikke utsettes for eller være påvirket av midler eller behandling som kan gjøre 

aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig.  

- Hesten må ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og 

belastninger.  

Forskrift om forbud mot doping av hest har nærmere bestemmelser om dette og pålegger 

bl.a. arrangøren å ha og håndheve et dopingreglement. Kravet er oppfylt gjennom 

Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest, vedtatt av Idrettsstyret, og ved å 

bruke FEIs liste over forbudte stoffer og Det norske travselskaps karenstidliste. 

Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp gjelder bare ved totoløp. Mattilsynet 

arbeider med en mer generell forskrift om konkurranser med dyr. 

 Spørsmål: 

o Hvor godt kjent er dyrevelferdsloven og forskrifter av betydning for trening og bruk 

av hester i ryttersportsmiljøet? 

Norges rytterforbunds konkurransereglement og verdier 

Den internasjonale ryttersportsorganisasjonen FEI krever at alle som er involvert i 

internasjonale ryttersport, etterlever FEIs Code of Conduct og forstår og anerkjenner at 

hestens velferd til enhver tid må komme i første rekke.  

Dette prinsippet er nedfelt i NRYFs konkurransereglement. KR I § 114 – normer for 

ryttersporten: 

I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for 

konkurransehensyn eller kommersielle hensyn. 

Både KRI og grenreglementene har mange og detaljerte bestemmelser for å ivareta god 

hestevelferd i alle typer stevner. 

NRYFs verdier sier bl.a.:  
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All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse, 

ærlighet og dyrevelferd. 

Dette kommer til uttrykk gjennom levereglene RASK 

Respekt 

Ansvarlighet 

Sikkerhet 

Kunnskap 

 

 Anbefaling: 

o NRYF må arbeide kontinuerlig med å gjøre reglementets bestemmelser av 

betydning for hestevelferd kjent og forstått hos alle ledere, utøvere, trenere og 

teknisk personell innen ryttersporten.  

o Det samme gjelder for NRYFs verdier. 

Vurdering av hestens velferd 

Før vi kan vurdere effekten av treningsmetoder og utstyr på hestens velferd, må vi vite hva 

begrepet «dyrevelferd» innebærer, og hvordan den kan måles. Det finnes ikke én 

allmenngyldig definisjon av dyrevelferd. 

Brambellkommisjonen 

For husdyr legges gjerne «de fem friheter» utformet av den engelske Brambellkommisjonen 

(1965) til grunn: 

1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring 
2. Frihet fra unormal kulde og varme 
3. Frihet fra redsel og stress 
4. Frihet fra skader og sjukdom 
5. Frihet til å utøve normal atferd 

Punkt 3 om frihet fra redsel og stress har mest tydelig relasjon til effekten av treningsmetoder 

og utstyr til hester. 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)  

NMBU har gitt følgende definisjon:  

Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som 

følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø.  

Miljøet er i denne sammenheng treningsmetodene og utstyret det blir utsatt for. NMBU 

understreker at fravær av negative forhold ikke er nok til å gi god dyrevelferd. Dyret trenger 

også positive opplevelser. 

Den internasjonale dyrehelseorganisasjonen OIE 

Definisjonen til OIE starter slik:  

Dyrevelferd betyr hvordan dyret mestrer forholdene det lever under. 

God velferd innebærer bl.a. at det er friskt og fritt for skader og smerte. 
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Velferdsindikatorer 

For å kunne gi en faglig holdbar vurdering av effekten av treningsmetoder og utstyr på 

hestens velferd, må man bruke såkalt «dyrebaserte velferdsindikatorer» (Animal Welfare 

Indicators). Slike indikatorer er objektive og målbare funn hos det enkelte dyret, som sier noe 

om dyrets egen opplevelse av sin velferd. To EU-finansierte forskningsprosjekt (Welfare 

Quality ® og AWIN) har dokumentert vitenskapelig at det finnes egnede dyrebaserte 

velferdsindikatorer, og under AWIN er det utarbeidet en protokoll for vurderingen av 

velferden hos hester. Protokollen omhandler ikke trening, konkurranser og utstyr direkte, 

men er høyst relevant for å vurdere hestens generelle velferdsnivå på en objektiv måte. Den 

viser bl.a. hvordan man kan vurdere tegn på smerte hos hesten. 

Det er lettest å påvise og måle negative velferdsindikatorer. Det kan være både fysiske funn 

som sår og andre skader, fysiologiske funn i blodprøver, og atferdsmessige avvik. Sår og 

skader er det ofte lett å påvise og vurdere som uakseptabelt. Sporesår og blod fra munnen 

er typiske eksempler på akutte funn. Mer kroniske skader f.eks. på grunn av bisling kan det 

være vanskeligere å påvise. Blodprøver for å påvise negative effekter av treningsmetoder og 

utstyr er bare aktuelt i forskningssammenheng. Atferd som skyldes stress, smerte eller frykt, 

kan det noen ganger være lett å kjenne igjen, andre ganger ikke. Dessverre er det ikke 

uvanlig at hester blir straffet for slik negativ atferd, fordi rytteren og treneren mangler 

kunnskapen som skal til for å «lese» hesten og forstå hvorfor hesten oppfører seg slik. Både 

spenninger, motstand, aggresjon og apati kan være tegn på stress, smerte og frykt. 

Avstraffelser vil ikke løse problemet, men heller føre inn i en ond sirkel og gi dårlig 

dyrevelferd.  

Men det er ikke sikkert hestens reaksjoner er særlig tydelige. Det er dokumentert at 

ansiktsuttrykket hos både hester og andre dyr kan si noe om hvor mye smerte dyret 

opplever, og hesten kan gjennom andre tegn fortelle om hvor smerten sitter. Positive 

velferdsindikatorer kan være utforsking av omgivelsene, lek, kroppsholdning og 

forventningsfull atferd. De som håndterer hestene, må kunne kjenne igjen slike tegn for å 

kunne tolke hestens reaksjoner og ta hensyn til dem. 

 Anbefaling: 

o Kunnskap om normal atferd hos hest og om dyrebaserte velferdsindikatorer bør 

inngå som viktige elementer i utdanningen av trenere, ryttere og teknisk personell 

i ryttersporten. 

 

FEI har gjennomført undersøkelser av eller arbeider med flere aktuelle 

problemstillinger: 

Hyper- og hyposensibilitet 

Hypersensibilitet betyr økt følsomhet. Årsaken kan være naturlig (skade, hudinfeksjoner o.l.) 

eller påført. Kunstig hypersensibilisering av pipa ved hjelp av irriterende stoffer o.l. kan 

brukes for å få spranghester til å hoppe høyere og mer forsiktig over hinder. Metoden er i 

strid med hensynet til hestens velferd og fair play, og den er forbudt etter dopingforskriften. 

Hyposensibilitet betyr nedsatt følsomhet. Kunstig hyposensibilisering ved kirurgisk eller 

medikamentell nervesnitting eller injeksjon av bedøvende stoffer kan brukes for å oppheve 

smerte i hestens ben eller rygg. Metoden er i strid med hensynet til hestens velferd og er 

forbudt etter dopingforskriften. 
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FEI har utviklet en protokoll for undersøkelse av hyper- og hyposensibilitet av hestens ben 

på ridestevner, men den er ikke tatt i bruk på nasjonale stevner i Norge. 

Overbøying (“Rollkur”) 

Rollkur har vært en svært omdiskutert treningsmetode for dressurhester de senere årene. 

FEIs dressur- og veterinærkomite gjennomførte i 2006 en work shop med ca 50 inviterte 

deltakere for å diskutere metoden. De ble enige om følgende definisjon: 

"Hyperflexion of the neck is a technique of working/training to provide a degree of 

longitudinal flexion of the mid-region of the neck that cannot be self-maintained by the horse 

for a prolonged time without welfare implications.” 

"There must be an understanding that hyperflexion as a training aid must be used correctly, 

as the technique can be an abuse when attempted by an inexperienced/unskilled 

rider/trainer." 

(Hyperfleksjon av halsen er en arbeids-/treningsteknikk for å frembringe bøy i 

lengderetningen av midtre del av halsen, som hesten selv ikke kan opprettholde lenge av 

gangen uten negativ effekt på velferden. Man må forstå at hyperfleksjon som et 

treningsmiddel må brukes på korrekt måte, ettersom teknikken kan innebære mishandling 

hvis det utføres av en uerfaren rytter/trener.) 

 

 

Delegatene var enige om at hesten ikke må settes under press med verken denne eller 

andre treningsmetoder. Slike treningsverktøy krever at rytteren og treneren forstår metoden 

godt og bruker den på riktig måte, og hensynet til hestens velferd må alltid settes først. 

Bevisene som ble lagt frem under workshopen, tydet på at metoden, korrekt utført, ikke 

medfører dyremishandling, negativ effekt på hestevelferden eller kliniske bivirkninger. Men 

feilaktig utført er det alvorlig bekymring for dårlig velferd og mulig klinisk skade, som også 

kan påvirke hestens prestasjoner negativt. Møtedeltakerne var enige om at det var et klart 

behov for regler slik at FEIs stewarder kan gripe inn og hindre feilbruk av metoden i alle 

rytterdisipliner. Veterinærkomiteen ble bedt om å identifisere hva slags forskning det var 

«Rollkur» eller hyperfleksjon er en omstridt treningsform i dressur. Negativ effekt på hesten 

til venstre kan leses av ansiktsuttrykket (bilde til høyre fra FEIs rapport).  
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behov for for å få fastslått entydig hvorvidt det er et velferdsproblem eller ikke knyttet til 

treningsmetoder med hyperfleksjon.  

 

 Kommentar 

o Det ligger ingen informasjon på FEIs hjemmeside om at det nevnte 

forskningsbehovet er identifisert, eller at forskning er gjennomført. 

o Så vidt hestevelferdsutvalget kjenner til, er rollkur ikke i utbredt bruk i Norge.  

 

Andre undersøkelser gjennomført av FEI 

FEI har også gjennomført en studie om underlag for konkurranser og trening (Footing study), 

en om tidsløp for påvisning av legemidler etter behandling (Detecting times), og en om 

betydningen av varme og luftfuktighet under trening og konkurranser (Heat and Humidity), 

men disse mener utvalget faller utenfor omfanget for denne rapporten. 

The International Society for Equitation Science (ISES)  

ISES er en non profit-organisasjon som har som mål å fremme forskning om trening av 

hester for å fremme hestevelferden. ISES arbeider med å belyser effekten av negativ 

forsterkning og tilvenning i læringsprosessen, vurderer behov for å måle påvirkninger fra 

rytteren som kan ha negativ effekt på hestevelferden, og gir kunnskap til ryttere om hvordan 

de best kan anvende kjerneprinsippene i læringsterorien. ISES gir bl.a. råd til FEI og har 

utviklet en Code of Conduct på oppdrag fra World Dressage Masters – en konkurranseserie 

på CDI5*-nivå for verdens beste dressurryttere. Denne CoC oppsummerer råd og kunnskap 

av mer generell karakter, men viser også til en mer konkret uttalelse om neserem. Denne er 

omtalt under avsnittet om nesebånd. 

KOMPETANSE HOS LEDERE, RYTTERE, TRENERE OG TEKNISK PERSONELL 

Med begrepet «kompetanse» mener vi kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kompetanse 

er helt avgjørende for den hestevelferdsmessige effekten av alle typer treningsmetoder og 

utstyr. 

Treningsmetoder for utdanning av ride- og kjørehester er i liten grad vitenskapelig 

dokumentert, men basert på erfaring. Det finnes mange bøker (og filmer) der både 

anerkjente trenere og nye «guruer» beskriver sine metoder. Det foregår systematisk 

utdanning av trenere, beridere og ryttere ved kjente læresteder i mange land, basert på 

skriftlig materiale og overleverte tradisjoner, men også opplæring i «nye metoder». Effektene 

på og vurderingen av hestevelferden bør inngå som en vesentlig del av utdanningen, uansett 

hva målet måtte være. Lesere og elever bør bruke sin kritiske sans og stille spørsmål til både 

etablerte og nye metoder. 

Det finnes en mengde utstyr på markedet som på ulike måter hevder å gjøre treningen og 

bruken av hesten enklere. Ikke alt er like hestevennlig. Ikke noe av det utstyret som er tillatt i 

konkurranse i hht til KR, vil i seg selv påføre hesten fysisk eller mental skade eller lidelse, 

men utstyret kan utgjøre en større eller mindre risiko for skade eller lidelse. Derfor bør listen 

over påbudt og tillatt utstyr i ulike disipliner og på ulikt klassenivå være tilpasset den risikoen 

utstyret kan utgjøre, avhengig av selve aktiviteten og av kravet til rytterens og hestens 

ferdigheter.  
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Selv korrekt tilpasset utstyr med lav iboende risiko for å påføre hesten skade eller lidelse kan 

være negativt for hestens velferd i ukyndige hender. Gode rideferdigheter med en balansert 

og smidig sits og god følelse for hestens reaksjoner på innvirkningene og treningsarbeidet er 

derfor svært viktig for å ivareta god hestevelferd. En ubalansert rytter som dunker hesten i 

ryggen, sparker med sjenklene og napper med tøylene, vil åpenbart påføre hesten skade og 

lidelse, uavhengig av hva slags utstyr han bruker. Men skaden vil selvfølgelig bli større ved 

bruk av bitt og sporer som krever rolige sjenkler og en myk og følsom hånd. 

Kompetanse innebærer også kunnskap om effekten av ulike typer trening og utstyr, og at 

treneren og rytteren har tilstrekkelig innsikt i sine egne, elevens og hestens ferdigheter, 

følsomhet og utdanningsnivå. Den positive treningseffekten på hesten kan best vurderes ut 

fra om de seks trinnene i utdanningsskalaen blir oppfylt:  

Takt, løsgjorthet, kontakt til bittet, schwung, retthet og samling (KR IV § 410.2). 

Selv om utdanningsskalaen står i dressurreglementet, er den like relevant for alle 

ryttergrenene. «Eksamen» skjer i ridekonkurranser, i form av plasseringer og eventuelt 

karakterer og kommentarer fra dommerne. Selv om verken gode eller dårlige 

konkurranseresultater behøver å ha direkte sammenheng med dyrevelferden, er det 

sannsynlig at en hest som beveger seg taktmessig og løsgjort med rolig aksept av bittet, 

opplever bedre velferd enn en spent hest med gapende munn. Dommere må derfor kunne 

kjenne igjen tegn på dårlig dyrevelferd og trekke for slike utslag i sin bedømming der det er 

relevant. I mer alvorlige tilfelle må dommeren avbryte rittet og eventuelt ilegge sanksjoner. 

Det gjelder selv om situasjonen skyldes dårlige rideferdigheter og ikke bevisst negativ 

behandling av hesten. På samme måte må stewardene ha kunnskap og bruke sin myndighet 

på oppvarmingsbanen og andre steder på stevneplassen. 

 Hestevelferdsutvalget mener at satsing på kompetanse hos alle som er involvert i trening 

og bruk av hest, er det viktigste tiltaket for å ivareta velferden for hestene på en god 

måte. Det gjelder både kunnskap om hestens naturlige atferd og reaksjonsmønstre ved 

positive og negative påvirkninger, korrekt og hestevennlig trening og ridning, og riktig 

bruk av hestevennlig utstyr. 

UTSTYR 

På bakgrunn av Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd anmodet 

Mattilsynet i 2006 de fire hestesportsorganisasjonene Det norske travselskap (DNT), Norsk 

Jockey Klub (NJ), Norges rytterforbund (NRYF) og Norsk hestesenter (NHS) om å utarbeide 

en veiledning for fornuftig bruk av ulike korreksjons- og hjelpemidler under temming og 

trening av hester. Arbeidsgruppen ble ledet av Hans Kolbein Dahle fra NHS. Nina 

Rasmussen og Odd Magnus Knævelsrud deltok fra NRYF. «Veiledning i bruk av hjelpe- og 

korreksjonsmidler ved temming og trening av hest» ble levert november 2007. Den gir 

kortfattede omtaler av ulike forhold som spenner fra oppstalling, saltøy og pisk til belønning, 

pusseutstyr og sko. For hvert punkt er det gitt en kort beskrivelse av utforming av og formål 

med utstyret, fulgt av en advarsel mot feilaktig bruk. Til slutt gir veilederen følgende tilrådning 

til myndighetene: «Det er viktig at det settes fokus på bruk av hjelpe- og korreksjonsmidler 

for temming og trening av hest for å oppnå fremgang i arbeidet med god hestevelferd.» 

Veilederen er å finne på hjemmesiden til Norsk Hestesenter, men ikke på rytter.no. 

Utstyr kan deles inn i aktivt utstyr og passivt utstyr. Effekten av aktivt utstyr er avhengig av 

hvordan rytteren bruker det. Bitt, pisk og sporer må i hovedsak kunne regnes som aktivt 

utstyr. Hodelag og neseremmer er i hovedsak passivt utstyr. Men det finnes også «aktive» 

hodelag og neseremmer som erstatter eller bidrar til effekten av bittet. Hjelpetøyler kan virke 
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både aktivt og passivt, avhengig av om rytteren kan påvirke effekten mens han rir, og om 

han benytter seg av denne muligheten – f.eks. stående martingal kontra gramantøyler 

(glidetøyler). Når vi skal diskutere effekten utstyret har på hestens velferd, må vi ta 

utgangspunkt i at utstyret er korrekt tilpasset hesten.  

Som allerede nevnt, er det vanskelig å vurdere effekten av utstyret helt løsrevet fra rytterens 

kompetanse. God kompetanse er nødvendig for å velge riktig utstyr til den enkelte hesten og 

rytteren og for den aktuelle situasjonen, og for å tilpasse det riktig. Men når utstyret først er 

på plass, er effekten av passivt utstyr lite påvirket av rytterens ferdigheter. For aktivt utstyr er 

derimot både rytterens kunnskap, ferdigheter og holdninger helt avgjørende for effekten av 

utstyret. Det vi skal diskutere her er derfor risikoen for at utstyret kan medføre dårlig 

hestevelferd. 

Bitt, hodelag og neserem 

Munnen, leppene og neseryggen er svært følsomme deler på hestens kropp. En frisk munn 

er viktig for hestens fôrinntak og dermed for hestens velferd. Bislingen har til hensikt å 

kontrollere hesten under ulike forhold ved å påvirke følsomme strukturer i munnen eller på 

hodet, og risikoen for dårlig dyrevelferd er sannsynligvis større enn ved andre typer utstyr. 

Likevel finnes det nesten ikke forskningsbasert kunnskap innen temaet. Det meste er basert 

på erfaring eller påstander i kommersielle lanseringer av nytt utstyr. Det er spesielt grunn til å 

være kritisk der påstander om positive effekter av utstyret fremsettes av produsenten eller i 

artikler som er lenket til tilbud om kjøp. Uavhengige og mest mulig vitenskapelige vurderinger 

er nødvendig hvis konklusjonene skal være troverdige. 

Det har vært mye diskusjoner omkring bitt, hodelag og neserem de senere årene, særlig 

rettet mot dressursporten Det er kanskje to retninger som særlig har påvirket denne 

diskusjonen: Ideen om «klassisk ridning», og ideen om at alt skal være «naturlig». (jf 

«Natural Horsemanship»). 

«Bittløst» blir gjerne omtalt som mest hestevennlig. Samtidig lanseres det ulike typer bitt, 

hodelag og neseremmer som kur mot alle slags problemer med hestens aksept av bittet. Det 

er derfor grunn til å spørre: Er noen bitt mer hestevennlige enn andre? Er bittløst mer 

hestevennlig? Hvilken betydning har neseremmen for hestens velferd? Finnes det hodelag 

som er mer hestevennlige enn andre? Hvilke kriterier legges i så fall til grunn? Og kan noe 

av dette underbygges med vitenskapelige fakta? 

Bitt 

Bittet er ment å virke mot tungen, ladene og munnviken, men kan også trykke mot ganen og 

tennene. For sterkt trykk mot ladene fører lett til skader og smerter i slimhinnen og knokkelen 

under. Sår og skader i munnslimhinnen, leppene og tungen er vanlige funn ved 

veterinærundersøkelse av hester. Alle typer skader i bløtvevet i munnen er svært smertefulle 

og fører til motstand eller annen uønsket atferd hos hesten. 

Dessverre er det lite vitenskapelig kunnskap å finne om den hestevelferdsmessige effekten 

av ulike typer bitt. Én utfordring er å designe en stor nok standardisert undersøkelse der 

effekten av rytterens ferdigheter ikke gir utslag. Det er også mange typer bisling og mange 

variabler å teste ut. Det er imidlertid gjort noe arbeid over dette på Island. Her er hestetypen 

og konkurranseformene veldig standardiserte, og de store konkurransene egner seg godt for 

vitenskapelige undersøkelser. En artikkel i tidsskriftet Acta Veterinaria Scandinavia beskriver 

skader i munnen hos islandske konkurransehester, basert på en helseundersøkelse utført i 

2012 (http://www.actavetscand.com/content/pdf/s13028-014-0040-8.pdf). Skader i munnen, 
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særlig i kjevebenet i underkjeven på grunn av trykk fra bittet, var et vanlig funn og kunne 

settes i sammenheng med bruk av stangbitt med tungebue. Det kom også en rapport i 2014, 

som bygger på undersøkelser foretatt på konkurranse- og avlshester under de to 

landsomfattende stevnene Landsmót hestamanna og Islandsmót i hestaíϸróttum 

(http://www.mast.is/library/Eftirlitsskyrslur/ReportVeterinarycontrolHorses2014.pdf). Funnene 

førte til at Mast (det islandske mattilsynet) uttalte at bittet var i strid med dyrevelferdsloven, 

og bittet ble forbudt i konkurranse på Island i 2014. De senere årene har det vært en 

nedgang i skadene i munnviken, kinnene og kjevebenet i ladene på islandske 

konkurransehester. Det tilskrives delvis endrede holdninger hos rytterne, delvis forbudet mot 

det nevnte bittet. Hestevelferdsutvalget er også kjent med at islandske forskere har planlagt 

en studie for å identifisere kritiske trykkpunkter ved ulike typer bitt, hvordan bittene virker på 

hestens tunge, og hvilke naturlige reflekser bittene utløser når de plasseres i munnen på 

hesten.  

Det er publisert flere gode artikler i tyske Reiterrevue (f.eks. nr 6/2012) og danske 

Ridehesten (f.eks. nr 7/2015), som i det minste gir et godt grunnlag for egne meninger om 

effekten av ulike typer bitt. 

        

 

    

Effekten på hesten av bittet er avhengig av både bittet og rytteren. Det gjelder like mye for et 

enkelt trinsebitt for en mer avansert kandar.  
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Underlig nok har diskusjonen om bitt særlig dreid seg om dressurridning. I denne grenen er 

bislingen strengt regulert, og hestens aksept av bittet er et svært viktig grunnlag for 

vurderingen av ekvipasjens prestasjoner. Diskusjonen går særlig på om kandar bør bli frivillig 

også i de høyere klassene. Påstanden er at det vil være bedre for både hest og rytter.  

Stangbittet er ment til å finjustere tøylehjelpen med små innvirkninger fra rytterens hånd og 

fremme lett kontakt fra hestens side. Det krever gode rytterferdigheter å ri på kandar. 

Dessverre ser man ofte ryttere som bruker stangbittet som «brems», og effekten av bislingen 

blir motsatt av hensikten. Da blir spørsmålet om feilen ligger hos bittet eller hos rytteren. 

Frem til nå har kandar vært obligatorisk f.o.m. klasse MB, med noen få unntak. For noen tiår 

siden var det krav om kandar i LA. Det er naturlig at denne bislingen er flyttet opp til klasser 

med begynnende samling. I alle FEIs program f.o.m. jr (MB) – med unntak for det innledende 

programmet – er bislingen kandar. Fra 2016 blir kandar frivillig i nasjonale MB-programmer. 

Hittil har vurderingen vært at ridning på kandar tilhører ferdighetene en riktig utdannet hest 

og rytter på høyere nivå skal beherske. NRYF har så langt valgt å holde seg strikt til FEIs 

reglement for å gjøre overgangen til start i internasjonale stevner så smidig som mulig. FEI 

arbeider etter det hestevelferdsutvalget kjenner til med en gjennomgang av reglene for 

hestens utstyr. 

Bittløse hodelag  

Bittløse hodelag blir gjerne oppfattet som mer hestevennlige enn hodelag med bitt. Det 

utøves et visst trykk mot bl.a. NRYF for å tillatte bittløse hodelag i dressurkonkurranser. 

Utvalget kjenner ikke til noen vitenskapelig dokumentasjon av hvorvidt bittløst er mest 

hestevennlig eller ikke. Reiterrevue har imidlertid to ganger gitt en bred omtale av bittløse 

hodelag (nr 6/2011 og nr 10/2014). Hestevelferdsutvalgets vurderinger bygger på disse to 

artiklene.  

          

To artikler i Reiterrevue nr 6/2011 og 10/2014 har grundige omtaler av bittløse hodelag. 

Forsidebildene viser to typer med ganske ulike effekt.  
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Opprinnelig ble bittløse hodelag brukt til å forberede hestene til å gå med rene stangbitt, der 

rytteren holder begge tøyler i én hånd. Denne mauriske/spanske ridestilen kjenner vi igjen fra 

dagens westernridning. Omtalen her gjelder for klassisk/engelsk ridestil. 

I tillegg til å være hestevennlig bør hodelaget/bislingen gi rytteren tilstrekkelige mulighet til å 

påvirke og kontrollere hesten på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.  

Det finnes mange utgaver av bittløse hodelag, men de fleste har det til felles at de trykker 

mot neseryggen og klemmer rundt overkjeven og underkjeven når rytteren tar i tøylene. 

Noen presser også mot hestens nakke. Smal neserem gir skarpere effekt. Hackamore har 

stangeffekt og kan være en temmelig skarp bisling. Andre typer gir bare svake innvirkninger 

og krever derfor en lydig hest og fine og presise sjenkel- og vekthjelpere.  

Tannproblemer, tungefeil og avveksling i treningen nevnes som gode grunner til velge 

bittløse hodelag. Samtidig slås det fast: Bittløst er ikke nødvendigvis hestevennlig! Med noen 

typer er det mulig å utøve stort trykk mot den ømfintlige neseryggen. Hestemunnen er 

riktignok også svært følsom, men ved hjelp av tungen og den bevegelige underkjeven kan 

hesten lettere tilpasse seg innvirkningene fra bittet. Noen bittløse typer krever spesielle 

rideteknikker og er ikke egnet for amatører. Tøylene får mindre nyansert effekt uten bitt, og 

det kan være vanskelig å arbeide hesten dressurmessig med stilling, bøying og holdning. For 

flere typer må tøyleinnvirkningen gis gjennom impulser, fordi vedvarende tak i tøylene kan 

utløse smerte eller gjør hesten «død» for tøylehjelpen. Ekte kontakt til tøylen (tysk 

«Anlehnung») i den form som etterstrebes i dressurridning, er knapt mulig med bittløse 

hodelag. Det hindrer ikke at dyktige ryttere kan ri sine velutdannede dressurhester på 

høyeste nivå også bittløst. I sprangkonkurranser er særlig hackamore vanlig, ofte i 

kombinasjon med trinsebitt. Treningen foregår likevel ofte med bitt. I distanseritt, der 

«Anlehnung» ikke er aktuelt, er bittløse hodelag vanlig. 

Aktuelle spørsmål er om hesten kan «gå til bittet» uten bitt i munnen, om hesten kan 

utdannes like godt, og om hesten holder seg like følsom for rytterens hjelpere over tid. Tyske 

toppryttere og –trenere som blir intervjuet i de nevnte artiklene, har ulike svar på dette. De er 

likevel enige om at rytterne bør legge mer vekt på sine egne rideferdigheter enn på utstyret – 

dårlig ridning blir ikke bedre av bittløse hodelag. I gale hender kan bittløst utstyr være like 

negativt for hestens velferd som hodelag med bitt. 

Neserem 

Neseremmens oppgave på hodelag med bitt er å hindre at hesten gaper for å undra seg 

bittet. I ridesporten har vi fire hovedtyper:  

- lav (hannoveransk) neserem, som spennes nedenfor bittet 

- høy (engelsk) neserem, som spennes ovenfor bittet 

- kryssneserem, som går som et åttetall gjennom en lærbit over neseryggen og spennes 

både ovenfor og nedenfor bittet 

- Aachengrime, som er en høy neserem med en ekstra rem gjennom en løkke på 

neseryggen som spennes nedenfor bittet. 

Det har etter hvert kommet også andre varianter inn i sporten, og i flere grener er det frivillig 

å bruke neserem i konkurranse. 

Effekten på hesten beror på hvor neseremmen ligger over neseryggen, og hvor hardt den 

strammes. Bredden på og materialet i neseremmen, og eventuell polstring, har også 

betydning. Dersom remmen ligger løst, får den ikke tilsiktet virkning og er mest til pynt. For 
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stram neserem kan påføre hesten ubehag og skader, og den kan skape motstand så den 

virker mot sin hensikt. En stram rem kan presse slimhinnen på innsiden av kinnene mot 

jekslene og tilsynelatende gjøre hesten mer følsom for bittet. Men samtidig hindrer remmen 

den naturlig bevegelsen av tungen og underkjeven slik at hestens naturlige støtte på bittet 

hemmes. Blodgjennomstrømningen i området kan hemmes, og hesten kan komme i en 

konstant stressituasjon. En stram lav neserem vil klemme mot den nedre, myke delen av 

nesegangen og hindre fri passasje av luft. Over tid kan en stram rem lage et søkk i 

nesebenet eller nesebrusken. En så kraftig påvirkning av benstrukturer, brusk og 

underhudsvev gir åpenbart dårlig hestevelferd. 

Bøyler, kjeder og knotter av metall eller annet hardt materiale kan gjøre neseremmen til et 

temmelig skarpt hjelpemiddel. Slikt utstyr er i handelen og ikke eksplisitt forbudt i NRYFs 

gjeldende grenreglementer, men må regnes som uforsvarlig. 

En neserem som er stramt spent eller på annen måte gir ekstra press mot neseryggen eller 

rundt kjevene, kan nok maskere uønsket atferd hos hesten, men lærer den ikke å søke 

naturlig støtte på bittet. Neseremmen er derfor et viktig sjekkpunkt for stewardene i 

forbindelse med konkurranser. Måleinstrumenter til dette bruk har vært etterlyst, men er ikke 

tatt i bruk. 

Det finnes noen nyere vitenskapelige artikler om effekten av neseremmen. ISES har gitt en 

uttalelse basert på noen artikler (www.equitationscience.com/restrective-nosebands). ISES 

viser til den gamle regelen om at det skal være plass til to fingre under neseremmen, men 

påpeker at det ikke har vært nærmere angitt verken hvor tykke fingre det er snakk om eller 

hvor de skal plasseres. ISES anbefales at pekefinger og langfinger hos en voksen person 

skal kunne føres inn under neseremmen midt på hestens neserygg. En slik stramming vil gi 

hesten mulighet for å uttrykke konfliktatferd, i tråd med prinsippene om etisk hestesport, men 

ikke bevege underkjeven fritt. ISES anbefaler også å utvikle et måleinstrument til dette, noe 

FEI så langt ikke har fulgt opp.  

De norske grenreglementene har regler om hvilke typer neserem som er tillatt, men har 

ingen harmonisert omtale av materialer, utforming og stramming. 

     

Denne neseremmen er så stram at den tydelig 

trykker inn den bløte delen av hestens nese. Det 

har åpenbart negativ effekt på hestens velferd. 

http://www.equitationscience.com/restrective-nosebands
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Reglementene om bitt, hodelag og neseremmer 

I sprang er regelverket om bisling svært åpent. Hodelaget må være sikkert, gi tilstrekkelig 

kontroll over hesten og ikke kunne påføre hesten skade. Ellers er bislingen fri med noen få 

unntak. Overdommeren kan nekte bruk av bitt som kan skade hesten. Tøylene skal være 

festet til bittet (bittene), deltatøyler eller direkte til hodelaget. Regelverket for ponniklasser er 

strengere og mer detaljer, og doble bitt er ikke tillatt. 

I feltritt er bislingen trinse t.o.m. CNC* og valgfritt trinse eller kandar i høyere klasser. I 

ponniklasser er bislingen alltid trinse. I terreng- og sprangprøven er bislingen i prinsippet fri, 

med noen unntak. For ponni er hackamore, doble bitt, stangbit og bittløst hodelag forbudt. 

I Mounted Games er kun trinsebitt tillatt og bittløse hodelag forbudt. 

I voltige er det tillatt med trinsebitt eller kapsun. Tillatte bittyper og neseremmer er nærmere 

beskrevet. 

I distanseritt er bisling i prinsippet fri. Det skal benyttes hodelag, med eller uten bitt, som gir 

rytteren god kontroll over hesten. Gags og hackamore er tillatt. Hjelpetøyler er forbudt med 

unntak av løpende martingal. Tøyler må være festet til bittet eller direkte i hodelaget. 

I kjøring er bislingen i prinsippet fri, men bittløse hodelag er ikke tillatt. Binding av tungen er 

nevnt som ikke tillatt. 

Vi ser at regelverket varierer mye mellom grenene. Generelt sett er kravene strengere for 

ponniklasser enn for hesteklasser. Det gjelder både hodelag, neseremmer og bitt. 

Forskjellene kan skyldes både tradisjon, hestens aksept av bittet som bedømmingselement, 

behovet for kontroll over hesten, og ulikt syn mellom regelmakerne. Det er ikke alltid like lett 

å få øye på de hestevelferdsmessige vurderingen bak regelverket. Vi vurderer det slik at den 

største risikoen for hestevelferdsmessig negative følger av bislingen er å finne i 

sprangkonkurranser for hest. Det skyldes den åpne reguleringen kombinert med 

bedømmingsmetoden, samtidig som konkurransens natur innebærer risiko for mye bruk av 

tøylene fra rytteren. Det kan være vanskelig for dommerne å stoppe ryttere som ikke har 

tilstrekkelige ferdigheter til å bruke bislingen på hestevelferdsmessig forsvarlig måte. I feltritt 

er reglementet minst like åpent, og det peker på behovet for kontroll over hesten i 

terrengprøven. I feltritt er imidlertid både sprangbanen og terrengbanen langt mindre teknisk 

krevende enn banene i rene sprangkonkurranser, og vi antar at det mindre risiko for 

dyrevelferdsmessig uforsvarlig bruk av bislingen enn i sprang. 

 Vurdering 

o Hestevelferdsutvalget finner det ikke dokumentert at bittløse hodelag i seg 

selv er mer hestevennlig enn hodelag med bitt. I begge tilfelle er både 

utformingen av hodelaget/bittet og bruken av det avgjørende for 

hestevelferden. 

o Tilgjengelig kunnskap tilsier at bittløse hodelag ikke gir samme mulighet for 

dressurmessig utdanning av hesten og «Anlehnung» som bitt. 

 

 Anbefaling 

o Det bør vurderes om reglene om bisling i lavere klasser i sprang bør bli 

strengere, og minst like strenge som for ponniklasser. 

o Det bør ikke åpnes for bittløse hodelag i dressurkonkurranser. 
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o Alle grenreglementene bør har regler om utforming, materialer og stramming 

av neseremmer, som er harmonisert så langt det er mulig. 

Hjelpetøyler 

Med hjelpetøyler menes her tøyler som har ett eller flere fysiske fester et sted på hesten som 

kommer i tillegg til eller istedenfor rytterens hånd. Bortsett fra innspenningstøyler i voltige, og 

glidende martingal i sprang, feltritt (ikke dressurprøven) og distanseritt, er hjelpetøyler 

forbudt i konkurranser. Reglene om bruk av hjelpetøyler på oppvarmingsbanen varierer 

mellom grenene. En korrekt tilpasset glidende martingal har ingen effekt når hesten går i 

riktig form og omtales ikke nærmere her. 

 

Utvalget kjenner ikke til noen forskningsbasert kunnskap når det gjelder positive og negative 

effekter av hjelpetøyler. Vurderingen av slike hjelpemidler må derfor basere seg på generell 

rideteori og erfaringsmessig vurdering fra erfarne ryttere og trenere. Det tyske 

ridesportsmagasinet Reiterrevue har i nr 3/2012 en omfattende artikkel om ulike typer 

hjelpetøyler og innspenningstøyler. Der pekes det på tre viktige bruksområder: 

- For uerfarne ryttere kan hjelpetøyler som virker uavhengig av rytteren, gi hesten 

nødvendig støtte til å gå i en form som lar rytteren utvikle sin sits og rytterfølelse uten å 

forstyrre hesten unødig. 

- Ved longering erstatter hjelpetøyler rytterens hånd og kan hjelpe hesten til å gå i ønsket 

form. 

- Ved utdanning av unghester kan hjelpetøyler lære hesten å søke frem og ned og finne 

sin form og balanse. 

 

Ved ulike typer problemer kan hjelpetøyler også hjelpe hest og/eller ryttere til å finne en god 

og balansert form, og riktig sits og innvirkninger. Det er likevel viktig at hjelpetøyler ikke 

betraktes om slags «kvikk fiks» av ryttere og trenere som ikke har ferdigheter eller 

tålmodighet til å utdanne hesten korrekt. 

        

 
 

Det finnes mange ulike utgaver av hjelpetøyler. Noen virker passivt, andre brukes aktivt av 

rytteren. Noen er faste innspenninger, mens andre er mer fleksible. Felles for dem er at de 

krever god kunnskap om hva de er ment å bidra til, og hvordan de skal tilpasses og brukes. 

Hjelpetøylen er for stramt spent og virker 

mot sin hensikt. Hesten kan ikke søke 

frem til bittet og bære seg selv. 
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Feil tilpassing og bruk kan tvinge hesten inn i en feilaktig form, utløse motstand og virke mot 

sin hensikt. 

 

Det ser ut til at hjelpetøyler er særlig vanlig i sprangsporten, både under trening og på 

oppvarmingsbanen, der gramantøyler er et vanlig syn. En rytter med gode ferdigheter kan 

tilpasse bruken av gramantøylene til å bli en positiv hjelp. Men kraften som virker på hestens 

munn, kan også bli svært stor, og hesten kan tvinges til å gå i en overbøyd form lang tid av 

gangen. Risikoen for feilbruk og misbruk er særlig stor hos mindre erfarne ryttere hvis de tyr 

til slike tøyler for å «ri hesten igjennom». Effekten av gramantøyler kan i mange tilfeller ligne 

på den man ser ved «rollkur». Sett i lys av den kraftige kritikken mot rollkur i dressursporten, 

er det et paradoks at negative sider ved bruken av hjelpetøyler i så liten grad blir diskutert. 

 

 Vurdering 

o Det er grunn til å bekymre seg over risikoen for dårlig hestevelferd på grunn 

av feilaktig bruk av hjelpetøyler, særlig hos mindre erfarne ryttere.  

Pisk 

Pisk blir gjerne forbundet med korreksjon og straff og vurdert som hestevelferdsmessig 

negativt. Effekten av pisken er imidlertid svært avhengig av hvordan rytteren bruker den. På 

grunn av sin store synsvinkel kan hesten se pisken i rytterens hånd. Pisken kan derfor 

brukes til alt fra visuelle tegn og lydsignal via lette berøringer til harde slag. Det samme 

gjelder for langpisk under longering og kjøring. Korrekt brukt må pisken sies å være et godt 

hjelpemiddel som kan hjelpe hesten til å forstå rytterens sjenkelhjelp og bli oppmerksom for 

lette hjelpere, og gi rytteren mulighet til å påvirke hesten på en snillere måte enn ved å 

sparke med sjenkler og sporer. Etter den gamle dyrevernloven var det forbudt å bruke pisk til 

driving i konkurranser. DNT har forbud mot pisk i travløp. I stedet bruker noen kusker andre 

former for driving som kan være dyrevelferdsmessig betenkelig. Mange mener pisk burde 

være tillatt for å unngå slike knep, og for å kunne avverge ulykker i nødsituasjoner. I 

galoppløp er pisk tillatt, men bare som «taktstokk». 

KR I har strenge bestemmelser om bruk av pisk. Pisk må ikke brukes som avstraffelse, bare 

som rettledning. Harde piskeslag regnes som ukorrekt behandling av hesten og skal medføre 

sanksjon (§ 174.5 og 6, § 172).  

Nærmere bestemmelser om pisk er gitt i grenreglementene, og de varierer mye etter 

grenens egenart og synet på piskens funksjon. I dressur var det opprinnelig forbudt å bruke 

pisk i alle konkurranser. Forbudet var ikke begrunnet med dyrevelferd, men med at pisken er 

et ekstra hjelpemiddel som kan kamuflere mangler i hestens eller rytterens utdannelse. 

Mange har imidlertid ment at pisken er et godt og hestevennlig hjelpemiddel i dette 

utdanningsløpet også på konkurransebanen, og det ble tillatt med pisk i lave klasser for mer 

enn 15 år siden. Diskusjonen om å åpne for pisk på alle klassenivå på norske stevner pågår 

hele tiden. Pisk er nå tillatt i alle nasjonale dressurprogram der det er tillatt å ri med trinse. 

Sporer er valgfritt i de samme dressurprogrammene. Pisk og sporer er alltid tillatt under 

oppvarmingen. Bestemmelsene er gitt ut fra prinsippene om at reglene skal være mest mulig 

like FEI sine og ikke unødvendig kompliserte. I følge FEI kan en dressurpisk ikke være 

lengre enn 120 cm, og pisken kan ikke tas med til området rundt konkurransebanen. Disse 

bestemmelsene er ikke tatt inn i KR IV, dels fordi det er vanskelig å håndheve dem, dels fordi 

det regnes som unødvendig siden dommerne observerer rytteren når han rir rundt railen før 

start. FEI har antakelig satt regelen av hensyn til sportens omdømme – det er ikke ønskelig 

at pisken er synlig for publikum under dressurkonkurranser. 
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I sprang kan rytteren ha én pisk på inntil 75 cm, uten lodd i enden. Bestemmelsen gjelder 

alle steder på stevneområdet, med unntak for bakkearbeid. I feltrittets dressurprøve er pisk 

bare tillatt i de lavere klassene. I de andre delprøvene gjelder samme bestemmelse som for 

sprang. Pisk er ikke tillatt i Mounted Games eller distanseritt. I voltige og kjøring erstatter 

pisken på mange måter rytterens sjenkler og selvfølgelig tillatt. For FH-ryttere er pisk tillatt, 

siden mange ryttere i denne kategorien ikke har samme effekt av sjenkel eller sete som 

funksjonsfriske ryttere. 

 Anbefaling 

o Det gjeldende regelverket om pisk i KR er hensiktsmessig og bør bare endres 

dersom det blir endringer i FEIs regelverk. 

Sporer 

Sporer er ment til å forsterke og forfine rytterens innvirkninger med sjenklene. I større grad 

enn for pisk er effekten avhengig rideferdighetene. Feil bruk kan både gjøre hesten «død» for 

sjenkel og påføre den sporesår. Vi mener derfor at sporer kan utgjøre et større 

dyrevelferdsproblem enn pisk. 

Sporer er påbudt i noen konkurranser, frivillig i noen og forbudt i noen. De må uansett være 

slik konstruert at de ikke kan såre eller skade hesten (KR I § 135.5). Misbruk av sporene 

medfører sanksjoner.  

Det er gitt særskilte bestemmelser om sporer i grenreglementene. Sporer er valgfritt i sprang og 

feltritt. Det er ingen spesielle regler om utformingen av sporer i sprang, mens det for feltritt er 

bestemmelser om både maksimal lengde og utforming. I dressurprøven er sporer valgfritt i lavere 

klasser. 

Sporer hører med til den klassiske utrustingen i dressur. En utdannet dressurrytter skal kunne 

beherske sporene på en forsvarlig og formålstjenlig måte. Derfor er sporer i utgangspunktet 

påbudt. Det er likevel unntak for lavere klasser, der man kan regne med at rytterens ferdigheter 

ennå ikke er ferdig utviklet. Sporer er derfor valgfritt i FEIs ponniprogrammer og alle nasjonale 

programmer der trinse er tillatt bisling. Dette er harmonisert med bestemmelsene om pisk. Det 

er visse regler om utformingen, men mange ulike typer er tillatt, også sporer som i prinsippet 

bare består av en sporebøyle. Rytterens benlengde og hestens anatomi og følsomhet vil påvirke 

rytterens valg av sporer. Uansett må dommeren vurdere finheten og effekten av rytterens 

hjelpere og slå ned på uforsvarlig sporebruk. Sporesår er helt uakseptabelt. 

For ponnikonkurranser er det generelle krav om lengde og utforming på tvers av grenene - men 

FEIs krav for feltritt er ikke identisk med kravene for sprang og dressur. Sporer er ikke tillatt i 

Mounted Games eller distanseritt, og er ikke aktuelt i kjøring eller voltige. 

 Vurdering 
o Utformingen av utstyret bestemmer hvilken risiko utstyret innebærer for dårlig 

hestevelferd.  

o Rytterens ferdigheter, og korrekt tilpasning og bruk av utstyret er avgjørende 

for om utstyret faktisk påfører hesten dårlig velferd 

o Enkelt typer utstyr kan likevel innebære en så høy risiko for dårlig hestevelferd 

at utstyret uansett ikke bør brukes og bør være forbudt i konkurranse.  

o Det gjeldende regelverket om sporer i KR er hensiktsmessig og bør bare 

endres dersom det blir endringer i FEIs regelverk.  
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 Anbefaling 

o NRYF bør anmode FEI om å få til et harmonisert regelverk om sporer for 

ponniryttere på tvers av grenene. 

BLOD PÅ HESTEN I KONKURRANSE 

Det skapte stor oppmerksomhet da hoveddommeren eliminerte en av favorittene fra 

konkurransen under VM i dressur i 2010 pga synlig blod fra hestens munn. Det ble etterpå 

en diskusjon om hvorvidt dommeren hadde en god nok hjemmel for avgjørelsen, og FEI tok 

inn en ny bestemmelse i sitt reglementet. Det norske dressurreglementet sier at dersom 

hoveddommeren påviser friskt blod noe sted på hesten under dressurkonkurransen, skal 

ekvipasjen elimineres. Hvis en steward påviser friskt blod fra hestens munn eller fra 

sporemerker ved kontroll eller rittet, skal han straks melde fra til hoveddommeren, som skal 

eliminere ekvipasjen (KR IV § 440.5). Også reglementet for feltritt og kjøring har krav om at 

dommer eller Teknisk delegat må vurdere om det er forsvarlig at ekvipasjen får starte eller 

fortsette konkurransen dersom det påvises blod på hesten (KR V § 555, KR IX § 931). KR I 

har bare en generell omtale om at hesten må være i konkurransemessig stand, uten å nevne 

noe om blod. 

Det er ingen hestevelferdsmessig grunn til at det skal skilles mellom de ulike grenene når det 

gjelder betydningen av synlig blod. Særlig hestens munn, mule og neserygg, men også 

sjenkelleiet, er åpenbart svært følsomme områder, og et sår kan være ømt selv om 

blødningen er liten. I dressurkonkurranser kan det imidlertid være lettere for dommerne å 

oppdage blod enn i andre grener. Vi antar at negativ oppmerksomhet fra opinionen omkring 

bisling og trening av dressurhester har medført en streng tilnærming fra FEI av hensyn til 

sportens omdømme. Det må likevel legges til grunn at negative hendelser lett får innflytelse 

på alle typer hestesport. Det bør derfor ikke være unødvendig ulikheter mellom 

bestemmelsene for de ulike grenene om dette tema.  

 Anbefaling  

o Det bør tas inn en generell formulering om blod på hesten i KR I § 123.3.c om 

«konkurransemessig stand». 

HESTENS EGNETHET TIL DEN AKTUELLE BRUKEN ELLER KONKURRANSEFORMEN 

Det er mange forhold som har betydning for om hesten er egnet til den aktuelle bruken eller 

konkurranseformen. Ofte vil feil hest til feil rytter og bruk bare innebære at rytteren ikke når 

sine mål med ridningen. Men en slik uheldig kombinasjon kan også innebære risiko for dårlig 

hestevelferd. 

Hestens helse er åpenbart av betydning for hestens velferd. Dersom en hest blir brukt til 

aktiviteter som den ikke er helsemessig i stand til å utføre, kan smerter og mistrivsel i seg 

selv være et velferdsproblem, eller føre til motstand hos hesten, som leder inn i en ond sirkel 

av korreksjon og mer motstand. Det er derfor svært viktig at ryttere og trenere gjenkjenner 

tegn på smerter eller andre helseproblemer og tar hensyn til dem. På samme måte må 

stevneveterinærer, dommere og stewarder kunne kjenne igjen hester som ikke er i 

konkurransemessig stand, og gripe inn på stevneplassen om nødvendig. Det er svært viktig 

å vurdere om smerter er årsaken dersom hesten viser motstand eller ikke presterer som 

forventet, og ikke korrigere dette som ulydighet eller presse hesten til å prestere. 

Hestens gemytt, eksteriør og type må også passe til det arbeidet den er forventet å utføre. 

Langt fra alle hester er fødte idrettsstjerner. I sprangridning og grener som er avhengige av 

fart og utholdenhet, setter antakelig hestens fysikk og fysiologi ofte naturlige grenser for hva 
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rytteren forlanger. Men det er ikke helt uvanlig å høre om trenere som bruker tvang og jaging 

for å «lære» hestene å hoppe. 

I dressurridning er målet for mange ryttere å ri Grand Prix med øvelser som piaff, passage, 

galoppiruetter og direktechangementer. Dette er øvelser som er fysisk og mentalt krevende 

for hesten, og fordrer store ferdigheter hos rytteren. Selv om anlegg for å utføre disse 

øvelsene ligger latent hos alle hester, er det bare et fåtall som har den nødvendige fysikken 

og «hodet» til å kunne utføre dem med den kvaliteten som forlanges i konkurranser.  

I følge dressurreglementet skal hesten fremstå som en «tilfreds atlet gjennom harmonisk 

skolering». Resultatet skal være en rolig, smidig, løsgjort og bevegelig hest, som er tillitsfull, 

oppmerksom og villig. Hesten skal gi inntrykk av at den av seg selv utfører øvelsene (KR IV 

§ 410.1). Dessverre ser vi i konkurranse litt for ofte hester som strever i øvelsene, virker 

presset og utilfreds og ikke har den fysikken som skal til for å oppnå den nødvendige 

samlingen, smidigheten og balansen. Det er risiko for at slike hester settes under utilbørlig 

press av ryttere og trenere med hjelp av bitt, pisk og sporer. 

Dette er selvfølgelig eksempler på helt misforstått tilnærming til trening av dyr og kan aldri 

skape en positiv innstilling hos hesten. Tvert imot kan det lett lede inn i en ond sirkel av 

motstand, frykt og dårlig hestevelferd. Dessverre er det ikke helt uvanlig å høre 

«menneskelige» forklaringer på motstand, av typen «han er så frekk», «han er så smart», 

«han vet det er stevne». Men hester er ikke så kloke at de kan spekulere på hvordan de kan 

unndra seg arbeidet eller lure rytteren. Hesten reagerer ut fra den situasjonen den er i der og 

da og om den forstår hva som kreves av den. Derfor er det er viktig at trener og rytter 

analyserer om hesten forstår hva som forventes, om den er fysisk og helsemessig i stand til 

å utføre oppgaven, og om rytteren har de nødvendige ferdighetene til å gi hesten riktige og 

forståelige innvirkninger. Ellers er det risiko for at treningen påfører hesten dårlig velferd. 

Hestens utdanningsnivå er en viktig forutsetning for en god match med rytteren og rytterens 

ambisjoner. Dessverre er det en tendens til å tro på en romantisk forestilling om at hest og 

rytter skal lære sammen. Men en god utdanning av hesten er en krevende oppgave som bør 

utføres av en erfaren rytter. Dersom hesten ikke blir riktig utdannet fra grunnen av, kommer 

det lett til feil utvikling av hesten både fysisk og mentalt. Dette har selvfølgelig størst 

betydning dersom målet er konkurranseridning. Feilaktig utdanning gir seg lett uttrykk i en 

utilfreds hest som går ubalansert og med dårlig aksept av bittet.  

En uerfaren rytter bør derfor velge en utdannet hest med et rolig gemytt og moderate 

bevegelser, som er lett å sitte på for rytteren og ikke så lett lar seg forstyrre av urolige eller 

upresise hjelpere. 

Hestens størrelse er også av betydning. En for stor hest er nok først og fremst et problem for 

rytteren. En for liten hest i forhold til rytterens høyde og tyngde er imidlertid et 

dyrevelferdsproblem. Nedenfor følger en egen omtale av dette. 

Rytterens vekt og høyde 

I følge KR I § 122.10 har overdommeren rett til å gi startforbud for en rytter som han anser å 

være for tung for hesten ut fra hensynet til dyrevelferden. I kjørekonkurranser gjelder det 

samme for samlet vekt av vognen og dem som er på vognen. Misforhold mellom hestens 

størrelse og styrke, og arbeidet den skal utføre, vil påvirke hestens velferd negativt. 

Effektene kan omfatte endringer av hestens bevegelsesmønster, akutte og kroniske 

belastningsskader, større risiko for fall og negativ opplevelse av arbeidet. 
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Tidligere hadde KR I øvre grenser for vekt og høyde for ryttere på ponnier i kategori 3 og 4 

(under 130 cm). Denne bestemmelsen ble ikke håndhevet i praksis og ble derfor fjernet. 

Samtidig blir det jevnlig uttrykt bekymring for store og tunge ryttere på både ponnier og 

hester. Særlig overfor ungdom er dette et følsomt tema, selv om ikke alle tunge ryttere 

nødvendigvis er overvektige. Teknisk komite (TK) har derfor i flere år arbeidet med å finne en 

objektiv tilnærming som kan hjelpe overdommeren til å vurdere om rytteren er for høy og 

tung for hesten.  

Det har vært vanskelig å finne en forskningsbasert, enkel løsning. Det skyldes bl.a. at det er 

flere variabler å ta hensyn til: Hestens høyde, benbygning, muskelmasse og treningsnivå; 

rytterens høyde, tyngde, balanse, smidighet og rideferdigheter; og de fysiske kravene 

forbundet med konkurranseformen. TK har kommet til at kurvene som brukes for Mounted 

Games, tar opp i seg alle disse forholdene på en måte som gjør dem egnet også som 

veiledning i andre grener.  

Det har vært uttrykt bekymring for om kurvene passer for islandshest, siden disse hestene er 

ganske små, men ris av både barn og voksne. I 2014 ble det dokumentert at alle rytterne ved 

en elitesamling lå innenfor kurvene. Det foreligger et svensk doktorgradsarbeid (Gudrun 

Stefansdottir: Islandshästars fysiologiska respons på arbete – Sveriges 

landtbruksuniversitet), der den fysiologiske responsen på rytterens vekt var ett element i 

undersøkelsen. Effekten av vektbelastningen ble vurdert ut fra om hestene nådde 

melkesyreterskelen (4 mmol/l) under testen. Denne grensen lå i gjennomsnitt ved en 

vektbelastning på 22,7% av hestens vekt, men med stor variasjon (17,0-27,5%). 

Undersøkelsen viste ingen sammenheng med hestens høyde, mens ryggbredden syntes å 

ha betydning. Økt ryttervekt ga antakelig økt arbeid både pga vekten i seg selv, men også 

pga at hesten tok kortere og raskere steg. Etter utvalgets vurdering kan ikke disse 

resultatene brukes direkte for å vurdere hva som er forsvarlig vektbelastning av islandshest 

under konkurranse, selv om de nok indikerer en øvre grense. Endringer i hestens steg tilsier 

at rytteren er tyngre enn det som er dyrevelferdsmessig forsvarlig, selv om hesten ikke når 

melkesyreterskelen under arbeidet. Hestevelferdsutvalget ser derfor ingen grunn for å ha en 

mer lempelig tilnærming for islandshest enn for andre hester og grener. Det kan imidlertid 

være relevant å vurdere om det bør være en strengere tilnærming for de mest krevende 

grenene eller klassene. Feltrittsutvalget (GU-F) ønsker en 10% lavere kurve, siden tunge 

ryttere øker risikoen for fall i terrengprøven. En utfordring er at kurvene stanser på 155 cm 

mankehøyde. Det er i dag ingen løsning på hvordan kurvene kan utvides, men vi mener 

skjemaet vil være en god støtte også når det gjelder større hester, sett sammen med 

symptomer som endret bevegelsesmønster og andre tegn på anstrengelse og nedsatt 

prestasjonsevne. 

 Anbefaling 

o Kurvene fra Mounted Games bør tas inn i KR I som veiledende norm for alle 

ryttersportsgrenene, med eventuelt strengere grenser for de mest krevende 

konkurransene. 

o Ryttere, trenere og teknisk personell må legge vekt på at hesten må passe til 

den aktuelle rytteren, bruken og konkurranseformen for å unngå risiko for 

dårlig hestevelferd. 
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UTFORDRINGER I VISSE GRENER AV RYTTERSPORTEN 

Alle grener av ryttersporten har sine særlige utfordringer for å ivareta hensynet til hestens 

velferd. Det varierer imidlertid over tid hvilken gren som kommer i søkelyset for media, og 

hvilke typer problemer som blir løftet frem. Det er ikke sikkert de problemene som kommer 

på agendaen, er de som har mest betydning for hestens velferd.  

Første gang en av ryttersportsgrenene virkelig ble omtalt i et negativt lys, var i forbindelse 

med VM i Stockholm i 1990, da det var kraftige påstander om bruk av barring som 

treningsmetode innen sprangridning. I dag er det lite kritikk å spore mot sprangsporten, selv 

om dette er den største av grenene, med flest stevner, mest TV-dekning, mest prestisje, 

størst variasjon i tillatt utstyr, og størst omløp av hester.  

Senere kom feltritt i fokus internasjonalt pga alvorlige ulykker i terrengprøven med skader og 

dødsfall hos både hester og ryttere. Grenen har jobbet iherdig for å identifisere og fjerne 

risikomomenter, og fremstår i dag som en mye sikrere sport med mer vekt på baner som 

tester teknikk og ferdigheter enn kraft og utholdenhet. Det er ganske strenge regler for tillatt 

utstyr i feltritt. Det er også veterinærkontroller mellom delprøvene av hver enkelt hest. 

I kjøring er det mange risikomomenter, særlig ved flerspann, siden det er store krefter i sving 

og mye utstyr og vogner i bruk. Sporten ligner mye på feltritt og fordrer både lydighet, 

smidighet, fart og kraft. Sporten har likevel vært lite i søkelyset mht utfordringer for 

hestevelferden. Også her er det ganske strenge regler for bruk av utstyr, og obligatoriske 

veterinærkontroller underveis i konkurransen. 

Voltige er en liten sport i Norge, og det er få aktive voltigehester. Den største utfordringen 

her er vekten hesten utsettes for i konkurranser med tropp. Flere voltigører på hesten 

samtidig skjer imidlertid bare i korte momenter. Det er strenge regler for tillatte bitt og annet 

utstyr. Utvalget kjenner ikke til at voltigesporten har vært i søkelyset pga utfordringer knyttet 

til hestevelferd. 

Selv om det ikke finne sikker forskningsbasert kunnskap, vil en for tung rytter ha negativ 

effekt på hestens prestasjonsevne og velferd 
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Dressursporten har vært i søkelyset internasjonalt i flere år. Kritikken gjelder særlig bitt, 

treningsmetoder (utløst av diskusjonen rundt «rollkur») og påstander om for stramme 

neseremmer og harde rytterhender («blå tunger»). Diskusjonene starter gjerne i sosiale 

medier og utløses ofte av øyeblikksbilder av kjente ryttere som gir inntrykk av lite 

hestevennlig ridning. Det er på mange måter vanskelig å forstå at en gren med såpass 

strenge regler for bruk av utstyr, der korrekt utdanning og ridning er et vesentlig grunnlag for 

bedømmingen, og der ekvipasjen blir vurdert nøye gjennom hele konkurransen av 5-7 

dommere, har fått et såvidt negativt image i deler av opinionen. En forklaring kan være at 

dommerne faktisk ikke trekker nok for spenninger, ubalanse og andre tegn på manglende 

oppfylling av dressurens grunnkriterier. En annen grunn kan være en romantisk forestilling 

hos kritikerne om den naturlige hesten som utfører alt av fri vilje, uten bitt og med flagrende 

man, utenfor de strenge rammene dressursporten setter. Det er ikke sikkert kritikerne alltid er 

de mest kunnskapsrike. Kritikken kan likevel ikke oversees, men må møtes med nødvendige 

tiltak. Et tydelig regelverk og god utdanning av trenere, ryttere og dommere er nødvendig for 

å skape et troverdig bilde av en sport som ikke tolerer dårlig hestevelferd i verken trening 

eller konkurranser. 

Distanseritt har kommet i et spesielt negativt lys de siste årene, bl.a. pga svært uheldige 

hendelser under konkurranser i FEIs Gruppe VII-land, som endte med at FEI suspenderte 

De forente arabiske emirater våren 2015. Distanseritt er en konkurranseform som prøver 

rytterens evne til å forvalte hestens utholdenhet og hurtighet på en sikker måte. Derfor er den 

viktigste oppgaven for ryttere, medhjelpere og teknisk personell å bruke sine kunnskaper til å 

sørge for hestens velferd og helse (KR VIII § 810). Hele konkurransen er under nøye 

veterinær overvåkning, og ekvipasjen som kommer først i mål, erklæres ikke som vinner før 

hesten har passert en siste veterinærkontroll. Hesten skal da fremstå som om den kunne ha 

fortsatt rittet etter en normal hvileperiode. Det er et eget vedlegg om distanseritt til denne 

rapporten. 

Mounted games er ny som sport i NRYF, og det norske reglementet er ikke helt på plass. Vi 

har ingen erfaring med spesielle hestevelferdsutfordringer i grenen ennå. Det internasjonale 

MG-reglementet har et ganske omfattende system for vurdering av akseptabel vekt/høyde 

hos rytteren i forhold til mankehøyde og kroppsbygning hos hesten. Dette systemet blir i 

2016 tatt inn i KR I som grunnlag for veiledende norm for alle grener. 

 

 

 

VEDLEGG 1: Hestevelferd i distanseritt – utstyr og trening 

Hestevelferd i 

Distanse utstyr og trening.pdf
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VEDLEGG 2: FAKTABANK 

Offentlige lover og forskrifter 

All håndtering og bruk av hest er underlagt lov 19. juni 2009 nr 97 om dyrevelferd 

(dyrevelferdsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97 

Utvalgte bestemmelser av spesiell betydning for trening og bruk av hest 

§ 1.Formål 

Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. 

§ 3.Generelt om behandling av dyr 

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal 

behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. 

§ 6.Kompetanse og ansvar 

Dyreholder skal sørge for at dyr blir ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell. 

Andre skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. 

Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et selvstendig ansvar for dyr. 

Dyreholder skal ikke overlate dyr til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil 

behandle dyret forsvarlig. 

§ 8.Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger 

Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til dyr, 

er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. 

§ 11.Transport 

Transport skal foregå på en måte som er til minst mulig belastning for dyret. Dyr skal kun 

transporteres når de er i en slik tilstand at det er forsvarlig å gjennomføre hele transporten. 

Transportmiddelet skal være egnet ut fra hensynet til dyrenes sikkerhet og egenart. Dyr skal 

ha nødvendig tilsyn og stell under transporten. 

§ 14.Særskilte forbud 

Det er forbudt å: 

a) utøve vold mot dyr, 

§ 26.Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser 

Den som trener dyr, og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser 

samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr: 

a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet, 

b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten 

dyrevelferdsmessig uforsvarlig, 

c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
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Aktuelle forskrifter hjemlet i dyrevelferdsloven av betydning for trening og bruk av hest 

- Forskrift om velferd for hest (velferdsforskriften) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505 

§ 4: Ved alt hold og bruk av hest skal det tas hensyn til hestens atferdsmessige, sosiale og 

fysiologiske behov, og hesten skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. 

- Forskrift om næringsmessig transport av dyr 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139 

 

- Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-129 

 

- Forskrift om forbud mot doping av hest (dopingforskriften) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231 

• Forskrift om stevneveterinærer (stevneveterinærforskriften) 

(gjelder bare for toto-løp, men ny generell konkurranseforskrift er under utvikling) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1982-10-01-3900 

 

NRYFs konkurransereglementet 

http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/ 

All konkurranseaktivitet under NRYF styres av konkurransereglementene: KR I – Generelt 

konkurransereglement og KR I – IX pluss KR FH – grenreglementene. 

Reglementet gjelder først og fremst i tilknytning til konkurranse, men enkelte deler er også 

relevant for treningssituasjonen. 

Reglementets hovedbestemmelse om hestevelferd finnes i KR I § 114 (utdrag med direkte 

relevans for denne rapporten): 

1. I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for 

konkurransehensyn eller kommersielle hensyn. 

2. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme 

først. Dette gjelder bl.a. … treningsmetoder, salutstyr …. Alt..trening og bruk av hest skal 

bygge på gjeldende kunnskap om hestens mentale og fysiske behov. …  

3. … 

4. Hester og utøvere som deltar i konkurranser, skal … ha de nødvendige ferdigheter som 

konkurransen forutsetter. 

5. Konkurransene må ikke utsette hester eller utøvere for unødige belastninger eller fare… 

6. … 

7. NRYF skal på alle nivå arbeide for at alle personer og organer under deres jurisdiksjon 

respekterer og arbeider for å ivareta hensynet til hestens velferd. 

Nærmere bestemmelser om påbudt og tillatt utstyr er gitt i grenreglementene. 

Treningsmetoder generelt er ikke omtalt i KR. KR I § 174 setter forbud mot avstraffelse og 

ukorrekt behandling av hest.  

Pkt 6: Som ukorrekt behandling av hest regnes alle tilfelle der noen opptrer slik mot en hest 

at det kan medføre smerte eller unødig ubehag. Forbudet mot ukorrekt behandling av hest 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-129
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-03-01-231
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1982-10-01-3900
http://www.rytter.no/stevnestart/reglement/


28 
 

gjelder både på konkurransebanen og på stevneområdet for øvrig så lenge stevnet varer, 

døgnet rundt. 

FEIs konkurransereglement www.fei.org 

FEIs reglement gjelder ikke direkte ved nasjonale konkurranser, men er førende for det 

nasjonale reglementet. 

FEI code of conduct for the welfare of the horse   

http://www.fei.org/system/files/Code_of_Conduct_Welfare_Horse_1Jan2013_0.pdf 

The FEI requires all those involved in international equestrian sport to adhere to the FEI 

Code of Conduct and to acknowledge and accept that at all times the welfare of the Horse 

must be paramount. Welfare of the horse must never be subordinated to competitive or 

commercial influences. 

FEI – Horse Welfare 

http://www.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare 

International Society for Equitation Science (ISES) 

http://www.equitationscience.com/ 

EU – dyrebaserte velferdsindikatorer 

http://www.animal-welfare-indicators.net/site/flash/pdf/AWINProtocolHorses.pdf 

http://www.welfarequality.net/everyone/53331/9/0/22 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 

http://www.slu.se/sv/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/forskning/forskning-om-hast/ 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) (smerte hos dyr) 

 http://www.nmbu.no/aktuelt/node/24648 

Veiledning i bruk av hjelpe- og korreksjonsmidler ved temming og trening av hest 

http://www.nhest.no/NHS/Rapporter/Hjelpe-og%20korreksjonsmilder.pdf 
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