
Utvalgsmøte i avlsutvalget (3/17) 19.06.2017 

 
Til stede (Skype): Inger Sofie Andreassen, Per Arne Nilsen, Ingrid Sponheim (referent) 

og Siri Furre (NHS) 

 

Forfall: Hege Hasvold 

 

 

5/17 Orientering, møte med NHS 

 

Ingrid hadde møte med avlsavdelinga på NHS 7. Juni for å orientere om status for 

avlsplanrevideringa, og gjennomgang av de endringene avlsutvalget foreløbig har jobbet med. 

Tilstede på møtet fra avlsavdelinga var Gina Onsrud, Tore Kvam og Siri Furre.  

 

 

3/17 Avlsplanrevidering 

 

Diskuterte endringer ift gjeldende avlsplan: 

 

Side 2: ”Føre-var-prinsippet” (siste avsnitt) 

Side 5: 

Avlsmål: Legger til fomulering om helse. 

Vekting av avlsmålet: Endring? Signaleffekt. Tyngre vekting av rasetype? Kåringsnemda er 

spurt om innspill på dette punktet.  

Eksteriør: Bevegelsker i skritt, trav OG galopp – vekting av bevegelseskarakterer? Definering 

av bedømming bevegelseskarakter (løs/for hånd). Prinsipp: ”Det beste hesten har vist skal 

telle” 

Helse: Framvising av helsekort for registrering av forekomst av forfangenhet, kolikk, løs 

mage, man/hale-kløe.  

Bruksegenskaper: Omskriving av avsnitt. Offisielle konkurranseresultat fra DNT og 

Horsepro. Legge til vedlegg: Konkurranseresultat. 

Viktig at vekting av konkurranseresultat på utstilling ikke går på beskostning av bruksprøvene 

som er den primære metoden for å vurdere bruksegenskaper. Konkurranseresultat er en pluss 

for hesten, ikke er forutsetning. Brukeregenskaper: 1. Bruksprøver 2. Resultater i tillegg.  

Ulike krav ift avlshoppe/brukshoppe? 

 

Side 7:  

Omskriving av tekst om avtegn på bein slik at denne blir utvetydig.  

Dobbelt sølvgen – diskvalifiserende (rutine?) 

 

Legge til vedlegg: farger (beskrivelser og anbefalinger ift avl) 

 

Side 9: 

Utfyllende informasjon om genetiske lidelser (§18a).  

Legge til vedlegg med rutiner for registrering og undersøkelser? 

 

Variasjon i bruksområder, individsforskjeller.  

 

Stambok – tillegg vedr endring av stamboktilhørighet. Endring ift bruk av egen hingst på egen 

hoppe.  



Side 11: 

Kåringsnemda får slektskapsvurderinger av NHS i forkant av kåringene.  

4.4 Mulighet for forlengelse av avlsgodkjennelse. Rutine. Akutt sykdom/skade hos hest. Vet 

att må framlegges.  

 

5.1.1 Rutine for registrering av tidspunkt for kh/uh  hingst 

 

5.1.2  

Patellaopphaking/catching – rutine 

Registrering av symptom på man/hale kløe (klinisk undersøkelse + helsekort) 

 

5.2  

- Gentest sølv (ved dobbelt sølvgen kan ikke avlsgodkjennelse gis) 

- Man/hale kløe (beskrivelse) 

- Brokk (beskrivelse) 

- Kryptorkisme 

- Størrelse, form, rotasjon – testikler 

 

Kap 7: 

Innføres rutine for teoretisk avkomsvurdering.  

Legge til vedlegg.  

 

Kap 8: 

Ordningen er ikke tillatt.  

 

Kap 14.1 

Omskriving ulogisk avsnitt 

 

Kap 15 

Rutine for revidering av avlsplan og vedlegg. 

 

  

 

 

6/17 Arbeidsfordeling til neste møte 

 

Vedlegg konkurranseresultat: Per Arne 
Vedlegg farger: Siri 
Vedlegg/tekst om genetiske lidelser: Hege 
 
Utkast: Ingrid og Fia 
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