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Møte nr 5/2008 i Avlsrådet for sau 
 
Tid: Fredag 26. september 2008 kl 09:00-11.00 

Sted: Telefonmøte 
 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfall. 

Bjørn Høyland, leder 
Eirik Larsen, region Nord 
Kent Berg, region Midt 
Audun Nedrebø, region Vest 
Pål Kjorstad, region Øst  
Rolf A. Aass, KLF 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB 
 
Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG 
John Olav Husabø, Nortura 
 

Referent: 
 

Thor Blichfeldt 
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Sak 44/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Vedtak:  
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

Sak 45/2008 Referat fra møte i Avlsrådet 19. september 2008 
 
Referatet fulgte sakspapirene. 
 

Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

Sak 46/2008 Ringmedlemmer med geit 
 
Det er behov tolkning av regelverket når det gjelder væreringsmedlemmer 
med geit som ikke er dokumentert fri for CAE, byllesjuke og 
paratuberkulose (Kåringsreglenes paragraf 2 og Væreringsreglenes 
paragraf 5e) 

• Kåring av lam for bruk i ringen 

• Salg av ringens indeksværer som har vært oppstallet og/eller brukt 
hos medlemmet med geit 

 
Vedtak: 

Avlssjefen lager et forslag til regelverk som sendes på høring i 
Avlsrådet 

 

Sak 47/2008 Godkjenning av regler for væreringer 
 

Vedtak: 
Regler for væreringer og væreholdslag datert 19.09.2008 
godkjennes. 

 

Sak 48/2008 Dispensasjonssøknad fra Buskerud 
 
Buskerud trakk saken. 
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Sak 49/2008 Fotråte, konsekvenser for ringarbeidet 
 

Vedtak: 
• Hvis en ring/avdeling får påvist fotråte hos ett eller flere medlemmer i 

ringen/avdelingen, skal alle medlemmene i ringen omgående få undersøkt 
alle sauer 

o Er utbredelsen begrenset til ett medlem, kan ringen drive som 
vanlig kommende avlssesong. Men indeksværer oppstallet hos 
medlemmet som får restriksjoner, kan ikke selges. 

o Får mer enn ett medlem diagnosen fotråte, stoppes ringarbeidet. 
Salg av indeksværer tillates ikke. Kåra lam kan selges fra 
besetningene som Mattilsynet har undersøkt og erklært fri for 
mistanke. 

• Ringer/avdelinger som må stoppe ringdriften pga fotråte, gis et 
oppstartingstilskott når de kommer i gang igjen. Oppstartingstilskottet er 
2 500 kr per innsatt prøvevær. 

• Avlssjefen gis fullmakt til å pålegge ringer stopp i driften pga fotråte, og til 
å avtale oppstartingstilskott. Avlsrådet informeres løpende om slike vedtak. 

 

Sak 50/2008 Avkomsgransking i en flokk 

• Det er flere grunner som taler for at vi skal gå inn på et opplegg der vi 
tillater avkomsgransking med avkom i kun en flokk: 

o Omverdenen (Mattilsynet, Helsetjenesten for sau, LMD osv) vil se 
positivt på at vi prøver å finne alternativer til dagens ringdrift 

o Vi vil kunne opprettholde avkomsgransking i stort omfang som 
avlstiltak selv om ringsystemet skulle bli redusert pga sjukdom 

o Vi vil kunne øke granskingskapasiteten innen spæl, noe det er stort 
behov for 

o Vi vil ha et tilbud til store besetninger som er interessert i delta i 
avlsarbeidet, men som ikke lenger vil ta det merarbeidet det er å 
være med i ring 

 

• Ulempene vil være: 
o Vi kan få redusert sikkerhet på indeksene, noe som eventuelt gir 

redusert avlsframgang. Redusert sikkerhet kan kompenseres ved 
flere granska værer og økt seleksjonsintensitet. Innen NKS hvor vi 
allerede gransker svært mange værer, vil nok tiltak som reduserer 
sikkerheten være negativt for framgangen. Innen spæl bør vi 
gjennom økt granskingskapasitet kunne mer enn oppveie redusert 
sikkerhet. 

o Det kan bli reist tvil om gyldigheten av de beregnede indeksene, da 
det ved gransking i en flokk er ganske lett å manipulere indeksene 
ved spesialbehandling av avkomsgruppa etter en av prøveværene. 

o Vi får et press fra dagens medlemmer i ring om å få starte gransking 
i egen flokk. Antall medlemmer i ringen vil gå ned. Ringdrifta blir 
tyngre, med mindre gjennomsnittlig besetningsstørrelse og større 
avstander. 
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Gransking i egen flokk vil ikke gi noen rett til tilskott til avkomsgranska 
værer slik. Besetningen vil kunne selge avkomsgranska værer, og det må 
være kompensasjon nok. NSG må ha forkjøpsrett til de beste værene for å 
sette dem inn i semin. 

 
Vedtak: 

Det settes i gang en prøveordning med gransking i en flokk: 

• Spælbesetninger utenom ring 

• NKS-besetninger i ring som har fotråterestriksjoner 
 

Besetningen må granske minst 3 prøveværer i året. For øvrig følges 
kravene til avkomsgransking gitt i væreringsreglene, bortsett fra at 
væren ikke kan ha mer enn 60 % av avkommene i en flokk.  
 
Værer som får offisiell indeks er ikke berettiget til 
granskingstilskott fra NSG 
 
 

Sak 51/2008 Orienteringssaker 
51.a 155 Kvammaringen 

Vi har fått en ny NKS-ring i Hordaland, 155 Kvammaringen. Den har 
4 medlemmer og 250 søyer. Leder er Olav Solheim. 
 

51.b Utprøving av ny avlsmodell med påsett av døtre etter prøveværer 
• Påsett av døtre etter prøveværer vil ikke bli satt i verk som et offisielt avlstiltakt før vi 

har utredet det skikkelig, dvs tidligst høsten 2009. 

• Det er opp til den enkelte ring å starte en utprøving i egen regi allerede denne høsten. 
Det vil ikke bli gitt noen kompensasjon fra NSG for eventuell redusert 
granskingskapasistet, redusert eliteparingsprosent, oppstalling av venteværer osv. 
 

Sak 52/2008 Eventuelt 
Ingen saker 


