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Sak 37/2012 Myostatinmutasjonene – regler 2012 

Denne saken ble behandlet i møtet i Avlsrådet i juni 2012, sak 17/2012. Det ble gjort vedtak om å 
forsterke innsatsen mot de uønskede myostatinmutasjonene med følgende tiltak: 
 

 Forekomsten av NKS-varianten og spælvarianten av myostatingenet skal reduseres og helst 
gå mot null 
 

 Hanndyr som har myostatinmutasjonen skal slaktes og ikke på noen måte utnyttes i 
produksjonen, verken i avlsbesetninger eller bruksbesetninger 
 

 Hunndyr som er kjent bærer av myostatinmutasjonen skal ikke brukes som avlsdyr, men kun 
til produksjon av slaktelam 
 

 Det er obligatorisk å teste alle værer som NSG ber om skal bli testet 
 

 Testingsopplegg 2012/13 i NSGs avlsbesetninger  

Type vær NKS Spæl Kjøttsau 

Seminkandidat  Alle  Alle  Alle  

Eliteværkandidat  Ved mistanke  Alle Ved mistanke  

Prøveværkandidat  Ved mistanke  Alle  Ved mistanke  
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 Mistanke kan oppstå basert på slektskap, og/eller indeksprofil for værer med egne avkom. 
Hvis far, mor, morfar eller farfar er kjent bærer, anses dette som slektskap som tilsier testing. 
Hvis far er testet fri, er status for fars foreldre ikke relevant, og det samme med mors foreldre 
om mor er testet fri. 
 

 Et værlam som kan mistenkes for å være bærer ut fra kriteriene i forrige punkt, kan ikke kåres 
før værlammet selv er testet fri for mutasjonen. 
 

 En vær som NSG har bedt om skal bli testet, er å anse som bærer inntil svaret fra gentesten 
foreligger. Den kan ikke brukes i paring i egen flokk/ring, eller overlates til andre besetninger 
før et negativt svar foreligger. 
 

 Ved gentesting av værer og værlam betaler 
 ringen/besetningen for prøveuttaket og innsendingen 
 NSG for analysekostnaden 

 
 For å stimulere til testing blant NSGs avlsbesetninger, og for å kompensere for økonomiske 

utlegg og tap, betaler NSG tilskudd som følger: 

Type vær NKS Spæl Kjøttsau 

Bærer 
 Kåra vær over 1 år 
 Kåra vær under 1 år 
 Ukåra vær 

 
2000 kr 
1000 kr 

0 kr 

 
2000 kr 
1000 kr 

0 kr 

 
2000 kr 
1000 kr 

0 kr 

Fri 200 kr 200 kr 200 kr 

 
 Tilskudd for testing betales i kalenderårene 2012, 2013 og 2014.  

Etter 2014 fortsetter tiltakene, men da betales det ikke lenger tilskudd. 
 

 
Punket om at ”Et værlam som kan mistenkes for å være bærer, kan ikke kåres før værlammet selv er 
testet fri for mutasjonen” gir problemer i den praktiske gjennomføringen, da det vil bli mange lam som 
må kåres ”med forbehold” inntil prøveresultatet foreligger: 
 
Avlssjefen sendte derfor ut forslag om å endre punktet til å gjelde prøveværene som settes inn til 
avkomsgransking. Dette ble bifalt av de 6 medlemmene av avlsrådet som ga tilbakemelding. 
 
For å lette arbeidet med å avklare hvem som er under mistanke, er det for aktuelle værlam 
programmert ”en advarsel” som kommer fram på kåringsskjemaet og andre steder hvor informasjon 
om lammet vises i NSGs avlsdatabank (www.saueavl.nsg.no). 
 
Vedtak: 

1) Følgende tiltak vedtatt i sak 17/2012 trekkes tilbake: 
Et værlam som kan mistenkes for å være bærer ut fra kriteriene i forrige punkt, kan ikke 
kåres før værlammet selv er testet fri for mutasjonen. 
 

2) Følgende punkt legges til: 
”Et NKS eller kjøttsau værlam som kan mistenkes for å være bærer ut fra kriteriet ”mor 
eller far, eventuelt morfar eller farfar, er kjent bærer” kan ikke settes inn som prøvevær 
i ring/avlsbesetning før værlammet selv er testet fri for mutasjonen.” 
 

3) Kravet om at absolutt alle spæl-prøveværer skal testes før innsett, opprettholdes. 


