NOTAT
Til: Landslaget for nordlandshest/lyngshest
Fra: Birgit D. Nielsen
KORT OPPSUMMERING ETTER SAMTALE MED HANNE FJERDINGBY OLSEN 06.09.2013
- OM FORSLAGET TIL AVLASPLAN
17.09.2013
Bakgrunn
Jeg hadde en telefonsamtale med Hanne F.O. om et annet tema 06.09.13. Vi kom også litt
inn på forslaget til avlsplan. Hanne er sjukemeldt og har ikke hatt kapasitet til å jobbe med
forslaget, som hun hadde fått tilsendt fra styret til uttalelse.
Marit Wasmut ba meg om en kort oppsummering etter denne samtalen med Hanne.
Hanne har sett notatet.
Hannes kommentarer i telefonsamtalen:
Overordna: planen speiler noe av arbeidet med rasens identitet ved at hestens geografiske
tilknytning kommer litt tydeligere fram. Man kan også se at arbeidet med lynneegenskaper
gjenspeiles i ordvalget under bruksegenskaper, men følges ikke opp under testing og
registrering av bruks/lynneegenskaper. Ellers kommer svært lite av arbeidet og diskusjonene
som har pågått siden forrige revisjon om bruk av signaturaktivitet og endring av
utstillingssystemet fram i planen. Dette er sjølsagt under utvikling, men en avlsplan bør peke
ut retninga – hesteavl er langsiktig.
 NHS har jobba med en mal for avlsplaner – hvor langt har det arbeidet kommet og
hvordan skal avlsplanen tilpasses malen?
 Avsnittet om stamfedre bør ikke være inkludert i avlsplanen. Dersom man ønsker slik
informasjon i en avlsplan bør det være et vedlegg. Hanne F.O. har publisert en
artikkel hvor hun har sett på genetisk bidrag fra forfedre som kanskje bør erstatte
dette avsnittet, ikke som en del av avlsplanen, men som et vedlegg.
 Vektlegging av egenskaper; eksteriør har en uforholdsmessig stor andel i forhold til
vektlegging på bruksegenskaper som løftes fram i merkevarebygging av rasen.
 Planen beskriver bedømming av eksteriøre egenskaper som viderefører en tradisjon
og kultur, men som fortsatt ikke vil gi muligheter for å registrere og måle
avlsframgang og arvegrad på egenskaper, som er vesentlig i avlsarbeid i dag. Det
foreligger ikke noe system per i dag som kan settes direkte inn i avlsplanen, men
Landslaget bør ha et mål, som også kommer til uttrykk for eksempel i innledninga til
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avlsplanen, om at ved neste revisjon skal det foreligge et system som gjør det mulig å
registrere egenskaper på en faglig solid måte.
Betegnelsene som er brukt om bruksegenskaper og lynneegenskaper er et skritt i
riktig retning, men testsystemer og registrering og vektlegging av egenskaper
mangler. Igjen; Landslaget bør ha et mål, som også kommer til uttrykk for eksempel i
innledninga til avlsplanen, om at ved neste revisjon skal det foreligge et system som
gjør det mulig å registrere egenskaper på en faglig solid måte. I foreliggende plan bør
det tas inn noe mer fra erfaringer med lynnetest og signaturaktiviteter. Brukslynnetesten virker noe uferdig slik den framstår.
Avlsregulerende tiltak. En bør ha som mål at det kommer på plass et verktøy som kan
regulere bruk av avlsdyr på en faglig måte og ”optimale bidrag” vil være det beste
systemet. Det betinger bedre registreringer av eksteriør-, bruks-, lynne- og helsedata
og en helt annen tilgang på disse dataene enn dagens system tillater. Avlsplanen bør
peke mot at man ønsker å innføre et slikt system.
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