Referat Avlskomitémøte nr. 2 2020
i Det Norske Travselskap
torsdag 26. november kl. 16-18.30 på teams.
Til stede: Elin Bergseth, Målfrid Vatne, Karoline B. Wethal, Arnt Foss, Ments Tore Møller og
Anita Sønsteby. Sekretær Siri Furre (DNT/NHS).
Møtet startet med en kort presentasjonsrunde av alle medlemmene da det etter
generalforsamlingen er to nye medlemmer for varmblodstraver, og ett nytt medlem for
kaldblodstraver i avlskomiteen.
Saksliste:
Sak 10/20 Konstituering av avlskomiteen
Leder i AK velges for to år. Representant for kald- og varmblod sitter annenhver gang. Elin
Bergseth har sittet som leder i to år og representerer kaldblod, leder skal velges fra
representantene for varmblod.
Vedtak: Arnt Foss velges som leder av avlskomiteen for to år.
Sak 11/20 Oppfølging protokoll møte 1 2020 (vedlegg 1)
Avlskomiteen har fått oversendt administrasjonens svar til protokollen fra møte 1 2020.
Sekretær gikk kort gjennom status for de ulike sakene på nåværende tidspunkt.
Vedtak: AK tar sak 1/20, 2/20, 3/20, 5/20 og 6/20 til etterretning. AK påpeker at for sak 4/20
så er det kun den delen av veiledning for kåringsnemnd som omhandler punkt 3.2.3 i
avlsplanen som er ferdigstilt. Det bør foreligge en ferdig komplett utarbeidet veiledning fra
svensk-norsk komité tidlig 2021. Avlskomiteen må få denne til behandling før den går til
behandling i DNT-styret. Når det gjelder sak 7/20 og 8/20 ber AK om å få se redegjørelsen
fra NHS. AK etterlyser oppfølging av sak 9/20 og ønsker bekreftelse på at dette
gjennomføres fra og med sesongen 2021.
Sak 12/20 Avlsstimulering, statistikk og planer (vedlegg 2)
Per 26. november så er tallene slik for bedekningssesongen 2020
Rase
Kaldblods traver
Varmblods traver

Bedekninger
849
703

Bedekte hopper
787
646

Antall hingster
59
103

Administrasjonen har begynt å legge en plan for å følge opp de som har drektige hopper
etter årets sesong. Spesielt rettet mot nye og uerfarne oppdrettere, men gjeldende for alle,
med mål om å kanalisere hestene mot Til Start- prosjektet og kontakt mot mulige
salgskanaler i første omgang.
AK ønsker å sørge for at lange linjer i avlsarbeidet støttes opp av tilskudd og tiltak også på
sportssiden for å sikre en størst mulig avl av travhester i Norge. Løpspremier både i topp og
bredde for den norskfødte hesten er en betingelse for å opprettholde interessen for kjøp av
unghest, vi må ha kjøpere som har forutsigbare lovnader for løpstilbud og premiepenger.
Også mønstringsløpspremier vil bidra til interesse for norskfødte unghester. Egne treårsløp
vil gi bedre og mer rettferdige forhold for de unge hestene fordi løp for unghester kjøres på
en litt annen måte enn for de eldre. Det må satses mer på økte premier, mer på unghestløp
og satse på disse slik at norske eiere blir interessert i å kjøpe norske unghester.

AK mener at en langsiktig plan med positiv utvikling av løpspremier og oppdretterpremier for
norskfødte hester er det signalet som vil gi best effekt både for kvantiteten og kvaliteten i
avlen. Forutsetningene når man bedekker må ikke endres til hesten skal til start.
Forutsigbarhet er en nøkkelfaktor.
Det ble for en tid tilbake innført at hopper skulle ha samme premier som hingstene. Målet om
at 40 % andel av premiepotten skal gå til hoppene er ikke nådd. Hva er årsaken til dette og
er det utarbeidet statistikker som kan gi informasjon om effekten av tiltaket?
Strategiplan og sportsplan ble omtalt under denne saken, og AK ønsker en plan for revisjon
av sportsplanen. Strategiplanarbeidet er utsatt grunnet årets situasjon, AK ønsker status for
arbeidet med denne.
Vedtak: AK mener at det primært bør satses på økte premier for å stimulere til omsetning av
de årgangene som kommer. AK ønsker å forelegges mer detaljert statistikk for de ulike
avlsstimulerende tiltakene som ble gjennomført i 2020. Denne statistikken må inkludere hvor
mange hester som faller inn under de ekstraordinære tiltakene for kaldblodstraver og om
disse tiltakene har gitt en endring fra foregående år i slektskap mellom hingster og hopper.
Sport og avl er tett knyttet sammen AK ønsker at ansvarlige i administrasjonen i neste møte
redegjør for arbeidet med sports- og strategiplan, samt fremlegger statistikker som kan
belyse årsaken til avvik mellom mål og realitet for premier til hopper.
Sak 13/20 Innavlssituasjonen kaldblodstraver (vedlegg 3)
Både DNT og ST forpliktet seg i forbindelse med revidering og vedtak av avlsplan for
kaldblodstraver i 2019 til å jobbe med tiltak for å begrense innavlsøkning i rasen. DNT
innførte et ekstraordinært avlstilskudd for 2020, og jobber for å videreføre dette inn i 2021.
AK er av den oppfatning at statistikk og forskning angående sammenhengen mellom innavl
og prestasjoner i større grad må formidles til oppdrettere og hesteiere, og brukes i arbeidet
med å motarbeide innavlsøkningen i rasen.
Vedtak: AK oppfordrer DNT-styret på det sterkeste om å be svensk-norsk kaldblodskomité å
påskynde arbeidet med innavlsdempende tiltak. Det bør påses at begge land gjør tiltak,
inkludert økonomisk stimulering. I tillegg må tilgjengelige verktøy og statistikker brukes for å
underbygge negative utslag av innavl og for å søke å få informert oppdrettere om dette slik at
de har bes mulig grunnlag for sine avlsavgjørelser.
Eventuelt 1 Systemer og prosesser
Under innledende diskusjoner rundt konstituering og systemer rundt avlskomiteen kom det
frem behov for tettere kontakt med administrasjonen. AK er tillitsvalgt av organisasjonen og
medlemsmassen og bør ha en tettere kontakt med DNT styret og administrasjonen enn
samarbeidende organisasjoner. AK ønsker å ha fastlagte jevnlige møter med
administrasjonen, samt DNT-styret i større grad enn samarbeidende organisasjoner. I tillegg
til dette har AK behov for at det lages en oversikt over rammer for arbeid med avlsarbeidet
og saksbehandlingsrutiner for ulike saker. Hvis dette ikke finnes i dag, må det defineres og
etableres.
AK mener også at DNT absolutt bør ha en avlssjef/avlsansvarlig. Avlsarbeid krever langsiktig
tenking og strategi. Vi mener at en person som er dedikert for avlsarbeidet er absolutt
påkrevd.

Når det gjelder Aks indre arbeid og rutiner anser AK det som hensiktsmessig at varaer
løpende informeres om AK sitt arbeid. Det ble bestemt at varaer skal legges på kopi slik at
de mottar innkalling og saksunderlag til møter, samt at de skal få tilsendt den ferdigstilte
protokollen.
Vedtak: AK henstiller til DNT-styret om å sørge for at prosesser for saksgang, samt rutiner
for tettere kontakt mellom AK og DNT-styret, samt administrasjonen utarbeides/formaliseres
og er igangsatt/er på plass innen neste møte i AK som er forespeilet i slutten av januar. AK
gjentar sin oppfordring fra mai 2020 om at DNT må ha en avlssjef/avlsansvarlig for å sikre
god fremdrift og rammer for oppfølging av avlsarbeidet på alle områder i DNTs organisasjon.
Eventuelt 2 Oppdretterseminar
AK ble i møtet informert av medlem i utvalget om at oppdretterseminar er satt til 20. februar.
Hvis AK er tenkt å ha en rolle i oppdrettereseminaret 2021 må AK snarest få beskjed om
dette. Denne saken henger sammen med første sak om eventuelt og informasjonsflyt mellom
DNTs styre/administrasjon og AK.

Kontaktinformasjon til alle medlemmer i AK formidles innad i gruppa i forbindelse med
sirkulasjon av utkast til referat. I samme prosess settes dato for neste møte.

Møtet ble avsluttet 18.30

