
Utvalgsmøte i avlsutvalget (2/19) 17.10.2019 
 
Til stede (Skype): Hege Hasvold, Ingrid Sponheim (referent), Grete Meisfjord 
Jørgensen, Inger Sofie Andreassen og Gro Sølvi Sjåvoll 
 
 
Orientering: 

- Avlsutvalget behandlet en sak pr e-post tidligere i høst vedrørende unntak for regelen 
om endring av status for klapphingster.  
 

 
2/19 Regelverk for bruk av blodbanken 
 
Det er nødvendig å få på plass et regelverk rundt blodbanken som skal sikre at det innsamlede 
genetiske materialet brukes til nytte for rasen og på en lovlig måte.  
 
Avlsutvalget ser for seg at det er naturlig at avlsutvalget er første instans for mottak og 
vurdering av søknader, at hovedstyret tar endelig vedtak og at det før endelig vedtak hentes 
inn uttale/anbefaling fra en uavhengig part, for eksempel veterinærfaglig referansegruppe 
og/eller Norsk Hestesenter.  
 
Vedtak: 

- Vi forespør ulike aktører om å få se avtaler til tilsvarende banker med genetisk 
materiale (Biobank, NMBU) 

- Vi forespør leder ved NSNL om hjelp til utarbeidelse av regelverk. 
 
 
3/19 Foredrag på høstmøtet 
 
Vi er blitt forespurt om å holde foredrag om blodbankprosjektet under høstmøtet i Bodø 1.-3. 
november. Både Grete og Hege har tidligere holdt foredrag om prosjektet og vi bygger på 
denne presentasjonen med nye oppdaterte tall.  
Det er viktig for prosjektet at det blir gitt god informasjon til de tillitsvalgte, oppdrettere og 
hesteeiere.  
 
Vedtak: 

- Grete, med støtte fra Ingrid, holder foredraget i Bodø. 
 

 
4/19 Dialogmøte med fagutvalget 
 
Avlsutvalget ved leder er invitert til å snakke om avlsutvalgets arbeid under fagutvalget sitt 
dialogmøte i november.  
Aktuelle tema å presentere: 

- Status for rasen. 
- Generelt om gjeldende avlsplan, spesielt med fokus på nye tiltak. 
- Oppdatering på blodbankprosjektet. 

 
 
5/19 Gradering av patellacatching 



 
 Det har kommet en ny ordlyd i avlsplanen vedrørende undersøkelse av patellacatching på 
hingstekåring, der veterinær nå skal vurdere alvorlighetsgrad. Det er ønskelig med en ordlyd 
om hvordan denne graderingen som foregår slik at man kan sikre at det blir gjort likt fra 
utstilling til utstilling og år til år.  
 
Vedtak:  

- Ingrid kontakter NHS om oppdatering av utstillingsveterinærene sin instruks/skjema.  
 
 
 
Det kalles inn til neste møte pr e-post.  


