
 

 

Møte nr 4/2012 i Avlsrådet for sau 
 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Høyland, leder 
Roar Berglund, region Nord 
Kent Berg, region Midt  
Audun Nedrebø, region Vest 
Sven Reiersen, region Øst  
Finn Avdem, Nortura 
Morten Lindboe, KLF 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB 
 

Saksbehander 
og referent: 
 

 
Thor Blichfeldt 
 

 
Saken ble sendt ut på e-post til Avlsrådets medlemmer 4. oktober, med svarfrist 6. oktober. Alle 
medlemmene ga tilbakemelding. 

Sak 38/2012 Dispensasjon fra væreringsreglenes punkt om at 
ringene ikke skal selge værer over fylkesgrensen 

Væreringsreglene har følgende bestemmelse: 

 Paragraf 4 h) om ringens oppgaver: ”Ikke selge værer over fylkesgrensa.” 

 Paragraf 4 g) om medlemmets oppgaver: ”Ikke selge sau over fylkesgrensa, heller ikke av 
raser som ikke inngår i avlsarbeidet i regi av væreringen/væreholdslaget.” 

 
Vi har nå fått søknad om dispensasjon fra denne regelen fra 2 ringer: 

- 97 Telemark spælværring 
- 143 Kvinherrad-Ølen-Etne spælværring 

 
Bakgrunn: 

1. Mattilsynets første skisse til ny bekjempelsesforskrift som kom for 2-3 år siden, opphevet 
forbudet mot salg av værer over fylkesgrensa, og innførte i stedenfor Mattilsynets region som 
grense. 

2. Helsetjenesten for sau sin reaksjon på denne endringen var at de ønsket å kjempe imot den. 
Helsetjenesten anser fylkesgrensa som viktig i arbeidet med å hindre spredning av sykdom. 
Det gjelder ikke bare de som er omfattet av offentlig bekjempelse (mædi, skrapesjuke osv), 
men også spredning av parasitter, resistente bakterier osv. 

3. Søknaden fra ring 97 gjelder en generell dispensasjon for farga spæl 
4. Søknaden fra ring 143 gjelder farga spæl og en kvit spæl innen samme Mattilsynsdistrikt 

(omfatter kommuner sør i Hordaland og nord i Rogaland). 
5. Gir vi dispensasjon, må vi regne med at det kommer søknader fra ringbesetninger som har 

villsau, gammelnorsk sau, blæset sau osv. 
 
  

 

Referat 
5. oktober 2012 



Jeg har følgende alternativer til vedtak: 
1. Søknaden fra ring 97 Telemark om dispensasjon for salg av farga spælværer over 

fylkesgrensen  
a. innvilges 
b. innvilges ikke 

2. Søknaden fra ring 143 Kvinherrad-Ølen-Etne spælværring om dispensasjon for salg av farga 
spælværer over fylkesgrensen, men innen Mattilsynets distrikt som ringen tilhører,  

a. innvilges  
b. innvilges ikke 

3. Søknaden fra ring 143 Kvinherrad-Ølen-Etne spælværring om dispensasjon for salg av en 
avkomsgranska kvit spælvær over fylkesgrensen, men innen Mattilsynets distrikt som ringen 
tilhører,  

a. innvilges  
b. innvilges ikke 

 
Jeg ber Avlsrådet avgjøre hvordan vi skal stille oss til disse tre dispensasjonssøknadene. Gir vi 
dispensasjon fra væreringsreglene, er det selvsagt Mattilsynet som har det endelige ordet. 
 
Likebehandling tilsier at hvis vi innvilger søknadene vi nå har fått angående farga spæl, bør vi innvilge 
alle søknader som gjelder ”småraser”. Hvis vi ender opp med å gi dispenasjon, vil jeg i neste omgang 
foreslå at vi stryker væreringsregelen om forbud mot salg over fylkesgrensen. 
 
Avstemmingsresultatet 
 

Medlem 
Ring 97 – farga spæl Ring 143 – farga spæl Ring 143 – granska spæl 

Disp Ikke disp Disp Ikke disp Disp Ikke disp 

Høyland  X  X  X 

Reiersen  X  X X  

Nedrebø X  X  X  

Berg  X  X  X 

Berglund X  X  X  

Avdem X  X  X  

Lindboe  X  X  X 

Klemetsdal  X  X  X 

Sum 3 5 3 5 4 4 

 
Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Dermed innvilges ikke noen av de 3 søknadene. 
 
Vedtak: 
 

1. Søknaden fra ring 97 Telemark om dispensasjon for salg av farga spælværer over 
fylkesgrensen, innvilges ikke. 
 

2. Søknaden fra ring 143 Kvinherrad-Ølen-Etne spælværring om dispensasjon for salg av 
farga spælværer over fylkesgrensen, men innen Mattilsynets distrikt som ringen 
tilhører, innvilges ikke. 
 

3. Søknaden fra ring 143 Kvinherrad-Ølen-Etne spælværring om dispensasjon for salg av 
en avkomsgranska kvit spælvær over fylkesgrensen, men innen Mattilsynets distrikt 
som ringen tilhører, innvilges ikke. 


