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Møte nr 1/2009 i Avlsrådet for sau 
 
Tid: Mandag 23. mars 2009 kl 10:00-11.00 

Sted: Telefonmøte 
 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatører: 

Bjørn Høyland, leder 
Eirik Larsen, region Nord 
Kent Berg, region Midt 
Audun Nedrebø, region Vest 
Pål Kjorstad, region Øst  
John Olav Husabø, Nortura 
Per Liahagen, KLF (vara for Rolf A. Aass) 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB 
 
Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG 
 
Inger Anne Boman 
Inger-Johanne Holme 
Turid Sundt 
Stig-Runar Størdal 
 

Referent: 
 

Thor Blichfeldt 
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Sak 1/2009 Vektlegging av lammetall i avlsmålet 
 

Bakgrunnsdokumentasjon for saken som var tilsendt Avlsrådet på forhånd: 

• Sak fra Nord-Trøndelag Sau og Geit til landsmøtet i NSG 

• Notat av 15.03.09 fra avlssjefen om vektlegging av lammetall og de andre egenskapene i 
avlsmålet 

• Referat fra behandling av saken i de 4 regionutvalgene 
 

Avlsrådet drøftet gjennom sakens ulike sider, både de organisatoriske og de faglige.  
 
Til det organisatorisk ble det presisert fra flere av medlemmene at saksbehandlingen ikke har 
vært i samsvar med den vedtatte modellen for avlsarbeidet, med avlsutvalg i fylkene, regionutvalg 
og avlsråd som rådgivende for styre og landsmøte.  
 
Noen av medlemmene i Avlsrådet oppfattet vedtaket i Nord-Trøndelag som en klar mistillit til 
Avlsrådets arbeid de siste to årene med endring av vektleggingen av egenskapene i avlsmålet. 
Vektlegging av lammetall er redusert fra 23 % til 15 % over to år, og dette tilsvarer en reduksjon i 
vektlegging med 1/3. 
 
Flere av avlsrådets medlemmer uttrykte usikkerhet om hva konsekvensen av de endringene vi 
har gjennomført vil resultere i og ønsket at vi fikk sett resultatene før vi eventuelt går ytterligere 
nedover. I dette bildet hører også den økte vektlegging på morsevne, og da særlig morsevne vår. 
Morsevne har lav arvbarhet, og kombinert med små dattergrupper ved uttak av seminværene, blir 
framgangen begrenset til tross for høy vektlegging. 

 
Etter avlsrådets behandling forelå det 3 alternativer til vedtak: 

� Gjøre vedtak i saken på det planlagte fysiske møtet i juni, slik Avlsrådet etter hvert har 
tradisjon for å gjøre 

� Benytte samme vektlegging i 2009 som vi gjorde i 2008 (lammetall 15 %) 

� Endre vektleggingen i samsvar med avlssjefens forslag for 2009 (lammetall 12 %) 
 
 

Det ble gjort følgende enstemmige vedtak: 
 

Vektlegging av delegenskapene i avlsmålet 2009 behandles på nytt i neste fysiske møte 
i Avlsrådet. 
 

Sak 2/2009 Neste møte i Avlsrådet 
Neste møte i Avlsrådet holdes på Garder kurs og konferanssenter 1. og 2. juli 2009. Hvis styret 
har oppnevnt nye medlemmer i Avlsrådet som får funksjonstid fra 1. juli 2009, innkalles nye 
medlemmer med stemmerett, og gamle medlemmer som observatører. 
 
Administrasjonen vil tilstrebe å ha saksutredninger for de viktigste sakene ferdig i såpass god tid 
at det er mulig å få til en behandling av dem i avlsutvalg og regionutvalg før de behandles i 
Avlsrådet. 


