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Hestetelling 
20. mai 2011 

Som et ledd i prosjektet ”Hest som næring” har vi behov for å kunne synliggjøre hvor stor 
hestenæringen er i regionen. Våren 2011 gjennomførte vi en hestetelling i Drammensregionens 8 
kommuner.  

Metode 

Vi fikk tall fra Mattilsynet og tall fra de som hadde søkt om produksjonstilskudd. Så snakket vi med 
lokale kjentfolk, folk oppga selv hvor mange hester de hadde og vi lette med lys og luker på stallenes 
nettsider. Vi sendte ut gjentatte påminnelser til de vi har e-postadressen til. Vi fikk mange 
tilbakemeldinger her, men vi har fortsatt flere navn på vår liste som står oppført med 0 hester 
ettersom vi ikke kjenner til hvor mange de har. Vi har derfor valgt å operere med + 12 % feilmargin. 
 

 
Figur 1 viser det antallet hest vi har talt. Her er ikke feilmarginen i 2011 på 12 % tatt med. 

 
Vi talte totalt 2714 hester i Drammensregionen. Vi bør ta med en feilmargin ettersom vi har en rekke 
hesteeiere hvor vi ikke har fått oppgitt antall hester. Vi valgte derfor å legge til 12 %. 
 
Vi har nå 3257 hester i Drammensregionen medregnet feilmarginen på 12 %. 
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Figur 2 Antall hester i Drammensregionen medregnet feilmargin på 12 % i 2011 

Antall hester i Norge 

Vi har ikke noen eksakte tall på hvor mange hester vi har i Norge. Men det er estimert at vi har 
omkring 100 000 hester i Norge i 2011. Det ser ut til at det kun er tallene fra 1949 og 1959 som er 
eksakte tall, ellers er de estimert. 
 

 
Figur 3 viser antall hester i Norge siden krigen 

Nasjonale utfordringer 

Det hestenæringen har et stort behov for er å få til en nasjonal hestetelling. Det er krav om 
chipmerking og å ha hestepass, men erfaringsmessig er ikke alle hester merket eller har 
pass. Organisasjonene har snakket om dette lenge, det gjenstår å finne en egnet metode og 
å få finansiert hestetellingen. 
 


