DNTs Avlskomité
Møte nr. 1/21
Microsoft Teams-møte
25. februar 2021 kl. 13.30-17.00
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller, Anita Sønsteby, Elin Bergseth, Målfrid Vatne og Karoline B.
Wethal (sak 8-1/21, 9-1/21, 10-1/21 og 11-1/21)
Fra administrasjonen møtte sjefsveterinær Anne V. Wangen, avlsansvarlig Laila Stolpnes og
seniorrådgiver Tore Kristiansen.
Saker til behandling:
Sak 1-1/21

Referat nr. 2/20
Avlskomiteens vedtak:
Referat nr. 2/20 godkjennes.

Sak 2-1/21

Konstituering: Valg av nestleder
Det vises til komitésak 10/20 der Arnt Foss ble valgt som komitéleder. Ved en
uteglemmelse ble ikke nestleder valgt. Nestleder velges blant medlemmene av den
rasen som ikke har lederen. Elin Bergseth ble foreslått og stilte seg til disposisjon.
Avlskomiteens vedtak:
Elin Bergseth velges som nestleder i Avlskomiteen.

Sak 3-1/21

Rutiner for møter i Avlskomiteen, inkludert regler for godtgjørelser
Administrasjonen la frem forslag til rutiner for møter i Avlskomiteen samt
gjennomgikk regler for godtgjørelser.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen vedtar administrasjonens forslag til rutiner for møter, og tar regler
for godtgjørelser til orientering.

Sak 4-1/21

Dommere til kåringsnemnd for kaldblods og avlsvurderingsnemnd for varmblods
AK har tidligere fattet vedtak angående innstilling til styret vedrørende
dommerutnevnelser, inkludert valgperioder. Meningen har vært å innføre lik ordning
for valg av medlemmer til avlsvurdering for varmblodshester som vi har for kåring for
kaldblodshester. Vedtaket er imidlertid ikke gjennomført. Det er snart avlsvurdering
for varmblods (10. mars), og det som haster nå er å få satt hvilke dommere som skal
fungere i 2021. Administrasjonen foreslo at de som fungerte i 2020 benyttes også i
år. I tillegg er det behov for å utnevne minst en vararapresentant for vamblods
traverdommere. Videre ba administrasjonen om å komme tilbake til AK med en sak
angående valgordning/rutine i løpet av året. Dette må sees i lys av eventuelle
endringer i Avlsplanen for varmblods, jfr. sak 7-1/21.
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I henhold til instruksen skal Avlskomiteen innstille på traverdommere overfor DNTs
styre som fatter endelig vedtak. Styret behandler saken 26. februar.
AK mener det er behov for å ha flere personer å velge i til dommere. For å være
dommer er det ønskelig at vedkommende har godkjent dommerkurs ved NHS.
Administrasjonen vil også ha dette med i arbeidet med oppnevning av dommere.
Av habilitetsgrunner forlot Målfrid Vatne møtet under innstillingen av personer.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen innstiller på at dommere som fungerte i 2020 også benyttes i 2021.
Kåringsnemnd for kaldblods:
Ola Martin Foss, Carl Fredrik Ihler og Torstein Gudmestad.
Vararepresentanter:
1. vararepresentant, Stein Langørgen
2. vararepresentant, Målfrid Vatne
Vararepresentant for veterinær, Lars Moen
Avlsvurderingsnemnd for varmblods:
Ingar Hagen, Mari Foss Frøhaug og Jørn Morten Kvikstad.
Vararepresentanter:
1. vararepresentant, Stein Langørgen
2. vararepresentant, Målfrid Vatne
Avlskomiteen ber administrasjonen utarbeide forslag til valgordning for utnevnelse
av travdommere i tråd med tidligere vedtak i Avlskomiteen.

Sak 5-1/21

Oppdretterseminar 2021
Oppdretterseminaret 2021 vil på grunn av koronapandemien ikke la seg gjennomføre
i første halvdel av 2021. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å tilrettelegge for
kunnskaps- og erfaringsutveksling via digitale arenaer. Representanter fra
administrasjonen og styret i DNT, DNTs Avlskomité og raseorganisasjonene møttes til
et idémøte 10. februar for å diskutere aktuelle avls- og oppdrettsrelaterte temaer for
webinarer. Det planlegges å avholde 2-3 webinarer med oppstart i løpet av mars
måned.
Avlskomiteen diskuterte de innspillene som ble gjennomgått på nevnte møte og
stillte seg positive til at det gjennomføres webinarer.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen tar notatet fra arbeidsgruppen til orientering og kom med innspill til
videre arbeid.
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Sak 6-1/21

Auksjoner 2021
Styret behandlet saken «Klasseløpsauksjon 2021» i sitt møte 5. februar 2021.
Saksunderlag var markedsundersøkelser for selgere og kjøpere under auksjonene i
2019 og 2020, mottatte henvendelser og innspill, økonomi og administrasjonens
vurderinger.
Med dette som bakgrunn vedtok styret at Klasseløpsauksjonen 2021 avholdes som
nettauksjon, og ba administrasjonen følge opp styrets innspill til videreutvikling av
auksjonen innenfor budsjetterte rammer.
Elementer som er ment og videreutvikles/forbedres er informasjon til selgere, bedre
markedsføring (sosiale medier, video DNT-TV, LIVE-sendingen), visning av hestene og
muligheten for noe sosialt på Bjerkebanen under auksjonskvelden. I styrevedtaket
ligger også muligheten for å gjennomføre ytterligere en nettauksjon inneværende år
innenfor budsjettrammen. Administrasjonen foreslår en «mix-auksjon» med
unghester, løpshester og avlshopper.
Administrasjonen ba Avlskomiteen komme med innspill til Klasseløpsauksjon 2021 og
deres syn på eventuelt ytterligere en auksjon.
Avlskomiteen har forståelse for styrets vedtak og presiserte spesielt viktigheten av
god og riktig fremvisning av hestene (bilder/film), økt fokus på morslinjen og gjerne
film av morens egenprestsasjoner eller dens avkom. Videre finner komiteen ideen
om en «mix-auksjon» interessant og at denne bør avholdes en måned eller to etter
Klasseløpsauksjonen. Avlskomiteen pekte også på muligheten som ligger i
samarbeidet med banene med å etablere en egnet «paddock» der åringene kan vises
og filmes løse.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen tar saken til foreløpig orientering og kom med innspill til auksjoner
inneværende år.

Sak 7-1/21

Revidering Avlsplan varmblods
Fra 1.1.2015 overtok DNT ansvaret for avlsarbeidet når det gjelder egne raser.
Samme år ble det foretatt hovedrevisjon for Avlsplan varmblods. I desember 2017
ble det foretatt en mindre revidering. Administrasjonen påpekte enkelte utfordringer
ift. gjeldende avlsplan, og begrunnet dette med spesifikke punkter.
Avlskomiteen ser behovet for en revisjon og finner det hensiktsmessig at det
utnevnes en arbeidsgruppe som påbegynner arbeidet med revidering av avlsplanen
med bistand fra administrasjonen, der målet er at ny plan skal være revidert og
virksom fra 1.1.2022.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen ser at det er behov for en hovedrevisjon av Avlsplan for varmblods
og nedsetter en arbeidsgruppe bestående av varmblodsdelen av komiteen; Arnt
Foss, Anita Sønsteby og Ments Tore Møller.
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Sak 8-1/21

Oppfølgningssaker fra tidligere møte i Avlskomiteen
Avlskomiteen har bedt administrasjonen om å gi en tilbakemelding og statusrapport
på spesifikke saker som har vært behandlet i komiteen under 2020.
Administrasjonen orienterte om følgende komitésaker: 4/20, 7/20, 8/20 og 9/20.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen tar saken til orientering, men vil påpeke følgende forhold:
Det er fire nasjonale hesteraser i Norge, og det er kun en av disse (kaldblods) som
Norsk Hestesenter belaster med godkjenningsavgift ifm. kåring. Avlskomiteen
mener at de fire hesterasene bør ha avgiftsbelastning hos NHS basert på samme
grunnlag i forbindelse med kåring. Avlskomiteen anmoder styret om å ta saken
videre.
Innmeldingsavgift for avlsvurdering for varmblods er vesentlig høyere enn de andre
rasene. Avlskomiteen ser ikke at dette i sin helhet kan være begrunnet med ekstra
kostnader kontra for eksempel kaldblods. Avlskomiteen anmoder styret om å ta
saken videre.
Viktigheten av at oppdrettere av norskfødte hester får invitasjon til storløp. Ses
som et stimuleringstiltak overfor oppdretterne. Avlskomiteen påpekte at saken
igjen må purres hos Norsk Trav.

Sak 9-1/21

Oppdretterbragden 2020
Unntatt offentlighet inntil videre.

Sak 10-1/21

Rapport fra Avlskomiteen til DNTs årsberetning 2020
Komitéleders forslag til rapport ble sendt ut i forkant av møtet. Med mål om rask og
effektiv saksbehandling ble det bestemt at eventuelle innspill fra
komitémedlemmene oversendes leder innen 1. mars. Leder innarbeider evt. ny tekst
og oversender administrasjonen.
Avlskomiteens vedtak:
Innspill fra Avlskomiteens medlemmer oversendes komitéleder innen 1. mars 2021.

Sak 11-1/21

Innavlsdempende tiltak for kaldblods
Nestleder i DNT-styret med hovedansvar for sport/avl, Ingolf Herbjørnrød, deltok
under denne saken. Herbjørnrød orienterte om historikken for fjorårets
tilskuddsordninger og la frem forslag samt ba om innspill til hva som bør vektlegges i
år. Styret har avsatt 1,5 mill. kr til innavlsdempende tiltak for kaldblods i årets
budsjett.
Forslagene omhandlet tilskuddsordning rettet mot avlshoppene som er i minst
slektskap med populasjonen samt vurdering av Veikle Balders «Avlssjansen».
Herbjørnrød ba om rask tilbakemelding slik at saken kan styrebehandles før påske, og
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at tiltakene kan gjøres kjent før bedekningssesongen for alvor starter.
Avlskomiteen diskuterte ulike løsninger og tiltak og fant det hensiktsmessig at en
arbeidsgruppe bestående av kaldblodsdelen av komiteen samt Ments Tore Møller,
utarbeider konkret innhold for forslagene, og presenterer disse for en samlet
Avlskomité før oversendelse til styret i DNT. Administrasjonen bistår arbeidsgruppen
og utarbeider forslag til fremdriftsplan.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen nedsetter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av Målfrid
Vatne (leder), Elin Bergseth, Karoline B. Wethal og Ments Tore Møller.

På grunn av tidsutfordringer besluttet Avlskomiteen at følgende innmeldte orienteringssaker utsettes
til neste møte:
1. Avls- og registreringsreglementet strider mot avlsforskriften
2. Nye regler for oppdrettersatser i Sverige
3. Endring i det svenske avlsreglementet
4. Ny dyrehelseforskrift
5. Møte UET Breeding Committee 10.2.21
6. Effekt og oppfølging avlsstimulerende tiltak 2020
7. Budsjett 2021

Oslo 25. februar 2021

DNTs Avlskomité

Arnt Foss
Leder

Elin Bergseth
Nestleder

Målfrid Vatne
Medlem

Anita Sønsteby
Medlem

Ments Tore Møller
Medlem

Karoline B. Wethal
Medlem
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