
Möte i Svensk-Norsk kallblodskommitté, Oslo Gardemoen 2016-03-31 

Deltagare: Marita Arvidsson, Tone Blindheim, Fredrik Eng, Anders Järnerot, Christina Olsson, 

Carl-Erik Sandström och Ole Ödegaard.  

Under punkt 9 deltog sportcheferna Jan Hedrén och Petter Johansson på telefon. 

Adjungerade Dag Ekner deltog ej.  

 

1. Välkommen - Tone Blindheim (TB) hälsade välkommen. Fredrik Eng (FE) som är ny i 

kommittén presenterade sig och hälsades särskilt välkommen. 

 

2. Föregående protokoll gicks igenom -  På punkt 3 modifierades minnesanteckningarna 

till att tillämpningar och avelsplanen är de viktigastaste delarna att revidera till att 

börja med åtminstone och inte själva avtalet som är av mer övergripande natur. På 

punkt 7 förtydligas att det är grundregistreringslandets regler som skall följas. 

 

3. Nytt ordförandeland - Sverige blev i och med årsskiftet nytt ordförandeland och 

Marita Arvidsson (MA) valdes till ny ordförande för den kommande tvåårsperioden. 

Fredrik Eng valdes jämte ordförande till justerare/granskare av 

minnesanteckningarna och Christina Olsson (ChO) till att föra minnesanteckningar. 

 

4. Revidering av avelsplan/hingstkvoter - TB och AJ redogjorde för bakgrunden till 

förslaget till revidering av avelsplanen. DNT har tagit över ansvaret för avelsfrågorna 

från Norskt Hestecenter (NHS), vilket innebär en annorlunda beslutshantering och 

ansvarsförhållanden.  DNT:s avelskommitté har gått igenom den Norska avelsplanen 

och har en del förslag till ändringar. Dessa förslag gicks igenom.  

 

När det gäller avelsplanen och rasbeskrivningen och otraditionellt härstammade 

hingstar tar Anders Järnerot (AJ) och ChO med sig frågan och diskuterar med 

avelsvärderingsnämnden och återkommer med förtydligande hanteringsriktlinjer till 

S-N kallblodskommitté. 

 

De förslag från Norge riktlinjer rörande godkännande av hingstar som 5% i 

kulltoppen, godkännande av treåriga hingstar på våren och ev ostartade tvååringar 

samt kravet på 500 000 i minsta grundlag för 6-åriga och äldre hingstar har 

egentligen som syfte att förstärka möjligheterna att godkänna otraditionellt 

härstammade hingstar.  AJ och ChO fick i uppdrag att tillsammans med forskare 

förtydliga outcross begreppet (praktiskt tillämpning i dessa sammanhang) i 

avelplanens tillämpning och återkomma till kommittén med förslag, med avsikten att 



kommittén sen skall ytterligare poängtera avelsvärderingsnämndens uppdrag och 

eventuellt ändra avelsplanen.   

Den minskande populationen, framförallt i Norge, är ett stort hot. Kanske det största 

långsiktiga hotet då en mindre population kan innebära färre tävlingar för kallblod 

och med färre/få tävlingar är det lätt hänt att rasen hamnar i en kraftigt nedåtgående 

spiral.   

Det förelåg ett förslag från Norge om nya betäckningskvoter, 60-20 i stället för 

nuvarande 80-30. Kommittén enades om att bearbeta förslaget vidare i varje land till 

nästa möte. Någon form av konsekvensanalys som t ex kommer det att påverkar 

antalet betäckta ston, prissättning på hingstarna, inaveln behövs. 

5. Kommitténs arbetsformer och genomförande av beslut - Frågan visade sig vara 

tillräckligt klartlagd vid föregående möten, varför den ansågs som avslutad (för 

tillfället). 

 

6. Ny forskning/inavel - ChO redogjorde kort för det forskningsprojekt rörande kallblod 

som nyligen glädjander nog beviljats medel och som nu påbörjats. Det var det enskilt 

största projekt som fick medel 2015 (3,89 milj). 

 

7. Veikle Balder/Finnhästen - AJ redogjorde för de tankar på korsning med Finnhästar 

som presenterats för bland annat Veikle Balder av Hans Erik Uhlin. Kommittén 

enades om att noga följa det forskningsprojekt som nu görs i Finland rörande den 

finska hästen och defekter samt det svensk-norska forskningsprojektet, för där kan 

komma/kommer resultat som är mycket betydelsefulla för frågan.  Viktigt att det 

finns sakliga argument som framförs vid en debatt. 

 

8. EU direktiv/gränspasseringar/tull/moms/gemensam databas – Det är stora problem 

vid gränspasseringarna och även momsregler för köpa av varor och tjänster över 

gränserna (mellan EU och icke EU land) tillämpas olika och är otydliga t ex gällande 

sperma.  

Kommittén beslutade att ta med sig frågorna till respektive länder och de experter 

som finns på området samt att ha ett telefonmöte med de som arbetar med 

gränspasseringarna i båda länderna. 

9. Terminslista/löpsutskrivning och förfrågan från Tyskland – Respektive länders 

sportchefer deltog och redogjorde för tävlingsplaneringen för 2016. Båda ansåg att 

det inte föreligger några större krockar och att samarbetet varit mycket bra. 

 



Positivt utfall för första kvartalet i Sverige med fasta proppar. Norge har hästbrist och 

arbetar med proppar med tillägg för att få fler hästar till start. Norge försöker med en 

premiechansning för kallblod 2016 och intresse verkar finnas. 

 

Tyska förbundet har bjudit kallblodstravare till tävlingar där enligt en modifierad 

Frankrike modell. Tyvärr var visade det sig svårt praktiskt att genomföra samt att det 

låg fel i tiden varför både Norge och Sverige tvingats tacka nej. 

 

10. Unghästutställning i Sverige – MA informerade om att SLEIPNER kommer att ha en 

träff för de domare som dömer svenska unghästutställningar den 15 maj hos Jan Olov 

Persson i Hudiksvall. 

 

11. Information från respektive land – Norge: En svag ökning på betäckningssiffrorna 

2015 i Norge, tillstart är ett mycket lyckat projekt, start % för kallblod ökade 2015, 

vet app och en mycket bra auktion! Sverige: Arbetar med hingstkatalogen, ett nytt 

projekt med Mile Media om avelsinformation på nätet, ny modell för 

uppfödarpremier 2017, incitament för avel för banorna. 

 

12. Övrigt – Nästa möte preliminärt i samband med Jublieumspokalen på Solvalla 17-

18/8. 

  

 

 

 

Marita Arvidsson, ordförande 


