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V/ Generalsekretær Svein Morten Buer

Vedrørende innspill til DNT / Avlskomiteen som ble fremmet av Veikle Balder i løpet av 2016.
Veikle Balder fremmet i løpet av 2016 innspill om behov for oppgradering av beregningsgrunnlaget for
BLUP-indeks, behov for en bransjestandard knyttet til avlsvirksomhet for hest samt utfordringer
knyttet til transport av fersk hingstesperma. Innspillene ble bekreftet mottatt i e-post av
Det ene innspillet, utfordringer knyttet til transport av fersk hingstesperma, bør etter vår mening tas tak
i umiddelbart. Avlssesongen står for døra og vi har en felles målsetting om å få flest mulig hopper ført
til hingst.
Veikle Balder har mottatt henvendelser om vansker med transport av fersk hingstesperma fra både
hingsteholdere og mottaksstasjoner etter at Posten / Bring har redusert sitt tjenestetilbud. Dette gjør seg
spesielt gjeldende på lørdager, da det ikke lenger er postomdeling. For hingsteholdere og
mottaksstasjoner, som ikke holder til i nærheten av en flyplass, utgjør dette et betydelig hinder.
En hingsteholder har meddelt at han har brakt på det rene at Bring passerer hans avlsstasjon på vei både
nordover og sydover på lørdager. Til tross for det, kan ikke Bring stoppe for å ta med eller levere fersk
hingstesperma. Dette er praktiske hindringer som gjør avlsarbeidet vanskeligere og dyrere enn
nødvendig. Forholdet er en åpenbar begrensende faktor på rekruttering av oppdrettere i distriktene. Det
gode med at praktiske utfordringer, er at det ofte finnes praktiske løsninger.
Den enkelte hingsteholder eller mottaksstasjon er for liten til å kunne påvirke situasjonen. Vårt håp er
at raseorganisasjonen DNT, med sitt medlemstall og økonomiske betydning, vil kunne påvirke i større
grad. Tiltak, som kan være aktuelle, er påvirking av Posten / Bring i forhold til deres tjenestetilbud eller
å inngå avtaler med busselskap som trafikkerer aktuelle strekninger. Veikle Balder vil selvfølgelig bidra
etter beste evne i saken.
Vi ber om en tilbakemelding på innspillene, både dette presserende og de to andre. Det er ønskelig med
opplysninger om innspillene vil bli fulgt opp, når og på hvilken måte samt hvordan Veikle Balder kan
bidra.
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