
 

Referat Avlskomitemøte 2/2017 11.05.2017, Bjerke peisestua 

Til stede: Per Erik Hagen, Nils Bergslien, Tone Blindheim og Arild Hansen. Ole Ødegaard var 

til stede til og med sak 11/17 og forlot møtet under behandlingen av sak 12/17. 

Meldt forfall: Ingvild Seljord meldte forfall med kort varsel. 

Saksliste: 
Sak 6/17 Protokoller/referater/informasjon 
a) Avlskomitéen 1/2017, referat fra møtet 2.3. 2017. Ingen endringer. 

                     b) Møte i Norsk-svensk kaldblodskomité 30.03.2017. Tone Blindheim orienterte om at ny 
Avlsplan kaldblod vil bli utsatt ett år på grunn av forsinket forskning på innavl. 

c) Møte med samarbeidende organisasjoner 30.3.2017. Leder orienterte. 
d) Møte med avlsvurderingsnemda 29.3.2017. Leder orienterte. 
e) Premiesjansen. Laila Stolpnes orienterte. Avlskomiteen ønsker et notat om    
økonomiberegningene for å se på mulighetene for å ta med andre løp i ordningen. 
f) Avlsmøter regionalt. Det er gjennomført gode møter i Østfold og Rogaland i regi av 
forbundene. Flere ønskes. 
g) Svar til Veikle Balder om DNTs Eliteavlshopper. Leder orienterte. 
 
 
Sak 7/17 Arbeidet i Avlsvurderingsnemnda, varmblod 
Oppfølging av avlsvurderingsnemndas arbeid for de to siste rundene. Avlskomiteen har 
fortsatt ikke mottatt informasjon i henhold til Avlsplanen og vil etterspørre dette. 
Ingvild Seljord leder arbeidet med å lage en veileder for nemnda. Med på dette er også Nils 
Bergslien og Arnlioth Heltberg. 
 
S 3-4/17 Rekruttering medlemmer avlsnemda  
Avlskomiteen har påpekt at det mangler et regime for rekruttering til avlsvurderingsnemnda.  
 
Styret i DNT har 28. april 2017 gjort følgende vedtak: 
«Det innføres en modell med treårige perioder for medlemmer av avlsvurderingsnemnda, slik 
at ett medlem velges hvert år. Kandidatene foreslås av Avlskomiteen, og oppnevnes av 
DNT-styret. For øvrig følges Avlsplanen for varmblodshester fra 2015 for å gjennomføre 
dette.» 
 
Avlskomiteens oppfølging av dette skjer som i det følgende. Ola Martin Foss har av 
kapasitetsårsaker bedt seg fritatt etter 20 år i vervet. 
 
Vedtak: Administrasjonen forespør dagens medlemmer om de ønsker å være 
kandidater for videre arbeid i avlsvurderingsnemnda. 
 
 
Sak 4-4/17 Revisjon avlsplan varmblod  
Maksimal kvote for varmblods stasjonshingster har under redigering falt ut av den vedtatte 
Avlsplanen for varmblodshester fra 2015. Avlskomiteen har i sitt møte 27. av 3. oktober 2016 
gjort vedtak om at maksimalkvoten gjeninnføres i planen.  
 
Styrets vedtak fra 28. april 2017: Avlsplanen for varmblodshester har en maksimalkvote for 
norskoppstallede stasjonshingster på 150 hopper årlig. 
 
 
Vedtak: Administrasjonen implementerer kvoten på 150 hopper i Avlsplanen fra 2015 



 
 
Sak 8/17 Bedekningstall 2016. 
Tallene viser at det i 2016 ble bedekket 848 kaldblodshopper og 790 varmblodshopper. 
Dette er en nedgang på syv kaldblodshopper og en oppgang på 28 varmblodshopper. 
Føllprosenten var i 2016 litt over 70 på kaldblod og 63 på varmblod. Avlskomiteen mener det 
er viktig å heve denne prosenten og veien å gå er mer kunnskap i alle ledd. 
 
Vedtak: Avlskomiteen ber om at kunnskaper, fra inseminering til fødsel, og som fører 
til høyere føllprosent, er i fokus på Oppdretterseminaret, regionale seminar og 
hingsteholderseminar. Administrasjonen tar kontakt med Norges veterinærhøgskole 
for å starte seminteknikerkurs slik forskriftene åpner for. 
 
Sak 9/17Auksjoner 2017 
Laila Stolpnes og Nils Bergslien informerte om status for auksjonene på Bjerke og Forus. 
 
Vedtak: Til orientering. 
 
Sak 10/17 Spørsmål fra Veikle Balder. 
De tar opp behovet for oppgradering av BLUP, behovet for en bransjestandard for 
avlsvirksomhet og ønske om hjelp fra DNT til å påvirke Bring/Posten/busselskaper ved 
fleksible ordninger for sædforsendelser. 
 
Vedtak: Avlskomiteen ber om at Veikle Balder forespørres om forslag til forbedringer 
av BLUP-indeksen og at norsk/svensk kaldblodskomite ser på saken, også i et 
kost/nytte-perspektiv. Avlskomiteen har utført et arbeid for å se på forholdet mellom 
avlsstasjonene og hoppeeierne og sender dette til Veikle Balder. Distribusjon av sæd 
er en oppgave som løses best lokalt av den enkelte hingsteholder.     
 
Sak 11/17 Rapport til styret i DNT 
Rapport til styret om behandlingen av beretningen fra Avlskomiteen for 2016. 
 
Vedtak: Rapporten sendes DNT-styret. 
 
Sak 12/17Oppdretterpenger utland 
Administrasjonen, ved assisterende sportssjef Jan Inge Ringen, har etter vårt forrige vedtak 
assistert med innsamling av data og regnestykker. Det er avholdt ett arbeidsmøte med 
Ringen og komiteleder for å sette sammen tallene. 
 
Oppgaven var å konsekvens utrede en ordning der oppdretterne ikke trenger å bekymre seg 
for hvor hestene starter, med visse begrensninger for starter i land med spesielt høye 
premiesummer. 
Konklusjonen er at det for 2016 manglet ca 2,5 millioner for å finansiere fulle utbetalinger i 
Norden og 10 prosent oppdretterpenger i UET utenom Norden i tråd med dagens satser 
innenlands. Dette kan finansieres ved å øke generering av oppdretterpenger fra 12 til 13 
prosent av premiematrisen. 
 
Vedtak:  
Avlskomiteen ber styret i DNT om å trygge oppdretternes vilkår i forhold til hvor 
hestene starter. Dette gjøres slik at de får fulle satser i hele Norden og inntil 10 
prosent for starter i UET utenom Norden begrenset til en finansiering med 13 prosent 
av premiematrisen.  
 
 
 



Sak 13/17Fransk/norsk avtale om TF-hester 
Fransk/Norsk avtale om oppdrett av hester med doble rettigheter. Den første hesten ble solgt 
til Sverige på Klasseløpsauksjonen 2016, ST har nå gitt signaler om at denne blir 
svenskregistrert etter mye arbeid fra avlssjefen i DNT og andre involverte. 
 
Vedtak: Til orientering 

 

                       Eventuelt: Avlskomiteen ser på mulighetene for å ha et møte i tilknytning til Wenngarn 
auksjonen i august 2017. 

 

 

 

Oslo 16.05.2017 

 

 

Per Erik Hagen 
leder 
 


