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SAK NR: 

53/21 SAK: Klagenemd og antidopingreglement 

INFO: 1.juli i år trer det i kraft en ny forskrift, Forskrift om velferd for 

hest og hund i konkurranser (konkurransedyrforskriften). I 

denne forskriften defineres hesteutstillinger som konkurranser, 

noe som blant annet innebærer at det kommer krav om at 

arrangørene selv skal ha og håndheve 

antidopingreglement.  Norsk Hestesenter har som en følge av 

dette utarbeidet et antidopingreglement til utstillinger og 

kåringer, se vedlagt. NHS jobber også med å revidere 

utstillingsreglementet i henhold til den nye forskriften, dette 

kommer vi tilbake til senere.  

 

 

Etter at kåringsforskriften ble fjernet i 2015, har det vært 

diskutert flere ganger om Norsk Hestesenter kan organisere et 

uavhengig tvisteorgan for avlsorganisasjonene. I dag ligger det 

i  Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest, artikkel 14, 

punkt 4, et krav om at avlslag/avlsvirksomheter skal kunne 

håndtere tvister. Med bakgrunn i dette foreslår NHS at det vil 

være hensiktsmessig å etablere en felleskapsordning i form av 

et uavhengig tvisteorgan som kan tilsvare tidligere ordning 

med klagenemnd for kåringsavgjørelser. De samme personene 

i klagenemnda vil også kunne utgjøre domsutvalg for 

dopingsaker, jfr. antidopingreglementet. 

 

NHS foreslår at klagenemd for kåringsavgjørelser og 

domsutvalg for dopingsaker finansieres ved at 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-09-2647
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-09-2647
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-01-31-145/*#&
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avlsorganisasjoner som ønsker å benytte seg av et felles, 

uavhengig tvisteorgan, betaler en årlig sum, i tillegg til at 

hesteholder som ønsker å klage på kåringsavgjørelsen, betaler 

et gebyr tilsvarende dobbel innmeldingsavgift.  

 

På bakgrunn av antall klagesaker tidligere år og med 

utgangspunkt i at det foretas ca. en dopingprøve i året, har 

NHS beregnet at det vil koste om lag 30.000 kr årlig å drifte 

klagenemnd/domsutvalg. Kostnaden deles på alle involverte 

aktører, inkludert NHS. Dersom det blir få saker et år, 

overføres eventuelt overskudd til påfølgende år og de 

involverte parter betaler mindre.  

Sum pr organisasjon pr år avhenger av hvor mange 

organisasjoner som blir med i ordningen.  

 
LD må ta stilling til om det er ønskelig å delta i en slik ordning som 

her skissert, med klagenemd.  

 

Eventueller innspill til antidompingreglement må sendes NHS innen 

21.juni.  

 

FORSLAG 

TIL 

VEDTAK: 

Forslaget vedr. antidopingreglementet tas til etterrettning, men 

styret håper at dette ikke innebærer endringer i gjeldende 

utstillingsreglement.  

 

Forslaget om klagenemd ønskes velkommen, men kostnadene 

rundt dette må diskuteres.  

 

 

 

 

 

SAK NR: 

54/21 SAK: Prosjekt kvalitetshest 

INFO: Det har kommet forespørsel til leder av LD fra Øystein 

Bakken, om det er satt av midler for subsidiering av prosjekt 

kvalitetshest i år. NHS ha tre egne åringer som skal kjøres inn, 

men spørsmålet er om det skal planlegges for noen eksterne 

hester i tillegg.  

FORSLAG 

TIL 

VEDTAK: 

Det er ikke satt av penger i budsjettet til prosjekt kvalitetshest i 

år. Men styret foreslår å subsidiere inntil 4 hester med kr. 1500 

hver, da dette ses på som viktig i jobben med å skaffe flere 

brukshester i markedet.  

 

 

 

   


