
Norsk fullblodsavl er ikke stor, men holder likevel
bra standard. Fra tid til annen dukker det opp
gode hester. Galoppens oppdretterpenger har
økt til 20 prosent, og vi har tatt en prat med
noen av nåværende og tidligere oppdrettere.

Norsk galopp har
kommet opp med
nye støtteordninger
til sine oppdrettere, 

i tillegg til allerede eksisterende.
Viktigst er nok at oppdretter av

norskoppdrettet hest nå får utbetalt 20
prosent av det hesten springer inn i
Skandinavia. Dette gjelder for hester
født i 2010 eller senere. 

Samtidig er det innført et bidrag til
import av drektige hopper, samt et 
følltilskudd. 

Man kan kjøpe drektig hoppe i 
utlandet og sende søknad om framtidig
import til Norsk Jockeyklub før hoppa
føller. Når føllet er født, kan det bli
norskoppdrettet selv om det er født i 
utlandet om det registreres i Norsk 
Jockeyklub innen 31/12 fødselsåret, og
forblir i Norge inntil 1. juni neste år.

Ved import av drektige avlshopper fra
land utenfor Skandinavia gis et trans-
porttilskudd på 20 000 kroner. For drek-
tige hopper som kommer fra Danmark
og Sverige gis tilskudd på 10 000. Til-
skuddet utbetales når den drektige hoppa
er registrert i Norsk Jockeyklub og 
drektighet er konstatert i Norge.

Det utbetales et bedekningstilskudd
på kr 10 000 til eier av norskregistrert
fullblodshoppe om hoppa bedekkes
med fullblodshingst godkjent for avl,
eller det kan gis følltilskudd på 10 000.

Mye å løpe om
For de som kjøper eller beholder en
norskoppdrettet galopphest, er det gode
penger å løpe om. Premier i løp for
norskoppdrettede hester er hele 2.7
millioner kroner. Man regner med å 
betale ut 1.3 millioner i oppdretter -
premier. Bedekningstilskudd og ung-
hestbidrag kommer i tillegg, totalt 
regner Øvrevoll med å utbetale 5.1 
millioner kroner til norskoppdrettede i
2012.

I tillegg kommer de to Breeders’ -
løpene samt tre løp for skandinavisk-
oppdrettede hester, hvor det er gode
penger å hente om man har en god
norskoppdrettet hest.
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Dette var spørsmålene 

vi stilte:
1) Hvor mange avlshopper har du?

2) Hvor mange avlshopper har du

hatt på det meste?

3) Hvorfor har utviklingen blitt som

den har for deg?
4) Hvordan ser du for deg fram -

tiden til norsk fullblodsavl?

5) Hvilke tiltak bør settes inn for 

å styrke norsk avl?

Karlsen har drevet
med avl i over 30
år, de siste 23
årene på Bollerød
stutteri i Ågård-
strand. Han er
også trener og har
også drevet opp-
drett av trav- og
ridehester.

1) Vi har ei hoppe.
2) Vi har hatt 30 på det meste.
3) Betingelsene for å drive oppdrett i

Norge er ikke til stede. Ledelsen i
Norsk Jockeyklub fulgte tidligere ikke
opp løftene de ga til oppdretterne, vi
gikk på en økonomisk smell av den
grunn. Men vi har ikke hatt trøbbel
med å få til hest i næring, det klarer
man å få til om man har egen gård med
nok hopper.

4) Det ser mørkt ut. Det begynner å

bli mangel på kompetanse innen norsk
avl da mange av de med erfaring har
sluttet eller trappet ned. Man kan ikke
lese seg til erfaring.

5) Premiene er det viktigste. Da
man satset hardt på norsk avl med løp
med 50 000 kroner til vinneren for
noen år siden, var det masse hester.
Premiene har stått stille, mens kostna-
dene har økt. Jeg tror et for stort sam-
arbeid med Sverige, blant annet når
det gjelder Breeders’-systemet, er et
feilspor, da de har mye bedre ramme-
betingelser enn oss. Glem fokuset på
auksjonen, den må leve sitt eget liv.
Ellers er jeg positiv til mange av de
tiltakene som dagens Jockeyklub har
innført. Norsk galopp trenger norsk
avl, uten norske hester i banen hadde
sporten dødd ut.

Arne O Karlsen

Tekst

Bjørn Erik
Lobben

Theatrical Award er siste megaprofil norsk galoppavl
har fostret. Her etter at hun og jockey Carlos Lopez
vant Derby 2008. Theatrical Award venter sitt første
føll med Appel au Maitre. Foto: hesteguiden.com
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Robertz flyttet fra
Sverige til Norge
for ti år siden.
Hun er oppdretter
og trener i Skots-
elv, Buskerud.
Robertz er leder
av NFFF.

1) Vi har fire
hopper for tiden,
samt det samme for eksterne kunder.

2) Vi har hatt seks på det meste.
3) Det er tilfeldig at vi har færre nå.

Det er fordi det var på tide å bytte ut
noen hopper, jeg ser ikke  bort fra at vi
øker i antall igjen.

4) Jeg er optimistisk med tanke på
framtiden. Importtilskuddet er bra,
men enda viktigere er det nok at opp-
dretterpremiene har gått opp til 20 pro-
sent. Jeg har fått tilbakemeldinger fra 
oppdrettere som vurdere å flytte sine
hopper tilbake til Norge. I tillegg er
løpstilbudet godt for norskoppdrettede
hester.

5) Vi må få bedre hoppemateriell og
få opp norsk fullblodsoppdrett både når
det gjelder kvantitet og kvalitet. Jeg
tror det er en riktig å kjøpte drektige
hopper i utlandet. 

Einar Nagell-Erichsen

Nagell-Erichsen
har vært av de
største aktørene i
norsk galoppsport
de siste 15 årene.
Han driver opp-
drett og er 
hingsteeier fra sitt
Meridian stutteri i
Horten. Han har
også hester i trening, tidligere mest hos
Wido Neuroth, nå hos Niels Petersen.

1) Jeg har sju hopper i øyeblikket, to
i Norge, fire i Danmark, samt ei i 
Irland. I tillegg har jeg avlshingsten
Deceptor i Norge og Royal Experiment
i Danmark.

2) Det er omtrent samme nivå som
det har vært de siste årene, forskjellen
er at jeg har færre hopper i Norge enn
jeg hadde før.

3) Årsaken til at jeg flytter hopper
ut, er at det ikke er grunnlag for skikke-
lig satsing på galoppavl i Norge. På
grunn av lovgivningen er det bedre vil-
kår for avl i andre land, blant annet

Sverige og Danmark. I tillegg er kost-
nadsnivået høyt i Norge, dermed blir
det tøffere økonomisk å bedrive avl i
Norge enn i andre land.

4) Jeg har varslet bekymring for
norsk avl lenge. Nå er vi nede på et an-
tall avlshopper i Norge som er et mini-
mum for at norsk oppdrett skal fun-
gere. Hingsteeierne kan ikke satse på
gode hingster når det er så få hopper i
Norge. Det er lite gunstig å være hop-
peeier i Norge for tiden, det er lav verdi
på gode hopper i løpsbanen når det er
få som satser på avl i etterkant. I tillegg
er jeg skeptisk til prosessen rundt 
auksjonen. Prisene er for svake. Alle
har sine tanker om hvorfor det ikke
fungerer. Noen sier hestene ikke er til
salgs, min mening er at de er til salgs,
men at oppdretterne ikke ønsker å selge
med tap.

5) Jeg er redd det er for sent. Men
klarer man å rette opp i noe av det jeg
har påpekt, samt fortsette med gode
støtteordninger, kan vi kanskje snu
trenden.

Jan Bjørdal

Bjørdal har drevet
med galopp i over
30 år som trener
og oppdretter.
Han har erfaring
fra Irland og
Frankrike. Han
hadde sitt opp-
drett ved Elverum
i noen år, nå hol-
der han til på Vigra i Møre.

1) Jeg har fem for øyeblikket, alle er
i utlandet for bedekning, men skal
hjem til Norge.

2) Det er normalt antall for meg.
3) Jeg føler at man må ha såpass om

man skal holde på med avl. Man må ha
en viss populasjon for at oppdrett skal
fungere optimalt. Hester er flokkdyr,
det er ikke gunstig med få hester.

4) Jeg er meget bekymret for norsk
galopps framtid. Det virker ikke som
det finnes visjoner i ledelsen. Det er
ingen fornuftig strategi for veien vi

skal gå. Norsk Jockeyklubs formåls -
paragraf siser at det skal satses på
norsk avl, det skjer ikke i nok grad. Det
har vært vinglete styring, verst var det
for fire, fem år siden da man over natta
tok bort stimulansepakken til norsk
oppdrett. Det ble en gigantisk kollaps
for norsk avl som mistet omtrent 
halvparten av de aktive. Noen tiltak har
kommet tilbake, men ikke mange nok. 
Transporttilskudd og tilskudd ved 
innføring av nye hopper blir som å 
pisse i buksa for å holde varmen. Det er
gunstig for de som kjøper, men gjør 
situasjonen verre for de som har hop-
per i Norge. De taper i konkurransen
mot de som kommer med nytt og spen-
nende blod fra utlandet. 

5) Det må utredes en fornuftig hand-
lingsplan med tanke på oppjustering av
norsk avl. Utviklingen snur ikke over
natta, men det finnes land som lykkes
med oppdrett. Kanskje man må se dit?
Hva gjorde de for å lykkes?

Johnny Bjørnsen

Bjørnsen har dre-
vet med trening
og oppdrett i over
30 år. Han var
med å stifte 
Norsk Forening
For Fullblodsavl
(NFFF). Kjøpte
Bolstad stutteri i
Sande i Vestfold
1984, solgte i 2008.

1) Ingen.
2) Vi hadde fem på det meste, samt

oppstallede hopper, for blant andre
Erik O Steen. Vi hadde også hingster,
et år bedekket vi 70, 80 hopper, det er
bra til å være i Norge.

3) Folk vil ikke betale for norsk -
oppdrettede hester! Har man ei hoppe
som har bevist at den avler godt, får
man godt betalt. Vi hadde en slik i Miss
Paradise, men det er langt mellom de
gode…

4) Det er dyrt, men det er mulig å
drive kvalitetsoppdrett i Norge. Jeg 
synes det er spennende at man har 
innført en ny avlshingst fra Chile til

Norge og håper det gir gode resultater.
5) Oppdretterne må satse på for-

skjellige blodlinjer, det er farlig å ha
alle eggene i samme kurv da oppdrett
er langsiktig og det tar lang tid før man
ser resultatene. Økte oppdretterpenger
er positivt. Auksjon sammen med tra-
vet er et feilspor, da travet var ferdig
med sin auksjon, var det bare menig -
heten igjen. Galoppens auksjon kunne
like gjerne vært på Øvrevoll. Ellers 
synes jeg norsk oppdrett må markeds-
føres bedre for at vi skal få nye kunder.

Maria Robertz

Funny Legend er det aller beste eksemplet på at det mulig å oppdrette meget gode
galopphester også i det kalde nord. Stall E og Fs superhoppe vant 24 løp og tjente
over fem millioner kroner. Foto: hesteguiden.com

Fullblodhester 
født i Norge:

År Antall
2007 57
2008 62
2009 58
2010 65
2011 53

C PETER EURTON er ikke veldig kjent, men den California-baserte galopptreneren vet helt klart
hva han holder på med. Da hans Chickie Charms vant på storbanen Santa Anita Park i Los 

Angeles forleden, var det hans åttende strake seier på banen siden 5. april. Selv amerikanerne, som er
sterke på statistikk, har ikke helt kontroll, men man tror det er banerekord. – Før 5. april hadde jeg fire
seirer og femten annenplasser, men nå har vi alt med oss. Det er utrolig gøy. Man føler at man kan vinne
med alt man sender til start, sa Eurton til Blood-Horse.

C CHARLES TOWN heter en bane i West Virginia som ikke får mye oppmerksomhet. Banen har 
et Gr 2-løp som heter Charles Town Classic. Det ble ridd i helga med solide en million dollar i 

premiesum. Førstepremien på cirka tre millioner kroner tilfalt Duke of Mischief, en 7-åring trent av Todd
Pletcher og ridd av Javier Castellano. I USA er man ikke kjent for sosial premieprofil, men dette løpet er
annerledes. Sistehesten av de ti startende fikk 10 000 dollar, nesten 60 000 kroner.




