DNTs Avlskomité
Møte nr. 6/21
Hestesportens Hus/Teams
18. november 2021 kl. 15.00-20.00
Til stede: Arnt Foss, Ments Tore Møller, Anita Sønsteby, Elin Bergseth (via Teams), Karoline Bakke
Wethal og Gunvald Åsegård (via Teams).
Forfall: Kristine Støen Kivle
Fra administrasjonen møtte avlsansvarlig Laila Stolpnes og seniorrådgiver Tore Kristiansen.
Sjefsveterinær Anne V. Wangen deltok via Teams under sak 1-6/21, 2-6/21 og 3-6/21.
Saker til behandling:
Sak 1-6/21

Protokoll fra Avlskomiteens møte nr. 5/2021
Protokollene er tidligere godkjent pr. e-post.
Avlskomiteens vedtak:
Protokoll nr. 5/2021 godkjennes.

Sak 2-6/21

Avlsplan varmblods
Det vises til Sak 4-5/21 der man gjennomgikk forslag utarbeidet av komiteens
medlemmer fra varmblods. Administrasjonen har gjennomgått forslaget og ga
innspill til at enkelte elementer bør revurderes samt prosessen videre.
Forslaget ble justert under møtet, og komiteen ble enige om å gjøre ytterligere
justeringer før oversendelse. Det anbefales at planen sendes ut til høring i
organisasjonen samt interesseorganisasjonen for varmblods, Travavl.no.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteens forslag til endringer i Avlsplan for varmblods oversendes styret med
anbefaling at det iverksettes en høringsprosess. Avlskomiteen ber videre om at
høringsinnspillene vurderes av komiteen før endelig styrebehandling.

Sak 3-6/21

Revidering av Avls- og registreringsreglementet
Administrasjonen presenterte sitt forslag til endringer i reglementet som skal
behandles på neste styremøte der endringene vil tre i kraft fra og med 1.1.2022.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen støtter administrasjonens forslag til endringer i Avls- og
registreringsreglementet.
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Sak 4-6/21

Prisbelagte tjenester fra NHS
Saken er en oppfølging av komitésak 8-1/21 samt andre tilknyttede saker som
komiteen har behandlet. Komiteen gjennomgikk svaret fra Norsk Hestesenter sendt
15.11.21, og påpeker at det omhandler kun deler av henvendelsen.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen tar saken til foreløpig orientering. Komiteen ber administrasjonen
følge opp saken videre.

Sak 5-6/21

Eliteavlshopper 2021
Eliteavlshopper utnevnes etter gitte kriterier. Avlskomiteen gjennomgikk
administrasjonens forslag over hvilke hopper som fyller kravene – totalt 11 hopper.
Utdeling skjer på Bjerke Travbane 18. desember i forbindelse med V75-finalene med
komitéleder Foss og nestleder Bergseth som vertsskap/utdelere.
Avlskomiteen mener at det er på tide å vurdere hvilke kriterier som skal ligge til
grunn for utnevnelse, og vil behandle dette på neste komitémøte.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen vedtar administrasjonens forslag til utnevnelse av Eliteavlshopper
2021.

Sak 6-6/21

Dommere til kåringsnemnd for kaldblods og avlsvurderingsnemnd for varmblods
I henhold til instruksen skal Avlskomiteen innstille på traverdommere overfor DNTs
styre som fatter endelig vedtak. Komiteen har tidligere fattet vedtak angående
innstilling til styret vedrørende dommerutnevnelser, inkludert valgperioder.
Meningen har vært å innføre lik ordning for valg av medlemmer til nemdene.
Vedtaket er imidlertid ikke gjennomført.
Avlskomiteen forutsetter at styret er positive til innføring av ny valgordning, som
betyr at det vil være behov for forskjellige funksjonsperioder før ordningen
praktiseres fullt ut. Dette gjenspeiles i komiteens innstilling.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen foreslår for DNTs styre at det innføres lik ordning for valg av
medlemmer til Kåringsnemnd for kaldblodstraver og Avlsvurderingsnemd for
varmblodstraver. Medlemmer velges for tre år av gangen, der et medlem er på valg
hvert år med mulighet for gjenvalg. Varamedlemmer velges hvert år. En av
medlemmene (også vara) skal være veterinær.
AK innstiller på følgende personer samt funskjonstid fra og med 2022 til
henholdsvis Kåringsnemnd for kaldblodstraver og Avlsvurderingsnemnd for
varmblodstraver.
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Kåringsnemnd for kaldblodstraver:
Torstein Gudmestad (1 år)
Veterinær Lars Moen (2 år)
Mari Foss Frøhaug (3 år)
Varamedlemmer (1 år):
1. Stein Langørgen
2. Monica Børli Låhne
Veterinær Målfrid Vatne
Avlsvurderingsnemnd for varmblodstraver:
Mari Foss Frøhaug (1 år)
Veterinær Målfrid Vatne (2 år)
Ingar Hagen (3)
Varamedlemmer (1 år):
1. Stein Langørgen
2. Else Horge Asplin
Veterinær Lars Moen

Sak 7-6/21

Trav 2025
Det vises til sak 2-5/21: Trav 2025, der komiteen ble presentert høringsdokumentene
samt diskuterte innholdet og vurderte mulige innspill. Med dette som bakgrunn
utarbeidet komitéleder Foss et forslag til høringssvar som ble gjennomgått under
møtet. Komiteen ble enige om å gjøre enkelte justeringer før oversendelse.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen ga innspill til høringssvar. Komitéleder sørger for at høringssvaret
sendes innen angitt frist.

Sak 8-6/21

Klasseløpsauksjon 2021 – evaluering
Avlskomiteen er blitt invitert til å svare på spørsmål i forbindelse med
administrasjonens evaluering av Klasseløpsauksjonen 2021. Avlskomiteen ga uttrykk
for at de var fornøyd med årets gjennomføring, og ga nestleder Bergseth oppgaven
med å utarbeide forslag til svar som behandles pr. e-post før endelig svar avgis.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteen gir nestleder Bergseth i oppgave å utarbeide forslag til svar samt
sørge for at svaret sendes innen angitt frist.

Sak 9-6/21

Henvendelse fra Ola M. Skrugstad
Avlskomiteen ble forelagt en henvendelse fra Ola M. Skrugstad, understøttet av
Nord-Gudbrandsdal Travlag, angående innavlsdempende tiltak for kaldblods.
Henvendelsen er stilet til styret i DNT, men administrasjonen finner det naturlig at
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Avlskomiteen gir sin vurdering før styrebehandling.
Avlskomiteen diskuterte brevets innhold og videre prosess.
Avlskomiteens vedtak:
Avlskomiteens nestleder samt øvrige medlemmer for kaldblods, utarbeider en
skriftlig vurdering, inkludert anbefaling som kan fungere som en del av beslutningsgrunnlaget for styrebehandlingen.

Orienteringssaker:
1. Møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomité 28.10.21
2. Mønstringsløpsordning
3. Handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-2030
4. Oppdretterseminaret 2022
5. Bedekningstall/fødselstall/import/eksport

18. november 2021
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Arnt Foss
Leder

Elin Bergseth
Nestleder

Karoline B. Wethal
Medlem

Anita Sønsteby
Medlem

Ments Tore Møller
Medlem

Gunvald Åsegård
1. Varamedlem
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