Protokoll fra Avlskomitémøte 3/2019 Det Norske Travselskap
Torsdag 24. okt. 2019 kl. 10.00. Peisestua Bjerke
Tilstede:
Elin Bergseth, Nils O. Bergslien, Målfrid Vatne, Vidar Arnesen, Ingar Hagen og Arnt
Foss.
Fra administrasjonen: Siri Furre og Laila Stolpnes
Under sak 20/19 deltok Anne Wangen
Under sak 21/19, 24/19, 28/19 og 29/19 deltok Ingolf Herbjørnrød
Referent:
Elin Bergseth
Sak 19/19 Protokoller/referater/informasjon
Protokoll fra 12.06.2019 ble gjennomgått og godkjent.
Det ble gitt informasjon om:
Status handlingsplan nasjonale raser NHS
Status forskningsprosjekter på kaldblodstraver som er finansiert gjennom stiftelsen
Hästforskning
Status klasseløpsauksjonen og status bedekningstall
Historiske navn, regler for navnebruk
DNTs hjemmeside, ny utgave
Krav om chipmerking av føll, nye regler fra MT
Avl i nord, status prosjektet
Ang. søknad Ingemar Persson
Sak 20/19 Utdanning seminassistenter
AK ønsker å se på mulighetene for å få utdannet seminteknikere i Norge. Tilgang til
semintekniker gir mulighet for at inseminering kan utføres på tidspunkt som er
ugunstig for stasjonsveterinær, men gunstig for å få hoppen drektig. Ordningen kan
også kunne være kostnadsbesparende for hoppeeier. Administrasjonen opplyste om
at det med støtte i medhjelperparagrafen (§15 i Lov om veterinærer og annet
dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven]), kan det enkelte stutteri prøve å søke
Mattilsynet regionalt til lov om å bruke seminassistenter på stutteriet.
Vedtak:
AK viser til Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn
veterinær, og ber administrasjonen utrede muligheter for å få i stand
seminassistentutdanning i Norge. Videre ber AK administrasjonen søke Mattilsynet
om at utdanningen i Sverige godkjennes inntil NMBU kan tilby tilsvarende utdanning,
jfr. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell [dyrehelsepersonelloven], §6.

Sak 21/19 Innavlsproblematikk kaldblods og Breedly.com
Innavlsproblematikken hos kaldblods må overvåkes kontinuerlig. Administrasjonen
opplyste om at NHS har et overordnet ansvar for å overvåke innavlsutviklingen hos
alle de fire særnorske hesterasene. De påpekte også at det vil være behov for
ytterligere innavlsbegrensing fram i tid, ut over tiltakene i nyrevidert avlsplan. AK har
tidligere etterspurt datasimuleringer rundt eventuelle effekter av ulike tiltak mot innavl,
som for eksempel livstidskvoter, krysningsmønstre mm. Dette er nå lagt ut som en
Masteroppgave på NMBU. AK påpeker at det er viktig at tiltak er vitenskapelig
begrunnet og at stimulering er det viktigste redskapet. Stimulering må til både for å få
opp antallet fødte kaldblodsføll samt for å stimulere til å gjøre outcross hingstevalg og
satse på disse hestene.
AK ser på Breedly.com som ett meget godt verktøy for hesteeierne for testparing og
for å innhente info om sine hester når det kommer til fokus på innavlsproblematikken.
Vedtak:
AK ønsker at kaldblodsdelen av komiteen sammen med kompetanse i DNT/NHS
avholder ett møte for å tydeliggjøre hvem og hva som må gjøres for å sikre en
tilstrekkelig overvåkning av innavlsutviklingen hos kaldblodstraveren.
AK ønsker et felles Svensk- Norsk dataverktøy for testparing og mulighet til å forutse
innavslgrad etc. AK ber om en tilbakemelding fra administrasjonen på status for
jobben med dataoverføring for norske hester i Breedly.com. AK anbefaler også DNT
å sikre rammeverk/avtale rundt Breedly.com.
Sak 22/19 Oppdretterseminaret 2020
AK diskuterte avvikling av Oppdretterseminaret 2020. Det ble diskutert aktuelle tema
og aktuelle foredragsholdere for helgen. Tilbud fra hoteller er innhentet. AK mener
oppdretterseminaret er viktig for landets travoppdrettere, både faglig og sosialt, samt
for nettverksbygging.
Vedtak:
AK ønsker å avholde Oppdretterseminaret helgen 14.-16. februar. AK ber
administrasjonen legge ut info om tid og sted på DNT sine hjemmesider.

Sak 23/19 BLUP.
Administrasjonen la fram status for BLUP-kjøringene for de norske traverrasene og
hvilke egenskaper som inkluderes i beregningen. AK påpekte at det er svakheter
med BLUP, spesielt for kaldblodstraveren, der den er klart innavlsdrivende. Nå er det
felles kjøring av BLUP med ST. Administrasjonen informerte om at ST mulig går over
til å kjøre BLUP på SLU. Administrasjonen informerte også om muligheter for å gjøre
dette i Norge.
Vedtak:
Det er svakheter ved dagens BLUP-beregning for kaldblods. AK ber
administrasjonen om å utarbeide saksgrunnlag for vurdering av videreføring av BLUP
i et kost – nytte perspektiv. AK ber også om at en evt. omgjøring av BLUP med for
eksempel andre egenskaper som slektskap, fruktbarhet mm utredes, og at dette tas
opp i Svensk Norsk Kaldblodskomite.

Sak 24/19 Registreringsreglementet: §5 Søknad om sertifisering og §6 Hestens
kvalifikasjoner og nasjonalitet
AK har over tid mottatt henvendelser fra oppdrettere med føll født i utlandet av
norskregistrerte hopper, føllene er pålagt å innføres til Norge før 31.des i
fødselsåret.
AK ser at kravet er uheldig ut fra ett dyrevernmessige hensyn. Lange
transporter og blanding av nyavvendte føll er ikke heldig ut ifra smitteperspektiv
og av dyrevernmessige årsaker.
AK vil påpeke at det ikke var sendt ut skriftlig saksutredning før møtet i AK
utover saksnavn og nummer samt kopi av registreringsreglementet.
Administrasjonens forslag til vedtak ble muntlig referert i møtet. Saken ble ikke
ferdigbehandlet i møtet. AK oppfattet ikke at saken skulle behandles av DNTstyret påfølgende uke.
Mandagen etter fikk AKs medlemmer tilsendt vedtakstekst og saksopplysninger
som var sendt DNT-styret. AK hadde ikke fattet endelig vedtak eller godkjent
protokoll fra møtet på det tidspunktet.
De påfølgende dagene hadde medlemmene i AK mailkorrespondanse, der ulike
synspunkt og sider ved saken ble belyst. Argumentene mot administrasjonens
forslag var først og fremst at et slikt vedtak vil kunne svekke travets
verdiskapning. I argumentasjonen DNT har ført vedrørende konsesjons- og
avgiftsvilkår, har verdiskaping, sysselsetting og åpne kulturlandskap vært viktige
elementer. AK var enige i en viss utsettelse pga. dyrevernmessige hensyn, men
diskuterte ulike med dispensasjonsløsninger og datoer for å komme til Norge, 1.
april til 1. juni året etter fødselsåret. AK ønsket at dette måtte drøftes mer
inngående før en kunne fatte endelig vedtak i saken.
AK fattet sitt vedtak i saken torsdag 31. oktober.

Vedtak:
AK ber DNT-styret utrede om det kan gjøres unntak/endring for/i regelen (i §6
Hestens kvalifikasjoner og nasjonalitet, registreringsreglementet) om at hest
født i utlandet av norsksertifisert mor må identifiseres i Norge innen utgangen av
hestens fødselsår. AK mener det kan være svært belastende for føll med lange
transporter og nye miljøer rett etter avvenning fra hoppen/i så ung alder. AK ser
at en oppmykning av regelverket vil være av det gode ut fra dyrevernmessige
hensyn. Det må i så fall finnes en tilfredsstillende mulighet for identifisering av
føllet i oppstallingslandet og tilfredsstillende krav om DNA analyse,
passutstedelse og tolldeklarasjon ved innførsel til og før endelig sertifisering i
Norge.
Samtidig vil en oppmyking kunne gjøre det enklere å oppstalle hopper og
unghester utenfor Norge, noe som vil redusere det praktiske oppdrettet i Norge
og dermed svekke deler av travets verdiskapning i Norge.
AK ber styret om en prinsipiell avklaring på om en oppmyking av regelverket kan
aksepteres. I så fall vil AK komme tilbake med et konkret forslag til endring av
regelverket.

Sak 25/19 Søknad om bedekningstilskudd
Administrasjonen har mottatt søknad om tilskudd til bedekning av hoppe som
angis å ha en meget interessant morstamme. På bakgrunn av AK sin instruks
ble det diskutert hvordan slike søknader skal behandles av administrasjon og
AK.
DNT har ikke satt av penger til å gi slikt tilskudd.
Vedtak: AK ber administrasjonen svare på søknaden og opplyse om at vedtaket
kan ankes til DNTs styre.
Sak 26/19 Årets Oppdretterbragd
AK gjennomgikk regelverket rundt Årets Oppdretterbragd, og diskuterte små
endringer i regelverket. Ved ekstraordinære prestasjoner bør samme oppdretter
kunne få prisen to eller flere ganger. I tillegg mener AK at unge og nye oppdrettere
bør vurderes positivt som mottakere til prisen.
Vedtak:
AK ønsker at sportsavdelingen kommer med forslag til mottakere innen 15. januar
året etter. Oppdretterbragden skal deles ut på Oppdretterseminaret om mulig.
Sak 27/19 Fransk-norsk avtale
AK gjennomgikk innholdet i avtalen «Stambok til den franske traver i Norge» som har
vært gjeldene siden 2007.
Det er en del manuelt arbeide for DNT å administrere hester som inngår i avtalen.
Vedtak:
AK ser den Fransk - Norske avtalen som en positiv mulighet for norske oppdrettere,
selv om få føll er omfattet av avtalen pr år. AK ber administrasjonen om å utvikle
hensiktsmessige rutiner for å administrere hester som inngår i avtalen.

Sak 28/19 Mønstringsløp
AK gjennomgikk dagens mønstringsløpsordning. AK registrerer at det stilles
spørsmål om ordningen fortsatt gir resultater som står i stil med de pengene som
brukes. AK påpekte under møtet at mønstringsløpene historisk har hatt god effekt på
å få unge travhester i trening og til start. Det anses som et viktig delmål på veien mot
løpshestkarrieren.
AK ønsker å få belyst utbyttet av å avholde mønstringsløpene som det gjøres i dag.
AK ønsker at administrasjonen legger frem en analyse som viser hvordan ordningen
påvirker startprosent, antall starter og andre relevante målsettinger, samt hvordan
resultatene fra mønstingsløpsordningen er i forhold til resultatene av «Til start».
Vedtak:
AK mener det er av stor viktighet å opprettholde aktiviteter som mønstringsløp og «Til
Start».
Sak 29/19 Møteplan avlskomiteen
Vedtak:
AK avholder møter etter behov, og anser 3-4 møter pr år som tilstrekkelig. Ved behov
for kortere møter/enkeltsaker vil komiteen vil disse bli gjennomført som telefonmøte.
Møteinnkalling skal være skriftlig og saksutredning skal komme på e-post ei uke før
planlagt møte. Møtereferat skal sendes medlemmene innen ei uke etter møtet.
Deretter har medlemmene ei uke på å komme med innsigelser og endringsforslag.

Eventuelt
Komiteleder sørger for at liggende saker/saker til fornyet behandling kommer med til
neste møte i komiteen.
AK påpeker at administrasjonen må gjennomgå og oppdatere
Registreringsreglementet, slik at dette samsvarer med den nylig
reviderte avlsplanen for Kaldblodstraver.
AK ønsker at administrasjonen utarbeider en liste over løp kjørt i Norge der det vil
være naturlig for DNT å invitere som gjester oppdrettere av norskfødte
hester som starter i disse løpene (for eksempel OGP-løpet).

Oslo 30.10.2019
Elin Bergseth
leder

