Utvalgsmøte i avlsutvalget (2/17) 20.04.2017
Til stede (Skype): Hege Hasvold, Inger Sofie Andreassen, Therese Andreassen (vara),
Ingrid Sponheim (referent) og Siri Furre (NHS)
Forfall: Per Arne Nilsen

4/17 Presentasjon av Siri og NHS sin rolle i avlsplanarbeidet
NHS skal bistå med innspill til struktur på avlsplanene, samt faglig rådgiving, i prosessen med
å revidere avlsplan.
Når landslaget er ferdig med sin jobb med avlsplanen skal NHS gjennomgå avlsplanen og
innstiller til Mattilsynet for endelig godkjenning.
3/17 Avlsplanrevidering

Foreløbige tidsplan:
-

Utkast ferdig fra avlsutvalget 1 august 2017.
De endrede delene av avlsplanen sendes da ut på høring til lokallaga med høringsfrist
1 oktober.
Avlsutvalget gjennomarbeider et nytt utkast basert på høringssvar i oktober.
Hovedstyret får avlsutvalgets utkast til behandling i november.
NHS mottar vedtatt avlsplan i desember.
Ny revidert avlsplan vil bli klar fra Mattilsynet i god tid før avls- og utstillingssesong
2018.

Aktuelle endringer:
- Struktur. Nytt oppsett med langsiktig innhold i selve avlsplanen og mer kortsiktig
innhold i vedlegg/reglement.
- Avlsmål. Endring av prosentvis fordeling? Evt legge inn formulering om høyere
vekting på rasetype.
- Rasebeskrivelse. Ble grundig gjennomgått i forrige avlsplanrevidering. Formuleringer
må gjennomgås for å sikre at det ikke er tvetydighet. Beskrivelse av farger og avtegn
må gjennomgås i nært samarbeid med fagmiljøene iht helse og rasetype. Fargen rød er
i drastisk tilbakefall i rasen (Ref. Undersøkelse gjort av Siri Furre), dette er viktig for
rasetypen. Siri anbefaler at det holdes en føre-var-holdning til farger og avtegn for å
sikre rasetype, og fordi man ikke vet om det kan være helsemessige årsaker til å
begrense blåøyd hvit. Forskning viser også at avtegn er akkumuleres. Hvordan vi skal
sette begrensinger på avtegn må gjennomgåes ift anbefalinger fra fagmiljø.
Avlsutvalget ønsker at en ny avlsplan skal sikre at vi i framtida ikke kommer i en
situasjon der vi får en enda større endring av fargefordeling i rasen eller bli tvunget til
å sette inn begrensinger for kremhester i avlen. Vi må også se om det skal settes inn
anbefalinger til avl ift farge.
- Helse. Viktigste delen av denne avlsplanrevideringa. Forskrift for avl på reinrasa dyr
av hestefamilien er endra siden sist revidering (§18a). Vi må få avklart hvilke
sykdommer, plager og defekter som skal være diskvalifiserende, hvordan de skal
avdekkes, registreres og håndteres. Dette gjelder ihvertfall:

-

-

o Kryptorkisme (Hege sjekker opp ift fagmiljø)
o Navlebrokk
o Sommereksem
o Patellaopphaking/patellacatching
o Sølvgen (forbud om avl på dobbeltsølv)
Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe. Denne ordningen ble innført i sin tid da det
var store praktiske utfordringer med å frakte hopper til hingst. Ordningen har vært lite
brukt de siste årene, samtidig som vi nå har et stort antall avlsgodkjente hingster i avl
med stor variasjon av stamme, farge etc i hele landet. Dette har sammenheng med
avlsorganisasjonen sin praksis om å anbefale kåringsnemda å kåre så mange hingster
som mulig så sant de er gode nok iht avlsplanen ellers. Avlsutvalget ser denne
ordninga som utdatert og unødvendig i dagens og framtidas avlsarbeid.
Sportsresultater. Vi har pr i dag et dårlig system for å vurdere sportsresultater som
tellende under bruksegenskaper på utstilling. Her bør vi vurdere å lage et enkelt
oppsett for hvordan sportsresultater kan telle med. DNT har et slikt system for
traverrasene.
Siri henter ut statistikk fra Horsepro til bruk i dette arbeidet.
Innavlsberegning. Hva skal med i avlsplan?

Leder kaller inn til nytt skypemøte.

