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1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innkallingen ble sendt på e-post  9. januar, med påminning 20. mai. 
 
Sakspapirer ble sendt ut på e-post mandag morgen 29. mai. 
 
Avlsjef Thor Blichfeldt er saksbehandler hvis ikke annet er oppgitt. 
 
Følgende saker ble meldt til Eventuelt. Fire av dem var det hensiktsmessig å drøfte i forbindelse med 
saker som allerede var på saklista. 
 

1. Aberfield – resultatet av dosene 
2. Måle tilvekst som prosent av fødselsvekt? 
3. Kjøttkvalitet/spisekvalitet 

Fenotypisk og genetisk 
4. Sammenhengen mellom fødselsvekt og dødelighet 
5. Sammenhengen mellom grovhet/kroppsfasong på værer og dødelighet 
6. Ønsker til Sauekontrollen for lammingen 2018 (også app og Biokontroll) 
7. Referat fra Avlsrådsmøtet ferdig innen 15. august 
8. Uttakskommiteen for seminværene  
9. Vrake seminværer på Staur på mer enn ull 
10. Hente opplysninger direkte fra ringene om brokk og skjedeframfall 
11. Konsekvens ved funn av mutasjoner på værene sommer 2017 (GS-prøver) 
12. Væreholdslaga  Drøftes under sak 4 
13. Speneplassering  Drøftes under sak 8 
14. Fargeregistrering på NKS og spæl i Sauekontrollen – sammenheng med poeng for 

ullkvalitet  Drøftes under sak 11 
15. Avvikle gransking i en flokk på NKS  Drøftes under sak 15 

 
 

Vedtak: 
 
Innkallingen og saklista godkjennes med tillegg av sakene som ble meldt under Eventuelt.  

2 Godkjenning av referatet fra Avlsrådsmøtet 14.-15. juni 2016 
 
Referatet fra Avlsrådsmøtet 14.-15. juni 2016 har vært ute hos medlemmene av Avlsrådet for 
kommentarer før det ble ferdigstilt, og er lagt ut på nettet. 
 
Se www.nsg.no > Sau > Saueavl > Avlsrådet for sau > Referat 2016 – 14.-15. juni 
 
 

Vedtak: 
 
Referatet fra Avlsrådsmøtet 14.-15. juni 2016 godkjennes. 
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3 Organiseringen av tillitsapparatet for saueavlen i NSG 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

3.1 Litt historikk 

3.1.1 Stor omorganisering i 2005 
På NSGs landsmøte i 2005 ble det, etter en omfattende prosess, vedtatt flere viktige endringer. 
 

 NSGs rådgivende organ for saueavlen, Avlsrådet for sau,  
fikk ny sammensetning med 8 medlemmer 

o Leder utnevnt av styret i NSG 
o 4 medlemmer valgt fra hver av de 4 avlsregionene 
o 1 medlem fra Nortura 
o 1 medlem fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) 
o 1 medlem fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved  

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

 Landet ble delt i 4 avlsregioner, hver med et regionutvalg bestående av 1 representant for 
hvert av fylkene i regionen, 1 representant for Nortura og 1 representant for KLF. 
Fylkesrepresentanten utnevnes av styret i fylkeslaget. 

 Opprettet en ny full stilling som avls- og seminsjef i NSG. 

 Opprettet 4 deltidsstillinger som regionkonsulent for saueavl, til sammen 1,25 årsverk. 

3.1.2 Organiseringen bekreftet i 2013 
NSGs landsmøte i 2013 drøftet organiseringen som ble vedtatt i 2005. Diskusjonen dreide seg spesielt 
om regionorganiseringen, med regionutvalg og regionkonsulent. Vedtaket ble at vi skulle fortsette som 
før. 

3.1.3 Regionkonsulentene avviklet fra 1. mars 2017 
Budsjettet for avl og semin på sau har gradvis blitt trangere. I budsjettprosessen høsten 2016 
godkjente styret, i samsvar med administrasjonens forslag, at stillingene som regionkonsulenter ble 
avviklet.  
 
En av de tidligere regionkonsulentene har nå oppgaven som avlsrådgiver sau i 50 % stilling, med hele 
Norge som arbeidsområde. 

3.1.4 Budsjett til regionutvalgene 
De 4 regionutvalgene fikk i 2016 bevilget 400.000,- til drift av utvalgene og avlstiltak i regi av 
utvalgene. Kostnadene med regionkonsulentene kom i tillegg til dette og ble dekket over 
avlsavdelingens budsjett.  
 
Regionutvalgene har fått bevilget 200.000,- for første halvår 2017. 

3.2 Forslag til nyorganisering av tillitsapparatet 
Avlssjefen foreslår, med virkning fra 1. juli 2017, at: 

 De 4 avlsregionene med regionutvalget for saueavl og arbeidsoppgaver overfor væreringene, 
avvikles 

 Avlsrådet for sau utvides fra 8 til 11 medlemmer 
o Styret i NSG oppnevner to personer til Avlsrådet,  

leder av rådet og et medlem,  
der minst en av de to er medlem av styret 

o Antall regioner og regionvalgte medlemmer utvides fra 4 til 6 
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Begrunnelsen for forslaget er: 
- Nytten av regionutvalget har vært omdiskutert 
- Frigi midler som i dag går til regionutvalgene, til andre avlstiltak 
- Region Vest har 40 % av sauen i Norge, men bare 1 av 4 regionrepresentanter i Avlsrådet 
- Avlsrådet har ikke hatt noe medlem fra styret i NSG, og kontakten mellom Avlsrådet og styret i 

NSG har ikke vært så god som den bør være 

3.2.1 Forventninger til et medlem av Avlsrådet 
Avlssjefen hadde i sitt saksframlegg satt opp ønskede kvalifikasjoner for et medlem i Avlsrådet, 
gjengitt nedenfor. Dette ble ikke drøftet grundig i Avlsrådet, og det ble ikke gjort noe vedtak. 
 

Et medlem i Avlsrådet for sau bør ha gode kunnskaper om og god forståelse for: 
- Generell avl og genetikk:  

Grunnleggende arvelære, BLUP-metoden, elementene som gir avlsmessig framgang osv. 
- Avlstiltakene for sau:  

Indeksberegninger, kåring, avkomsgransking, semin, genomisk seleksjon,  
drift av væreringer osv. 

 
Uten dette vil medlemmet ha vanskelig for å gi nyttige bidrag til debatten og konklusjonene i Avlsrådet. 
Medlemmet vil også fort komme til kort i dialogen med medlemmene av væreringene og andre med stor 
avlsinteresse. 
 
Samtidig er det viktig at et medlem i Avlsrådet har god kontakt med hele saueholdet, ikke bare væreringene. 
Medlemmet skal også ivareta interessene til bruksbesetningene, inkludert «smårasene». 
 
Min mening er at de 6 regionrepresentantene som hovedregel skal være medlem i en værering, da aktiv 
deltakelse i en værering gir det beste grunnlaget for å kunne bidra i saker som Avlsrådet behandler. Dette 
bør ikke være et absolutt «krav». Hvis en region finner at en person som ikke er med i værering er det beste 
valget, er dette helt i orden så lenge de faglige kvalifikasjonene er på plass. 

3.2.2 To medlemmer i Avlsrådet oppnevnt av styret 
Styret i NSG har, i samsvar med forslaget fra Avlssjefen, oppnevnt 2 representanter til det nye 
Avlsrådet (funksjonstid 1. juli 2017 – 30. juni 2019): 

 Sven Reiersen som ny leder av Avlsrådet for sau 

 Styremedlem Torill Undheim som medlem av Avlsrådet 

3.2.3 Fortsatt medlemmer fra slakteriene og forskningen 
Avlsrådet har i dag 1 medlem fra Nortura, 1 fra KLF og 1 fra NMBU.  
 
Både Avlssjefen og Avlsrådet ønsket at dette fortsetter. 

3.2.4 Fra 4 til 6 regionrepresentanter i Avlsrådet 
Vi har i dag 4 regioner. Som statistikken nedenfor viser, er det stor forskjell på hvor stor andel av 
saueholdet som ligger bak regionmedlemmet ut fra kriteriene 

- Antall saueholdere (fra søknad om produksjonstillegg) 
- Antall væreringsmedlemmer avlsåret 2016/17 (NKS, spæl og sjeviot) 
- Antall kårede værer 2016 (alle raser) 

 
Region Vest, med fylkene Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, er desidert størst.  
 
Ved å gå opp fra 4 til 6 regioner blir tyngden bak hver region mer lik. 
 



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 7.-8. juni 2017 – Godkjent 15.08.2017 Side 7 

Saueholdere, ringmedlemmer og kårede værer med 4 eller 6 regioner. 

 
 
Avlsjefen foreslo følgende inndeling av fylkene i 6 regioner (valgdistrikt), der hver region velger sin 
representant til Avlsrådet. 
 

1. Region Øst 
a. Østfold 
b. Akershus 
c. Hedmark 
d. Oppland 

2. Region Sørøst 
a. Buskerud 
b. Vestfold 
c. Telemark 
d. Aust-Agder 
e. Vest-Agder 

3. Region Sørvest 
a. Rogaland 

4. Region Vest 
a. Hordaland 
b. Sogn og Fjordane 

5. Region Midt 
a. Møre og Romsdal 
b. Sør-Trøndelag 
c. Nord-Trøndelag 

6. Region Nord 
a. Nordland 
b. Troms 
c. Finnmark 

 
På møtet ble det fremmet forslag om å beholde dagens 4 regioner, men slik at region Vest fikk 2 
medlemmer i Avlsrådet. 
 

4 6 4 6 4 6

01 Østfold 1 % 0,0 % 0 %

02 Akershus 2 % 0,5 % 1 %

04 Hedmark 5 % 5,4 % 5 %

05 Oppland 9 % 9,1 % 13 %

06 Buskerud 4 % 6,8 % 5 %

07 Vestfold 1 % 0,7 % 1 %

08 Telemark 3 % 1,7 % 2 %

09 Aust-Agder 2 % 1,1 % 2 %

10 Vest-Agder 3 % 1,9 % 2 %

11 Rogaland 18 % 18 % 10,3 % 10 % 17 % 17 %

12 Hordaland 14 % 14,6 % 13 %

14 Sogn og Fjordane 11 % 16,1 % 10 %

15 Møre og Romsdal 7 % 8,2 % 6 %

16 Sør-Trøndelag 5 % 5,9 % 6 %

17 Nord-Trøndelag 4 % 7,2 % 4 %

18 Nordland 7 % 5,8 % 8 %

19 Troms 3 % 3,8 % 4 %

20 Finnmark 1 % 0,7 % 1 %

Landet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

26 %

46 %

16 %

11 %

25 %

16 %

11 %

17 %

12 %

25 %

15 %

12 %

43 %

13 % 13 %

31 %

21 % 21 %

10 % 10 %

12 %

41 % 23 %

17 % 17 %

29 %

19 %

Fylke

Regioner Regioner RegionerSaue-

holdere

Ring-

medl.

Kårede 

værer
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Det ble votert over de to forslagene med følgende resultat: 
1) 6 regioner, 1 representant per region:  

3 stemmer (Slettemoen, Reiersen og Berg) 
2) 4 regioner, 2 representanter fra Vest og 1 fra de andre regionene:  

3 stemmer (Lyse, Pettersen og Simensen) 
 
To blanke stemmer (Klemetsdal og Avdem). 
 
Ved stemmelikhet har Avlsrådets leder dobbeltstemme, og Slettemoen benyttet seg av denne. 
Alternativ 1 fikk dermed flertall. 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet får 6 regionrepresentanter, en fra hver av de 6 regionene (fylkesinndeling vist over) 
 

3.2.5 Valgordning for regionrepresentantene 
Dagens opplegg har vært at  

- Styret i fylkeslaget har utpekt sin representant til regionutvalget 
- Regionutvalget har valgt sin leder blant medlemmene i utvalget 
- Leder i regionutvalget har gått inn i Avlsrådet 

 
Hvis forslaget om å legge ned regionutvalgene blir gjennomført, må vi endre hvordan 
regionmedlemmene velges. 
 
Alternativ 1:  
Avlssjefen hadde i det utsendte saksframlegget følgende forslag til valgordning: 

 Kun væreringsmedlemmene (avlsbesetningene) i regionen har stemmerett ved valget 

 Valget gjennomføres ved å lage en Internettbasert avstemming 

 Hver region må ha en valgkommité som finner 3-5 kandidater 
 
Alternativ 2:  
På møtet ble det fremmet forslag om alternativ valgordning, mer lik den vi har i dag: 

 Væreringene i fylket fremmer forslag på kandidater til fylkets avlsansvarlige 

 Styret i fylkeslaget utpeker fylkets avlsansvarlige og dennes vararepresentant 

 I regioner bestående av ett fylke blir da fylkets avlsansvarlige medlem i Avlsrådet 

 I regioner bestående av flere fylker velges regionrepresentantne og dennes vararepresentant 
blant fylkenes avlsrepresentanter. Hvert fylke har like mange stemmer ved valget som 
fylkeslaget hadde ved siste landsmøte i NSG 

 
Vedtak: 

 
Alternativ 2 til valgordning (kandidater oppnevnt av fylkeslaget) ble enstemmig vedtatt. 

3.2.6 Egen representant for spælsauen i Avlsrådet? 
Avlsrådet behandler saker som først og fremst angår «indeksrasene», NKS, kvit spæl, sjeviot, pelssau 
og kjøttsau. Det er en fordel om alle rasene er «representert» i Avlsrådet med minst ett medlem hver, 
da «raserepresentanten» tilfører dybdekunnskap og har god kontakt med andre med samme rase. 
 
Væreringene, avlsutvalgene i fylkene og regionutvalgene har fungert som høringsinstans i 
Avlsrådssakene, og regionrepresentanten har gjennom det innhentet viktig informasjon.  
 
Når det gjelder saker som angår sjeviot innhenter vi hvert år uttalelse fra «sjeviotutvalget» som består 
av lederne for de 4 sjeviotringene/avdelingene. 
 
Saker som angår pelssau sendes til Norsk Pelssaulag for uttalelse før saken behandles i Avlsrådet. 
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Saker som angår spæl blir vanligvis behandlet i Avlsrådet etter høring i de vanlige kanaler. I spesielt 
viktige saker som angår spælsauavlen har vi samlet representanter for spælringene til møte før 
beslutninger tas i Avlsrådet.  
 
Det har kommet ønske om at spælen skal ha sin egen raserepresentant i Avlsrådet, i tillegg til de 
regionvalgte.  
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet vedtok enstemmig at rådet ikke skal ha egne raserepresentanter 

3.2.7 Regionutvalgene avvikles 
Avlsrådet aksepterte at regionutvalgene legges ned etter som det ikke lenger finnes noe budsjett til å 
drive dem.  
 
Noen fylker vil fortsatt samarbeidet om faglige tiltak, men dette må da finansieres av fylkeslagene. 

3.2.8 Fordeling av avlsoppgavene framover 
Regionutvalgene har hatt følgende oppgaver: 

 Velge regionens representant til Avlsrådet blant medlemmene i regionutvalget. 

 Være høringsinstans forut for møter i Avlsrådet, slik at regionens representant har god 
«backing» for synspunkter og stemmegiving i Avlsrådet. 

 Organisere faglige tiltak for ringene i regionen (møterunder osv). 

 Gi råd til væreringene og NSG i avlsfaglige spørsmål 

 Samarbeid mellom fylkene om kåring, spesielt opplæring av kåringsdommerne. 
 
Fordi regionutvalget blir lagt ned, må vi finne andre måter å løse oppgavene som regionutvalgene har 
utført. 
 

 NSGs avlsavdeling vil overta all kontakt med væreringene 

o Kontakten vil i hovedsak gå på e-post og telefon 

o Væreringene må være forberedt på å dekke en stor del av kostnaden med deltakelse 

på fagmøter og lignende. NSG vil kunne bidra noe fra det sentrale avlsbudsjettet hvis 

aktivitetene er planlagt i nært samarbeid med avlsavdelingen i NSG 

 Fylkesstyret oppnevner person(er) til funksjonene: 

o Avlsansvarlig for saueavlen i fylket 

o Kåringsansvarlig i fylket 

Avlsansvarlig og kåringsansvarlig kan godt være en og samme person. Om fylkeslaget skal ha et 
avlsutvalg i tillegg til den avlsansvarlige, vil være opp til fylkeslaget selv. 
 
Avlsansvarlige har ansvaret for kontakten mellom NSGs avlsavdeling og styret i fylkeslaget. 
 
NSGs avlsavdeling vil forholde seg til Avlsansvarlig og/eller Kåringsansvarlig i den praktiske 
gjennomføringen av kåring, dommeropplæring og fellestiltak overfor væreringene i fylket. 
 
Det enkelte fylke vil være ansvarlig for kåring, oppnevning og opplæring av egne kåringsdommere. 
Det er positivt om nabofylker fortsetter å samarbeide, gjerne på tvers av regioninndelingene. Dette kan 
være tiltak som opplæring av kåringsdommerne, fagmøter for væreringene osv. 
 
Avlstiltak innen fylket må finansieres av fylkeslaget. Kåring bør være selvfinansierende gjennom 
kåringsavgifta. 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet støttet administrasjonens skisse til oppgavefordeling. 
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3.3 Vedtak om organiseringen av tillitsapparatet for saueavlen 
 
Avlsrådet anbefaler følgende organisering av avlsarbeidet på sau: 
 

1. Dagens 4 avlsregionene for sau, med regionutvalg og arbeidsoppgaver overfor væreringene i 
regionen, avvikles fra 1. juli 2017. Avlsregionenes framtidige oppgave er å være valgdistrikt for 
regionvalgt medlem til Avlsrådet. 
 

2. Avlsrådet for sau sin sammensetning blir på 11 medlemmer, med funksjonstid på 2 år: 
a. 2 medlemmer utnevnt av styret i NSG 
b. 6 medlemmer fra avlsregionene 
c. Nortura, KLF og NMBU utnevner hvert sitt medlem 

 
3. Styret i NSG utnevner ett av sine 2 medlemmer til leder av Avlsrådet.  

Avlsrådet velger selv sin nestleder blant de 10 andre medlemmene i rådet. 
 

4. Fylkene fordeles på 6 avlsregioner i samsvar med forslag fra Avlssjefen 
 

5. Styret i fylkeslaget innhenter forslag fra væreringene i fylket til regionens representant i 
Avlsrådet. I regioner med flere fylker velger fylkene regionens avlsrepresentant blant fylkenes 
kandidater: Ved valget har hvert fylke like mange stemmer som det hadde deltakere ved siste 
landsmøte i NSG. 
 

6. Det enkelte fylkeslag oppnevner én Avlsansvarlig og én Kåringsansvarlig (kan være en og 
samme person) som er kontaktperson overfor avlsavdelingen i NSG. 

3.4 Framdriftsplan 
Avlsrådets forslag til organisering legges fram for styret i NSG for endelig vedtak. 
 
Målsettingen er å få valgt regionmedlemmene til Avlsrådet innen utgangen av august 2017. 
 

4 Oversikt over væreringene/avlsbesetningene 
 
Deltakelsen i avlsarbeidet i avlsåret 2016/17 går fram av tabellen nedenfor. Tilsvarende tall for 
foregående år er tatt med for sammenligningens skyld. 
 

Rasegruppe Medlemmer Søyer Prøveværer Eliteværer 

Avlsåret 2016/17 

NKS 924 88 491 1877 325 

Spæl (kvit og farga) 165 12 402 283 88 

Sjeviot 50 1 892 57 24 

Pelssau 24 1 547 55 22 

Kjøttsau 14 512 11 13 

Avlsåret 2015/16 

NKS 945 90 505 1843 335 

Spæl (kvit og farga) 172 12 766 277 88 

Sjeviot 49 1 823 57 25 

Pelssau 24 1 518 56 25 

Kjøttsau 20 559 16 13 
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På NKS og spæl mister vi stadig noen medlemmer. Søyetallet går også ned, men forholdsvis ikke like 
mye som antall medlemmer. Antall innsatte prøveværer til avkomsgransking har faktisk steget litt siste 
år. Det er positivt, særlig for spæl. 
 
Sjeviot er en stabil gruppe, med små endringer fra år til år. 
 
Pelssauen har nå stabilisert seg i antall avlsbesetninger, da vi nå har fått inn de fleste som er 
interesserte i å være avlsbesetning. Vi har tradisjonell ringdrift i ringen i Sogn, og noe utveksling av 
værer mellom besetningene på Oppdal. Ut over det er det gransking i en flokk, som regel med et lite 
antall prøveværer per flokk. 
 
Kjøttsauen mister tilslutning til avkomsgranskingen. Vi er nå nede i 14 besetninger som er medlemmer 
i avdelinger som avkomsgransker kjøttsau. Enkelte av dem har ikke satt inn minst 1 prøvevær i 2016 
som kravet er, da de har eldre værer som de bruker. 
 
På møtet la administrasjonen fram en oppdatert liste over væreringene/avlsbesetningene i landet. 
 
Vi har nå 11 aktive NKS-værholdslag igjen, med 48 medlemmer, 4750 søyer og 80 avkomsgranskede 
værer. I tillegg har 2 ringer hver sin værholdsavdeling, med ca 800 søyer. 
 
Oppland har reist spørsmål om nytten av værholdslaga i avlsarbeidet, og hvilken framtid de har.  
 
Den største nytten er at en seminkandidat som er solgt ut av ringen til et værholdslag, automatisk er 
tilgjengelig for semin. Er væren solgt til en privatbesetning, er det opp til den nye eieren om han vil 
selge væren til semin eller ikke. Noen ringer har i sine salgskontrakt at væren må selges til semin til 
Avlsrådets veilende pris, og dette er et godt tiltak med tanke på inntaket til semin. 
 
Nytten av å få flere avkom etter en granska vær i værholdslaget er begrenset, da informasjonen 
kommer for seint til å gi sikrere indekser i forbindelse med seminværinntaket. 
 
 

Vedtak: 
 

 Informasjonen om tilslutningen til avkomsgranskingen i regi av NSG tas til orientering. 
 

 Ringer/avdelinger som var med på den framlagte oversikten godkjennes som deltakere i 
avkomsgranskingen 2016/17. 
 

 Værholdslagas framtid i organiseringen av avlsarbeidet i NSG settes opp som sak til møtet i 
Avlsrådet juni 2018. 
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5 Tilskudd til avlsarbeidet i «indeksrasene» 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Med begrepet «Indeksrasene» mener vi rasene som får beregnet O-indeks, og der avkomsgransking 
og seleksjon av værer på grunnlag av O-indeks er ett av de viktigste avlstiltakene. 

5.1 Statistikk fra Sauekontrollen 
Årsmelding for Sauekontrollen 2016 forteller oss at tilslutningen til kontrollen stadig stiger  
(se tabell 1, side 16). I 2016 var tilslutningen: 

 Andelen av alle sauebesetninger: 36,5 % 

 Andelen av alle søyer:   47,9 % 
 
Fordelingen mellom rasene er vist i Saukontrollens årsmelding side 21, tabell 7. 

 
 
Norsk Kvit Sau (NKS) er den desidert største rasen, med 71,5 % av søyene i Sauekontrollen.  
 
Kvit spælsau er en god nummer to med 9,9 % av søyene. Farga spælsau, som går inn i samme 
indeksberegningsgruppe som kvit spælsau, bidrar med 2,4 % av søyene. 
 
De to siste rasene som vi driver et organisert avlsarbeid på, er sjeviot med 0,9 % av søyene og 
pelssau med 1,8 %. 
 
Rasefordelingen vi har i Sauekontrollen er det beste vi har av statistikk når det gjelder omfanget av de 
ulike rasene i landet. 
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5.2 Raser med tilskudd – Landsmøtevedtaket 2013 
 
Hvilke raser som skal få tilskudd for avkomsgransking, ble sist behandlet på NSGs landsmøte i 2013. 
 
Raser med tilskudd for avkomsgransking: 

 Norsk Kvit Sau (rasekode 10) 

 Kvit spælsau (rasekode 4) 

 Sjeviot (rasekode 3) 

 Norsk pelssau (rasekode 12) 
 
Følgende raser får ikke tilskudd: 

 Farga spælsau (rasekode 21) 

 Nor-X (rasekode 20) 
 
Værene som skal få tilskudd, må også oppfylle kvalitetskravene som Avlsrådet fastsetter. Det er også 
en forutsetning at værene er eid av en værering (ikke den enkelte saueholder). 

5.3 Tilskudd for avkomsgranskingen 2015/2016 
 
I 2016 utbetalte vi følgende støtte til rasene som får beregnet offisiell indeks i regi av NSG. 

 NKS 
Kvit  

spæl 
Farga 

spæl 1) 
Sjeviot 

Pels- 
sau 2) 

Nor-X 

Antall medlemmer 
(avlsbesetning) 

924 165 50 24 14 

Antall værer  
med offisiell indeks 

1 727 235 26 52 45 15 

Antall værer  
med tilskudd 

1 414 206 0 52 0  

Antall søyer i ring 88 500 12 400 1 900 1 500 500 

Antall søyer i 
Sauekontrollen 

265 100 36 600 9 000 3 300 6 600 2 500 

Søyer i ring i forhold til 
søyer i Sauekontr. 

33 % 27 % 58 % 23 % 20 % 

Utbetalt støtte for 
avkomsgransking, kr 

3 357 000 464 000 6 000 113 000 75 000 0 

Utbetalt per medlem/ 
avlsbesetning, kr 

3 630 2 810  2 260 3 130  

Utbetalt per vær  
med offisiell indeks, kr 

1 944 1 974 0 2 173 0  

Utbetalt per søye  
i ring, kr 

37,9 37,4 59,5 50,0  

Utbetalt per søye  
i Sauekontrollen, kr 

12,7 12,7 0,7 34,2 11,4  

1) Farga spæl: 

a. Tilskuddet til farga spæl er utbetalt til Interesselaget for farga spælsau. Beløpet er gitt som støtte til 
laget for medlemmene som også er med i NSG (samarbeidsavtalen), ikke som støtte til 
avkomsgranskingen. 

b. Antall ringmedlemmer med farga spæl er inkludert i medlamstallet for kvit spæl, da ringene som 
gransker farga spæl også gransker kvit spæl. 

c. Antall søyer i ring er inkludert i søyetallet for kvit spæl. 
2) Pelssau: 

a. Tilskuddet til pelssau er utbetalt til Norsk pelssaulag.  
b. Beløpet, 75 000 kr i 2016, inkluderer 12 000 kr i støtte til laget for medlemmene som også er med i 

NSG (samarbeidsavtalen), 1 ekstra seminvær til en verdi av 13 000 kr, og 50 000 kr i støtte til 
avlsarbeidet. 
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5.3.1 NKS og kvit spælsau 
NKS og kvit spælsau får omtrent like mye utbetalt per vær med offisiell indeks, like mye per søye i ring 
(37-38 kr), og like mye per søye av rasen i Sauekontrollen (13 kr).  

5.3.2 Sjeviot 
Sjeviot får noe mer per vær med offisiell indeks enn NKS og kvit spæl, da alle værene med offisiell 
indeks har klart alle kravene knyttet til avkomgranskingen (indeks ved innsett, sønner per seminfar 
osv). Utbetalingen per søye i ring er også større (60 kr), da kravet til antall slakt per vær er lavere, og 
sjeviotringene utnytter granskingskapasiteten godt. 
 
Sjeviotrasen har en stor andel av besetningene/søyene i Sauekontrollen med i værering. og Dermed 
blir utbetalingen per søye i Sauekontrollen mye høyere enn for de andre rasene (34 kr). 

5.3.3 Pelssau 
Forutsetning for å gi avkomsgranskingstilskudd til pelssauen er at værene er eid av en værering, ikke 
den enkelte avlsbesetningen, og at avlsfaglige krav blir oppfylt. 
 
Avlsbesetningene med pelssau er spredd over hele landet, For de fleste av dem er det ikke praktisk 
mulig å gjennomføre tradisjonell ringdrift med flytting av værer mellom besetningene i 
paringssesongen. Avkomsgranskingen foregår derfor i mange tilfeller i egen flokk. For å få gransket 
flest mulig værer, er kravet til antall avkom per vær satt lavere enn for de andre rasene. Besetningene 
er små. Antall værer i drift i paringssesongen er få, og én vær kan ha en stor andel av slaktede avkom 
i flokken. Dette er forhold som skaper større usikkerhet i avlsverdivurderingen enn for de andre 
rasene. 
 
Vi har derfor valgt å ikke gi støtte til den enkelte avkomsgranskede vær, men gir støtten til Norsk 
Pelssaulag. Det er opp til laget å fordele støtten videre til ulike avlstiltak, deriblant avkomsgransking av 
værer. I 2015 ga vi 50 000 kr i støtte, og i 2016 har vi gitt 75 000. Dette gir et høyere tilskudd per 
medlem i ring (50 kr) enn vi gir til NKS og spæl, og er nesten på samme nivå når vi regner støtten per 
søye i kontrollen (11 kr). 

5.3.4 Farga spælsau 
Det er en viss interesse for å avkomsgranske farga spæl i væreringene med kvit spæl. I 2016 var det 
26 farga værer som fikk offisiell indeks (minst 20 slaktede avkom). Hadde vi åpnet for 
avkomsgransking i én flokk slik vi gjør for pelssau, hadde det nok vært flere værer som ble 
avkomsgransket. Men det hadde antakelig ikke blitt så veldig mange fler, da alle avlsbesetninger, 
enten de er med i en værering eller ikke, må overholde kravet om å ikke ta inn dyr utenfra. 
 
Interesselaget for farga spæl har samarbeidsavtale med NSG og får tilskudd per medlem som også er 
medlem i NSG. Dette ga et tilskudd på 6 000 kr i 2016. 
 
Hvis Landsmøtet i 2013 hadde kommet til at fargede værer skal få avkomsgranskingstilskudd på linje 
med kvit spæl, ville bare et lite fåtall av de avkomsgranskede farga værene klart kravet til O-indeks 
ved innsett. Skal farga spæl få avkomsgranskingstilskudd av noen betydning, må vi sette et vesentlig 
lavere krav til O-indeks ved innsett for farga spæl enn vi gjør for kvit spæl. 

5.4 Tilskudd til avlsarbeidet på de ulike rasene framover 
 
Det totale avlsbudsjettet har i praksis blitt redusert år for år, da tilskuddene over Jordbruksavtalen og 
fra Omsetningsrådet har stått kronemessig stille, og ikke fulgt prisstigningen. 
 
Vi må prioritere hardt når vi fordeler midlene mellom de ulike avlstiltakene. Det totale tilskudd til 
ringdriften har vi klart å holde på samme kronebeløp, 4,0 mill kr, de siste årene. Arbeidet som 
ringene/ringmedlemmene utfører knyttet til registreringer vil øke framover, og vi må så godt vi klarer 
det, holde tilskuddet oppe. 
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Vi har en meget lang tradisjon for å gi tilskudd til avlsarbeidet i felt. Hvorfor gjør vi det? Her er noen av 
argumentene: 

 Væreringene skaper avlsmessig framgang 
o Framgangen kommer hele næringa til gode gjennom kåra værer og indeksværer 
o Livdyrprisene kan holdes lave slik at kostnadene med innkjøp av avlsmateriale ikke 

blir et hinder for å ha et kort avlsmessig etterslep fra avlsbestning til bruksbesetning 

 Væreringene har kostnader  
o Værene (innkjøpskostnader minus salgsinntekter) 
o Oppstalling, fôring og stell av værene 
o Transport for å sirkulere værene 
o Semin (nå som regel betalt av det enkelte medlemmet) 
o Administrasjon av ringen 

 Medlemmene/avlsbesetningene legger ned et merarbeid 
o Kontrollert paring 
o Utvidede registreringer sammenlignet med et vanlig medlem i Sauekontrollen 

 
Vi kommer nok til å dreie tilskuddet fra å være et tilskudd per vær som får offisiell indeks og klarer de 
andre kravene, til også å være et tilskudd for registreringsarbeidet. Fordelingen mellom tilskudd til 
avkomsgransking og tilskudd til registrering er ikke et tema i denne saken. 

5.4.1 NKS og kvit spæl 
NKS og kvit spæl har et stort omfang av avkomsgransking og får god avlsframgang. 
 
Det er en uttalt målsetting å prøve å opprettholde tilskuddet til væreringene i disse rasene, og helst 
styrke det. 

5.4.2 Farga spæl 
Interessen for farga spæl ser ut til å være økende. Antall farga spælsøyer i Sauekontrollen er nå ¼ av 
antall kvite.  
 
All avkomsgransking av farga spæl foregår i væreringene. Fokus på indeks har vært lavere i den farga 
populasjonen enn i den kvite. Avlsavdelingen i NSG skulle gjerne sett at interessen for å få opp 
indeksene i den farga populasjonen hadde vært større. Det er mulig at tilskudd til avkomsgranskingen 
ville bidratt litt i denne retningen. Vi foreslår derfor å starte å gi avkomsgranskingstilskudd til farga 
spælværer eid av en værering fra og med innsettet av prøveværer høsten 2017. 
 
Kravet til O-indeks ved innsett må settes lavere enn kravet for de kvite værene, men denne forskjellen 
bør gradvis kunne reduseres. Krav til O-indeks ved innsett for å kvalifisere til granskingstilskudd 

 Høsten 2017: 108 

 Høsten 2018: 110 

 Høsten 2019: 112 
 
Hadde vi hatt krav på 108 ved innsettet høsten 2016, ville 14 av de 26 avkomsgranskede farga 
værene klart kravet. Tilskuddet til spælringene ville da økt med ca 30 000 kr. 
 
Etter at vi startet opp med samarbeidsavtaler mellom «småraselag» og NSG med 100 kr i støtte per 
felles medlem, har vi hatt som prinsipp at vi ikke betaler både medlemstilskudd og 
avkomsgranskingstilskudd til den samme rasen. Interesselaget for farga spæl gjør et viktig arbeid for 
rasen når det gjelder kåringsregler og uttak av værer til semin. Vi foreslår derfor at laget fortsatt skal få 
medlemstilskudd i samsvar med samarbeidsavtalen med NSG, selv om dette er å fravike prinsippet vi 
har basert oss på så langt. 
 

Vedtak: 
 

Avlsrådet innfører fra og med innsettet høsten 2017 avkomsgranskingstilskudd til farga spælværer 
(rasekode 21) som granskes i samsvar med regelverket. Værene må eies av væreringen, og de må 
holde O-indekskravet ved innsett (2017: 108, 2018: 110, 2019: 112). 
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5.4.3 Pelssau 
Vi bør holde fast på prinsippet om at tilskuddet til avlsarbeidet på en rase skal gå til et «fellesskap», 
ikke til den enkelte saueholder som selv eier værene som avkomsgranskes. 
 
Modellen med å gi hele tilskuddet til Norsk Pelssaulag er etter vårt skjønn en god ordning. 
Pelssaulaget bruker tilskuddet til å støtte ulike avlstiltak. Opplæring i dømming av pelskvalitet har vært 
et viktig og prioritert område, men som også er kostnadskrevende. Det er en fordel om dette arbeidet 
kan delvis dekkes av fellesskapsmidler. 
 
Norsk Pelssaulag har valgt å bruke deler av tilskuddet fra NSG som tilskudd til de som 
avkomsgransker værer, der vanlig væreringsdrift gir et større tilskudd enn gransking i egen flokk. 
 
Avlsavdelingen foreslår at vi fortsetter å gi Norsk Pelssaulag medlemsstilskudd i samsvar med 
samarbeidsavtalen, og at vi i tillegg utbetaler et eget avlsarbeidstilskudd.  
 
Tilskuddet for 2017 på 75 000 kr er på nivå med tilskuddet til NKS og spæl når vi regner per søye i 
avlsbesetningene og per søye i Sauekontrollen. 
 

Vedtak: 
 

Tilskudd til avlsarbeidet på pelssau gis som et tilskudd til Norsk pelssaulag. Det samlede tilskuddet 
skal være på samme nivå som tilskuddet for NKS og spælsau, beregnet per søye i avlsbesetningene 
og per søye i Sauekontrollen. 

5.4.4 Sjeviot 
Sjeviotringene består av saueholdere som er entusiaster på vegne av egen rase, og som legger ned 
et godt arbeid i ringdriften. Det ser dessverre ikke ut til at det er så mange utenom ringene som er like 
entusiastiske for rasen. 
 
Sjeviot skiller seg klart ut fra de andre rasene når det gjelder forholdet mellom antall søyer i ring og 
antall søyer i Sauekontrollen. Sjeviot har 58 % av søyene i ring, mens de andre rasene ligger fra 23 til 
33 %. Når ringene utgjør en så stor andel, blir muligheten for å selge værer til bruksbesetningene 
mindre. Dette gir reduserte inntektsmuligheter for væreringene, og det gir redusert nytte av 
avlsframgangen som ringene skaper. 
 
Avlssjefen mener at tilskuddet til avlsarbeidet på sjeviot er for høyt i forhold til nytteverdien. Hadde 
tilskuddet per vær vært 1000 kr lavere, ville tilskuddet per søye i ring blitt 33 kr og tilskuddet per søye i 
Sauekontrollen 19 kr. Dette er mer i samsvar med tilskuddet til NKS og spæl. 
 
Avlssjefen foreslår derfor at sjeviot får et redusert tilskudd per avkomsgransket vær i forhold til NKS og 
spæl. For at overgangen ikke skal bli så brå, trappes tilskuddet ned over 2 år: 

 Avlsåret 2017/18: Minus 500 kr i grunntilskudd per vær i forhold til NKS og spæl 

 Avlsåret 2018/19: Minus 1000 kr i grunntilskudd per vær i forhold til NKS og spæl 
 
Hvis antall sjeviotsøyer i Sauekontrollen stiger, eller tilslutningen til sjeviotringene (medlemmer og 
avkomsgranskede værer) synker, vil vi vurdere å redusere fradaget. 
 
På møtet ble det fremmet et alternativt forslag som vil redusere avkomsgranskingstilskuddet til sjeviot, 
men som samtidig vil gi økt risiko for uønsket innavlsoppbygging: 

- Redusere antall avkomsgranskede værer ved å øke kravet til antall slakt fra 15 til 20 
- Øke kravet til O-indeks ved innsett av prøvevær fra 120 til 122 
- Øke kravet til seminbruk 

 
Avlssefens forslag ble vedtatt, da det alternative forslaget fikk 2 stemmer (Reiersen og Klemetsdal) 
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Vedtak: 
 

Sjeviot får et redusert tilskudd per avkomsgransket vær i forhold til NKS og spæl. For avlsåret 2017/18 
reduseres grunntilskuddet med 500 kr per vær, og for avlsåret 2018/19 og videre utover reduseres det 
med 1000 kr per vær. 

5.4.5 Kjøttsau / Nor-X 
Tilslutningen til kjøttsauavlen faller. Vi har nå 14 avlsbesetninger med Nor-X tilbake, mens 
avlsbesetningene med Texel og Charollais har avsluttet. 
 
Det er ikke noe som tyder på at interessen for bruk av Nor-X i bruksbesetningene øker. 
Bruksbesetninger som driver rein slaktelamproduksjon på en del av besetningen, kjøper gjerne en 
avkomsgransket NKS-vær med «kjøttprofil», da utvalget er bedre her enn på Nor-X. 
 
Etter min mening er det ingen grunn til å endre landsmøtevedtaket fra 2013 om at Kjøttsau/Nor-X ikke 
skal få avkomsgranskingstilskudd. Det er snarere grunn til å vurdere om vi skal avslutte rasegruppen 
Kjøttsau og tilhørende K-indeks i avlsarbeidet. Rasene Nor-X, texel og charollais vil da få O-indeks 
som alle de andre rasene i rasegruppen NKS (NKS, suffolk, dala, rygja, steigar osv). 
 
På møtet ble det fremmet forslag om å avslutte avkomsgranskingen av kjøttsau. 
 

Vedtak: 
 

1) Beregning av K-indeks avsluttes ved utgangen av avlsåret 2016/17 
2) Avkomsgransking av kjøttsau avsluttes ved utgangen av avlsåret 2016/17 
3) Væreringer som ønsker å avkomsgranske «kjøttværer» som i utgangspunktet har rasekode 

20 Nor-X, må kode om disse til NKS, og de må kåres som NKS. Kåringsreglene tilpasses 
dette. 

4) «Kjøttværer» som settes inn til gransking, må være eid av væreringen 
5) «Kjøttværer» må overholde samme krav ved avkomsgranskingen som NKS-værer (O-indeks 

ved innsett, antall slakt osv), og er da berettiget til avkomsgranskingstilskudd 

6 Lammetall som optimumsegenskap 
 
Saksbehandlere: Jette H. Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
Antall lam per søye har stor økonomisk betydning. Hvis lammetallet er lavt, betyr en økning i 
gjennomsnittlig lammetall på 0,1 lam langt mer enn hvis lammetallet er høyt. Når lammetallet blir 
veldig høyt, vil en økning i lammetall kunne ha negativ verdi, alt tatt i betraktning. 

6.1 I dag: Lineær økning 
I dagens beregning av O-indeksen har en økning i lammetallet med 0,1 lam den samme verdien i O-
indeksen, uansett hvor dyret ligger på skalaen for lammetall. Økningen er hva vi kaller «lineær», eller 
rettlinjet. 
 
Figuren nedenfor viser hvordan O-indeksen endrer seg med økende indeks for lammetall, der vi har 
forutsatt at de andre egenskapene har 120 i indeks. Vi har brukt 4 forskjellige vektlegginger av 
lammetallet i O-indeksen: 3 %, 6 %, 9 % og 12 %. 
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Figur 1. Dagens O-indeks med økende indeks for lammetall, og med økende vekt av 
lammetallsindeksen (3, 6, 9 og 12 %) i O-indeksen. 
 
 
Gjennomsnittlig lammetallsindeks er nå omkring 110. Standardavviket er 10 indekspoeng, og det betyr 
at størsteparten av dyra (95 %) ligger mellom 90 og 130. Verdier ut over området 80-140 er svært 
sjeldent. 
 
Fra Figur 1 kan vi lese ut hvordan O-indeksen endrer seg med økende lammetallsindeks og med 
økende vektlegging av lammetall i O-indeksen.  

Lammetalls-
indeks 

Vekt i O-indeksen 

3 % 6 % 9 % 12 % 

80 118,8 117,6 116,4 115,2 

100 119,4 118,8 118,2 117,6 

110 119,7 119,2 118,8 118,1 

120 120,0 120,0 120,0 120,0 

140 120,6 121,8 122,7 123,6 

 
Med 3 % vekt gir en stor endring i lammetallsindeksen nesten ingen endring i O-indeksen. En økning 
på 60 indekspoeng, fra 80 til 140, i lammetallsindeks gir en økning på 2 indekspoeng i O-indeksen. 
Dette er situasjonen hos NKS i dag. 
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Med 12 % vekt gir en stor endring i lammetallsindeksen en større endring i O-indeksen. En økning på 
60 indekspoeng i lammetallsindeks gir en økning på 8 indekspoeng i O-indeksen. Dette er situasjonen 
hos spæl i dag. 

6.2 Kurvelineær endring 
Vi har i flere år prøvd å finne en metode for å gjenspeile at verdien av økt lammetall ikke er lineær 
(rettlinjet), og mener nå at vi har en god løsning for dette. 
 
Delindeksen for lammetall beregnes og publiseres som i dag, der økende lammetallsindeks betyr flere 
lam. Sammenhengen mellom beregnet avlsverdi i antall lam og lammetallsindeksen vil fortsatt være 
lineær (rettlinjet). 
 
Før lammetallsindeksen skal brukes i beregning av O-indeksen, regner vi den om slik at indekser som 
er høyere eller lavere enn den optimale indeksen, får et fradrag. Fradraget blir sterkere jo lengre den 
faktiske lammetallsindeksen er fra optimum. Til slutt legger vi på et antall indekspoeng til alle dyr, slik 
at dyra som ligger rundt optimum får en omregnet lammetallsindeks som ligger over indeksen de har 
for lammetall. 
 
Figuren nedenfor viser hvordan O-indeksen endrer seg med ulik vektlegging når vi bruker en 
omregnet lammetallsindeks, ikke den faktiske delindeksen for lammetall. 1 
 
Optimum lammetallsindeks er satt til 110. 

 
Figur 2. Ny O-indeks med økende indeks for lammetall, og med økende vekt av lammetallsindeksen 
(3, 6, 9 og 12 %) i O-indeksen. Lammetallsbidraget er kurvelineært, med et optimum ved 110. 

                                                      
1 Effekten av kurvelineær beregning av O-indeks med et optimum ble drøftet på nytt i e-postmøte 
28.06.2017, sak 22/2017. Det ble der vedtatt å ha en gradvis innføring, med halv effekt av den 
beskrevne avlsåret 2017/18, trekvart effekt i 2018/19, og full effekt i 2019/20 og utover. 
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Fra Figur 2 kan vi lese ut hvordan O-indeksen endrer seg med økende lammetallsindeks og med 
økende vektlegging av lammetall i O-indeksen. Optimum for lammetallsindeksen er satt til 110. 
 

Lammetalls-
indeks 

Vekt i O-indeksen 

3 % 6 % 9 % 12 % 

80 117,6 115,2 112,8 110,4 

100 119,7 119,7 119,7 119,7 

110 120,3 120,6 120,9 121,2 

120 120,0 120,0 120,0 120,0 

140 117,6 115,2 112,8 110,4 

 
Som figuren og tabellen over viser, gir økt vektlegging av lammetall i O-indeksen økt reduksjon i O-
indeks, både for dyr med lave lammetallsindekser og for dyr med høye lammetallsindekser. 
 
Med 3 % vektlegging, som vi har på NKS i dag, blir det relativt liten endring i O-indeks med den 
kurvelineære formen. Et dyr med 80 eller med 140 i lammetallsindeks får en O-indeks som er 3 
indekspoeng lavere enn et dyr med 110 i lammetallsindeks. Dette er så små utslag at den 
kurvelineære formen får liten effekt på hvilke dyr som blir satt på som avlsdyr. 
 
Med 6 % vektlegging vil et dyr med 80 eller med 140 i lammetallsindeks få en O-indeks som er 5 
indekspoeng lavere enn et dyr med 110 i lammetallsindeks. Dette er fortsatt så små utslag at den 
kurvelineære formen får begrenset effekt på hvilke dyr som blir satt på som avlsdyr. 
 
Betydningen av den kurvelinære formen og 6 % vektlegging vil nok ha effekt ved uttaket av 
seminværer, for der er konkurransen hard. Ett O-indekspoeng fra eller til kan avgjøre om væren 
kommer inn i semin eller ikke. 
 
Med 12 % vektlegging vil et dyr med 80 eller med 140 i lammetallsindeks få en O-indeks som er 11 
indekspoeng lavere enn et dyr med 110 i lammetallsindeks. Nå er utslagene så store at det er liten 
sjanse for at et dyr med 80 eller 140 i lammetallsindeks vil bli satt på som livdyr eller bli en seminvær. 
 
Middelet for lammetallsindeks vil være omkring 110 for de aktive avlsdyra. Skal vi stabilisere 
lammetallet og gi en «straff» for både lave og høye lammetallsindekser, vil det være naturlig å legge 
optimum på 110. 
 
Ønsker vi å redusere lammetallet kan vil legge optimum på 100. Ønsker vil å øke lammetallet, kan vi 
legge optimimum på 120 eller 130. Dette er illustrert i Figur 3. Vi har her brukt 6 % vekt på lammetallet 
i O-indeksen. 
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Figur 3. Ny O-indeks med økende indeks for lammetall, og med økende optimum for 
lammetallsindeksen (100, 110, 120 og 130) i O-indeksen. Vektleggingen av lammetallet i O-indeksen 
er her 6 %. 

 
Fra Figur 3 kan vi lese ut hvordan O-indeksen endrer seg med økende lammetallsindeks og med 
økende optimum for lammetallsindeksen. Vektleggingen på lammetall i O-indeksen er satt til 6 %. 
 

Lammetalls-
indeks 

Optimum for lammetallsindeksen 

100 110 120 130 

80 117,6 115,2 111,6 106,8 

100 120.0 120,2 118,8 116,4 

110 119,4 120,6 120,6 119,4 

120 117,6 119,9 121,2 121,2 

140 110,4 115,2 118,6 121,2 

 
Setter vi optimum til 100, blir det stor reduksjon i O-indeksen for dyr med høy lammetallsindeks. 
 
Setter vi optimum til 130, blir det veldig stor reduksjon i O-indeksen for dyr med lav lammetallsindeks, 
og svært liten «straff» for dyr med de høyeste lammetallsindeksene. 
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6.3 Anbefaling for NKS 
NKS har i dag mål om å stabilisere det genetiske potensialet for antall fødte lam. Det er samtidig 

ønskelig å unngå dyr med lavt lammetall og dyr med høyt lammetall. 

Vi anbefaler derfor at: 

 Optimal lammetallsindeks settes til 110 

 Vektleggingen på lammetall økes fra 3 % til 6 % 

Da vil sammenhengen mellom dyrets lammetallsindeks og O-indeks bli som vist i Figur 4. 

 

Figur 4. NKS: Ny O-indeks med økende indeks for lammetall. Optimum er satt til 110, og 
vektleggingen av lammetallet i O-indeksen til 6 %. 

6.4 Anbefaling for spælsau 
Spælsauen har mål om å øke lammetallet noe, og har derfor i dag 12 % vekt på lammetall i O-

indeksen. 

Gjennomsnittlig lammetallsindeks er i dag rundt 110 også for spæl. Ønsker vi en fortsatt økning, må 

optimal lammetallsindeks settes til mer enn 110. 

Vi anbefaler derfor at: 

 Optimal lammetallsindeks settes til 120 

 Vektleggingen på lammetall settes ned fra 12 % til 9 % 

Da vil sammenhengen mellom dyrets lammetallsindeks og O-indeks bli som vist i Figur 5. 
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Figur 5. Spælsau: Ny O-indeks med økende indeks for lammetall. Optimum er satt til 120, og 
vektleggingen av lammetallet i O-indeksen til 9 %. 
 

6.5 Anbefaling for sjeviot 
Sjeviot har i dag 12 % vekt på lammetall i O-indeksen. Sjeviotringene er tilfreds med dagens 

lammetall, og ønsker ingen økning. 

Vi anbefaler derfor at  

 Optimal lammetallsindeks settes til 110, i samsvar med sjeviotringenes ønske 

 Vektleggingen på lammetall settes ned fra 12 % til 6 % 

6.6 Anbefaling for pelssau 
Pelssau har i dag 8 % vekt på lammetall i O-indeksen. Norsk Pelssaulag er tilfreds med dagens 

lammetall. 

Vi anbefaler derfor at  

 Optimal lammetallsindeks settes til 110, i samsvar med Pelssaulagets ønske 

 Vektleggingen på lammetall settes ned fra 8 % til 6 % 
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6.7 Vedtak om lammetall i O-indeksen 
 
Avlsrådet gjorde følgende vedtak: 
 

 Prinsippet om optimum nivå for en egenskap og med kurvelineært fradrag i O-indeksen for 
indekser som er høyere eller lavere enn optimum, innføres for noen egenskaper fra og med 
første indekseberegning i 2017. 
 

 Lammetall skal være en optimumsegenskap 
 

 Lammetall skal ha følgende optimum og vektlegging i 2017 

 NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

Indeksoptimum 110 120 110 110 

Vektlegging i 
O-indeksen 

6 % 9 % 6 % 6 % 

 

7 Fødselsvekt i avlsarbeidet 
 
Saksbehandlere: Jette H. Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
Vi behandlet egenskapen fødselsvekt grundig i juni 2015 (sak 10/2015) og i mars 2016 (sak 8/2016), 
og også i juni 2016 (sak 21.6/2016). 
 
Vi har ikke tatt stilling til hvordan vi skal ta inn egenskapen fødselsvekt i avlsarbeidet: Skal vi redusere 
den, øke den, eller skal vi holde den stabil?  
 
Gjennomsnittlig fenotypiske fødselsvekt (kg) for lam født 2016 i væreringene/avlsbesetningene, er vist 
i tabellen nedenfor. 

Alder søya Lam i kullet NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

Åring 

1 5,45 4,47 5,11 4,77 

2 4,58 3,72 4,24 3,97 

3 3,96 3,53   

To år  
og eldre 

1 6,35 5,40 5,95 5,41 

2 5,47 4,71 5,03 4,91 

3 4,79 4,15 4,50 4,39 

4 4,25    
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Fenotypiske og genetiske endringer i fødselsvekt for lam født i avlsbesetningene 2006 og 2016. 

  2006 2016 Endring 

NKS 

Fenotypisk    

- Åring med 1 lam 5,263 5,451 0,187 

- Åring med 2 lam 4,310 4,581 0,270 

- To år og eldre med 2 lam 5,306 5,474 0,168 

- To år og eldre med 3 lam 4,606 4,788 0,182 

Genetisk    

- Direkte effekt (lammet)   0,211 

- Maternal effekt (søya)   0,232 

- Sum genetisk endring   0,443 

SPÆLSAU 

Fenotypisk    

- Åring med 1 lam 4,391 4,465 0,074 

- Åring med 2 lam 3,579 3,719 0,140 

- To år og eldre med 2 lam 4,539 4,714 0,174 

- To år og eldre med 3 lam 4,005 4,152 0,146 

Genetisk    

- Direkte effekt (lammet)   0,106 

- Maternal effekt (søya)   0,168 

- Sum genetisk endring   0,274 

SJEVIOT 

Fenotypisk    

- Åring med 1 lam 5,195 5,105 -0,090 

- Åring med 2 lam 4,197 4,236 0,039 

- To år og eldre med 2 lam 5,230 5,033 -0,197 

- To år og eldre med 3 lam 4,500 4,502 0,002 

Genetisk    

- Direkte effekt (lammet)   0,079 

- Maternal effekt (søya)   0,199 

- Sum genetisk endring   0,278 

PELSSAU 

Fenotypisk    

- Åring med 1 lam 4,550 4,770 0,220 

- Åring med 2 lam 4,188 3,972 -0,216 

- To år og eldre med 2 lam 4,881 4,911 0,030 

- To år og eldre med 3 lam 4,721 4,392 -0,329 

Genetisk    

- Direkte effekt (lammet)   -0,034 

- Maternal effekt (søya)   0,023 

- Sum genetisk endring   -0,011 

 
Tabellen viser at den samlede genetiske økningen over 10 år er stor både for NKS (0,4 kg),  
spæl (0,3 kg) og sjeviot (0,3 kg). Pelsssauen har ikke hatt noen økning. 
 
I den siste 10-årsperioden har vi på NKS og spælsau hatt en mer enn dobbelt så sterk genetisk økning 
som fenotypisk økning i fødselsvekt.  
 

Vi har ikke selektert for økt fødselsvekt, men genetisk stiger den likevel. Det skyldes antakelig de 
genetiske korrelasjonene til andre egenskaper vi selekterer for. Noen av dem er vist i tabellen 
nedenfor. Det fulle settet med genetiske parametere for alle raser finner du i referatet fra junimøtet 
2016 (sak 32/2016). 
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Arvegrad for fødselsvekt og genetisk korrelasjon til noen andre vekstegenskaper. 

Fødselsvekt 

NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

Dir. 
effekt 

Mat. 
effekt 

Dir. 
effekt 

Mat. 
effekt 

Dir. 
effekt 

Mat. 
effekt 

Dir. 
effekt 

Mat. 
effekt 

Arvegrad (h2) 0,11 0,18 0,13 0,15 0,15 0,23 0,14 0,16 

Genetisk korrelasjon         

- Vårvekt_direkte 0,22  0,24  0,26  0,52  

- Vårvekt_maternal  0,39  0,50  0,27  0,74 

- Slaktevekt_direkte 0,22  0,19  0,07  0,14  

- Slaktevekt_maternal  0,23  0,30  0,18  0,48 

 
Fødselsvekt er en optimumsegenskap. Lamma bør ikke være verken for lette eller for tunge ved 
fødsel. 
 
Skal vi ta egenskapen inn i avlsarbeidet bør vi derfor behandle den som vi foreslår å gjøre med 
lammetall (se sak 6/2017), med en «straff» for dyr med lav eller høy indeks for egenskapen. 
 
Sammenhengene mellom indeks for fødselsvekt og O-indeks vil være de samme som mellom indeks 
for lammetall og O-indeks, så gå tilbake til forrige sak og se på figurene. 2 
 
Fødselsvekt har 2 genetiske komponenter, den direkte effekten og den maternale effekten. Vi må 
derfor ta stilling til hva som er optimum indeks og hvilken økonomisk vekt egenskapen skal ha i O-
indeksen både for egenskapen Fødselsvekt_direkte og egenskapen Fødselsvekt_maternal. 
 
Som vist i tabellen over er det genetiske sammenhenger mellom Fødselsvekt_direkte og 
Slaktevekt_direkte, og mellom Fødselsvekt_maternal og Morsevne_vår/Morsevne_slakt. Skal vi 
stabilisere fødselvekta, kan vi ikke sette optimum for høyt, og vi må gi egenskapen en del vekt i O-
indeksen. 
 
Administrasjonen mener det er viktigere å forsøke å begrense økningen i Fødselsvekt_direkte enn 
Fødselsvekt_maternal. Vi kan «ofre» noe på den direkte tilveksten, men vi ønsker ikke å begrense 
framgangen for morsevne. Dette gjelder NKS, spæl og sjeviot. 
 
For pelssauen foreslår vi å beregne indeks for fødselsvekt som for de andre rasene, men uten å legge 
vekt på egenskapen i O-indeksen. Vi regner med at tilbakegangen i fødselsvekt de siste 10 årene 
skyldes svenskeimporten, og at de genetiske korrelasjonene til de andre egenskapen etter hvert vil 
dra fødselsvekta forsiktig oppover. 
 

Vedtak: 
 
Fødselsvekt tas inn i avlsarbeidet fra og med 2017 med målsetting om å holde det genetiske nivået 
stabilt.  
 
Indeksoptimum og vektleggingen i O-indeksen skal være: 

Fødselsvekt 

NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

Direkte 
effekt 

Maternal 
effekt 

Direkte 
effekt 

Maternal 
effekt 

Direkte 
effekt 

Maternal 
effekt 

Direkte 
effekt 

Maternal 
effekt 

Indeksoptimum 100 110 100 110 100 110 100 110 

Vektlegging 5 % 2 % 5 % 5 % 5 % 2 % 0 % 0 % 

                                                      
2 Effekten av kurvelineær beregning av O-indeks med et optimum ble drøftet på nytt i e-postmøte 
28.06.2017, sak 22/2017. Det ble der vedtatt å ha en gradvis innføring, med halv effekt av den 
beskrevne avlsåret 2017/18, trekvart effekt i 2018/19, og full effekt i 2019/20 og utover. 
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8 Spenestørrelse 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Drøyt halvparten av søyene i værering ble bedømt for spenestørrelse våren 2016. 
 
Vi ba om at spenestørrelsen skulle bedømmes slik at gruppa «Middels» skulle utgjøre omtrent 
halvparten av søyene i flokken, mens «Små» spener skulle utgjøre omtrent 25 %, «Store» spener 10 
% og «Svært store» 5 %.  
 
Resultatet for bedømmingene er presentert i figuren nedenfor. Resultatet ble 63 % i gruppa middels, 
så grensen mellom middels og store spener bør justeres slik at litt flere søyer får registrert store 
spener. 
 
Spenestørrelse bedømt våren 2016 i væreringene med NKS og spæl 

 
 
Spenestørrelsen øker med søyas alder. Økningen er størst første år (fra åring til toåring).  
 
Spenestørrelsen er minst hos søyer som fikk ett lam, og er større jo flere lam søya får.  
 
Vi finner flest søyer med store spener i gruppa fire år og eldre både pga av alder, men også at 
lammetallet gjerne øker med alder. I denne gruppa er det hele 20 % av NKS-søyene og 15 % av 
spælsøyene som har «Store» eller «Svært store» spener.  
 
Arvbarheten for spenestørrelse er beregnet til 20 % hos NKS og 17 % hos spæl. Det bør dermed være 
gode muligheter for å påvirke spenestørrelse gjennom avl. 
 
Jeg fant ingen genetisk sammenheng mellom spenestørrelse og delindekser for andre egenskaper. 
Dagens avlsarbeid bør derfor ikke automatisk føre til større eller mindre spener. 
 
Når vi har fått inn årets lammingsopplysninger vil vi gå gjennom registreringene og beregne 
arvegrader på nytt. Usikkerheten knyttet til avlsvurderingen for spenestørrelse vil nødvendigvis være 
stor i en oppstartsfase. Vi har etter vår mening ikke tilstrekkelig med data til å regne avlsverdier for alle 
dyr i Sauekontrollen i avlsåret 2017/18, men har tenkt å ta inn spenestørrelse i O-indeksen fra og med 
avlsåret 2018/19. 
 
Denne avlssesongen har vi tenkt å offentliggjøre delindeks for spenestørrelse i Avlsdatabanken for 
værene (www.saueavl.nsg.no). Dette vil vi gjøre etter at vi har fått med registreringene fra våren 2017 
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og har oppdatert de genetiske parameterene. Dette vil være klart seinest ved indekskjøringen H1 midt 
i september. 
 
Delindeksen publiseres for granska værer som har fått registreringer på et «tilstrekkelig» antall døtre. 
Dette innebærer at bare værer som har vært i bruk de senere årene kan få denne delindeksen. Mange 
av disse værene vil likevel ikke ha nok bedømte døtre (pga for lavt påsett eller manglende 
registreringer). 
 
Speneplassering kom opp som eventueltsak. Mange mener at det er viktigere å forbedre 
speneplasseringen enn å redusere spenestørrelsen. Avlsavdelingen er klar over problemstillingen og 
jobber med metode for å registrere speneplassering. Vi må få til registreringer som gir mest mulig 
informasjon om spenens plassering, men samtidig må det være greit for saueholderen å registrere 
egenskapen. Vi har så langt ikke funnet et registreringsopplegg som vi er fornøyde med, men har 
ambisjoner om å ha noe klart til neste sesong. 
 

Vedtak: 
 

 Avlsrådet tar informasjonen om spenestørrelse til orientering. 
 

 Egenskapen spenestørrelse tas inn i O-indeksen fra og med avlsåret 2018/19. 
 

 Speneplassering blir en frivillig registrering fra 2018. 

9 Fødselshjelp 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Omtrent hvert fjerde lam i værering ble bedømt for behov for fødselshjelp våren 2016. 
 
Hvert enkelt lam fikk en av følgende 3 vurderinger: 

1. Uten hjelp: «Normal fødsel, eventuelt enkel fødselshjelp gitt av driftsårsaker.» 
2. Litt hjelp: «Hjelp som sannsynligvis øker lammets sjanse for å overleve og være livskraftig.» 
3. Mye hjelp: «Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevet.» 

 
Fordelingen på de 3 klassene i væreringene med NKS og spæl går fram av figuren nedenfor. 
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Fenotypisk analyse 
Søyas alder, antall lam i kullet, kjønn og fødselsvekten påvirker behovet for fødselshjelp. Det er derfor 
sterkt ønskelig at lam som bedømmes for behov for fødselshjelp også blir veid ved fødsel.  
 
Effekten av alder på søya, antall lam i kullet og kjønn er sammenliknet ved samme fødselsvekt på 
lammet. 
 
Lam fra to år gamle søyer som lammer for andre gang, har lavest risiko for å måtte hjelpes.  
 
Risikoen for at lamma trenger fødselshjelp øker med antall lam i kullet, bortsett fra enklinger. Enklinger 
har like høy risiko som trillinglam for NKS, mens for spæl ligger risikoen mellom tvilling- og trillinglam.  
 
Værlam har litt større risiko for å trenge fødselshjelp. Dette kommer trolig av at kroppsbygningen er litt 
forskjellig fra søyelam. 
 
NKS fenotypisk 
Sammenhengen hos NKS mellom fødselsvekt og behovet for fødselshjelp innen de ulike 
aldersklassene er vist i figuren nedenfor.  
 
Sammenhengen mellom fødselshjelp og behovet for fødselshjelp hos NKS 
«Uten hjelp» får 1 poeng, «Litt hjelp» 2 poeng og «Mye hjelp» 3 poeng. 

 
 
Vi ser at behovet for fødselshjelp hos NKS er minst når lammet er rundt 4 kg, og at behovet øker med 
økende fødselsvekt. Effekten av fødselsvekt er størst for søyer som lammer første gang. 
 
Spæl fenotypisk 
Sammenhengen mellom fødselsvekt og behovet for fødselshjelp innen de ulike aldersklassene er vist 
for spæl i figuren nedenfor. Samspillet mellom fødselsvekt og søyas alder statistisk sikkert. Dermed er 
effekten av fødselsvekt lik for alle aldere.  
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Sammenhengen mellom fødselshjelp og behovet for fødselshjelp hos spæsau 
«Uten hjelp» får 1 poeng, «Litt hjelp» 2 poeng og «Mye hjelp» 3 poeng. 

 
 
Vi gjør oppmerksom på at poengene som er vist for NKS og spæl ikke kan sammenlignes på tvers av 
rasene. Det kan godt tenkes at spæl har lettere lamminger enn NKS, men bruk ikke statistikken her 
som bevis  . 
 
Genetisk analyse 
Vi har splittet den genetiske komponenten for fødselshjelp i to: 

 Direkte effekt (lammets evne til å bli født) 

 Maternal effekt (søyas evne til å lamme) 
 
For NKS er arvbarheten for direkte effekt beregnet til 10 %, og maternal effekt er beregnet til 6 %. Det 
er en viss negativ sammenheng mellom egenskapene. 
 
Arvegraden for den direkte effekten for spæl er beregnet til 10 %. Den maternale effekten var ikke 
signifikant forskjellig fra null. Det er foreløpig lite data for spæl, så det er for tidlig å si noe sikkert om 
maternaleffekten. 
 
Når vi får inn dataene om fødselshjelp fra våren 2017, vil vi beregne genetiske parameterene på nytt.  
 
Så lenge fødselshjelp er en frivillig registrering, og antakellig med lav tilslutning, kan vi vanskelig 
beregne avlsverdier for fødselshjelp for alle dyr i Sauekontrollen. 
 
Vi planlegger å beregne avlsverdi for fødselshjelp for værene som avkomsgranskes. Avlsverdien vil bli 
publisert i Avlsdatabanken (www.saueavl.nsg.no) for værer som har fått registreringer på et 
«tilstrekkelig» antall avkom. 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet tar informasjonen om fødselshjelp til orientering. 
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10 Bedømming av ullkvalitet 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Marghår hos crossbred og spæl, samt grove enkelthår i bunnulla hos spæl, er de viktigste 
kvalitetsfeilene ved norsk ull i dag.  
 
For å bedømme ullkvaliteten både på kåringssjå og hjemme hos produsentene er det behov for 

 Utstyr til å bedømme ulla 

 Kunnskap om kvalitetsfeil 

10.1 Utstyr for bedømming av ullkvalitet 
 
NSG har satt sammen et sett med utstyr som trengs for å bedømme ullkvaliteten. Settet består av 7 
deler som pakkes i en plastboks på 21x17x6 cm 
 

1. Lommemikroskop 

2. Mikrofiberklut (til mikroskopet) 

3. Reservebatteri 

4. Metallplate som underlag 

5. Objektglass 

6. Meterstokk 

7. Saks 

 

NSG kjøper inn utstyret i stort og pakker det sammen til sett på hovedkontoret på Ås. 
 
Ulldømmingssettet vil bli solgt til alle som vil ha det. Prisen vil bli ca 250 kr + mva per sett. Porto og 
ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Det vil lønne seg at flere går sammen og bestiller i fellesskap. 
 
Settet vil bli tatt i bruk av kåringsdommerne kommende høst. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen om ulldømmingssettet tas til orientering. 

10.2 Opplæring 
 
I 2016 laget Animalia en opplæringsfilm med tittelen «Spælull –Vurdering av kvalitet». 
 
NSG har i tillegg laget et undervisningsopplegg for bedømming av spælull som er prøvd ut i fire møter 
med deltakere fra seks ulike spælavdelinger. Erfaringene fra disse møtene vil bli brukt til å gjøre 
mindre justeringer i undervisningsopplegget. 
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Undervisningsopplegget fra NSG er tenkt utvidet til å omfatte også crossbred ull og farga ull i tillegg til 
kvit spælull. Dette skal være ferdig tidlig på høsten 2017. 
 
Bruk av ulldømmingssettet blir et sentralt element i opplæringen. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen om opplæringsopplegget for høsten 2017 tas til orientering. 

10.3 OFDA ullanalyser av spælværer 
 
For andre år på rad har ringene tatt ut prøve av de kvite spælværene. Prøvene har blitt analysert i 
Sverige med et OFDA-apparat. Ringene skal få resultatet tilsendt om kort tid. 
 
Korrekt skilling av bunn- og dekkull er svært viktig for at resultatet skal bli rett. En del ullprøver var 
sammenfiltret og vanskelig/umulig å skille korrekt.  
 
Vi skal antakelig ta prøver igjen høsten 2017. Da er det ønskelig at ullprøvene tas ut rundt kåringstid, 
og ulla vil forhåpentligvis bli lettere å skille. Informasjon om årets prøvetaking må derfor sendes ut 
tidligere enn foregående år. 
 
OFDA-analysene er en del av KRUS-prosjektet der vi er deltakere, sammen med en rekke andre 
aktører. Kunnskapen vi bygger opp gjennom OFDA-analysene vil bli evaluert før vi gjennomfører 
planen med nye prøver til høsten. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen om OFDA-analysene tas til orientering. 

10.4 Kåringsstatistikk for kvit spæl høsten 2016 
 
Avlsrådet gjorde i mars 2016 (se sak 59/2016) følgende vedtak: 

Avlsrådet legger opp til en forsiktig og langsiktig forbedring av spælullkvaliteten. 
 
Det ble satt inn flere tiltak fo rå nå dette målet, der avlsarbeidet på kåring ble prioritert: 

 Bedre opplæring av kåringsdommerne i ulldømming av spælsau 

 Høyere vrakingsprosent for de vesentligste ullkvalitetsfeilene på kvit spæl 
 
For å kompensere for en forventet større andel vrakede i 2016, ble væreringene oppfordret om å stille 
flere dyr til kåring enn året før.  
 
Tabellen nedenfor viser at oppfordringene/instruksene ser ut til å nådd ut til felten.  

Kvit spæl 2015 2016 

Bedømte lam 999 1199 

Vraka lam 20 % 28 % 
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Tabellen nedenfor viser vrakingsårsakene som har med ull å gjøre.  
 
Vrakingsårsaker knyttet til ull ved kåring av kvit spælsau i 2015 og 2016 

Vrakingsårsak 

2015 2016 

Antall vraka lam % av bedømte Antall vraka lam % av bedømte 

Dødhår 50 5,0 121 10,1 

Svarte hår 5 0,5 17 1,4 

Marg 59 5,9 91 7,6 

Grov ull 1 0,1 0 0,0 

Filta ull 3 0,3 4 0,3 

Kort ull 3 0,3 3 0,3 

Utypisk ull 21 2,1 37 3,1 

Ullmengde 1 0,1 0 0,0 

Totalt ull 143 14,3 273 22,8 

 
Andelen vraka på grunn av ull har gått opp fra 14 % i 2015 til 23 % i 2016. Økningen har kommet på 
årsakene dødhår, marg, svarte hår og utypisk ull. 
 
Det er en del forskjeller mellom dommerne, spesielt når det gjelder marg/dødhår/grove hår. Dette kan 
skyldes at dyra som kommer til kåring ikke har lik kvalitet, eller det kan skyldes ulik dømming. Vi har 
fått tilbakemelding om at informasjonen om at grove hår i bunnulla er negativt for kvaliteten, uansett 
om de har marg eller ikke, ikke har nådd fram over alt. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen om kåring av kvit spæl tas til orientering. 

11 Ull i indeksberegningene 2017 
 

Saksbehandlere: Inger Anne Boman og Inger-Johanne Holme 
 
Vi har nå inntil tre år der ulldata har blitt overført for slaktelam til Sauekontrollen. Gjennomgangen av 
ulldata fra høsten 2016 viser: 

- Det er behov for en mindre justering av hvilke ullklasser som skal inngå i 
avlsverdiberegningen.  

- Forskjellene mellom ullstasjonene er fortsatt større enn ønskelig. 

11.1 Endring i kategorisering av ullklasser 
Avlsrådet ble orientert i sak 4/2016 og sak 18/2016 om kategorisering av ullklassene for 
indekskjøringene i 2016. Vi har nå kommet fram til at en del av ullklassene mer sannsynlig er 
feilregistreringer enn reelt avvikende ullklasse. Disse klassene vil vi derfor ta ut fra indeksberegningen.  
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De tre ullkategoriene som har verdien +1, 0 og -1 i beregningen av avlsverdi for ullklasse, foreslås 
definert som i tabellen nedenfor. Klasser som ikke inngår i beregningene, er merket med «Nei». 
 

Norsk 
Ullstd Tekst Varekode 

NKS-gruppa og sjeviot Spæl 

Ullkategori Ullvekt Ullkategori Ullvekt 

A1 HVIT HELÅRSULL CROSSBR KL 1 743010 Nei Nei Nei Nei 

B1 HVIT VÅRULL CROSSBR KL 1 743110 0 Ja Nei Nei 

B2 HVIT VÅRULL KL 2 743120 -1 Ja Nei Nei 

C1 

HVIT HØSTULL CROSSBR KL 1 743210 1 Ja Nei Nei 

HVIT HØSTULL FIN CROSSBR KL 1 743310 1 Ja Nei Nei 

LAM UVASKET ULL 743311 1 Ja Nei Nei 

C1S PIGMENTERT ULL CROSSB KL 1 743250 -1 Ja Nei Nei 

C2 HVIT HØSTULL CROSSBR KL 2 743220 0 Ja -1 Ja 

C2S PIGMENTERT ULL KL 2 743260 -1 Ja -1 Ja 

F1 HVIT HØSTULL SPEL KL 1 743410 Nei Nei 1 Ja 

F1P HØSTULL PELS KL 1 743480 Nei Nei Nei Nei 

F1S PIGM. HØSTULL SPEL KL 1 743450 Nei Nei -1 Ja 

F2 HVIT HØSTULL SPEL KL 2 743420 Nei Nei 0 Ja 

G HVIT FILTRET/GROV ULL 743510 -1 Ja -1 Ja 

V HVIT ULL MED VEGETABILER 743910 Nei Nei Nei Nei 

H1 HV. HØST/HELÅR BUK/LÅR/HALE 743610 Nei Nei Nei Nei 

H2 HVIT VÅRULL BUK/LÅR/HALE 743620 Nei Nei Nei Nei 

H3 URINBRENT ULL 743651 Nei Nei Nei Nei 

11.2 Ullkategori for farga ull 
Farga ull er uønsket for de hvite rasene. Alle pigmenterte ullklasser straffes derfor med dårligste 
ullkategori i tabellen over. For å unngå at dette rammer avl med farga dyr, har vi tidligere satt ullklasse 
til «ukjent» for alle lam der mor og/eller far har rasekode 17 grå trøndersau, 19 blæsesau eller 
21 farga spæl. Dette foreslås endret til at 
 

1. Ullklasse settes til «ukjent» hvis bare én av foreldrene har rasekode 17, 19 eller 21 

 

2. Lam der begge foreldrene har rasekode 17 eller 19:  

- Ullklasse C1S gis ullkategori 1 

- Ullklasse C2S gis ullkategori 0 

 

3. Lam der begge foreldrene har rasekode 21:  

- Ullklasse F1S gis ullkategori 1 

Med disse unntakene, anvendes tabellen over. 

11.3 Klassifiseringsresultat ull 
Statistikk innen rase for ringmedlemmene høsten 2016 er presentert i de tre følgende tabellene. Kun 
lam som har fått godkjent ullopplysning i indekskjøring er tatt med. Data for kopplam og lam med 
alder/dato utenfor tillatt område er ikke med. Lam med minst en av foreldrene har rasekode 21 farga 
spæl er forkastet. Det samme med ugyldige ullklasser. 
 
Ullklassene som er foreslått fjernet fra indekskjøringene fra og med 2017 er listet og summert under 
beskrivelsen «Forkastet». Disse var i kategori minus 1 da indeksene ble kjørt i 2016.  
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11.3.1 NKS 
Tabellen nedenfor viser klassifiseringen for NKS-lam høsten 2016. Det er til dels store forskjeller 
mellom slakteriene i ullklassifiseringsresultat også dette året. Norilia Forus har for eksempel vesentlig 
lavere andel ull i kategori 1 (73,6 %) sammenliknet med de andre ullstasjonene (landssnitt 92,2 %).  
 
Godkjent klassifiseringsresultat for ull fra renrasa NKS-lam fra ringmedlemmer høsten 2016 (%) 

 
 
 
Andel C1-ull som er klassifisert som C1 fin ved de ulike ullstasjonene 

 
 
Furuseth og Norilia Målselv har svært lav andel, mens Norilia Rudshøgda, Førde og Malvik ligger på 
middels nivå og resten ligger på et høyere nivå (henholdsvis ca 10 %, ca 20 % og ca 40 % av C1-ulla). 

11.3.2 Kvit spælsau 
Klassifisering av spælulla spriker også fortsatt mye mellom ullstasjoner, fra Norilia Rudshøgda med 
84 % i klassen F1 til Førde med 30 %. Dette til tross for at lam etter farga spæl er holdt utenom, og at 
tidsperioden som ullopplysningene er tellende, er kortet ned (nå 16. august til 31. oktober). 
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Godkjent klassifiseringsresultat for ull fra renrasa kvit spæl lam fra ringmedlemmer høsten 2016 (%) 

 

11.3.3 Sjeviot 
Nesten all sjeviotulla går i beste klasse.  
 
Omtrent alle lammene ble slaktet Nortura Førde, og de få lammene som ble slaktet ved Nortura 
Sandeid gir ikke grunnlag for å sammenligne de 2 ullstasjonene. 
 
Godkjent klassifiseringsresultat for ull fra renrasa sjeviotlam fra ringmedlemmer høsten 2016 (%) 

 

11.4 Genetiske parametre 
 
De genetiske parametrene er beregnet på nytt ettersom vi har ett år mer med data samt at 
definisjonen av ullkategoriene er justert.  
 
Både for NKS og sjeviot er det så få observasjoner i dårligste kategori (kategori minus 1) at de er slått 
sammen med null-kategorien. 
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Det er bare små endringer i arvbarheten for ullvekt fra beregningene året før.  
 
Arvbarheten for ullkvalitet har økt for NKS og spæl, mens den har gått litt ned for sjeviot. 
 
Det synes å være liten genetisk sammenheng mellom ullvekt og ullkvalitet for NKS og spæl. Den 
negative sammenhengen mellom ullvekt og ullkvalitet for sjeviot er det knyttet nokså stor usikkerhet til, 
siden det er relativt få dyr i analysen. 
 
Arvegrader for ullvekt og ullkvalitet og den genetiske korrelasjonen mellom dem (mai 2017). 

Rase 
Ullvekt 

 h2 
Ullkvalitet 

 h2 
Genetisk 

korrelasjon 

NKS 0,35 0,15 -0,04 

Spæl 0,27 0,17 +0,09 

Sjeviot 0,31 0,48 -0,23 

 

11.5 Fiberfinhet som ny egenskap for NKS og sjeviot? 
 
Det er store forskjeller mellom andel C1-ull som går i C1-fin mellom ullstasjonene, og det bidrar til 
redusert sikkerhet i de genetiske beregningene. Vi har likevel undersøkt om det synes å være arv i 
egenskapen.  
 
Fiberfinhet over eller under 28 my bedømmes kun for C1-klassen og er en enten-eller-egenskap. 
Dette betyr at ull som er klasset til andre ullklasser har ukjent (missing) på fiberfinhet. Bare data fra 
2016 er brukt i analysen. 
 
Vi har valgt å kjøre en bivariat analyse (to egenskaper samtidig) av ullvekt og finhet helt tilsvarende 
slik vi analyserer for ullvekt og ullklasse.  
 
For å se om forskjellen mellom ullstasjoner førte til ulik arvegrad for NKS, analyserte vi data fra 
ullstasjonene med høy andel C1 fin for seg, og deretter ullstasjonene med middels høy andel C1 fin 
for seg. Resultatene for genetiske parametre var noenlunde like. Til slutt ble alle data analysert 
sammen. For sjeviot ble bare data fra Førde brukt. Resultatene fra analysen er vist i tabellen nedenfor. 
 
Arvegrader for ullvekt og fiberfinhet og den genetiske korrelasjonen mellom dem (mai 2017) 

Rase 
Ullvekt 

h2 
Finhet 

h2 
Genetisk 

korrelasjon 1) 

NKS 0,32 0,15 -0,43 

Sjeviot 0,31 0,19 -0,22 

1) En negativ genetisk korrelasjon mellom ullvekt og finhet er ugunstig.  
Økt ullvekt henger sammen med grovere ull. 

 
Arvegraden for ullvekt er litt avvikende fra det som ble presentert i forrige tabell, fordi det her bare er 
C1-data fra 2016 som inngår i datasettet. 
 
Vi inkluderer i dag ullvekt i avlsmålet for NKS og sjeviot med 3 % vekt. Ettersom den genetiske 
sammenhengen mellom ullvekt og fiberfinhet er ugunstig, må vi regne at fiberfinheten da går tilbake. 
Men så lenge vi legger liten vekt på ullvekt, vil tilbakegangen være liten. Vi bør derfor ikke legge mer 
vekt på ullvekt enn vi gjør i dag, før vi tar inn fiberfinhet som en egenskap i O-indeksen. 
 
Ønsker vi framgang for fiberfinhet og legger vesentlig vekt på ullfiberfinheten i forhold til ullvekta, kan 
vi oppleve at ullvekta går tilbake på grunn av den ugunstige genetiske korrelasjonen til finhet. Hvis den 
økte betalingen pga økt andel fin ull ikke oppveier tilbakegangen i ullvekt, kan saueholderen få et 
lavere ulloppgjør. Vi må også huske at det stort sett bare er høstull fra lam som klarer kravet til C1 fin. 
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Tilbakegangen i ullvekt gjelder mest sannsynlig ikke bare lammene, men også søyene som står for 
over halvparten av ulla som blir levert. 
 
Vi har foreløpig bare ett år med data for fiberfinhet som vi kan bruke i avlsverdiberegningene, og vi har 
usikkerheten med registreringene. Avlsavdelingen anbefaler derfor ikke å ta inn fiberfinhet i O-
indeksen i kommende avlsår. 
 
Vi planlegger å offentliggjøre en delindeks for fiberfinhet i Avlsdatabanken (www.saueavl.nsg.no). 
Delindeksen forbeholdes granska værer som har fått registreringer på et «tilstrekkelig» antall avkom. 
For NKS-værer blir grensen på minst 25 tellende avkom med C1-ull. For sjeviot settes kravet til 
tellende avkom med C1-ull til 15. Dette innebærer at bare værer som har vært i bruk de senere årene 
kan få denne delindeksen. 
 

Vedtak: 
 

 Avlsrådet tar informasjonen om bruken av ulldata fra slakterier i avlsverdivurderingen til 
orientering.  

 Egenskapen «Fiberfinhet» tas ikke inn i O-indeksen i avlsåret 2017/18. 
 

12 Navngiving av egenskapene som inngår i avlsarbeidet 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi får etter hvert flere egenskaper i avlsmålet. Vi har derfor behov for å standardisere navngivingen. 
 
En egenskap har 2 genetiske komponenter: 

1. Genene i dyret som egenskapen måles på. 
Dette kaller vi den direkte effekten. 

2. Genene i mor/fostermor til dyret som egenskapen måles på, og som inngår i fenotypen for 
dyret selv. Dette er andre gener enn de som inngår i den direkte effekten 
Dette kaller vi den maternale effekten. 

 
Det er allerede flere egenskaper der vi beregner og publiserer avlsverdien både for den direkte 
effekten og for den maternale effekten. Det beste eksemplet blant dagens egenskaper som innegår i 
det samlede avlsmålet (O-indeksen), er: 

 Delindeksen «slaktevekt» 
Dette er den direkte genetiske effekten for lammets tilvekst fra fødsel til slakt 

 Delindeksen «morsevne_slakt» 
Dette er den maternale genetiske effekten for lammets tilvekst fra fødsel til slakt 

 
For egenskaper der vi beregner både den direkte og den maternale effekten, foreslår vi å bruke 
samme benevning for egenskapen, og så legge til _direkte eller _maternal. Endrer vi i samsvar med 
dette, vil begrepet «morsevne» ikke bli brukt mer. Hvis vi beregner og publiserer kun den direkte 
effekten for egenskapen, for eksempel for lammetall, legger vi ikke til noen endelse. Mangler 
egenskapen _direkte eller _maternal, er det underforstått at det er den direkte effekten. 
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Her er våre forslag til benevning av egenskapene, den fulle benevningen, en kortform og en ultrakort 
form. Forkortelsene trenger vi når vi lager tabeller/lister på papir og på web. 
 

Egenskap – full benevning Kortform Ultrakort i tabeller 

Fødselsvekt_direkte Fødselsv_dir Fø-v 
dir 

Fødselsvekt_maternal Fødselsv_mat Fø-v 
mat 

Vårvekt_direkte Vårv_dir Vårv 
dir 

Vårvekt_maternal Vårv_mat Vårv 
mat 

Høstvekt_direkte Høstv_dir Hø-v 
dir 

Høstvekt_maternal Høstv_mat Hø-v 
mat 

Slaktevekt_direkte Slaktev_dir Sl-v 
dir 

Slaktevekt_maternal Slaktev_mat Sl-v 
mat 

Slakteklasse Slaktekl Sl-kl 

Fettgruppe Fettgr Fe-gr 

Ullvekt Ullvekt Ullv 

Ullklasse Ullklasse Ullkl 

Lammetall Lammetall Lam 

Spenestørrelse Spenestr Sp-str 

Fødselshjelp_direkte Fødselshj_dir Fø-hj 
dir 

Fødselshjelp_maternal Fødselshj_mat Fø-hj 
mat 

 
Vedtak: 

 
Avlrådet tilrår at de foreslåtte benevningene på egenskapene i avlsarbeidet blir benyttet framover. 

13 Vektlegging av delindeksene i O-indeksen 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Kjell Steinar Løland 
 
Adminstrasjonen sendte ut et forslag for alle raser som utgangspunkt for diskusjonen på møtet i 
Avlsrådet. 
 
Når det gjelder NKS og spæl har ringer og regioner sendt sine kommentarer til regionrepresentanten.  
 
Innspill for sjeviot, pelssau og kjøttsau ble sendt til avlssjefen. 
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13.1 NKS – vedtak for 2017 
 

NKS  2014 2015 2016 2017 

    Vekt Optimum 

Fødselsvekt_direkte 1)    5 % 100 

Slaktevekt_direkte 23 % 24 % 24 % 20 %  

Slakteklasse 18 % 18 % 18 % 16 %  

Fettgruppe 12 % 11 % 11 % 10 %  

Fødselsvekt_maternal 1)    2 % 110 

Vårvekt_maternal 17 % 15 % 15 % 14 %  

Slaktevekt_maternal 22 % 24 % 24 % 22 %  

Lammetall 1) 6 % 6 % 3 % 6 % 110 

Ullvekt  2 % 3 % 3 %  

Ullklasse  0 % 2 % 2 %  

Sum 98 % 100 % 100 % 100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017 

13.2 Spæl – vedtak for 2017 
 

Spælsau  2014 2015 2016 2017 

    Vekt Optimum 

Fødselsvekt_direkte 1)    5 % 100 

Slaktevekt_direkte 20 % 18 % 18 % 15 %  

Slakteklasse 23 % 21 % 20 % 19 %  

Fettgruppe 8 % 8 % 7 % 8 %  

Fødselsvekt_maternal 1)    5 % 110 

Vårvekt_maternal 21 % 21 % 21 % 19 %  

Slaktevekt_maternal 14 % 14 % 14 % 12 %  

Lammetall 1) 12 % 12 % 12 % 9 % 120 

Ullvekt  3 % 3 % 2 %  

Ullklasse  3 % 5 % 6 %  

Sum 98 % 100 % 100 % 100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017 
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13.3 Sjeviot  – vedtak for 2017 
 

Sjeviot 2014 2015 2016 2017 

    Vekt Optimum 

Fødselsvekt_direkte 1)    5 % 100 

Slaktevekt_direkte 22 % 22 % 22 % 20 %  

Slakteklasse 19 % 19 % 18 % 19 %  

Fettgruppe 11 % 11 % 11 % 11 %  

Fødselsvekt_maternal 1)    2 % 110 

Vårvekt_maternal 18 % 18 % 18 % 18 %  

Slaktevekt_maternal 16 % 16 % 16 % 16 %  

Lammetall 1) 12 % 12 % 12 % 6 % 110 

Ullvekt  2 % 3 % 3 %  

Ullklasse  0 % 0 % 0 %  

Sum 98 % 100 % 100 % 100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017 

13.4 Pelssau  – vedtak for 2017 
 

Pelssau 2014 2015 2016 2017 

    Vekt Optimum 

Fødselsvekt_direkte 1)    0 % 100 

Slaktevekt_direkte 20 % 20 % 20 % 20 %  

Slakteklasse 30 % 20 % 20 % 20 %  

Fettgruppe 0 % 0 % 0 % 0 %  

Fødselsvekt_maternal 1)    0 % 110 

Vårvekt_maternal 19 % 12 % 12 % 14 %  

Slaktevekt_maternal 13 % 10 % 10 % 10 %  

Lammetall 1) 8 % 8 % 8 % 6 % 110 

Pelsegenskaper      

 - Fargepoeng  5 % 5 % 5 %  

- Lokkform 5 %     

- Lokkpoeng 5 % 15 % 15 % 15 %  

- Pelshårspoeng  10 % 10 % 10 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017 
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13.5 Kjøttsau  – vedtak for 2017 
 

Kjøttsau 2014 2015 2016 2017 

    Vekt Optimum 

Fødselsvekt_direkte 1)    5 % 100 

Slaktevekt_direkte 44 % 51 % 50 % 47 %  

Slakteklasse 25 % 25 % 24 % 24 %  

Fettgruppe 20 % 15 % 14 % 14 %  

Fødselsvekt_maternal 1)    0 % 110 

Vårvekt_maternal 3 % 3 % 3 % 3 %  

Slaktevekt_maternal 4 % 4 % 4 % 4 %  

Lammetall 1) 2 % 0 % 0 % 0 % 110 

Ullvekt  2 % 3 % 1 %  

Ullklasse  0 % 2 % 2 %  

Sum 98 % 100 % 100 % 100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017 

14 Obligatoriske registreringer i væreringene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
På junimøtet i 2016 vedtok vi følgende i saken om obligatoriske registreringer i væreringene 
(sak 22/2016). 
 

 Obligatoriske registreringer for væreringsmedlemmer er 

- fødselsvekt  

- spenestørrelse på søyer ved lamming  

- høstvekt  

- utrangeringsårsak for voksne og påsettlam  

- helseopplysninger  

- paringsopplysninger (alle paringer og lam som ikke viser brunst).  
 

 Det vil ikke bli eksklusjoner fra ring i 2017 på grunn av manglende oppslutning rundt 
registreringer, men det kan gis advarsel til ringen.  
 

 Vedtaket gjelder både NKS, spælsau, sjeviot, pelssau og kjøttsau. 

 
Det er for tidlig å gi en rapport om hvor stor oppslutningen om de nye obligatoriske registreringene har 
blitt. I august vil vi telle opp hvor mye vi har fått inn av de nye obligatoriske opplysningene fødselsvekt 
og spenestørrelse, og sende en liten rapport om dette til Avlsrådet. 
 
Vi bør på dette møtet avgjøre hvordan vi skal håndtere eventuell manglende oppslutning til de 
obligatoriske registeringene. Jeg foreslår at vi i første omgang konsentrerer oss om «fødselsvekt» 
og «spenestørrelse». 
 
Etter å ha tenkt mye på saken det siste året, har jeg kommet til at manglede oppslutning ikke bør bli 
noen eksklusjonsgrunn, verken av en værering eller et enkeltmedlem. 
 
Mitt forslag er å differensiere tilskuddet som vi gir til avkomsgransking av værer ut fra oppslutningen 
om registreringen av fødselsvekt og spenestørrelse. Tilskuddet har ligget rundt 2200 kr per 
tilskuddsberettiget vær de siste årene, 4 millioner totalt. Etter at vi har korrigert tilskuddet til den 
enkelte ring/avdeling for oppslutningen om registreringene, er tanken at ringene fortsatt skal få utbetalt 
4 millioner. 
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Her er mitt forslag for korrigering av tilskuddet per tilskuddsberettiget vær ut fra avdelingens 
oppslutning om registreringen. 

 Fødselsvekt 
o Tilslutningen beregnes som antall registrerte fødselvekter delt på antall fødte lam 

(levendfødte og dødfødte) i ringen/avdelingen 
o For hvert prosentpoeng oppslutningen ligger under 75 %, gis det fradrag i tilskuddet 

per vær på 10 kr per prosentpoeng 

 Spenestørrelse 
o Tilslutningen beregnes som antall antall søyer med registrert spenestørrelse delt på 

antall søyer som lammet i ringen/avdelingen 
o For hvert prosentpoeng oppslutningen ligger under 75 %, gis det fradrag i tilskuddet 

per vær på 10 kr per prosentpoeng 
 
Ved null deltakelse i registrering av både fødselsvekt og spenestørrelse blir fradraget 1500 kr per 
tilskuddsberettiget vær. Jeg har bevisst startet fradraget på 75 % oppslutning, slik at en ring/avdeling 
kan tillate seg å mangle noen registreringer og likevel få full betaling. 
 
Hvis Avlsrådet sier seg enig i prinsippet i mitt forslag, må vi beslutte om det skal gjelde for 
prøveværene som avkomsgranskes i avlsåret 2016/17, eller om vi skal vente til 2017/18.  
 
Vi har tidligere vedtatt at vi ikke skal ekskludere noen i år, men at vi kan gi en advarsel. Mitt forslag er 
at «advarselen» skal være å gi et halvt fradrag, 5 kr per prosentpoeng. 
 
Det ble fremmet 2 alternative forslag til økonomisk «straff» i avlsåret 2016717, kr 10,- per 
prosentpoeng og kr 0,- per prosentpoeng.  
 
Avlsrådet stemte først over alternativet 10,- kr. Det fikk bare Reiersen sin stemme, og falt altså. 
 
Deretter ble det stemt over alternativene: 

- 5,- kr (Slettemoen, Reiersen, Lyse, Simensen, Avdem, Pettersen 
- 0,- kr (Berg, Klemetsdal) 

 
Vedtak: 

 

 Satsen for en tilskuddsberettiget prøvevær korrigeres med ringen/avdelingens tilslutning til 
registrering av fødselsvekt og spenestørrelse.  

 Minst 75 % tilslutning for registreringen gir full utbetaling for alle værene i ringen.  

 For hvert prosentpoeng tilslutningen ligger under 75 %, gis det fradrag i tilskuddet per vær. 

Registrering 

Fratrekk per vær per prosentpoeng 
tilslutning under 75 % 

Avlssesongen 
2016/17 

Avlssesongen 
2017/18 

Fødselsvekt 5 kr 10 kr 

Spenestørrelse 5 kr 10 kr 
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15 Regelverk for væreringene avlsåret 2017/18 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Kjell Steinar Løland 
 
Forslaget til regelverk for 2017/18 følger på de neste sidene. Det er en kopi av regelverket for avlsåret 
2016/17, med noen presiseringer og kosmetiske endringer. Vedtak gjort i dette møtet er innarbeidet i 
det som står nedenfor. 
 
Regelverket har følgende punkter. 
 

 Obligatoriske registreringer i væreringene 
 Dato-, alders- og vektgrenser for lam i indeksberegningene 
 Antall slaktede avkom for å få offisiell indeks 
 Antall prøveværer i en ring/avdeling 
 Bruk av værene i den enkelte flokken 
 Krav til prøvevær: Kåring og O-indeks ved innsett 
 Seminkravet 
 Antall sønner per seminfar 
 ”Negativlista” med seminfedre som ikke gir granskingstilskudd 

 
Regler for væreringer og væreholdslag er fra 2012, og er ikke oppdatert på punktene nedenfor. Det er 
hva som står her som gjelder, ikke det som står i væreringsreglene. 
 
Som eventuelt-sak ble det foreslått å avvikle avkomsgransking i en flokk. Avlsrådet tok ikke stilling til 
dette forslaget, da det bør foreligge en skikkelig utredning før det konkluderes. 
 
Differensiert tilskudd til avkomgransking basert på antall flokker som væren har avkom i, ble også 
diskutert. Avkomsgransking i én flokk er mindre arbeidskrevende og koster mindre enn 
avkomsgransking basert på tradisjonell ringdrift med flytting av værene, og dette bør reflekteres i 
tilskuddet. 
 

Vedtak: 
 

 Regelverket for væreringene 2017/18 slik det framkommer i det etterfølgende, godkjennes 
 

 Avkomsgransking av kjøttsau avsluttes sesongen 2016/17, og det kan ikke settes inn kjøttsau 
til avkomsgransking fra og med avlssesongen 2017/18 
 

 Avlsrådet vurderer å innføre gradert granskingstilskudd for værer ut fra omfanget av 
sirkulering av værene fra og med sesongen 2017/2018 

o Værer som har avkom i minst 3 besetninger får fullt grunnbeløp 
o Værer som har avkom i 2 besetninger får redusert grunnbeløp (antydet 500 kr) 
o Værer som har avkom i 1 besetning får en ytterligere reduksjon (antydet 1000 kr) 

15.1 Obligatoriske registreringer i væreringene/avlsbesetningene 
 
Følgende gjelder alle avlsbesetninger som er med i avkomsgransking av rasene: 

- NKS 
- Spælsau (kvit og farga) 
- Sjeviotsau 
- Pelssau 
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Følgende registreringer er obligatoriske for avlsbesetningene: 

- Fødselsvekt (innført i 2017) 

- Spenestørrelse på søyer ved lamming (innført i 2017) 

- Høstvekt 

- Utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går ut av besetningen 

- Helseopplysninger 

- Paringsopplysninger (alle paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst). 

Størrelsen på granskingstilskuddet til prøveværene gjøres avhengig av ringen/avdelingens 

tilslutningen til registrering av fødselsvekt og spenestørrelse. 

 Minst 75 % tilslutning for registreringen på ring/avdelingsnivå gir full utbetaling for alle værene 
i ringen/avdelingen 
 

 For hvert prosentpoeng tilslutningen ligger under 75 %, gis det i avlssesongen 2017/18 
fradrag i tilskuddet per vær for alle værene i ringen/avdelingen 

o Fødselsvekt: Fradrag på 10,- kr per prosentpoeng under 75 
o Spenestørrelse: Fradrag på 10,- kr per prosentpoeng under 75 

 

Vi ønsker også at det registereres utrangeringsårsak på alle søyer og påsettlam som går ut av 

besetningen, ikke minst for å få med alle mastitt-tilfellene og påsettlam som ikke viser brunst. 

Vi ber også om at absolutt alle paringer/insemineringer (ta også med bedekninger som gir omløp) 

rapporteres inn fortløpende, slik at vi får en korrekt omløpsstatistikk på den enkelte væren. 

15.2 Dato-, alders- og vektgrenser for lam i indeksberegningene 
 
Vi har dato-, alders- og vektgrenser for hvilke lam som inngår i avlsverdiberegningene. 
 
Ringene må ta høyde for dette når de planlegger antall innsatte prøveværer høsten 2017, slik at 
alle får nok slaktede avkom til å få offisiell indeks. 

 

Lam som inkluderes i 
indeksberegningene 

Gjeldende fra 2017 

Datogrenser  

- Fødselsdato 16. mars  – 10. juni 

- Høstveiedato 1. august – 20. oktober 

- Slaktedato 1. august – 30. november 

Aldersgrenser  

- Fødselsvekt 0 - 1 dager 

- Vårvekt 15 - 70 dager 

- Høstvekt 90 - 180 dager 

- Slaktevekt 90 - 210 dager 

Slaktevektgrenser  

- NKS 13,0 – 35,0 kg 

- Spæl, sjeviot og pels 12,0 – 32,0 kg 

Ullfellgrenser  

- Slaktedato 16. august – 31. oktober 

 
Datogrensen for slaktedato ble diskutert, og det ble fremmet forslag om at datogrensen skulle 
framskyndes fra 30. november til 31. oktober. Avstemmingen ga følgende resultat: 

 Slaktedato 1. august – 30. november: 5 stemmer  
(Slettemoen, Reiersen, Lyse, Simensen, Avdem) 

 Slaktedato 1. august – 31. oktober: 3 stemmer  
(Berg, Pettersen, Klemetsdal) 
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15.3 Antall slaktede avkom for å få offisiell indeks 
 

Rase Høsten 2017 Høsten 2018 

NKS 25 25 

Spælsau (kvit og farga) 20 20 

Sjeviot 15 15 

Pelssau * 10 10 

Kjøttsau 15 Avsluttet 

* For å få offisiell indeks må en pelssauvær i tillegg ha  
minst 10 flokkdømte avkom med lokkpoeng. 

15.4 Antall prøveværer i en ring/avdeling 
 
For å ha rett til tilskudd for avkomsgransking av værer setter vi krav til hvor mange prøverværer en 
ring/avdeling må avkomsgranske i avlssesongen 2017/18. 
 

 NKS 
 Minst 6 innsatte prøveværer høsten 2017 
 Minst 5 som får offisiell indeks høsten 2018 

 

 Spæl 
 Minst 5 innsatte prøveværer høsten 2017 (kvite og farga til sammen) 
 Minst 4 som får offisiell indeks høsten 2018 

 

 Sjeviot: 
 Minst 6 innsatte prøveværer høsten 2017 
 Minst 5 som får offisiell indeks høsten 2018 

 

 Pelssau 
 Minst 2 innsatte prøveværer høsten 2017 

 
 

Avkomsgransing av kjøttsau avvikles ved utgangen av avlsåret 2016/17. Det kan ikke settes inn 
prøveværer til gransking høsten 2017. 

15.5 Bruk av værene i den enkelte flokken 
 
Avlssesongen 2017/18 settes det følgende krav til antall prøveværer brukt i den enkelte flokken og 
fordeling av avkommene på alle værene som brukes i flokken: 
 

 NKS, spælsau og sjeviot 
o Et ringmedlem må bruke minst 4 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 35% av 

alle slaktede avkom 
 

 Pelssau 
o Et ringmedlem (avlsbesetning) må bruke minst 2 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 50% av 

alle slaktede avkom 
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15.6 Krav til prøvevær: Kåring og O-indeks ved innsett 
 

1. Det er en forutsetning at den innsatte prøveværen er kåret på ordinært vis (ikke på 
dispensasjon). Dette gjelder alle rasene. 
 

2. Skal en prøvevær være berettiget til granskingstilskudd, må den som minimum ha følgende O-
indeks ved minst én av de offisiell indekskjøringene H3, H4 eller H5 høsten væren settes inn 
til avkomsgransking: 

Rase Høsten 2017 

NKS 127 

Spælsau – kvit 118 

Spælsau - farga 108 

Sjeviot 120 

Pelssau 115 

 
3. Sjeviot og pelssau kan søke avlssjefen om dispensasjon fra O-indekskravet hvis far til 

prøveværen er en importvær. 

15.7 Seminkravet 
 
En værering/avdeling i værering må bruke semin for å sikre de genetiske båndene til andre 
ringer/avdelinger, og for å ha et godt utvalg av prøveværer. Kravene framgår av tabellen nedenfor. 
 

Sirkulering 
av prøve-
værene  

Flokker  
som må 
inseminere 

Minstekrav til 
seminbruk 1) 

Rasegruppe 

NKS 
Spæl-
sau 

Sjeviot 
Pels- 
sau 

Tre flokker  
eller mer 

Minst 
halvparten 

Andel av søyene 8 % 5 % 3 % 3 % 

Antall sæddoser 30 25 20 20 

To flokker Begge 
Andel av søyene 15 % 7 % 5 % 5 % 

Antall sæddoser 30 20 15 15 

En flokk  
Andel av søyene 20 % 10 % 7 % 7 % 

Antall sæddoser 30 20 10 10 

1) Begge kravene, både seminprosenten og antall doser, må oppfylles. 
 

Ringen har ansvar for å følge opp dette kravet. 
1. Hvis kravet ikke oppfylles, får ringen første året en advarsel.  
2. Er det ikke i orden ved neste avlssesong kan Avlsrådet ekskludere ringen fra væreringssystemet. 
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15.8 Antall sønner per seminfar 
 
Regelverk for innsett av prøveværer med seminfar høsten 2017 for å få granskingstilskudd i 
2018. 
 

 Antall prøveværer i ringen/avdelingen 

Innsatte Til og med 10 11 – 20 21 og flere 

Offisiell indeks  Minst 10 Minst 19 

NKS 1 per far 2 per far 3 per far 

Spælsau 2 per far 2 per far 3 per far 

Sjeviot 2 per far 2 per far 3 per far 

Pelssau 1 per far 1 per far 1 per far 

 
Sjeviot:  
Ringene gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra begrensningen i antall sønner 
per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 
 
Pelssau:  
- Antall sønner per seminfar gjelder ikke bare innen det enkelte året, men summeres opp over 

alle år. 
- Ringene/avlsbesetningene gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra 

begrensningen i antall sønner per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 

15.9 ”Negativlista” med seminfedre som ikke gir granskingstilskudd 

15.9.1 Semin høsten 2016 
Sønner etter følgende seminværer er ikke berettiget til granskingstilskudd hvis det  
settes inn prøveværer etter dem i 2017 for å få offisiell indeks og tilskudd i 2018. 

Rase Seminvær 

NKS 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 

Unntak for 201075482 KETILUS 
201113933 FILOPS 
201258276 STAS KRØSS 
201320624 FJELLMO 
201328323 FIBALARS 
201340777 LABBETUSS 

Spælsau 
 

ALLE FØDT 2011 OG ELDRE 
201227343 HEPPSNO 
201253264 TYSSEN 
201261414 RAMP 
201362334 VINNI 

Sjeviot 
 

ALLE FØDT 2011 OG ELDRE 
201350510 PEDRO 
Dispensasjon for importert sæd fra UK 

Pelssau 
 

ALLE FØDT 2011 OG ELDRE 
201258714 BESTEMANN 
201320554 TJELWANG 

Dispensasjon for importert sæd fra Sverige 

15.9.2 Semin høsten 2017 
Negativlista som gjelder ved paring høsten 2017 for innsett av prøveværer 2018, publiseres 
midt i oktober 2017. 
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16 Kåring 2017 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Kjell Steinar Løland 

16.1 Kåringsreglene – dommerpoeng og rasespesifikke regler 
I 2016 gjorde vi store endringer i kåringsregelverket. Vi har de generelle reglene, og så har vi 21 raser 
med egne regler. De rasespesifikke reglene inneholder rasestandarden som den enkelte rasen har 
fastsatt, og en dommerveiledning til kåringsdommeren om hvordan poenget for rasepreg skal settes. 
 
Du finner regelverket 2016 på www.nsg.no > Sau > Kåring sau 
 
Følgende var nytt i 2016 når det gjelder dommerpoengene 

 Poenget for «ullmengde» ble tatt bort for alle raser 

 Poenget for «kropp» ble tatt bort for alle raser 

 Et nytt poeng for «bruksegenskaper» ble innført for alle raser 

 Poeng for «rasepreg» ble en del av regelverket for alle raser unntatt NKS og kvit spæl 

 «Småraser» som hadde mange dommerpoeng, fikk noen av dem slått sammen 
 
Noen av «smårasene» er ikke fornøyde med endringen som ble gjort høsten 2016. Noen ønsker å få 
tilbake poengene som ble brukt i 2015, noen mener poenget for rasepreg tar opp i seg for mange 
vurderingskriterier, og noen er bekymret for at poenget for bruksegenskaper tar bort det som er 
rasetypisk for den aktuelle rasen. 
 

Vedtak: 
 

1) NKS og kvit spæl: 
a. Kåringsreglene fra 2016 beholdes for NKS og spæl 

2) «Smårasene» 
a. Tilbys et nytt dommerpoeng Eksteriør i tillegg til poengene for Bruksegenskaper, 

Beinstilling, Ullkvalitet og Rasepreg. Det blir opp til det enkelte laget om det vil innføre 
poeng for Eksteriør eller ikke. 

b. Raselaget må utarbeide en dommerveiledning som spesifiserer hvilke elementer i 
rasestandarden som skal påvirke poenget for Beinstilling, Eksteriør og Rasepreg. 

16.2 Smitteoverføring fra andre dyreslag 
De generelle kåringsreglene paragraf 2 inneholder tiltak som skal hindre overføring av smittsom 
sjukdom på kåringssjået, og med kårede dyr som selges. I tillegg til de offentlige kravene som 
Mattilsynet setter, har næringa noen egne krav. 

16.2.1 Geit 
Fra regelverket: 

Sau fra buskaper med geit som ikke er dokumentert fri fra CAE, paratuberkulose og 
byllesjuke, og sau fra flokker der det blir brukt geitemjølk fra slike buskaper, får ikke møte på 
kåringssjå. Slike buskaper tilbys gårdskåring, men lammene som kåres skal kun brukes i egen 
besetning. Dette anmerkes på kåringsbeviset. 
 

Dette er et gammelt krav. De fleste besetninger med både sau og geit har ingen problemer med dette 
kravet lenger, etter at saneringsprosjektet «Friskere geiter» har kommet i mål. 
 

Vedtak: 
 

Kravet beholdes. 

  

http://www.nsg.no/
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16.2.2 Kameldyr 
I 2015/16 var det mange medieoppslag om påvisning av agens hos kameldyr (lama, alpakka osv) i 
Norge som kan gi sjukdom hos sau. Det mest akutte var funn av midd som ble bestemt som 
Psoroptes ovis. Psoroptes ovis forårsaker den alvorlige sjukdommen saueskabb. Dette førte til at vi 
tok inn følgende i kåringsregelverket høsten 2016: 

Buskaper som har kameldyr (lama, alpakka osv.) får ikke møte på kåringssjå. Slike buskaper 
tilbys gårdskåring, men lammene som kåres skal kun brukes i egen besetning. Dette 
anmerkes på kåringsbeviset. 

 
NSG har fått skriftlig henvendelse fra Norsk Kamelidforening om å fjerne punktet om kameldyr i 
kåringsreglene. 
 
Veterinærinstituttet gir i en uttalelse til Mattilsynet 21.03.2017 en ny faglig vurdering av Psoroptes ovis 
hos kameldyr. 

Veterinærinstituttet har høstet mange nye erfaringer og resultater av de siste 2 års aktiviteter rundt 
P. ovis. Materialene og undersøkelsene er foreløpig for små til å trekke sikre konklusjoner om P. ovis fra 
kameldyr kan overføres til og gi sjukdom hos sau, men resultatene tyder på at smittefaren og 
sjukdomspotensialet er mindre enn fryktet. Veterinærinstituttet er usikker på den smittemessige 

betydningen av forekomst av noen få midd kun helt innerst ved trommehinna. 
 
Vi har vært i kontakt med Helsetjenesten for sau for å høre hvordan de nå vurderer situasjonen. 
Helsetjenestens faglige vurderingen om P. ovis hos kameldyr samsvarer med uttalelsen fra 
Veterinærinstituttet. Helsetjenesten sier samtidig er det grunn til å være oppmerksom på de andre 
smittsomme sjukdommene som kameldyrene overvåkes for. 
 

Vedtak: 
 

 Kåringsregelverket som ble vedtatt høsten 2016 beholdes (mot Reiersen og Avdem sine 
stemmer) 

 Et medlem av en værering kan ikke ha kameldyr (enstemmig) 

16.2.3 Storfe  
Sven Reiersen informerer om at ringorm på storfe er på frammarsj igjen, i alle fall i Aust-Agder. Et 
medlem i væreringen som også har storfe, har fått påvist ringorm. Spørsmålet er om vi i NSG foretar 
oss noe, eller lar det være helt opp til Mattilsynet å bestemme konsekvensene for ringmedlemmene. 
 

Vedtak: 
 

 En besetningen med ringorm på storfe kan ikke være et aktivt medlem av væreringen 

 En besetningen med ringorm på storfe kan stille dyr til kåring. Kåringa skjer ved 
hjemmekåring, og kun til bruk i egen besetning 

16.3 Videre prosess med årets kåringsregler 
Vi  må være tidligere ferdig med kåringsreglene for 2017 enn vi var i 2016. De bør helst foreligge i god 
tid før fylkene starter med samlinger for kåringsdommerne. 
 

Vedtak: 
 

 Regler for kåring av værlam, vedtatt av styret i Norsk Sau og Geit 27.09.2016, endres på de 
punkter som Avlsrådet har vedtatt og oversendes styret i NSG for godkjenning. 

 Avlssjefen reviderer de rasespesifikke reglene i samsvar med de generelle retningslinjene 
som Avlsrådet har gitt, og etter å ha konsultert raselagene. Leder av Avlsrådet gis fullmakt til å 
godkjenne reglene på vegne av Avlsrådet. 
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16.4 Ulldømmingssettet til alle kåringsdommere? 
Se sak 10.1/2017 som presenterer ulldømmingssettet. 
 
Det er viktig at alle kåringsdommerne behersker å bruke lupe for å vurdere ullkvaliteten, og at dette 
gjøres mot et svart underlag. En boks med alt nødvendig utstyr koster 250 kr + mva.  
 
Vi mener at kåringsdommerne bør pålegges å bruke ei bestemt sort lupe ved kåring, og dette bør 
være den nye lommelupa med tilhørende utstyr. 
 

Vedtak: 
 

Det enkelte fylke pålegges å kjøpe inn NSGs sett for ulldømming til alle sine kåringsdommere, som får 
dette som personlig utstyr. 

16.5 Kåringssesongen 2017 
 

Vedtak: 
 

Kåringssesongen 2017 åpner lørdag 16. september og avsluttes tirsdag 31. oktober. 

17 Veiledende priser på livdyr 2017 
 
I 2016 fastsatte Avlsrådet følgende veiledende livdyrpriser. 
 

NKS (rasekode 10), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3) 

Kåra  
værlam 

Grunnpris: 3 100 kr 
Tillegg: 50 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Kåra lam som kjøpes inn til 
ringen, skal betales med veiledende pris. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 900 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft", samt premie for å levere en 
seminvær. Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr. 

Søyelam Grunnpris: 2 500 kr 
Tillegg: 25 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, 
Skal være i så god utvikling at de kan pares 
samme høsten. Prises ikke etter levendevekt. 

Voksne  
søyer 

Grunnpris: 2 500 – 3 000 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i 
september-november 

Pelssau (rasekode 12). Pelssaulaget kan fastsette veiledende priser for andre kategorier dyr 

Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Kjøttsau: Nor-X (rasekode 20), texel (rasekode 11), og charollais (rasekode 23) 

Kjøttkåra  
værlam 

Grunnpris: 3 100 kr 
Tillegg: 50 kr per poeng  
over 115 i K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Kåra lam skal ikke prises etter 
levende vekt. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 900 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Endringer i indeks ved seinere 
beregninger får ikke konsekvenser for prisen. 
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Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell K-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Andre raser 

Seminvær Pris: 8 100 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr 

 
Per Johan Lyse foreslo å økene grunnprisen for NKS; kvit spæl og sjeviot med 250 kr, men fikk bare 
Lyse sin stemme. 
 

Vedtak: 
 
Livdyrprisene fra 2016 videreføres uendret i 2017. 

18 Ingen fersksæd fra Staur høsten 2017 
 
Fersksædsalget betyr stadig mindre. Høsten 2016 solgte vi bare 845 doser med fersksæd fra Staur. 
Salgsinntekten fra disse dosene ble 102 000 kr. 
 

 
 
Fersksæd krever ekstra mannskap både i sædproduksjon og for transport fra Staur til nærmeste 
offentlige transportmiddel, og koster derfor mye. 
 
Når vi produserer fersksæd må hele uttaket gå som fersk. Dermed får de få besetningene som 
bestiller fersksæd uforholdsmessig mange doser av de beste værene. Det gir en dårligere avlsmessig 
utnyttelse av de beste værene enn hvis vi hadde produsert bare frossensæd fra dem og fordelt sæden 
ut over hele landet. 
 
Etter en helhetsvurdering, der det økonomiske har veid tyngst, har vi bestemt at vi fra og med 
seminsesongen 2017 ikke lenger vil produsere fersksæd på Staur. 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet tar beslutningen om å legge ned fersksædproduksjonen til orientering. 

  

Sædtype Diff Endring

Frossensæd 33 161    97 % 33 710   98 % 549       2 %

Fersksæd 1 030      3 % 845        2 % -185      -18 %

SUM 34 191    100 % 34 555   100 % 364       1,1 %

2015 2016
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19 Orienteringssaker 

19.1 GS-projektet (Genomisk seleksjon på Norsk Kvit Sau) 
 
Saksbehandler: Jette H. Jakobsen 
 
Den offisielle oppstartsdatoen for GS-prosjektet var 1. mars 2017. Tida etter oppstarten har gått med 
til det praktiske rundt uttak av vevsprøver, og har vært et samarbeid mellom OS ID, BioBank og NSG. 
 
NSG har informert ringene om prosjektet, bestemt hvilke dyr som skal gentestes og programmert en 
løsning for kobling av kåringsnummer og GS-merke i Avlsdatabanken. Vi gentester i denne omgangen 
(uttak mai-juni 2017) alle prøveværer og eliteværer i NKS-ringene. Alle prøveværer og eliteværer i 
spælringene blir også prøvetatt, slik at vi får farskapstestet begge raser og gentestet begge raser for 
mutasjonene vi holder kontroll med. 
 
OS ID har utformet informasjonsmateriell om selve prøvetakingen, på papir og som video.  
YouTube-videoen er tilgjengelig på https://www.youtube.com/watch?v=o6ROa9nQP1E og heter 
«Påsetting av GS-merker og uttak av vevsprøver».  
 
BioBank har mottatt bestilling på GS-merker fra NSG, og har stått for utsending av merker og tenger til 
ringene. BioBank sendte ut 2760 merker 18.-19. mai. Informasjonsskrivet fra NSG om prosjektet og 
informasjonsbrosjyren fra OS ID ble lagt ved utsendingen. 
 
Væreringene har satt i GS-merkene, koblet GS-merket med værens kåringsnummer i Avlsdatabanken 
og returnert vevsprøvene til BioBank. 
 
BioBank vil utvinne DNA fra vevsprøvene som så vil bli sendt til AgResearch i New Zealand.  
 
AgResearch vil utføre for gentestingen og sende resultatet til NSG.  
 
NSG vil informere ringene om resultatet av gentestene, i første omgang farskapstest og de 
funksjonelle mutasjonene vi tester for. Vi regner med å kunne sende ut svar i midten av august. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 

19.2 Seleksjonsmetoden «Optimale genbidrag» 
 
Saksbehandler: Jette H. Jakobsen 
 
NSG og Norsk Pelssaulag har gjennom Genressurssentret og Landbruksdirektoratet fått delfinansiert 
et to års prosjekt (2015-2016) om anvendelse av metoden «optimal contribution selection» (på norsk 
«optimale genbidrag») på den norske pelssaupopulasjonen. 
 
I et bærekraftig avlsarbeid bør ikke innavlsgraden i populasjonen øke med mer enn 0,5-1,0 % per 
generasjon. 
 
Metoden «optimale genbidrag» selekterer foreldredyr slik at vi får størst mulig avlsframgang samtidig 
som innavlen holdes innen forsvarlige rammer. 
 
Det finnes flere programvarer som benytter denne teorien, men som baserer seg på forskjellige 
algoritmer. For å undersøke hvilken programvare som passer best til avlsstrukturen i den norske 
sauepopulasjonen, har vi prøvd ut to ulike programvarer, EVA fra NordGen og Gencont2 fra NMBU. Vi 
har i samsvar med prosjektplanen kjørt programmene på pelssaupopulasjonen, og har i tillegg prøvd 
dem på NKS, spælsau og sjeviot. 

https://www.youtube.com/watch?v=o6ROa9nQP1E%20
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Utprøvningen har primært vært for seleksjonstrinnet «værer til semin». I tillegg ble EVA-programmet 
brukt for å gi råd om seleksjon av prøve- og eliteværer i Sogn Pelssauring høsten 2016. 
 
Vår konklusjon fra utprøvingen er at begge programvarer bør videreutvikles for å kunne dekke 
avlsstrukturen i den norske sauepopulasjonen, med seleksjon av værer til semin på tvers av 
væreringene og seleksjon av værer til naturlig paring innen ring. Uten denne videreutviklingen vil det 
ikke være mulig å optimalisere seleksjonen av avlsdyr innen populasjonen. 
 
Beslutninger om innsett av værer til semin gjøres sentralt i NSG, mens seleksjonen av prøve- og 
eliteværer skjer lokalt i den enkelte værering/avdeling. Hvis programmene blir videreutviklet til å 
håndtere avlsstrukturen vår, kan metoden «optimale genbidrag» brukes på tvers av seleksjonstrinnene 
og optimaliseringen gjøres for hele populasjonen. Dette ville være det optimale for populasjonen som 
helhet. Men det forutsetter sentral styring av all seleksjon, også av seleksjonen av prøve- og 
eliteværer i væreringen, og helst også av søyene i den enkelte flokken. På sikt kan dette kanskje bli 
aktuelt for mindre populasjoner som pelssau og sjeviot, raser som i større grad må holde kontroll på 
innavlsoppbyggingen og passe på å bevare den genetiske variasjonen i populasjonen. 
 
Vi kommer i første omgang til å konsentrere oss om seleksjonstrinnet «værer til semin» som er 
sentralt styrt. Metoden «Optimale genbidrag» vil bli brukt ved seleksjon av seminværene fra og med 
høsten 2017. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 

19.3 Prosjektet SusSheP 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Avlsrådet ble i sak 30.4/2016 informert om at NSG var med på en søknadsskisse til et EU-prosjekt. 
 
Prosjektet Sustainable Sheep Production (SusSheP) har fått støtte. Det går over 3 år og startet opp 
1. april 2017. Partnerne kommer fra Irland, Skottland, Frankrike og Norge. Både forskningsmiljø og 
næringa er representert. 
 
Arbeidspakke 1: Holdbarhet på søyer 
Leder: Inger Anne Boman, NSG  
 
Mål: 

 Identifisere faktorer som påvirker holdbarhet 

 Finne egenskaper med sammenheng til holdbarhet som kan måles tidlig i et dyrs liv  

 Inkludere holdbarhet i avlsverdiberegning 
 
Vi vil analysere eksisterende data fra Sauekontrollen, Sheep Ireland og Signet, sauekontrollbasene i 
henholdsvis Norge, Irland og Storbritannia. 
 
Arbeidspakke 2: Beskrive arbeidsinnsats og karbonavtrykk ved ulike produksjonssystem 
Leder: Claire Morgan-Davies, Scotland’s Rural College (SRUC) 
 
Mål: 

 Kvantifisere arbeidsinnsatsen og karbonavtrykket per kg produkt ved ulike produksjonssystem 
(topografi, lammetall mm) 

 Kartlegge produsenters syn på presisjonslandbruk (der innsatsfaktorer brukes etter behov) og 
høyt lammetall 

 
NSG vil hjelpe til med å finne egnede produsenter i Norge og oversette/tilpasse av spørreskjema for 
bruk i Norge. 
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Arbeidspakke 3: Effekt av rase for ikke-omløpsprosent 
Leder: Xavier Druart, INRA (Frankrike) 
 
Mål: 

 Beskrive forskjeller i slim fra livmorhals ved ulike stadier i brunst, naturlig eller synkronisert 
brunst og ulike saueraser 

 Undersøke om spesifikke proteiner eller glukaner kan fremme transport av spermier 
 
NSG har hjulpet til med planleggingen og bidratt til å finne søyer som skal brukes i forsøket. Den 
norske delen av forsøket skal gjennomføres av NMBU, Campus Adamstua (t Veterinærhøyskolen), og 
søyene vil være oppstallet på Sandnes. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 

19.4 Prosjekt om «Klimasmart norsk saueproduksjon» 
 
Saksbehandler: Jette H. Jakobsen 
 
NSG er med på en prosjektskisse til Norges Forskningsråd omkring utarbeidelse av en modell for 
beregning av klimagassutslipp fra sauehold på gårdsnivå.  
 
Lignende modeller er laget på mjølkeku (HolosNor), og er i ferd med å bli ferdigstilt for kjøttfe 
(HolosNorBeef). Modellen for mjølkeku er under implementering hos TINE Rådgiving. 
 
Modellen skal benyttes som verktøy for å identifisere faktorer knyttet til dyr og driftsmessige forhold som 
har betydning for klimaregnskapet på gårdsnivå, herunder bruk av utmarksressurser og karbonbalanse 
i jord. Økt kunnskap om dette kan danne grunnlag for tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp på 
gårdsnivå. Det legges vekt på å få fram kunnskap som kan benyttes av næring, rådgivning og forvaltning 
for å oppnå en mest mulig bærekraftig og klimavennlig norsk saueproduksjon.  
 
Prosjektet vil være ledet av NMBU, med NIBIO som forskningspartner. NSG, Animalia og 
Opplysningskontoret for egg og kjøtt er næringslivspartnere. Prosjektet vil gå over 3 år, fra 2018 til 
2020. Totalrammen for prosjektet er på 6 millioner kroner. Prosjektet vil bli finansiert med 80 % støtte 
fra Forskningsrådet og 20 % kontantbidrag fra næringslivspartnerne. NSG har lovt å gå inn med 
450.000 kr fordelt over 3 år. Regnskapsmessig i NSG vil beløpet gå av «medlemskontingenten», ikke 
«avlspengene». 
 
Svaret på den innsendte prosjektskissen kom den 24. mai. Prosjektet om «Klimasmart norsk 
saueproduksjon» er blant de 37 skissene som gikk gjennom det første nåløyet. Vi vil levere en full 
søknad 6. september 2017. Svaret på den fulle søknad vil foreligge på slutten av året, og et positiv 
svar vil resultere i prosjektstart i 2018. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
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19.5 Skisse for prosjektet «SMARTER» 
 
Saksbehandler: Jette H. Jakobsen 
 
Vi er med på en søknadsskisse til EU-prosjektet «SMARTER». SMARTER er en forkortelse for  
SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience».  
 
Prosjektet gjelder småfe, både mjølkegeit, mjølkesau og kjøttsau. Målet er å finne arvelige egenskaper 
som kan gi effektive og robuste dyr. 
 
Prosjektet er svært omfattende, med 26 forsknings- og industripartnere, 10 ulike store arbeidspakker 
og en budsjettramme på 7 millioner EURO. Det vil bli ledet fra Frankrike. 
 
Kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser er av stor betydning for utviklingen av et nasjonalt 
avlsarbeid. Vi forventer at deltagelse i et prosjekt som dette vil bringe oss kunnskap om forskning 
innen småfeavl i store deler av Europa. 
 
Vi har primært søkt om finansiering av et prosjekt på målinger av klimagassutslipp på enkeltdyrnivå. 
 
Ideen til dette er hentet fra AgResearch på New Zealand og ble presentert på NMBU av John McEwan 
da han var i Norge i august 2016. John McEwan fra AgResearch er dessuten vår samarbeidspartner i 
GS-prosjektet på sau. AgResearch har selv utviklet de såkalte PAC-kamre. Et sett med PAC-kamre 
består av 12 bokser for måling av utslippet per dyr, fastmontert på en stor henger. Dyrene må måles i 
1 time, hvert dyr to ganger med minst 2 ukers mellomrom. På denne måten kan det gjøres målinger på 
langt flere dyr sammenlignet med intensive målinger over mange dager i klimakamre. Måling i 
klimakammer gir mye mer og bedre informasjon om utslipp fra det enkelte dyr, men det er akseptabel 
sammenheng mellom måling i klimakammer og måling i PAC-kammer. 
 
Hvis man skal avle for en egenskap er det viktig å registrere egenskapen på mange dyr. Vi forventer 
at det er mulig å måle 50 dyr per dag per besetning, og noen tusen dyr i løpet av et år. Det vil stadig 
være et begrenset antall i avlssammenheng. For egenskaper som det er vanskelig å måle på 
mange/alle dyr kan vi få god hjelp fra genomisk seleksjon. Planen er derfor å gjøre PAC-målinger på 
noen dyr og samtidig utnytte genotype informasjon fra GS-prosjektet, og dermed forhåpentlig være i 
stand til å beregne genomiske avlsverdier for klimagassutslipp om noen år.  
 
I New Zealand har man funnet en positiv sammenheng mellom lavt klimagassutslipp og fôreffektivitet. 
Med andre ord så vil avl for et lavere klimagassutslipp gi en bedre fôreffektivitet og omvendt. I New 
Zealand beregner man løpende genomiske avlsverdier for klimagassutslipp på sau. 
 
Den 23. mai fikk vi beskjed om at prosjektet går videre til full søknad med søknadsfrist 3. september. 
 
Nåløyet i EU-prosjekter er enda trangere enn nåløyet i norske prosjekter, så foreløpig har vi ikke lagt 
inn SMARTER-prosjektet i noen planer for 2018. 
 

Vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
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20 Eventuelt 
 
Følgende saker ble fremmet på møtet. Drøftingen skjedde uten at det forelå noen saksutredning.  

20.1 Aberfield – resultatet av dosene 
Vi har importert sæd fra 2 værer av morlinja Aberfield fra Innovis, det størtste avlsselskapet i UK: 
Værene har nå fått så mange avkom at vi kan bedømme kvaliteten på dem: 

 201000127 MICHELIN:  O-indeks 107 

 201000091 RIPCURL:   O-indeks   72 
 
Det ser ikke ut til at disse 2 værene har mye å tilføre NKS. 

20.2 Måle tilvekst som prosent av fødselsvekt? 
Atle Moen som arbeider i lakseindustrien, lanserte forslaget om å gjøre som på laksen: Måle tilvekst i 
prosent av startvekten. Administrasjonen kjenner ikke til at dette blir gjort på sau noe sted i verden, og 
har ingen umiddelbare planer om å se nærmere på saken. 

20.3 Kjøttkvalitet/spisekvalitet, fenotypisk og genetisk 
Vi har ingen løpende målinger av kjøttkvalitet eller spisekvalitet på sau, og kjenner derfor ikke til om 
egenskapene endrer seg fenotypisk og/eller genetisk. Det hadde vært ønskelig å registrere dette, men 
målingene er kostbare og ikke lette å gjennomføre praktisk. 

20.4 Sammenhengen mellom fødselsvekt og dødelighet 
Adminstrasjonen vil se på sammenhengen mellom fødselsvekt og dødelighet når et tilstrekkelig antall 
døde lam (dødfødte/tidlig død) har fått registrert fødselsvekt. 

20.5 Sammenhengen mellom grovhet/kroppsfasong på værer og dødelighet 
Vi har tidligere undersøkt om tidlig død av lam er arvelig, og fant svært lave arvegrader. Dødelighet er 
derfor ikke tatt inn avlsarbeidet. 
 
Skal vi prøve å redusere dødelighet av lam ved å avle for en mer optimal kroppsfasong/grovhet, 
trenger vi gode registeringer for egenskapen. Eneste registeringene vi har så langt, er den fenotypiske 
bedømmingen av nye seminværer på Staur. Bedømmingen er ikke tilstrekkelig omfattende og presis til 
at vi kan forvente å finne sikre sammenhenger med dødelighet. 

20.6 Ønsker til Sauekontrollen for lammingen 2018 (også app og Biokontroll) 
Avlsrådet ønsker at alle egenskaper som tas inn i avlsarbeidet kan registreres på alle plattformer i 
Sauekontrollen: PC, mobilapp og lesestav. 

20.7 Referat fra Avlsrådsmøtet ferdig innen 15. august 
Avlssjefen vil prioritetere referatet slik at det blir offentliggjort seineste 15. august. 

20.8 Uttakskommiteen for seminværene  
Avlsrådets leder Sven Reiersen, avlsrådsmedlem Per Johan Lyse, avlsrådgiver Kjell Steinar Løland og 
avlssjef Thor Blichfeldt utgjør årets komité ved uttak av seminværer og bedømming på Staur. 
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20.9 Vrake seminværer på Staur på mer enn ull 
Det er aktuelt å vrake semnværer som kommer til Staur på fenotype for bein og eksteriør hvis dette er 
«under seminstandard». Vi vil ikke vrake noen på O-indeks eller en delindeks. Værer som synker mye 
i O-indeks etter ankomst, vil ikke bli satt i salg/tatt av salget. 

20.10 Hente i opplysninger direkte fra ringene om brokk og skjedeframfall 
Vi ønsker på å hente registreringer av brokk og skjedeframfall fra Sauekontrollen. Ringmedlemmene 
oppfordres om å registrere dette, slik at vi slipper å gjennomføre en særskilt innhenting av 
opplysningen utenom Sauekontrollen. 

20.11 Konsekvens ved funn av mutasjoner på værene sommer 2017 (GS-prøver) 
Funn av uønskede mutasjoner (gult fett, myostatin-NKS, myostatin-spæl, finnevarianten i dobbel dose 
hos NKS eller enkel dose hos spæl) fører til pålegg om slakt. NSG vil kreve dokumentasjon av slakting 
(kopi av avregning). Det gis ikke slaktekompensasjon. Ringene mister ikke granskingstilskuddet på 
grunn av mutasjoner. 


