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Møte nr 5/2006 i Avlsrådet for sau 

Tid: 19. oktober 2006 kl 18:00–19:00 

Sted: Telefonmøte 

Deltakere: Bjørn Høyland - leder 
Birger Ingebrigtsen, region Nord (vara for Eirik Larsen) 
Kjell Tore Nagelhus, region Midt (vara for Jostein Hausberg) 
Kristen Risnes, region Vest 
Ivar G. Slettemoen, region Øst 
Per Liahagen, Gilde Norsk Kjøtt 
Rolf A. Aass, KLF 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB 
 
Thor Blichfeldt – avlssjef i NSG 
 

Referent: 
Saksforberedelser: 
 

Thor Blichfeldt 
Thor Blichfeldt 
 

 

Sakliste: 
59/06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

60/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AVLSRÅDSMØTE 4/2006 

61/06 KVIT OG FARGA SPÆLSAU I VÆRERINGENE 

62/06 SEMINVÆRER I RINGENE I 2006 

63/06 SÆD FRA 9626010 HÅTOPP 

64/06 PRINSIPP FOR TILDELING AV GRANSKINGSTILSKOTT 2008 

65/06 EVENTUELT 

a) Avlsrådets oppgaver overfor ”smårasene” 
b) Referatene fra Avlsrådets arbeid 

 

 

59/06 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Vedtak: 

Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

60/06 Godkjenning av referat fra avlsrådsmøte 4/2006 
Referatet fra møtet 18. september 2006 er vedlagt sakslista. 
Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

Referat 
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61/06 Kvit og farga spælsau i væreringene 
Bakgrunn for saken: 
� Saksframlegget i sak 49/06 
� Vedtaket i sak 49/06 
� Brev fra ring 97 Telemark Spelvêrring (vedlagt) 

 
Brevet fra ring 97 var ikke sendt ut ved behandling av sak 49/06 i forrige møte, men 
innholdet i brevet ble gjort kjent for Avlsrådet i møtet. Det er trukket i tvil av enkelte 
hvorvidt Avlsrådet virkelig var kjent med dette innspillet. Vi ønsker å være sikker på at 
dette var tilfelle, og at Avlsrådet har fått tilgang til relevant informasjon når avgjørelsen 
tas. Derfor legges saken fram til ny behandling. 
 
Det er viktig å skille mellom avlsmålet for spælsau i det organiserte avlsarbeidet som 
bruker avkomsgransking som et viktig avlstiltak, og vår holdning til farge på fellen hos 
spælsau utenom det organiserte avlsarbeidet. 
 
Denne saken gjelder kun farge på fellen i det organiserte avlsarbeidet, ikke bevaring 
av fargevarianter i spælpopulasjonen i sin alminnelighet. 
 
Vedtak (enstemmig): 

Avlsrådet viser til vedtak i sak 49/06. Det er ikke kommet nye momenter i 
saken, som ikke var kjente da saken ble behandlet 18. september 2006. 
Saken tas derfor ikke opp til ny behandling. 

 

62/06 Seminværer i ringene i 2006 
Bjørn Høyland og Thor Blichfeldt har satt opp årets elitesædliste og utformet 
regler for sædfordeling og for neste års innsett av prøveværer. (Se vedlegg) 
Dette har vi gjort ut fra den fullmakten vi mener Avlsrådet har gitt oss i denne 
saken. 
 
Uttaket av seminværene ble kommentert i forrige møte i Avlsrådet.  
 
Avlsrådet gikk nå gjennom reglene for sædfordeling 2006 og for innsett av 
prøveværer 2007 og ga sine kommentarer.  
 
Vedtak: 

Regler for sædfordeling høsten 2006 og innsett av prøveværer i ringene 
høsten 2006 tas til etterretning. Innspillene som framkom i møtet bør bli 
tatt hensyn til ved revidering av listene etter 2. indekskjøring. 

 

63/06 Sæd fra 9626010 Håtopp 
NSG Semin har mer enn 800 sæddoser på lager av 9626010 Håtopp. Det 
har vært meningen å ta fram dette lageret igjen når det har gått en tid siden 
Håtopp ble brukt. 
 
Håtopp har nå 135 i O-indeks. Ønsker vi å bruke denne sæden så bør det 
gjøres i år, før Håtopp får for lav indeks. Både omfanget av Håtopp-gener i 
ringene og indeksnivået gjør at vi ikke ønsker at Håtopp brukes i ringene. 
 
Vedtak: 

1) 9626010 Håtopp skal ikke brukes ringbesetningene 
2) Det er opp til NSG Semin å avgjøre om Håtopp-sæd skal selges 

høsten 2006 til bruksbesetninger. 
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64/06 Prinsipp for tildeling av granskingstilskott 2008 
Neste års prøveværer kan falle i en av 4 grupper basert på far: 

1) Lokal elitevær 
2) Seminelitevær (se egen semineliteliste) 
3) Seminvær utenom elitelista 
4) Seminvær som det ikke skal settes inn flere sønner etter 

 
Vi bør ha en innretning på granskingstilskottet som fremmer et innsett som vi 
mener er faglig riktig. 
 
Vedtak:  
Prøveværer født 2007 og gransket i 2008 gis følgende granskingstilskott: 

� Prøveværer etter lokale eliteværer: 
”Grunnbeløp” pluss et kvalitetstillegg på 30 kr per indekspoeng 
over 100 (se vedtak i sak 26/06, punkt 2). 

� Prøveværer etter seminværer på seminelitelista: 
”Grunnbeløp” pluss 500 kr pluss 30 kr per indekspoeng over 100 

� Prøveværer etter seminværer utenom seminelitelista 
”Grunnbeløp” pluss 30 kr per indekspoeng over 100 

� Prøveværer etter seminværer som har mange granskede sønner 
fra før og dermed ikke bør få mer granskingskapasitet (se lista): 
Gis ikke granskingstilskott 

 

65/06 Eventuelt 

a) Avlsrådets oppgaver overfor ”smårasene” 
Styret i NSG ber Avlsrådet ta ansvar for avlsarbeidet også i de rasene som 
ikke er omfattet av avkomsgransking. 

b) Referatene fra Avlsrådets arbeid  
Avlsrådet er et rådgivende organ i for styret i NSG. Eventuelle anker på 
saker som vedtas i Avlsrådet vil gå til styret. Styret ønsker å være orientert 
om vedtakene i Avlsrådet før de offentliggjøres, slik at styret kan være 
forberedt hvis de mottar henvendelser om en sak. 
 
Avlsrådet vil heretter bruke følgende prosedyre for referatene: 

� Admininstrasjonen sender utkast til referat til medlemmene i 
Avlsrådet med 4-5 dagers frist for å gi tilbakemelding 

� Hvis det ikke kommer tilbakemelding med endringsforslag til 
referatet, ferdigstiller administrasjonen referatet. 

� Hvis et eller flere medlemmer har anmerkninger til referatet, sendes 
disse til høring hos alle medlemmene for å avklare om de skal inn i 
det offisielle referatet. 

� Etter at Avlsrådet har ferdigstilt referatet, sendes det per e-post til 
styret til orientering. 

� Referatet offentliggjøres 3-4 arbeidsdager etter at styret har fått det. 
� Referatet tas opp til endelig godkjenning på neste møte i Avlsrådet, 

men dette vil da bare være en proformasak. 


