Utvalgsmøte i avlsutvalget (3/18) 04.10.2018
Til stede (Skype): Hege Hasvold, Ingrid Sponheim (referent), Grete Meisfjord Jørgensen
og Siri Flaat.

3/18 Blodbankprosjektet
Status:
-

-

Det ble i sommer utarbeidet og sendt inn søknad til forsøksdyrutvalget for
gjennomføring av prosjektet. Denne søknaden ble godkjent 4/10-2018. Vedtaket fra
Mattilsynet er som følger:
o Mattilsynet gir Grete Jørgensen, NIBIO (virksomhet 171) tillatelse til
blodprøvetaking av 1000 hester som beskrevet i søknaden. Blodprøvene skal
tas ved utstillinger og konkurranser i Norge av veterinærer og med eiers
samtykke, og forsøket er godkjent for perioden 05.10.2018 – 04.10.2020.
Vedtaket er fattet med hjemmel i forskrift 18. juni 2015 nr. 781 om forsøk med
dyr (forsøksdyrforskriften) §§ 6 og 12.
Vi vurderer at formålet med forsøket og bruken av dyr er tilfredsstillende
beskrevet i søknaden, slik at kravene i forsøksdyrforskriften § 10 (formål med
forsøket), § 11 (metoder, teststrategier og endepunkter) og § 9 (erstatning,
reduksjon og forbedring) er oppfylt. På bakgrunn av en vurdering av hvor
nyttig forsøket er i forhold til belastningen for dyrene mener vi at dyr ikke
utsettes for unødvendige belastninger, jf. forsøksdyrforskriften § 1. Forsøket
klassifiseres som lett belastende jf. forsøksdyrforskriften vedlegg B. Vi
forutsetter at alle som deltar i forsøket, har fått tilstrekkelig utdanning og
opplæring og at deres kompetanse vedlikeholdes, jf. forsøksdyrforskriften § 24.
Ved behov for endringer av den godkjente søknaden må dette sendes til
Mattilsynets forsøksdyrenhet via FOTS som søknad/ melding om endring. Vi
minner om kravet om årsrapportering, jf. forsøksdyrforskriften § 36.
Manglende rapportering vil kunne medføre at vi ikke behandler nye søknader.
Vi innkrever et gebyr på 3840 NOK (+100 NOK i administrasjonsgebyr) for
behandling av søknad om godkjenning av dyreforsøk, jf. forskrift 13. februar
2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet § 5.
Mattilsynet skal fastsette gebyr i henhold til faktisk ressursbruk, og denne
søknadsbehandlingen ilegges derfor en lavere gebyrklasse.
Gebyret dekkes inn av prosjektmidlene.
Det er laget klar skjema som hesteeierne skal undertegne med informasjon til både
hesteeiere og veterinær.
Hege kontakter Biobank og ber om tilbud på lagring av blod.
Ingrid kontakter Siri Furre og får satt i gang prosess med å hente ut listene.
Hege kontakter Linda på NSNL og får bestilt utstyr som trengs til å ta blodprøver.
Ingrid søker NHS om overføring av prosjektmidler til 2019 pga forsinkelse i
prosjektet.

4/18 Dialogmøte med fagutvalget
Fagutvalget for de nasjonale hesterasene skal ha sitt årlige dialogmøte på Starum 1.-2.
november. Avlsutvalgene i de tre raseorganisasjonene skal presentere sitt arbeid for

fagutvalget. Det inviteres to fra hvert avlsutvalg til dialogmøte, fortrinnsvis leder og et annet
medlem. Siden Ingrid sitter i fagutvalget, kan vi sende to medlemmer. Grete og Hege reiser
fortrinnsvis med Fia som vara.
Grete lager første utkast til presentasjon og sender til resten av utvalget innen 15. oktober.
Presentasjonen ferdigstilles pr e-post.

Orienteringer
- Skjema for lineær registrering av eksteriøre egenskaper sendes ut pr epost for
gjennomlesing og innspill fra avlsutvalget.
- Foreløpige bedekningstall for sesongen 2018 viser en svak økning av antall bedekte
hopper til sammenligning med 2017. Det er meldt inn bedekningsliste fra 43
avlsgodkjente hingster.

