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11/17 Gjennomgang av avlsplan

Problemstillinger:
Avtegn: Vi har fått anbefaling fra fagmiljøet på NMBU å avvente endring av reglene for
avtegn før det er gjort en studie av avtegnsgen i rasen. Det jobbes med å få i stand et prosjekt
på dette.
Avlsutvalget ser positivt på å få i gang studie på avtegn for rasen slik at vi vet hva slags gener
som finnes i rasen før det gjøres endring i avlsplan.

Blåøyd hvit: Vi har fått anbefaling fra fagmiljøene på NMBU å ikke gjøre endringer mtp
blåøyd hvit. Dette begrunnes med at man må være føre-var iht ukjente helseproblemer og iht
økning av andel hester med kremgen i rasen.
Sølvgen: Det anbefales ikke å avle hester med dobbelt sølvgen. Avlsutvalget foreslår at
avlsgodkjente hingster ikke kan ha dobbelt sølvgen, og anbefaler videre til hovedstyret at det
må gjøres en registreringsjobb slik at man kan drive mer kunnskapsbasert avl.
Stambokinndeling: Avlsutvalget har foreslått å gjøre det enklere å avle en hest ”fra B-register
til A-register” – ved å redusere en generasjon på hoppelinja. Det er ikke kommet
motforestillinger mot dette forslaget i høringsrunden.
Forslaget om amnesti kan ikke imøtekommes da det ikke er mulig å få dette til innenfor
avlsforskriften. Avlsutvalget kan ikke se at det er nødvendig å innføre et amnesti basert på de
argumentene/påstandene som følger forslaget, da disse i hovedsak er basert på feil grunnlag.
Stamboka henger nøye sammen med mange andre systemer, blant annet bruk av
avlsgodkjente hingster og betaling av springpenger, innlevering av lister og riktig
innrapportering.
Avlsutvalget ser ikke at det er behov for å gjøre ytterligere endringer i stamboka.
Egen hoppe på egen ukåra hingst: Avlsutvalget ønsker ikke å vidreføre ordningen. Den er
ikke aktuell å ha lenger mtp årsakene til at tiltaket ble satt inn i sin tid. Faglig sett er
ordningen unødvendig. Ordningen undergraver jobben og kostnadene som gjøres av
hingsteholdere. Det vil også bli manglende rapporteringer på helsemessige avvik som ikke
kan utføres på en uhilda og god måte av egen veterinær på hingstene som søkes inn i
ordningen.

Klapphingst: Avlsutvalget har foreslått at det må foreligge veterinærattest på at begge testikler
ligger i pungen innen 1. Januar det året hingsten fyller 3 år. Det har kommet høringsinnspill
om at dette burde være enda strengere. Dette støttes av fagmiljøet på NMBU.

Avlsutvalget velger likevel å holde det til den foreslåtte grensa fordi vi tror det vil være lettere
å gjennomføre i praksis og vil ha god nok virkning. Dette er noe som bør overvåkes nærmere,
og avlsutvalget ønsker å få statistikk fra sportssystemet etterhvert.
Hoppekvoter: Fagmiljøet ved NMBU anbefaler at man ser nærmere på om hoppekvotene for
de kåra hingstene, som pr i dag har 15 hopper, er for høye. I praksis kan en reduksjon føre til
at hingsteeierne blir mer restriktive på at slippe til eldre hopper eller hopper som har
vanskeligheter med å bli drektige.
For å hindre at noen hingster utvikler seg til å kunne bli matadorhingster pga høyt antall
avkom, bør det settes inn en tydeligere formulering som gir landslaget mulighet til å sette inn
begrensinger på hingster som får for stort bidrag i avlen.

Generelt:
Avlsutvalget ser positivt på alle problemstillingene som har kommet inn, og selv om alle disse
ikke tas med i forslaget til ny avlsplan så er de viktige innspill for videre arbeid i både
avlsutvalget og i organisasjonen framover.

Videre arbeid:
- Ingrid sender ut utkast til avlsplan og følgenotat til avlsutvalget
- Dokumentene jobbes med sirkulært fram til første uka i januar før evt nytt møte, og
videresending til hovedstyret som skal ha møte 23. Januar.

