
 

 

           

 

  (1) 
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DATO: 30.11.21 

STED: Teamsmøte 

TILSTEDE: Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, 

Maren S. Rognskog 

FORFALL:  Katharina Sørensen 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

6/21 SAK: Fellessøknad prosjektmidler 

INFO: Forslag fra Norges Fjordhestlag: 

 

Fellessøknad prosjektmidler 2021 fra Norges Fjordhestlag, 

Landslaget for Nordlandshest / Lyngshest og Landslaget for 

Dølahest 

 

Prosjekt A) Avlslinjer – Stimulere til bruk av viktige 

avlslinjer i de tre rasene, for slik å fremme lite brukte individ 

og slekter, som generelt bedrer innavlssituasjonen i rasen, eller 

individ som kan tilføre/bedre viktige egenskaper i henhold til 

rasenes avlsplaner. 

 

Prosjekt B) Oppdrettsseminar – for å øke kunnskap hos 

medlemmer / hesteeiere, motivere til økt avl og økt avlsrelatert 

aktivitet.  

 

For begge prosjektene vil lagene organisere egne tilpasninger 

for sin rase, men vurderinger og kunnskap om hva og hvordan 

vi gjør det deles mellom organisasjonenes styrer og avlsutvalg. 

Oppdretterseminar vil også være åpne for andre enn egne 

medlemmer. 

 

Skeidmidler tildelt de tre organisasjonene i 2020 på 30.000 kr 

ønskes overført til 2021, da skeidsamlingen som skulle holds 

ble utsatt på grunn av Korona. 



 

 

           

 

  (2) 

VEDTAK: Legger på is 3 og 4 års hopper- prosjektet (C). Styret ser 

behovet for en grundigere gjennomgang og planlegging slik at 

vi kan få mest igjen for det. Viktig å få de unge hoppene inn i 

avlen, også ifht fruktbarhetsmonitorering, men vi vil jobbe 

videre mot et prosjekt som vi vil søke prosjektmidler til i 2023. 

 

Oppdretterseminar (B) 

Ifjor ble det avslått søknad om midler til oppdretterseminar, og 

angitt at det skulle settes ned en gruppe med ressurspersoner 

fra organisasjonene og NHS for å lage et slikt seminar. Det har 

ikke blitt gjennomført, såvidt vi kjenner til. I hht den nylig 

vedtatte handlingsplanen punkt 4.4.2 står det som et tiltak at 

det skal arrangeres årlige oppdretterseminarer.  

Avlsorganisasjonene er ansvarlige og vi søker derfor om 

midler felles, og foreslår å øke til kr 90.000,- på prosjektet. Vi 

vil arrangere oppdretterseminar ifbm de 3 hingsteutstillingene, 

samt streame dette/ha oppfølgende webinarer. 

 

Johan kontakter Hege S Moen for samordning og innsending 

av fellessøknad. 

Stein kontakter Trude ang utgifter til Skeidsamling i høst. 

 

 

 

 

 

 

 

SAK NR: 

7/21 SAK: Fordeling avlsstimulerende midler 

INFO: Dette er en oversikt over hvordan styret i LD ønsker å benytte 

neste års avlsstimulerende midler.  

VEDTAK: Det søkes ikke om rasespesifikke prosjekter i 2022. 

 

Øvrige avlsstimulerende midler fordeles på følgende måte: 

-dommersamling for dølahestdommere 

-hingst i distriktene 

-refusjon av innmeldingsavgift til førstegangsviste hingster til 

kåring 

-røntgenutgifter på hingsteutstillingen 

-refusjon innmeldingsavgift til hingster til utvidet bruksprøve 
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