
Referat møte Vestfold fjordhestlag,  25.11.2014 Dal Søndre 

Bakgrunn for møte var drøfting av høringsbrevet utsendt fra Norges fjordhestlag (NFHL), 07.11.2014.  
NFHL ønsker synspunkter og tilbakemeldinger for revidering av "Avlsplan for fjordhest", i tillegg til 
spørsmålene fra arbeidsgruppa ønsker Vestfold fjordhestlag å komme med følgende tilbakemelding: 

Vi ser det nødvendig og ønskelig med en paraplyorganisasjon for hele "heste-Norge". Det er viktig 
med en selvstendig paraplyorganisasjon som ikke er personlig involvert i noen del av 
underorganisasjonene eller i de nasjonale rasene.  Et slikt overordnet organ vil kunne fungere 
rådgivende faglig, veterinærmedisinsk og genetisk. 

Organisasjoner som har vært organisert med en felles organisasjon for alle raser har vist seg å 
fungere i andre land i flere år, dette med gode resultater, og det viser at dette er helt nødvendig for å 
styre underorganisasjonene samme vei. 

Gjennom 50 år har man jobbet for å forene "heste-Norge".  Vi ønsker at man drar lasset sammen, og 
vi trenger hverandre for å jobbe mot felles mål. 

Viktige punkter og arbeidsoppgaver for en paraplyorganisasjon, slik vi ser det: 

• Genetisk råd 
• Veterinærmedisinskråd 
• Dommerutdanning 
• Terminlister, utstillinger og kåringer 
• Personlig uavhengighet 
• Klagenemnd 
• Felles stambokkontor 

 

Svar på spørsmål til arbeidsgruppa: 

1) Hingstekåringen bør fremdeles være det ledende og styrende verktøyet i videre arbeid for avl 
av fjordhest. 
 
Vi vil også komme med forslag om ønske at flere treåringer går igjennom nåløyet på 
hingstekåringene.  Dette kan stimulere til økt interesse for utstilling, både for 
hingsteholderne og publikum/kjøpere, mer hestemateriell å sammenligne med på 
utstillingene og vi får et mer mangfold.  Dette vil også oppmunte flere til å få frem 
unghingstene til kåring. 
 
Ved å slippe til flere treåringer i avlen, ser vi det også nødvendig å gjøre noe med resultatene 
fra utstillingen i stamboka.   Dette kan gjøres ved at treårshingstene beholder graden "kåret" 
uansett om de oppnår kåringsgrad eller ikke som fireåringer.  De vil aldri miste sin 
benevnelse "kåret" i stamboka, og de kan kåres for to år slik at de har mulighet til å bedekke 
to sesonger uansett utfall av kåring i senere alder. 
 



Økt interesse for de unge hingstene, både til avlsbruk og bruk i sporten.   Bruk av ulike gener 
er positivt for en liten populasjon. 
 

2) Stiller oss bak Norsk Riksstandbok forslag til stambokføring av fjordhest, og synes det er et 
godt forslag at stamboken deles i et A og B register.  Samtidig ønsker vi et felles 
stambokregister for samtlige raser i hele landet, med samme regler for utsteding av pass, 
farge på pass, registrering og oppføring i stambok.  Dette skaper et fellesskap, blir enklere for 
nye kjøpere og selgere på tvers av rasene, det vil lette arbeidet med integrering blant digitale 
medier og gi mindre kostnader når systemene er like. 
 
Vi ser også for oss at stamboka for fjordhest nå kan lukkes. 
   

3) Vestfold fjordhestlag har i all tid hatt fokus på å inkludere alle raser, ikke ekskludere andre 
ekvipasjer på bakgrunn av rase ol.  På rideleir gjennom historien til laget fra 1982 har vi alltid 
hatt med alle raser og sett på det positive med mangfold av raser og ulike kvaliteter. 
 
Utstillingsrett for b-registrerte hester, men ikke mulighet for kåring. 
 
Vi ønsker at alle fjordhester skal ha muligheten til å starte NM. Dersom en ekvipasje har 
kåret far eller ikke skal ikke ha noe å si på om ekvipasjen kan få starte på fjordhest NM.  Vi 
ønsker at alle skal kunne starte NM, dersom de har en renraset fjordhest og det har man selv 
om mor eller far ikke er kåret el. 
 
Vårt fokus bør være på renrasa fjordhest, ved Fjordhest NM og andre fjordhest relaterte 
arrangementet bør vi ønske mangfold som vil stimulere til kjøp, salg og bruk av fjordhesten. 
Her bør vi ønske alle velkomne. 


