
Referat styremøte 26.10.2022 

Teams kl 20.30 

Avsluttet kl 22.30 

Til stede: Iselin, Tore, Wenche, Gro B.I, Karoline og Anne. 

Fraværende: Gro S og Laila. 

Stein og Bjørn Roar kommer kl 21.00.   

 

Sak 34/2022 

ISPC møte 

-stein informerer 

Bjørn Roar har skrevet referat som er blitt lagt ut. Stein sender sitt referat til Anne på e post og dette 

blir lagt ved dette referatet. 

 

Sølvgen: Det er farge ikke avstamningen! De fleste land var enig i dette. Vanskelig å få gjort noe med, 

men det vil bli sendt inn et skriv til UK, sånn at de kommer med en uttalelse rundt dette med sølv 

som farge. Hvis det skal bli forbudt med sølv må de forandre avlsplanen sin i UK og da må minst 1/3 

av medlemmene være enstemmig for at dette kan endres, noe som mest trolig ikke er 

gjennomførbart da det er vanskelig å få samlet alle disse. Vi ikke fått noen tilbakemelding på denne 

forespørselen enda. Vi må være flinke til å opplyse i alle land og ut til våre avlere om «faren» med 

bruk av sølvgenet, sånn at alle vet om dette. Øyesykdommer kan forekomme. Røde og gule ponnier, 

kan bære sølv skjult (se referat fra Stein som ligger vedlagt dette referatet). 

 

Vi ønsker ikke å avle på ponnier som har arvelige sykdommer. Ved imp. Av ponnier så må vi sjekke 

stamtavlene litt grundigere, for å unngå å komme i en situasjon som dette igjen.  

 

Konklusjon: Alle ponnier som har Luxus sin stamme beholder de røde passene sine. Vi venter fortsatt 

på ett info skriv fra moderstamboka om sølvfargen.  Det er ikke ønskelig med sølvgenet, men vi får 

ikke endret dette i moderstamboka da 1/3 må være enstemmig (da de må være fysisk til stede). Men 

i moderstamboka er ikke Luxus godkjent. Vi må oppfordre og informere avlere til å tenke gjennom 

dette med sølvgèn og hva det innebærer hvis det blir dobbelt. 

Det har blitt lagt ut, på hjemmesiden litt om dette med sølvgenet. 

https://ponniavl.no/nyhet.aspx?id=2840 

Røde og gule ponnier (disse kan bære sølvgenet skjult) som skal bedekkes og som er i slekt med 

Luxus skal testes mot sølvgen, denne utgiften er det eier selv som må stå for. Dette må da gjøres i 

god tid før dere skal bedekke hoppa deres.  

 

Mattilsynet, dyrevelferdsloven – man skal ikke bruke individer som kan gi avkom som kan få 

nedsatt helse. 

 

 

 

https://ponniavl.no/nyhet.aspx?id=2840


 

 Legger ved en link fra Norsk hestesenter, datert 12.02.2021.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endring-av-lov-19.-juni-2009-nr.-97-

om-dyrevelferd-dyrevelferdsloven/id2815209/Download/?vedleggId=581928a0-57aa-4107-8450-

84c38f42f3cc 

 

sak 35/2022 

Lisensiering 

 

Styret har sett på noen ulike forslag på hvordan vi tenker det videre. Vi ønsker at flest mulig skal reise 

på kåring med sine hingster og at hoppe eiere skal tenke igjennom hvilke hingster de velger å bruke. 

Det er viktig å tenke fremover, hvor vil vi i avlen? Er det sånn at alle hingster bør brukes i avl? Her er 

det mange svar og mange meninger, men det er viktig at alle som er oppdrettere og avlere tenker 

igjennom hvilken hingst som passer til sin hoppe. Det finnes mange gode oppdrettere og gode 

hingster i Norges land og de sitter med masse kompetanse innenfor sin rase, så spør de. Snakk gjerne 

med raserepresentantene til de ulike rasene også hvis dere trenger noen tips og råd       

 

Styret har kommet med forslag om at de hingstene som ikke går igjennom nåløyet og blir kåret på en 

hingstekåring, må betale en høyere sum for lisens på sine hingster hvis de fremdeles ønsker lisens 

etter at den ikke har gått igjennom en kåring. 

Det ble også diskutert hvordan vi på best mulig måte kan informere og oppfordre hoppe eiere til å 

tenke igjennom hvorfor de velger akkurat den hingsten til sine hopper. Vi mener ikke at de hingstene 

som er lisensierte er dårlige på noen måte, for det er flere oppdrettere som søker lisens pga 

hingstens egenskaper og ønsker å vente med kåring til den blir klar. Men det er de hingstene som 

ikke blir kåret pga samlet lav vurdering det er snakk om i denne sammenheng.  

Det ble foreslått å endre prisen på registrering av føll etter de hingstene som ikke blir kåret, men som 

søker lisens etterpå.  

Styret har valgt å sende en forespørsel til avlsutvalget for å høre deres mening rundt dette, hvis det 

blir endring i pris for disse hingstene vil dette bli vedtatt på et styremøte før jul og trer i kraft fra 

01.01.23. Så dette må vi komme tilbake igjen til. 

 

Sak 36/2022 

Eventuelt 

 

Video av mønstring av hest 

Ole kan lage en film sammen med NHS som vi kan samarbeide om. Sånn at vi kan legge ut en film, da 

det er noen som lurer på hvordan man stiller en hest. Det er mange som ikke har gjort det før og som 

ønsker å lære seg hvordan man mønstrer en hest.  

-Ole undersøker med NHS om dette. 

 

Mønstringskurs 

Mønstringskurs er også etterspurt, har blitt gjennomført før Hyllestad showet, fått mange positive 

tilbakemeldinger på dette.  

 

Mønstringskurs før show sessongen 2023. i regi av NPA.  

-en helg  

 

Skrevet av Anne 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endring-av-lov-19.-juni-2009-nr.-97-om-dyrevelferd-dyrevelferdsloven/id2815209/Download/?vedleggId=581928a0-57aa-4107-8450-84c38f42f3cc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endring-av-lov-19.-juni-2009-nr.-97-om-dyrevelferd-dyrevelferdsloven/id2815209/Download/?vedleggId=581928a0-57aa-4107-8450-84c38f42f3cc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endring-av-lov-19.-juni-2009-nr.-97-om-dyrevelferd-dyrevelferdsloven/id2815209/Download/?vedleggId=581928a0-57aa-4107-8450-84c38f42f3cc
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endring-av-lov-19.-juni-2009-nr.-97-om-dyrevelferd-dyrevelferdsloven/id2815209/Download/?vedleggId=581928a0-57aa-4107-8450-84c38f42f3cc


Referat fra ISPC møtet i Frankrike. 

Under årets ISC møte ble det diskutert mange saker, og blant disse var det 2 saker som var sendt inn 

fra NPA, som handlet om lisensiering av hingster og sølvgen hos shetlandsponnier.  

Saken om lisensiering av hingster ble diskutert, hvor de forskjellige lands representanter var enige 

om at i dette tilfellet er EU reglementet klart. Reglementet sier at det eneste kriteriet for å komme 

inn i et av landenes hoved stambok er at den har godkjent avstamning. Det kan ikke stilles et krav om 

at far skal være kåret, Men det kan imidlertid, av dyrevernsmessige årsaker, stilles krav til at dyr som 

avles på skal være fri for arvelige lidelser som er diskvalifiserende for rasen. 

Flere av landene har løst dette ved at avkom etter ikke godkjente hingster ikke kan delta på 

forskjellige arrangementer eller delta i avls programmer arrangert av foreningene. 

Saken om sølvgen som den norske foreningen hadde sendt inn handlet om hvorvidt ponnier med 

sølvgen skal kunne godkjennes i de forskjellige lands hoved stambøker.   

Det ble diskutert i møtet om fargen sølvgen er en farge som opprinnelig finnes i rasen, og det har 

blitt jobbet fra flere hold for å bevise at sølvgen ikke er en farge som hører hjemme i rasen 

shetlandsponni. 

Sølvgen er en farge som kan føre med seg øyesykdommen ASD/ MCOA dersom avkommene får 

genet i dobbelt forstand (homozygot). Forskning som er gjort innen andre raser viser at alle hester 

som får sølv genet fra både mor og far vil ha noen eller alle symptomene på ASD/ MCOA. 

Det stilles spørsmål om dette er en farge som hører hjemme i rasen, og det er enighet om at fargen 

ikke er ønskelig i rasen, blant annet på grunn av øyesykdommen den kan føre med seg. 

Moderforeningen tar dette spørsmålet med seg tilbake til sitt styre, og vil komme med en uttalelse 

om hvordan moderforeningen forholder seg til spørsmålet om sølvgen.  

Spørsmålet om sølvgen vil også være et tema ved neste ISPC møte som avholdes i Sverige våren 

2023. 

Stein  

 


