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 DNTs Avlskomité 
Møte nr. 3/21 

Microsoft Teams-møte 
1. juni 2021 kl. 16.30-19.20 

 

 
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller, Anita Sønsteby (unntatt orienteringssakene), Elin Bergseth,  
Målfrid Vatne og Kristine Støen Kivle 
 
Fra administrasjonen møtte sjefsveterinær Anne V. Wangen, avlsansvarlig Laila Stolpnes og 
seniorrådgiver Tore Kristiansen. 
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-3/21  Protokoll fra Avlskomiteens møte nr. 2/21 
    

Avlskomiteens vedtak: 
Protokoll nr. 2/21 godkjennes.  

 

Sak 2-3/21 Henvendelse fra Travavl.no og Veikle Balder 
Det har over tid etablert seg en forundring og irritasjon over prissettingen til Norsk 
Hestesenter (NHS) for tjenester i forbindelse med avlsvurdering/kåring av 
traverhester. Komiteen har mottatt en henvendelse fra raseorganisasjonene 
Travavl.no og Veikle Balder, som også er stilet til DNTs administrasjon, der de 
påpeker et urimelig prisnivå samt urettmessig forskjellsbehandling med henyn til 
prissetting av avlsvurdering/kåring utført av NHS for de ulike hesterasene. 
Avslutningsvis ber de om muligheten for å legge inn anbud for å utføre de samme 
tjenestene. 
Avlskomiteen har tidligere uttrykt sin mening om emnet, jfr. vedtak 8-1/21, og deler 
således bekymringen. Komiteen ønsker likevel at DNT på nytt tar opp 
problemstillingen med NHS før ytterligere aksjon anbefales. 

 
Avlskomiteens vedtak: 
Avlskomiteen mener at totalkostnadene ved avlsvurdering/kåring skal holdes på et 
moderat nivå og slik at flest mulig hingster vises og at avgiftene skal være 
forutsigbare, uten forskjellsbehandling for de ulike hesterasene samt basert på 
reelle kostnader. 
 
Avlskomiteen ber DNT først gå i dialog med NHS vedrørende prissettingen knyttet 
til kåring/avlsvurdering med tilhørende innhold og fornying av dette. 

 
Avlskomiteen mener det kan være positivt at det innhentes tilbud fra flere 
leverandører av slike tjenester som administrasjonen ser som hensiktsmessig å 
kjøpe inn. 
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Sak 3-3/21 Dommere til kåringsnemnd for kaldblods og avlsvurderingsnemnd for varmblods 

Avlskomiteen ønsker å sette fokus på rekruttering av dommere, herunder hva som 
kan gjøres for å få flere kvalifiserte personer i fremtiden, og få oversikt over hvem 
som er kvalifisert til dommerverv. 
 
Administrasjonen har innhentet oversikt fra NHS som viser godkjente dommere.  
Det kan synes som at kvaliteten er god, men antallet er lavt. Systemet er sårbart 
dersom en eller flere nemdsmedlemmer ikke ønsker reoppnevning. NHS avholder 
ingen faste, årlige kurs, men etablerer kurs etter aktiv utvist interesse.  
 
Avlskomiteen mener det vil være positivt om flere personer etter hvert kan komme i 
betraktning når kåringsnemd og avlsvurderingsnemd skal oppnevnes og diskuterte 
tiltak for å promotere dommerutdanningen.  
 
Avlskomiteens vedtak: 

                            Avlskomiteen oppfordrer NHS til å etablere dommerkurs i 2021/22  og promotere 
kurstilbudet via deres kanaler.  Avlskomiteen ber DNT om å bidra til at interesserte 
og egnede medlemmer melder seg på kurset gjennom markedsføring av kurstilbud 
og oppfordring til deltakelse i medlemsorganisasjonen og hos samarbeidende 
organisasjoner. 

 
 
Sak 4-3/21         Høringssvar «Handlingsplan nasjonale raser» 

Styret i DNT ba Avlskomiteen avgi uttalelse til forslag til høringsvar for 
«Handlingsplan nasjonale raser». Avlskomiteen støtter innholdet i forslagsteksten, 
men mener at avsnittet angående fagutvalg ikke er naturlig å ta med i høringssvaret. 
 
Avlskomiteen behandlet saken sirkulært pr. e-post 21. april 2021.  
 
Avlskomiteens vedtak: 
Avlskomiteen stiller seg bak forslaget til høringsuttalelse med unntak av avsnittet 

angående fagutvalg. 

 

Orienteringssaker: 

1. Status «Innavlsdempende tiltak» 

2. Status «Avls- og registreringsreglementet strider mot avlsforskriften» 

3. Status «Ny dyrehelseforskrift»  

4. Utdeling av oppdretterbragder 

5. Varmblods avlsplan 

6. Fødselsutfordringer avlshopper  

7. Klasseløpsauksjon 2021 

8. Oppdatering av løpsresultater 
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DNTs Avlskomité 

 
 

 
 
 
Arnt Foss         Elin Bergseth    Målfrid Vatne 
Leder             Nestleder                  Medlem             
     

 

 

Anita Sønsteby          Ments Tore Møller               Kristine S. Kivle   
Medlem         Medlem                               Fungerende medlem 


