
     

             

 

JB/bkl/17.08.22 

Referat fra styremøte 23/2022 

Landslaget for dølahest 

Tirsdag 09.08.22 – kl. 20.00  

 

Innkalt: 

Johan Brandstad, Stein Bentstuen, Olav Stormorken, Linn W. Rønning, Katharina Sørensen 

og Maren S. Rognskog. 

 

Frafall: 

Olav Stormorken 

 

 

********* 

 

 

 

Sak 118/22   Godkjenning av dagsorden og saksliste 

 

Vedtak: 

«Dagsorden og saksliste godkjent uten merknader». 

 

 

 

 

Sak  119/22  Arbeid med ny dyrevelferdsmelding 

Styreleder hadde fått oversendt brev fra Landbruks- og matdepartementet med invitasjon til å 

bidra med innspill til Regjeringens arbeid med ny dyrevelferdsmelding. Frist for skriftlige 

innspill er 1. september 2022. Styret hadde saken oppe i sitt møte 22/2022 – 06.07.22, sak 

113/22. Det ble den gang ikke fattet vedtak. 

 

Vedtak: 

«Notatet fra Landslaget for Dølahest ble ferdigstilt for innsending til NHS v/Vibeke 

Edvardsdal. Notatet vedlegges referatet.» 

 

 

 



Sak  120/22  Sponsormidler NM for bruks- og skogshest 

Vestoppland Dølahestlag er arrangør for NM som foregår på Norsk Hestesent 12. 14. august. 

De hadde i mail 05.08 forespurt om landslaget kunne tenke seg å sponse premier under 

arrangementet. Hvis lokallaget får nok folk kan de tenke seg å ha en stand for landslaget hvor 

det kan selges div. artikler. 

 

Vedtak: 

«Styret ønsker å støtte opp om NM Brukshest, og vedtar å sponse premie (Landslagets 

glassvase) til beste dølahest i alle tre NM-grener; NM Brukshestridning, NM 

Brukshestkjøring og NM Skogshestkjøring. Landslaget for Dølahest gir også en premie til 

samtlige juniorer som starter med Dølahest under mesterskapet. Styret ønsker å motta bilder 

fra arrangør fra de ulike grenene til bruk i sosiale medier.»  

 

 

 

Sak  121/22  Eventuelt 

- Landslagets stashodelag  

Styret v/nestleder forespør Irene Skaugerud om å lage et eksemplar av Landslaget for 

Dølahest sitt eget stashodelag til utdeling under årets Jubileumsutstilling. Hodelaget 

graveres med passende tekst og deles ut til beste treårshoppe (høyest vektet helhet 

eksteriør).   

- Priser og utnevnelser 

Styret setter ned et eget utvalg som skal utarbeide en oversikt og plan for priser og 

utnevnelser som skal deles ut i regi Landslaget for Dølahest. Utvalget består av leder, 

nestleder og 1.vara. Arbeidet starter omgående. 

- Presse under Jubileumsutstillingen 

Det jobbes med å trekke aktuell presse til Jubileumsutstillingen på Stavsplassen. 

 

Maren S. Rognskog 

  



Høringsinnspill, st.meld. 12 
Notat fra Landslaget for Dølahest 
 

Presisering: 

Dølahest – ikke Dølehest.  

 

Punkt 5.6.4 

- Veterinærordningen må forbedres og styrkes over hele landet. 
o Spesielt i forhold til vaktordning, både dagtid og vakttid. 
o Dette er et punkt av avgjørende betydning for dyrehold, dyrehelse og 

dyrevelferd. Dette bør vektlegges tungt.  
- Ordning for ID-system for behandlere og annet fagpersonell.  

o Kvalitetskrav/sertifisering for å få lov til å fungere som behandlere i Norge.  
▪ Registreres hos Mattilsynet. 

 

Punkt 5.6.5 

- Eiers rettighet til å bestemme over eget dyr må bestå og styrkes.  
o Avliving skal alltid være eiers ansvar og beslutning i samråd med veterinær.  
o Slakting er ikke spesielt aktuelt for hest, da dette stiller dokumentasjonskrav som 

per nå er nesten umulig å innfri. Kommer det på plass et helseregister med sikker 
identifisering vil punktet åpnes igjen som mer aktuelt.  

- Dyrevelferden lider av økonomiske interesser innen veterinærmedisinen som begrenser 
veterinærenes handlingsrom.   

▪ Eks. tilgjengelige medisiner med MRL-verdi for hest. 
- Det må formidles gjennom stortingsmeldingen at det er en misforstått snillhet å pine dyr 

tilbake til livet. Dyrevelferden skal alltid veie tyngst. 
 

Boks 6.5 Eksterne innspill 

- Kravet om kompetansekrav for hestehold (dyrehold) støttes. 
 

6.1.6.2  

- Spille inn viktighet av opplæring om dyrs reaksjonsmønster i føreropplæringen. 
- Øke ansvaret og krav til de som driver oppdrett. 

o Søkelys på å styrke og stimulere det seriøse avlsarbeidet (renraseavl).   
o Styrke de ansvarlige raseorganisasjonene sitt handlingsrom for seriøs avl.  

▪ Økonomi 
▪ Fagkompetanse 
▪ Kontinuitet 

 

6.2.18.3 

- Ved tilsyn skal det generelle inntrykket av dyreholdet veie tyngre enn noen cm. i avvik.  
- Oppdatere informasjon som omhandler driftsformer, oppstalling og stell av hest. 



o Mye av informasjonen virker utdatert og lite representativ for dagens hestehold.  
- Hovslagere må komme innunder en sertifiseringsordning med kompetansekrav. 

 
 

6.2.18.4 

- Mye utdatert og negativt ladet «informasjon». 
- Innføring av kompetansekrav vil dekke alle situasjonen som punkt 6.2.18.4 omhandler. I 

tillegg er det nå innført krav om dyrevelferdskontrollør(er) ved alle arrangement.  
 

6.2.18.6 

- Kastrering gjøres heldigvis rutinemessig på hest, men det er også mange andre inngrep som 
ikke nevnes i avsnittet.  

- Utdatert informasjon, og avsnittets innhold virker overfladisk.  
 

6.2.18.9 

- Tungdøl må erstattes med Dølahest.  
- Informasjon må oppdateres og forbedres/utdypes. 
- Presisere at det er avlsorganisasjonene som har fått ansvaret for å forvalte rasene. 

 
 

Oppsummering:  

Det er et gjennomgående negativt syn på hold og bruk av hest i stortingsmeldingen, og mesteparten 

av informasjonen er utdatert. Det er viktig at NHS bidrar til ny, oppdatert og bedre balansert 

fremstilling av dagens hestehold. 

 

 


