Høringssvar vedrørende ny avlsplan for kaldblodstraver fra Veikle Balder.
Styremedlemmene Arnesen og Vatne er medlemmer av avlskomitéen og har ikke deltatt i arbeidet med
høringsuttalelsen av habilitetshensyn. Styreleder Eng erklærte seg inhabil i spørsmål vedrørende
kvoter.
Veikle Balder vil poengtere at vedleggene til denne avlsplanen mangler. Vedleggene er en svært viktig
del av planen og det er vanskelig å komme med en uttalelse uten noen form for reservasjon uten at de
foreligger. Vi kan derfor ikke ta endelig stilling til avlsplanen. Vårt svar gir uansett en retning.
Kaldblodspopulasjonen er dessverre i sterk tilbakegang. Dette bekymrer oss. Det begrenser også hvilke
tiltak som kan iverksettes med tanke på innavlsproblematikken. Hovedtiltakene bør derfor være av
stimulerende art. VB vil kun støtte forslag som i hovedsak stimulerer til ”riktige” bedekninger. Det er
ikke dermed sagt at man ikke skal regulere. Det ser vi at man i noen grad må gjøre. Men, hovedvekten
må legges på stimulans og det må DNT finne midler til. Bakgrunnen for dette er at vi frykter at for
mange ”negative tiltak” vil påvirke populasjonsstørrelsen i negativ grad. Vi ser, med skuffelse, at det
ikke er funnet rom for stimulerende tiltak i denne avlsplanen.
VB mener det bør brukes samme database og metodikk for beregning av IK for å unngå diskusjon og
forvirring.
Under en rekke punkter er NHS nevnt. NHS bør konsekvent byttes ut med DNT. Det er DNT som har
ansvaret for rasen. At man avtaler et samarbeid med NHS er en mulighet DNT må vurdere, men det kan
reguleres f. eks på åremål i egne avtaler.
Vedrørende pkt. 1 rasebeskrivelse:
VB støtter at mankehøyden på kårede hingster skal være over 148cm. Vi mener hesterasen ikke skal bli
for liten. Vi tror også at dette vil motvirke innavl da innavlede hester har en tendens til å bli
størrelsesmessig mindre.
Vedrørende pkt. 2 avlsmål:
VB støtter endringene som er gjort. Fruktbarheten bør måles i drektighet pr inseminering.
Innavlsgraden bør vektlegges mer enn i dagens avlsplan.
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Vedrørende pkt. 3 kåringsbestemmelser:
Under definisjoner er NHS nevnt som oppnevnende instans for kåringsdommer og nemnd. Her bør det
stå DNT og ST. VB er av den oppfatning at DNT bør ha dette ansvaret i de kommende år. Det utelukker
ikke at man oppnevner personer fra NHS systemet, men DNT har ansvaret for rasen og bør oppnevne
personene.
VB er av den oppfatningen at kåringsnemndas arbeid de siste år i alt for liten grad har tatt hensyn til
innavlsutviklingen. Det er tatt for mye hensyn til prestasjoner. Vi synes derfor at kåringsbestemmelsene
bør revideres i større grad. Vi foreslår at personene i nemden byttes ut med jevne mellomrom slik at
nye tanker og ideer kan komme til.
3.1.4: VB ber om å få uttale seg om kåringsnemndens instruks når den foreligger. Det samme gjelder
resten av vedleggene som ikke følger avlplanen.
3.1.6/3.1.7: Hoppekvoter/livstidskvoter: Man kan ikke beregne livstidskvoter mtp bedekninger pr
hingst. Det vil ikke fungere. Hvis man velger livstidskvoter må man bruke levende registrerte føll som
mål. Det kan være nødvendig med en kombinasjon av hoppe og livstidskvoter.
3.2.2: VB støtter at eksteriør/håndterbarhet/lynne vektlegges mer enn i dag.
3.2.3: VB stiller seg bak disse endringene. Utradisjonelle avstamninger må framelskes.
3.2.4: Travprøve skal ikke være obligatorisk under kåring. Hester som møter til kåring har startet i
travløp og disse kan man se på i opptak.
3.2.7: Man kan ikke vurdere hesten etter registreringslandets populasjon. Norsk og svensk populasjon
samlet må brukes som referanse. VB mener det er for strenge krav med tanke på unghestprestasjoner
for kåring.
3.2.8: VB mener kravene for kåring hos de eldre hestene er for strenge. Avlsindeksen bør ikke
vektlegges slik avlsindeksen beregnes i dag.
3.2.9: VB støtter at man ikke kårer hingster med høy innavlsgrad. Det nevnte tiltaket med at hingster
med tettere avlsmønster enn 3+3 ikke kåres støttes. Dette punktet bør ikke ha tilbakevirkende kraft.
3.5.1: VB foreslår at avsnitt 2 fjernes.
3.5.3: VB støtter at 2+2 avlede hester ikke registreres.
Vedrørende pkt. 6 avlsfaglig og sportslig samarbeid … :
VB støtter at norsk-svensk avlskomite skal arbeide for en enhetlig kaldblodspolitikk i begge land.
Konklusjon: Det må komme tydeligere fram at DNT/ST nå har det fulle ansvar for rasen. Det må i
langt større grad benyttes stimulerende tiltak for å nå avlsmålet om senket innavlsgrad. VB støtter
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mange at endringene som er gjort. Det er en stor svakhet med denne høringen at vedleggene ikke
foreligger.

Elverum 27.11.2018
Mvh
Styret i Veikle Balder
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