
Utvalgsmøte i avlsutvalget (1/18) 24.04.2018 

 
Til stede (Skype): Inger Sofie Andreassen, Hege Hasvold, Ingrid Sponheim (referent), 

Grete Meisfjord Jørgensen, Siri Flaat og Lene Grenne. 

 

 

 

1/18 Arbeidsform for 2018 

 

Leder kaller inn til møte ved behov. Både medlemmer og varamedlemmer kalles inn og 

sendes alle nødvendige papirer. Det skrives referat fra møtene som godkjennes på e-post i 

etterkant. Dersom det ikke er innvendinger innen en uke etter utsending regnes referatene som 

godkjent.  

Møtedatoer settes på e-post. Møtedatoer der alle de faste medlemmene kan møte vil 

prioriteres.  

Varamedlemmer kan møte på alle utvalgsmøter hvis de vil, selv om alle faste medlemmer er 

til stede, men har da ikke stemmerett.  

 

Vedtak: Enstemmig. 

 

 

2/18 Arbeidsoppgaver for 2018 

 

- Blodbankprosjektet 

- Evaluering av avlssesongen (høst 2018) 

- Utrede og arbeide med løpende oppgaver fra hovedstyret 

- Oppfølging av høringsinnspill til avlsplanen 2018 

 

Vedtak: Utvalget tar det til etterretning.  

 

3/18 Blodbankprosjektet 

 

Mål: opprette en blodbank for aktive avlsdyr til bruk i forskningsprosjekt som kan avdekke 

genetikk rundt avtegn, sommereksem, patellaopphaking etc i framtida.  

 

Status: for å kunne ta ut genetisk materiale fra levende dyr faller man inn under lov om 

forsøksdyr, og det vil da være nødvendig å registrere organisasjonen som godkjent institusjon 

for feltforsøk. Et alternativ er å legge forsøket under en allerede godkjent institusjon, som 

f.eks. Nibio.  

Det er viktig for prosjektet at regelverket følges og at Landslaget får eierskap til blodbanken.  

Det er laget et dokument i Google Docs der aktuelle individ, familieindivid og kontrollindivid 

registreres, samt der all annen informasjon gjennom prosjektet dokumenteres.  

 

Søknad om prosjektmidler fra NHS til prosjektet er godkjent, men vi har enda ikke fått avklart 

nøyaktig sum som skal gå til dette prosjektet. 

 

Oppgaver framover: 

- Avklaring vedr forsøksdyrgodkjenning (Grete) 

- Avklaring vedr lagring (Hege) 

- Registrering av aktuelle individer i regneark på Google Doc (alle) 



-Skjema for eierskap av blod til hesteeierne (Hege/Ingrid) 

- Lage rutineskjema for blodprøvetaking, oppbevaring, blodmengde, registrering av evt 

sommereksem, avtegn og patellaopphaking (Hege/Ingrid) 

 

- Sondere mulighet for videre forskning (Grete og Hege) 

-Utrede omfanget av genetiske lidelser gjennom bacheloroppgaver (Hege) 

-Hente ut lister fra sportsystemet med adresser til de hestene som skal tas blodprøve av av 

ekstern veterinær, avklare utsending av materiell fra NSNL (Ingrid) 

 

Vedtak: De fem første arbeidsoppgavene gjennomføres helt eller delvis til neste møte.  

 

 

 

 

Neste møte: Slutten av mai, innkalling sendes ut på e-post.  
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