Protokoll fra Avlskomitémøte 3/2018
i Det Norske Travselskap
torsdag 18. oktober 2018 kl. 11.00
på Radisson Blu Airport Hotel Oslo, Gardermoen

Til stede: Elin Bergseth, Nils Bergslien, Torger Østrått, Målfrid Vatne, Vidar Arnesen, Ingar Hagen
og Tron Gravdal (administrasjonen)

Saksliste:
Sak 16/18
Protokoller/referater/informasjon
Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. Det ble påpekt at protokoll må legges ut på travsport.no
når den er godkjent. Viktig at alle gir tilbakemelding på protokoll, også om de ikke har noe å endre.
Gjennomgang av protokoll fra møte i kaldblodsdelen av komiteen angående revidering av avlsplan.
Informasjon fra Innavlsseminar på Bjerke under Klasseløpshelgen. Positivt med 60-70 deltakere.
Fredrik Eng, Gunnar Klemetsdal og Siri Furre holdt innlegg.
Informasjon fra møtet i Svensk/Norsk Kaldblodskomite 18. september. Christina Olsson gjennomgikk
foreløpige resultater fra Brandon Velie og Kim Jäderkvist Fegraeus’ sin forskning. Tidligere foreslåtte,
og den norske avlskomiteens forslag til endringer i avlsplanen ble gjennomgått.
Informasjon fra møtet i UETs Breeding Comitee 12. oktober. Regelverk for oppdretterpremier i de
ulike medlemsland ble diskutert. Status for bedekninger og fødselstall i de ulike land.
Sak 17/18
Revidering avlsplan for kaldblodshester
Forslag til høringsutkastet for revidering av Avlsplan for Kaldblodshester har blitt diskutert med
Svensk/Norsk Kaldblodskomite, og er presentert for DNTs styre. Forslaget er klart for utsendelse til
høring etter at Sverige har kommet med en uttalelse. For øyeblikket blir høringen presentert på de
forbundsvise høstkonferansene;
Agder/Rogaland/Vestenfjeldske
23. september Ingolf Herbjørnrød
Buskerud/Vestfold/Telemark
20. oktober
Ingolf Herbjørnrød
Nord-Norge
20. oktober
Elin Bergseth
Midt-Norge
21. oktober
Målfrid Vatne
Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland
27. oktober
Elin Bergseth
Østfold
3. november Tron Gravdal
Viktig å få tilpasset høringsfrist i forhold til neste møte i Svensk/Norsk Kaldblodskomite. Blir møte der
i januar – høringsfrist settes tidlig i januar.
Avlskomiteen påpeker at deres innstilling til eventuelle endringer på kvoter (livstidskvoter) – ikke skal
ha tilbakevirkende kraft. Dette gjelder også eventuelt andre endringer kåringsregelverket.
Noe som ikke har vært diskutert så langt er hva som skal gjøres med hester som er vist tidligere, og
som ønsker å vises igjen. Hvordan skal de premieres.

Vidar Arnesen bistår administrasjonen med gjennomgang av vedleggene til Avlsplanen.
Kåringsnemnd har bedt om å få møte Svensk/Norsk Kaldblodskomite. Muligens noe kort varsel for å
få til dette på Wången i 1.-3. november?
Vedtak:
Avlskomiteen anbefaler at frist for høring på forslag til revidert avlsplan settes til 5. januar 2019.
Samtlige vedlegg til avlsplanen presenteres og behandles sammen med høringsuttalelsene.
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Oppdretterseminar 2019

Oppdretterseminaret fortsetter som før. Det er behov for litt endring av mannskap. Kari Hustad og
Per Erik Hagen har driftet dette tidligere. Ingen av dem er aktuelle lenger. Det ble foreslått at
travavl.no og Veikle Balder blir forespurt om de kan stille med en person hver som kan bistå
administrasjonen i dette arbeidet. Ønskelig at noen av temaene blir tilpasset ferske oppdrettere.
I 2018 ble det avholdt Hingsteholderseminar fredagen samme helg som Oppdretterseminaret. Bra å
ha det samtidig, men det holder å arrangere Hingsteholderseminar annen hvert år.
Noen forslag til temaer/aktuelle navn ble foreslått for administrasjonen.

Vedtak
Oppdretterseminar 2019 planlegges helgen 15. – 17. februar. Administrasjonen ber om tilbud fra
ulike hoteller på Gardermoen. Veikle Balder og travavl.no blir anmodet om å stille med en person
hver som kan delta i planlegging og gjennomføring. Noen av temaene bør være tilpasset ferske
oppdrettere. Neste hingsteholderseminar avholdes sammen med Oppdretterseminar i 2020.
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Regelverk DNTs Eliteavlshopper

Regelverk for DNTs Eliteavlshopper ble diskutert på møtet i mai. Er ønskelig at regelverket skal
offentliggjøres. En av grunnene til at det ikke er gjort tidligere er at vi har «arvet» regelverket fra
ASVT, og de har ikke offentliggjort sitt. Vidar Arnesen la frem et forslag basert på regelverket som
Sleipner bruker. Dette regelverket kan være et utgangspunkt. Forslaget ble gjennomgått med visse
justeringer. Det ble foreslått at administrasjonen innstiller på hopper som kan kåres, og at
Avlskomiteen beslutter. Det åpnes også for at hoppeeiere kan søke selv, slik at hopper som eventuelt
blir «oversett» kan bli kåret allikevel. Kriteriene for kåring av hoppere må oppdateres senest hvert
annet år.
Administrasjonen justerer forslaget til regelverk etter innspill kommet i møtet, og legger det ved
protokollen.
Vedtak
Forslag til nytt og offisielt regelverk oversendes til DNTs styre. Administrasjonen står for nominering i
tillegg til at det blir mulig for hoppeeier å søke om kåring. Avlskomiteen er jury.
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Minstegrunnlag/straffegrunnlag

I forbindelse med at Danmark og Sverige skal inn i et tettere samarbeide går det nå i retning av at
Sverige også fjerner minstegrunnlag (tvångsprissumma). I Danmark ble det fjernet for en del år
tilbake.
Vedtak
Forutsatt at Sverige fjerner sitt minstegrunnlag innstiller Avlskomiteen til styret i DNT at ileggelse av
minstegrunnlag fjernes fra og med 1. januar 2019.
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Oppdretterpremier

Oppdretterpremier har vært på sakskartet både i avlskomiteen og hos DNTs styre ved flere
anledninger det siste halvannet året.
Administrasjonen fremmet et forslag om hvorvidt vi, for 2019, kunne lagt opp til et opplegg der det
for starter gjort i Norge ble senket en prosent oppdretterpremier for alle. Dette ville utgjort snaue
1.9 millioner kroner (beregnet etter 2017-tall), en sum som kunne styrket utenlandspotten.
Avlskomiteen ønsket seg et bredere grunnlag og vurdere situasjonen på, og ønsket ikke å gjøre en
mindre justering i denne omgang.
Avlskomiteen er tydelige på at regelverket for fordeling av oppdretterpremier ikke nødvendigvis
behøver å være likt for de to rasene, men tilpasset hver rases spesielle ønsker og behov.
Vedtak
Avlskomiteen mener det er mest riktig å midlertidig videreføre dagens ordning. Fordeling av
oppdretterpremier må vurderes dypere med hensyn til fordeling mellom rasene
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Orienteringssaker

Kaldblodskåringer og Avlsvurdering varmblodshester høsten 2018. Gjennomgang av antall påmeldte
og kårede hingster på Biri. Samt antall påmeldte på høstens Avlsvurdering.
Bedekningstall ble gjennomgått. Det ser ut til å bli en liten nedgang for kaldblods sammenlignet med
i fjor, og en liten oppgang for varmblods. Uansett vil antallet bedekte kaldblodshopper være det nest
beste siden 2012.
Gjennomgang av tallene etter årets auksjon.
Under eventuelt ble det bedt om en status på prosjektet «Avlinord».
Administrasjonen ble bedt om å ta opp påmeldingsavgifter på Kåring og Avlsvurdering med NHS.
Administrasjonen ble bedt om å se på muligheter for å kunne oppdatere resultater på eksporterte
hester. Dette må i så fall være oppdretters ansvar å gi DNT beskjed om.
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Søknad om prøveprosjekt med bruk av finsk avlshingst

DNT har mottatt en henvendelse fra Spangberg Hingstestasjon som ønsker å få til et prøveprosjekt
der den finske avlshingsten Vitter kan brukes på et begrenset antall hopper i 2019.

Vedtak;
Avlskomiteen kan ikke se at den gjeldende avlsplanen gir anledning å benytte finsk hingst i norsk eller
svensk kaldblodsavl, og innstiller således til DNTs styre å avslå søknaden. Eventuelle forslag til
endringer kan fremmes gjennom lokalt travlag i høringsrunden i den forestående revideringen av den
felles Norsk – Svenske avlsplanen for kaldblodstraver.
Avlskomiteen innstiller til DNTs styre å avslå søknaden.

