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Rundskriv til væreringene februar 2006 
 

Tilskudd til væreringer 
Vedlagt følger oversikt over tilskudd til væreringene for 2005. Pengene blir utbetalt i dag, 
dessverre lenge etter årsskiftet. Dette beklager vi på det sterkeste!  
 
De ringene som har søkt om tilskudd for værer ut over de prøveværene som fikk offisiell 
indeks i oktober 2005 har fått et eget brev. Vi ønsker likevel å opplyse om følgende vedtak 
som ble gjort i Avlsrådet for sau 27. oktober 2005: 
 
”Avlsrådet utbetaler ikke tilskuddet hvis det er feil gjort av rådgiveren i Sauekontrollen som 
er årsaken til at en prøvevær ikke er berettiget til tilskudd. Eventuell økonomisk 
kompensasjon til ringen er et forhold mellom ringen og rådgiveren (eller hans arbeidsgiver).” 
 
I år blir det ikke delt ut tilskudd pr. innlagt prøveværdose. Istedenfor betaler Avlsrådet en 
støtte pr. innsatt prøvevær. Pelssauringen får heller ikke tilskudd for å mønstre lam. 
Tilskuddet pr. avkomsgranska prøvevær er på kr 1350,- pr. vær mens tilskuddet til de ringene 
som har levert ullfeller til vurdering på ullstasjon er i år kroner 2500,-.  
 
Dette rundskrivet sendes kun til lederen i ringen – husk å gi beskjed til kassereren. 
 

Registrering av værer brukt i ring 
I forrige rundskriv skrev vi at registrering av værer brukt i ring, med mer, skal bli 
internettbasert løsning, med registreringsfrist 31. januar 2006. Denne løsningen er dessverre 
ikke klar enda. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette i et senere skriv.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Sau og Geit 
 
 
Thor Blichfeldt – s -      Siv Heia Uldal  
Avlssjef       Rådgiver i saueavl 

Saksbehandler: Siv Heia Uldal 
Telefon: (+47) 23084773 / 41412799 
E-post: siv.uldal@nsg.no 
Vår referanse:  
Deres referanse: 
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