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Vedtaget af Hovedbestyrelsen nov. 2011, efter høring i regionerne 
 

Af Karina Christiansen 
Avlskonsulent for Dansk Varmblod 
 
Baggrund 
 
Fundamentet for Dansk Varmblod blev skabt via oprettelsen af Dansk 
Sportsheste Avlsforbund i 1962 og Dansk Lette Hesteavl i 1977. De to forbund 
blev senere fusioneret i 1979 og dannede dermed officielt Dansk Varmblod.  
 
Allerede fra opstartsperioden fokuserede forbundet på type og eksteriør, og fik 
via en streng selektion fremavlet en population af ensartede, højtstillede og 
ædle heste. I 1980’erne blev fokus i større grad rettet mod 
præstationsegenskaberne, og man begyndte at bedømme hestenes funktion 
under rytter via etablering af Egnethedstesten og sadelkåring af hopper. Målet 
var dengang at avle allround heste, der kunne begå sig i både dressur- og 
springkonkurrencer. I løbet af 2000 begyndte rytterne i stigende grad at 
efterspørge heste målrettet avlet efter én af disciplinerne. Da undersøgelser 
samtidig viste negative genetiske sammenhænge mellem dressur – og 
springegenskaber (Nielsen &  Pless, 2007), besluttede forbundet at påbegynde 
en opdeling af populationen i de to discipliner. I fremtiden skal forbundet 
naturligvis uforandret have fokus på forbedring af type og præstation. Men for 
at fremtidssikre Dansk Varmblod som konkurrencedygtig i forhold til 
udenlandske forbund, bør også andre egenskaber, så som holdbarhed og 
temperament/ridelighed, prioriteres højt. Disse egenskaber har indtil videre 
kun været tillagt begrænset vægt i avlsarbejdet, men har stor betydning, når 
rytterne skal vælge hest. 
 
1. Revidering af avlsmål 
 
Avlsmålet bør med jævne mellemrum revideres for at sikre at avlen af 
rideheste konstant lever op til rytterens ønsker og krav. Da Dansk Varmblod 
allerede i 2004 påbegyndte en opdeling af avlen, er det naturlig, at det 
nuværende avlsmål opdeles i et for springheste og et for dressurheste. 
Samtidig skal det overvejes om avlsmålene kan beskrives mere objektivt. 
Avlsmålene skal stile mod avl af heste med international kapacitet, da såvel 
topryttere som amatører ønsker de samme egenskaber. 
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Revidering af avlsmålet skal omfatte følgende: 
 
1.1.  Nuværende avlsmål disciplinopdeles i et avlsmål for dressurheste og et 

for springheste. 
1.2. I avlsmålet skal tages hensyn til hvilke egenskaber rytterne vægter 

højest, når de skal købe en dressur- eller en springhest.  
1.3. Avlsmålene beskrives mere objektive (Koenen et al, 2004) 
 
2. Øget fokus på holdbarhed 
 
Et ridehesteavlsforbund bør ikke kun fokusere på at lave eksteriør- og 
præstationsmæssige korrekte heste. Det er også vigtigt at selektere for 
holdbarheden samt at avlsdyrene er uden arvelige defekter. Til at fremme 
dette skal følgende indføres: 
 
2.1. I et samarbejde mellem Videnscentret for Landbrug | Heste og de 

hestepraktiserende dyrlæger oprettes sygdomsregistrering. Dyrlægerne 
indberetter angivne sygdomme til hestedatabasen, hvor informationerne 
arkiveres skjulte under de enkelte heste. I første omgang startes op med 
et pilotprojekt vedr. indberetning af OCD i lemmerne. Med tiden vil andre 
sygdomme kunne kobles på projektet. Der stiles mod at samtlige 
hestepraktiserende dyrlæger med tiden skal indgå i samarbejdet. 

2.2. Når der via sygdomsregistrering er indsamlet tilstrækkelig information på 
OCD-området, skal der udvikles en indeksmodel og offentliggøres OCD-
indeks på avlshingstene. 

2.3. Kårede hopper kan i fremtiden tildeles et prædikat, såfremt de er 
konstateret OCD-fri jf. forbundets røntgenregler. Erklæring skal foreligge 
fra en af dyrlægerne tilknyttet sygdomsregistreringen. Hovedbestyrelsen 
kan beslutte, hvornår punktet skal iværksættes. 

2.4. I fremtiden bør det være obligatorisk, at hoppe til Eliteskuet skal 
røntgenfotograferes for OCD. Evt. OCD fund skal stå i 
kåringsbeskrivelsen. Hovedbestyrelsen kan beslutte, hvornår punktet 
skal iværksættes. 

 
2.5. Øget fokus på ridelighed og temperament 
 
Ridehestenes indre egenskaber, så som ridelighed og temperament har stor 
betydning for præstationen. Det skal undersøges, hvordan disse egenskaber 
kan tillægges større vægt i fremtidig selektionen af avlsdyrene. 
 
3.1. Definitionen af ridelighed skal præciseres for dressur og springheste. 

Undersøgelser har vist, at der er stor sammenhæng mellem dressurhestes 
ridelighedskarakter ved unghesteafprøvning og deres senere 
konkurrenceresultater. Derimod er der ikke observeret nogen 
sammenhæng for springhestenes vedkommende (Pless, 2010). Det tyder 
på, at den nuværende definition af ridelighed ikke er effektiv nok i 
selektionen af springheste. 
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3.2. Såfremt der i fremtiden findes en effektiv og brugbar temperamentstest, 
bør en sådan indarbejdes i selektionssystemerne. Der kan som forsøg 
blive indsamlet temperamentsoplysninger i forbindelse med afprøvning af 
hopper og hingste.  

 
 
3. Optimering af springhestenes bedømmelse 
 
Arvelighedsgraderne for springegenskaberne bedømt ved 
unghesteafprøvninger (h2 = 0,13-0,26) er lavere end for dressuregenskaberne 
(h2 = 0,25-0,48). Det betyder, at miljøindflydelsen er større ved bedømmelsen 
af springheste og at avlsfremgangen som deraf følger, vil være langsommere. 
Selektionskriterierne for springhestene bør derfor i fremtiden optimeres. 
 
4.1. Den optimale bedømmelse af løsspringning vil være en bedømmelse af 

hestens afvikling af løsspringningen over flere dage, f.eks. i forbindelse 
med stationsafprøvning. Da dette i praksis ikke altid er muligt for 
hoppernes vedkommende, vil det være hensigtsmæssigt at justere 
indholdet af den traditionelle bedømmelse af teknik og kapacitet. 

4.2. I forbindelse med optimering af bedømmelsen af springegenskaberne, er 
det vigtigt, at dommerne i stigende grad også ligger vægt på et optimalt 
springheste-eksteriør. 

 
5. Bedre rådgivning af avlerne 
 
Dansk Varmblod har allerede, i forhold til udenlandske forbund, unikke tilbud 
til avlerne i form af gratis avlsrådgivning, gode avlerkurser og en informativ 
central hestedatabase. Men forbundet er også nødt til at forholde sig til, at der 
er stor udskiftning i avlerskaren. Mange er uerfarne og kommer uden 
avlerbaggrund. Følgende tiltag kan hjælpe med en bedre information: 
 
5.1. Det skal undersøges en lineær registrering kan indføres. Fordelen ved 

lineær registrering frem for den traditionelle 10-points skala er større 
objektivitet. Dommerne skal beskrive, hvad de ser frem for at dømme 
egenskaben i forhold til en karakter. Ejerne får endvidere mere præcise 
informationer om hestens stærke/svage sider. Ved 10-points skalaen vil 
en hest med f.eks. dårlige bagben få en lav karakter. Ved lineær 
registrering afkrydser dommerne, om haserne er til den vinklede eller 
rette side i forhold til idealet. Såfremt denne information offentliggøres 
grafisk på hestedatabasen, vil det gøre hingstevalg lettere for avlerne. 

5.2. Avlerne bør have skærpet fokus på hoppernes betydning. Alt for mange 
avlere fokuserer udelukkende på hingstene. Varmblodsavlen er blevet 
international, hvilket betyder at alle forbund har adgang til de samme 
hingste. Det, som i fremtiden kommer til at adskille forbundene, bliver 
kvaliteten af hoppestammerne.  
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6. Samlet indekstal for dressur- og springegenskaber 
 
Dansk Varmblod får pt. beregnet fire uafhængige indekstal: unghesteindeks 
(baseret på resultater fra sadelkåring, 1-dags afprøvning, stationsafprøvning 
og Egnethedstest), championatsindeks (baseret på resultater fra 
championatskvalifikationer), konkurenceindeks (baseret på resultater 
registreret hos DRF) samt eksteriørindeks (baseret på resultater fra hoppe- og 
hingstekåringer). Ungheste-, championats- og konkurrenceindekstallene 
sammenregnes for dressur- og springegenskaber via et vægtet gennemsnit. 
 
Der er kendt, at der er genetiske sammenhænge mellem de forskellige 
egenskaber og afprøvninger, men disse sammenhænge benyttes pt. ikke i det 
vægtede gennemsnit, ligesom eksteriørindekstallet ikke medtages. F.eks. er 
der stor sammenhæng mellem dressurhestens eksteriør og præstation, 
hvorimod sammenhængen er lavere for springhestenes vedkommende (Nielsen 
& Pless, 2007). Såfremt disse genetiske sammenhænge indarbejdes, vil man 
kunne opnå et mere sikkert og informativt samlet indekstal for dressur- og 
springegenskaber. 
 
6.1  Korrelationerne mellem eksteriør og dressuregenskaber bedømt ved 

unghesteafprøvninger, championater og konkurrencer beregnes, og der 
udvikles en model til at beregne et samlet indeks for dressuregenskaber. 

6.2  Korrelationerne mellem eksteriør og springegenskaber bedømt ved 
unghesteafprøvninger, championater og konkurrencer beregnes, og der 
udvikles en model til at beregne et samlet indeks for springegenskaber. 

 
7. Mere fokus på fuldblod/arabere 
 
Fuldblod/arabere er vigtig for varmblodsavlen til at give den fornødne 
ædelhed. Avlsfremgangen inden for varmblodsavlen er dog efterhånden ved at 
have overgået fuldblodsavlen. Det faktum vil givetvis gøre det svære i 
fremtiden at finde fuldblodsheste, som kan bidrage positivt til varmblodsavlen. 
Det vil muligvis fraholde mange avlere fra at bruge rent fuldblod/arabere. 
Heldigvis er der efterhånden meget fuldblod i anerne på varmblodshestene. 
Såfremt avlerne sørger for at kombinere avlsdyr med en høj andel fuldblod, vil 
en vis forædlingsgrad kunne opretholdes uden direkte brug af rent fuldblod. 
Følgende tiltag skal hjælpe avlerne med at fokusere på forædlingsgraden: 
 
7.1  Forædlingsprocenten på de enkelte individer kan ses i hestedatabasen, 

beregnet på antallet af kendte led. Der opfordres til en forædlingsgrad 
mellem 25-50%, og forædlingsgraden bør ikke komme under 12,5%. 

7.2  Forædlingsgraden offentliggøres i Dansk Varmblods kataloger. Der skal 
gøres opmærksom på, at forædlingsgraden er anslået, da den beregnes 
på baggrund af antallet af kendte led. Det betyder, at for nogle 
importerede heste vil kun en 4 leddet afstamning være kendt. 
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7.3 ”Forædlerhold” ændres til ”ren fuldblods-/araber mor eller far”. Det 
betyder, at selvom en hest har over 50 % fuldblod i 2.- og efterfølgende 
led, kan den ikke bedømmes i forædlerholdet. 

7.4.  Forædlingsprocenten inddrages i indeksberegningen. Beregninger på 
Videnscentret for Landbrug | Hest har vist, at forædlergenerne generelt 
har en svag negativ påvirkning på præstationsegenskaberne, dog 
hovedsagelig mest på travbevægelsen. Ved at inddrage denne effekt 
opnås mere præcise indekstal. 

 
8. Internationale relationer 
 
Varmblodsavlen er global. Det er vigtigt, at Dansk Varmblod indgår i 
internationale relationer, som kan gavne avlen og/eller afsætningen af danske 
heste. Dansk Varmblod tilstræber at være blandt de førende avlsforbund i 
verden og skal derfor fortsat lægge stor vægt på at bevare identitet og 
suverænitet. 
 
8.1 Dansk Varmblod er medlem af WBFSH og indgår i projekter, som kan 

være til fælles gavn. 
8.2 Dansk Varmblod deltager i projektet ”Nordisk Interstallion” med det 

formål at lave fælles nordiske indekstal på avlshingstene. Såfremt det 
viser sig, at de bedste hingste findes i Danmark, vil de danske 
hingsteholdere kunne profilere sig hermed. Såfremt de bedste hingste 
findes i et af de andre nordiske lande, bør Dansk Varmblod bruge dem 
for at få avlsfremgang. 
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