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MØTE:  2/2021

 STYRET   

 Referat 

  

  

   

 

TID: 03.03.2021 kl 20:00 

STED: Teamsmøte 

INNKALTE: Stine Brunsberg, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn Wåler 

Rønning, Katharina Sørensen og Randi Therese Garmo (vara) 

FORFALL:  Ingen 

 

 

 

 

SAK NR: 

18/21 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste, samt godkjenning 

av referat 02/2021 

INFO:  

Forslag til 

VEDTAK: 

«Innkalling og saksliste godkjent uten merknader. Referat 

godkjent uten merknader.» 

  

SAK NR: 

 

19/21 SAK: Tillegg til Vedlegg 4 i avlsplan, Indekser, premiering og 

rangering. 

INFO:   

Samla brukskarakter UB 

Karakterer fra rideprøve og kjøreprøver som inngår i utvidet 

bruksprøve, skal vektes mot hverandre med 40% rideprøve og 

60% kjøreprøve, og gi hingstens samla brukskarakter. 

 

Kvalitetsoppstilling klasse 2A 

De hingstene som tilfredsstiller kravet til kvalitetsoppstilling, 

rangeres ved at samla brukskarakter fra UB skal vektes mot 

vektet helhetskarakter eksteriør med 40% brukskarakter og 

60% helhet eksteriør. 
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Vedtak Forslaget fra avlsutvalget vedtas, det må impliseres i 

avlsplanen og sendes over til mattilsynet slik at det er 

gjeldende fra og med i år. Avsnittet om kvalitetsoppstilling 

klasse 2A er ment som et verktøy for dommerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

20/21 SAK: Forslag til plan for oppfølging av individer som er resultat 

av hoppelinjeprosjektet fra 2017-2019, og evaluering av 

prosjektet. 

INFO: Hoppelinjeprosjektet for Dølahest 2017-2019: 

2017: 9 bedekte hopper; 1 kastet, 4 tomme og 4 fødte føll.  

Midler brukt: 9x4.000kr = 36.000kr av tildelte 40.000kr til 

prosjektet. 

2018: 16 bedekte hopper; 1 hoppe døde, 1 kastet, 7 tomme og 

7 fødte føll. 

Midler brukt: 16x4.000kr = 64.000kr av tildelte 80.000kr til 

prosjektet. 

2019: 16 bedekte hopper; 1 kastet, 8 tomme og 7 fødte føll. 

Midler brukt: 16x5.000kr = 80.000kr av tildelte 80.000kr til 

prosjektet. 

Totalt 41 bedekte hopper gav 18 fødte føll på de tre årene 

prosjektet pågikk. En føllprosent på knapt 44%. 

Totalt brukte midler 2017-2019: 180.000kr av 200.000kr 

tildelt, en kostnad på 10.000kr pr fødte føll. 

 

Oppfølging av individer fra hoppelinjeprosjektet: 

-publisering av alle avkommene med navn og bilde, publisert 

digitalt og i Dølahesten/hingstekatalogen. 
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-De 20.000kr i ubrukte midler fra prosjektet, er det ikke vedtatt 

noe konkret tiltak for. Her må det vurderes om disse skal 

benyttes individene fra prosjektet, eller til annen form for 

avlsmessige tiltak. 

 

Evaluering: 

Som en oppside av prosjektet, vil vi hevde at prosjektet har 

bidratt til å opplyse og gjøre endel oppdrettere klar over 

viktigheten av og muligheten til å finne hingster som passer 

både egenskaps- og innavlsmessig til hoppene.  

En god del av hoppene som deltok, ville ikke vært bedekt om 

ikke prosjektet hadde blitt lansert, og midler satt inn som 

stimuli. Om dette har vært med på å påvirke hoppeeierne til å 

bedekke hyppigere, vet vi ikke. Uansett ser vi en gledelig 

økning i antall bedekninger de siste årene. 

Kun 18 fødte føll på 41 bedekte hopper er vi ikke fornøyde 

med. En føllprosent på knapt 44%, er for dårlig, og har 

antagelig flere forskjellige årsaker. Selv om alle eldre hopper i 

prosjektet hadde hatt føll tidligere, var altfor mange av dem 

vanskelige å få til å ta seg føll. Her er det nok mange 

individuelle grunner og bakenforliggende problemer som gjør 

seg gjeldende. Dette er vanskelig å forutse i et slikt prosjekt, 

før du får resultatet på bordet.  

Selv om vi ikke vet hva individene fra prosjektet vil bidra med 

til avlen i framtida, ser vi at antall fødte føll i forhold til 

investering av midler og arbeidstid, ikke er tilfredsstillende. 

Dette viser at det bør ses på om lignende prosjekter i framtida 

skal vinkles på en annen måte.  

LD mener at disse hoppene er svært verdifulle og positivt på at 

de bedekkes, men de bør bedekkes i samarbeid mer og under 

oppfølging av veterinær.  

Evalueringen vil bli publisert digitalt og i 

Dølahesten/hingstekatalog. 

 

VEDTAK: Styret vedtar at evalueringen kan offentliggjøres med de førte 

endringene. 
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SAK NR: 

21/21 SAK: Oppstart planleggeing av høstmøtet/landsmøtet 2021 

INFO: Vi må drøfte tidspunkt, lokalisasjon, og i hvilken form vi skal 

ha årets møte. Skal vi invitere Norges Fjordhestlag og 

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest til felles høstmøte i 

år? 

VEDTAK:  Det er enighet i styret om at vi arrangerer landsmøtet og 

høstmøtet samme helg. Viktig å sette av tid til dialog mellom 

styret og medlemmene, og hele formiddagen på søndag til 

landsmøtet. Vi ønsker et samarbeid med NFL og LNL om felles 

høstmøte. Stein og Rina repr LD   

 

 

 

 

SAK NR: 

22/21 SAK: DHM 2021 

INFO: Vi gleder oss over at Østfold hesteavlsselskap vil arrangere 

årets mesterskap i samarbeid med Råde og Onsøy Rideklubb 

på Tune ridesenter. Det er erfarne arrangører som vet hva som 

må til. De har satt ned en planleggingsgruppe og er allerede i 

gang med arbeidet.  

VEDTAK Vi må promotere arrangementet slik at flest mulig stiller til 

start. Linn er vårt kontaktpunkt med arrangør.   

 

SAK NR: 

23/21 SAK: Handlingsplanen 2021-2031 

INFO: Utkast til ny handlingsplan er sendt ut fra direktør ved NHS, 

den skal nå gjennom styremøte ved NHS neste uke, før den 

skal ut på høring.  

 

VEDTAK Styret i LD sender følgende tilbakemelding: 

 LD har kommet med innspill til handlingsplanen underveis 

siden arbeidet begynte. Vi skulle ønske at det hadde vært fokus 

på en felles plan for felles utfordringer, i stedet for å lage alle 

tiltak felles. 

Arbeidet bærer preg av en manglende anerkjennelse av intern 

konkurranse som en utfordring for vår rase. Det svekker vårt 

eierskap til planen. 

Slik den foreligger nå, ser den likevel ut til å være en bedre 

utgave enn tidligere utkast. 



 

 

           

 

  (3) 

 Vi savner en forpliktende plan for oppfølging. Vi mener videre 

at planen er omfattende og ambisiøs og derfor burde hatt en 

tydeligere prioritering, Det er heller ikke beskrevet noen 

økonomiske rammer og hverken avlsorganisasjonene eller 

norsk hestesenter har tilgang midlene som skal til for å utføre 

tiltakene. 

Planen fremstår fortsatt som så overordnet at den er av 

begrenset verdi for de tre små organisasjonene med 

begrensede midler. 

Hvem har det overordnede ansvaret for planen, hvem skal 

følge opp og hvem setter målene for levering? Hvem skal det 

rapporteres til? Skal det rapporteres? 

 

I siste samarbeidsmøte ble begrepet de ´’tre særnorske’ 

avskaffet. Norges fjordhestlag, Landslaget for 

Nordlandshest/Lyngshest og Landslaget for dølahest har et 

omfattende samarbeid. Vi har også felles pågående 

prosjekter som bl a Fokus unghest og Skeid, og derigjennom 

behov for et felles begrep for disse tre rasene. Vi ønsker derfor 

å fortsette å bruke begrepet. 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

24/21 SAK: Regnskap 2020 

INFO: Regnskapet for 2020 er nå oppgjort. 

VEDTAK: Styret godkjenner regnskapet, gir klartegn til at det sendes 

over til revisjon.  

 

 

 

SAK NR: 

25/21 SAK: Kåringsnemd 2021 

INFO:  Avlsutvalget har foreslått samme pool til kåringsnemd som i 

fjor. 

VEDTAK: Styret støtter forslaget.  
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SAK NR: 

26/21 SAK: Hingsteutstillingen  

INFO: Det er behov for å informere ut informasjon ut i miljøet i fht 

gjennomføring av hingsteutstillingen. Hvordan den blir, er 

avhengig av smittevernssituasjonen. 

 

VEDTAK: Styret legger i kveld ut informasjon om ulike alternativer for 

arrangementet, med forbehold om endringer pga pandemien. 

Vi ber også om at NHS publiserer det samme på sine sider så 

snart som mulig.  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

  
 
 


