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1 Verktøy på Internett 
Vi lager nå nyttige verktøy på Internett som skal støtte ringen i arbeidet. Noen lages av Sauekontrollen 
og ligger på deres server, andre lages av NSG og ligger på vår server. 
 

1.1 NSGs avlsdatabank 
Adressen til vår avlsdatabank er www.avl.nsg.no 
 
Ringen har fått tildelt et produsentnr og passord som kan brukes ved innlogging. Men det er like greit å 
bruke produsentnr (10 siffer) for den oppgitte kontaktpersonen, lederen eller styremedlemmet i ringen 
og passordet som hører til. Passordet er Landbrukets felles passord som du bruker på KSL, Gildes 
slakteweb osv. 
 
En representant for ringen må nå gå inn og kontrollere opplysningene som ligger om ringen. 
 
Basisopplysninger om ringen 
Sjekk navn på ringen, organisasjonsnr, bankkonto osv. 
 
Legg inn kontaktperson. Denne må ha e-postadresse og lese e-posten regelmessig, og har 
ansvaret for å distribuere informasjonen fra NSG videre til de andre som skal ha den, styret og 
medlemmene. 
 
Registrer styreleder i ringen. Styremedlemmer kan også registreres, men dette er frivillig. 
 
Medlemmene i ringen 
Sjekk at alle medlemmene i ringen er kommet med. Ta bort de som har falt fra. Er ikke medlemslista 
korrekt, mister ringen informasjon fra medlemmene som mangler. 
 
Vi kontrollerer medlemslista i ringen mot Sauekontrollens medlemsregister. Vær spesielt oppmerksom 
på medlemmer som er merket med ”Ikke medlem i sauekontrollen” og de som har 0 sauer i kontrollen. 
Dette må du ta opp med Sauekontrollen, ikke oss.  
 
Vi henter inn nytt register fra Sauekontrollen ca 1 gang i uka. Når Sauekontrollens medlemsregister 
inneholder korrekte opplysninger kan du rette opp ringens medlemsregister i avlsdatabanken. 
 
Får du problemer her, send oss en e-post på saueavl@nsg.no 
 
Værene i ringen 
Sjekk at alle årets prøveværer er kommet med. Ligger de ikke på lista, får de ikke beregnet noen 
indeks denne høsten. 
 
Sjekk også at ringens eliteværer i naturlig paring er oppgitt. Det bruker vi i kontrollister over 
innrapportert far (se seinere). 

1.2 Sauekontrollen 
Adressen til Sauekontrollens Internettrapporter er: 
www.animalia.no >Sauekontrollen >Internettrapporter. Velg så ”Logg inn” 
Mangler du brukernavn/passord, eller er du ikke registrert som ansvarlig for ringen, kontakt 
Sauekontrollen på e-post brukerstotte@animalia.no  
 
Animalia er det nye navnet på Fagsenteret for kjøtt. 
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Opptellingslister 
Sauekontrollen vil lage lister som NSG tidligere sendte ut på papir: 

� Opptelling av merka, slepte, høstveide og slakta lam per medlem 
Lista brukes for å kontrollere at opplysningene kommer inn til Sauekontrollen. Du må sjekke at 
våropplysningene er på plass, og du må følge med på at høstvekter og slaktevekter kommer 
inn i tide til indekskjøringene i høst. 
Denne rapporten er på plass hos Sauekontrollen allerede, og vil bare undergå små 
forandringer. 

� Opptelling av merka, slepte, høstveide og slakta lam per far 
Fedrene kategoriseres som prøvevær, elitevær, seminvær osv. 
Lista brukes for å sjekke om det er brukt riktig farnummer i den enkelte besetningen. 
Denne rapporten kommer om en ukes tid. 

 
Kåringskandidater 
Du finner nå 2 lister: 

� Kåringskandidater hos det enkelte medlemmet.  
Lister de 15 % beste værlamma på O-indeks innen buskapen 

� Kåringskandidater per far 
Lister de 15 % beste værlamma på O-indeks for hele ringen samlet. 
Fordeler så disse på de ulike fedrene som er representert 

 
Bruk listene for å få oversikt over aktuelt materiale hos det enkelte medlemmet som bør stilles til 
kåring, og for å få oversikt over hva som bør settes inn i ringen som prøvevær etter den enkelte far. 
 

2 Innrapportering av data og indekskjøringene 

2.1 Augustindeksen 
De korrekte augustindeksene for værene etter omkjøringen tidlig i august, finner du på 
www.avl.nsg.no . Her vil vi i løpet av høsten forbedre oppslagsmulighetene, slik at ringen kan få ut 
indeksene for sine granska værer per årgang. 
 
De korrigerte søye- og lamindeksene er også lagt inn i Sauekontrollen sentralt og lokalt. 
 
Søyeindeksene og lamindeksene etter omkjøringen kan hentes fra Sauekontrollens Internett-
rapporter. Dette må den enkelte ta ut for seg selv, det er ikke en ringrapport. 
 
Det er de korrigerte indeksene for årets lam som vil bli brukt ved kåring. 

2.2 Oktoberindeksene, 3 kjøringer 
Vi vil i år beregne oktoberindekser 3 ganger. 
 

Kjøring Slaktefrist Sauekontrollfrist Offentliggjøring 

1 Fredag 
29. september 

Torsdag 
5. oktober 

Onsdag 
11. oktober 

2 Fredag  
13. oktober 

Torsdag 
19. oktober 

Onsdag 
25. oktober 

3 Fredag  
27. oktober 

Torsdag  
2. november 

Onsdag  
8. november 

 
I hver kjøring vil vi beregne væreindekser, søyeindekser og lamindekser for hele landet. 
 
De 2 første kjøringene er for å hjelpe ringene som starter paringssesongen tidlig, og som derfor må 
velge ut årets prøveværer og eliteværer før den endelige indeksen foreligger. Disse indeksene er ikke 
offisielle indekser og vil bli erstattet så fort nye indekser foreligger. 
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Det er den siste kjøringen som vil bli den offisielle oktoberindeksen for i år. Den gir grunnlag for 
utbetaling til ringene for granska værer, for prisen på seminværene vi tar inn, prisen på sæddosene 
osv. 

2.3 Endring av produsentnummer 
Produsentnr i Sauekontrollen må ikke endres i perioden 1. oktober – 15. november. 
En endring i denne perioden vil føre til problemer med manglende samsvar 
Slaktedata ↔ Sauekontrollen og Sauekontrollen ↔ Avsldatabanken NSG. 
 
Endres produsentnummer på et ringmedlem, så husk at dette også må endres i ringens 
medlemsregister på www.avl.nsg.no . Det må alltid være samsvar mellom produsentnummeret i 
Sauekontrollen og Avlsdatabanken. 

2.4 Retting av feil i avlsdatabanken 
Følgende må være korrekt seinest 29. september: 

� Arets prøveværer 
� Medlemmer i ringen 

Rettes av ringen selv på www.avl.nsg.no . 

2.5 Våropplysningene 
Lammetall og andre våropplysninger bør være rapportert inn allerede. Er ikke det tilfellet, så ta det 
omgående, slik at eventuelle feil kan bli rettet i tide. Våropplysningene må være inne i Sauekontrollen  

� seinest torsdag 7. september for at PC-kåringsfilene skal være korrekte 
� seinest 5. oktober for å bli med på første indekskjøring 

2.6 Høstopplysningene/høstvektene 
Det er en stor fordel om høstvektene er inne i Sauekontrollen allerede ved første indekskjøring slik at 
vi kan beregne morsevneindeksen på best mulig grunnlag allerede ved første indekskjøring.  
Prøv derfor å overholde fristen 5. oktober. 
 
Høstvektene må være inne seinest når slakteopplysningene foreligger. 
 
Feil i høstopplysninger og slaktopplysninger rettes fortløpende. 

2.7 Søyeindekslistene på papir 
Søyeindekslistene sendes på papir til det enkelte medlemmet i Sauekontrollen som tidligere år. 
 
Rådgiveren kan velge hvilken kjøring som skal legges til grunn for listene til sine medlemmer. Første 
kjøring vil gi for få opplysninger til å beregne tilstrekkelig sikre indekser, så den er vel lite aktuell? Om 
andre eller tredje kjøring skal brukes, må rådgiveren bli enig med sine produsenter om.  
 

3 Kåring 2006 

3.1 Nye kåringsregler 

Avlsrådet har 25.08.06 vedtatt nye regler for kåring av værlam som skal brukes ved kåring denne 
høsten. Det innebærer en del endringer: 

� Minstekrav til sum kåringspoeng er 145 
� Minstekrav til lammets egen O-indeks (lamindeks) er 105  
� Minstekrav til vektavvik er 2 kg for alle raser  
� 1 kg i vektavvik gir 0,5 poeng i sum kåringspoeng  
� Karakterskalaen for ullmengde, ullkvalitet, eksteriør og bein utvides til å gå fra 5 til 10, med 6 

som minstekrav for å bli kåra 
� Det generelle minstekravet til kvaliteten på ullfellen er klasse 1 i Norsk Ullstandard (C1/F1)  
� Minstekrav til lengde på ulla er 7 cm for crossbred og 15 cm for spælsau  



 
 

Rundskriv nr 3/2006 til væreringene 
Side 5 av 7 

� Kvit spælsau og farga spælsau skal skilles med egne rasekoder, henholdsvis rasekode 4 og 
rasekode 21. Spælsau med farga fell må kodes om til rasekode 21 for å kunne kåres. 

� Buskaper som har importert levende småfe kan møte på kåringssjå tidligst 18 måneder etter 
at importen fant sted. Buskaper som har dyr som stammer fra slike flokker, kan heller ikke 
delta på kåringssjået før 18 måneder etter importen. 

� Værlam fra buskaper som også har geit, og der geiteflokken ikke er dokumentert fri fra CAE, 
kan ikke lenger stilles til kåring. Det samme gjelder sauebuskaper som fôrer med geitemelk fra 
slike geiteflokker. 

 
Avlsrådet vedtok den 29. august å gi en generell dispensasjon fra punktet om CAE denne høsten da 
det ville grepet sterkt inn i avlsarbeidet i enkelte ringer og bruksbuskaper. Kravet vil gjelde fullt ut fra 
høsten 2007. 
 
Avlsrådet har også vedtatt en dommerinstruks for dømming av ullkvalitet. 
 
Kåringsreglene og dommerinstruksen finner du på NSGs web, www.nsg.no >Sau >Avl >Kåring 

3.2 Nye korrigeringsfaktorer for høstvekt 
Korrigeringsfaktorene for høstvekt er endret. De ble publisert i Sau og Geit nr 1/2006 side 28. 

3.3 PC-kåringsprogrammet 
Per Lindholt er i full gang med å tilpasse PC-kåringsprogrammet til de nye kåringsreglene og 
dommerinstruksen. Programmet vil bli ferdig til det første kåringssjået som så langt vi vet, holdes 14. 
september. Avlsutvalgene i fylkene vil få nærmere informasjon om PC-kåringsprogrammet og hvordan 
PC-kårerene skal få tak i programmet og dataene for lammene i fylket. 
 

4 Ullfeller av potensielle prøveværer til ullstasjonen 
Ullstasjonene blir mer sentrale i avlsarbeidet med ullkvalitet og ullmengde. I år skal alle ringer sende 
inn ullfellene av de kåra lammene som er kandidater til å bli prøveværer. Ullfellene sendes til den 
stasjonen som ringen naturlig sogner til. Ta kontakt med ullstasjonen for å avtale innsendingen. 
 
Det skal sendes inn feller fra inntil 50 % flere lam enn det som er tenkt satt inn i ringen. Da vil det være 
mulig å selektere blant kandidatene etter at bedømmelsen foreligger, og det er en forutsetning for at 
tiltaket skal forsvare innsatsen som kreves både av ringene og ikke minst ullstasjonene. 
 
Hele fellen skal sendes inn, også den frasorterte ulla, da det er hele fellen som skal inngå i vekta av 
fellen (ullmengde). 
 
En ullprøve fra krysset skal legges i en egen konvolutt merket med ringens nr, værens kåringsnr og 
klippedato. Ullstasjonen har dermed mulighet for å vurdere ulla der kåringsdommeren har foretatt sin 
vurdering. Ringene skaffer selv konvolutt, en vanlig C5-konvolutt (halvt A4-ark) vil passe bra. 
 
Fellen skal følges av kopi av kåringsskjemaet. Dette kan legges sammen med ullprøven fra krysset 
under forutsetning av at denne er tørr og ikke for feit. 
 
Kåringskjema og ullprøven legges sammen med fellen. 
 
Fellene sendes inn så snart lamma er klipt. Fellen må leveres til ullstasjonen minst 14 dager før 
ringen trenger resultatet for å foreta den siste utvelgelsen av årets prøveværer.  
Siste frist for levering er 20. oktober. 
 
Ullstasjonene vil sende resultatet til NSG som puncher dem fortløpende. Ringene henter ut 
resultatene fra NSGs avlsweb. 
 
Ringen vil få oppgjør for alle fellene, og må organisere og koste inntransport selv. Ringen sørger om 
nødvendig for oppgjør med eierne av de aktuelle lamma. 
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Høsten 2007 vil vi betale 125 kr i tilskudd til alle granska værer som har fått ullfellen bedømt på 
ullstasjonen. 
 
For å repetere og summere opp ringens oppgaver: 

� Send inn ullfellene fra inntil 50 % flere prøveværskandidater enn det som skal settes 
inn som prøveværer 

� Send inn hele fellen, også den frasorterte ulla 
� Legg ved en ullprøve fra krysset i en egen konvolutt merket med ringnr, kåringsnr og 

klippedato 
� Legg ved kopi av kåringsbeviset, gjerne i samme konvolutt som ullprøven 
� Ullprøven og kåringsskjemaet legges sammen med ullfellen 
� Send ullfellene til nærmeste ullstasjon, og avtal direkte med dem om innsendingen 
� Send inn ullfellene snarest og minst 14 dager før resultatet må foreligge, seinest 

20. oktober 
 

5 Ikke spælullprøver til ull-labben på Ås lenger 
Avlsrådet har vedtatt at tiltaket med å bedømme spælulla ved ull-labben på Ås skal opphøre fra og 
med denne høsten. Bedømmingen ved kåring og på ullstasjonen vil gi tilstrekkelig informasjon til å få 
framgang for de viktigste kvalitetskriteriene for spælull. 
 

6 Kvalitetsgrense for granska værer høsten 2006 
Fastsatt av Avlsrådet 15. august 2006, sak 41/06. 
 

Værer som ikke oppnår  
� minst 115 poeng i O-indeks, eller 
� minst 110 poeng i O-indeks og minst 115 poeng i S-indeks 
skal slaktes. 

 
Dette gjelder for alle værer som er i ringens eie, ikke bare siste årgangen. 
 
Regionutvalget kan dispensere fra slaktekravet i enkelttilfeller. 
 

7 Veiledende priser for granska værer høsten 2006 

7.1 Kåra værlam 
Grunnpris: 1900 kr 
Tillegg for hvert poeng over 145 i sum kåringspoeng: 15 kr 

7.2 Granska værer 
Den offisielle indeksen fra tredje indekskjøring legges til grunn for prisberegningen. 
 
Grunnpris: 2500 kr 
 
Indekstillegg: 
- for hvert poeng over 115 i O-indeks: 150 kr, eller  
- for hvert poeng over 115 i S-indeks: 100 kr 
  
Prisen for væren beregnes som både som O-indeksvær og som S-indeksvær, og settes til den 
høyeste av de to. 
 
Nedskriving for alder: Fratrekk på 1000 kr per år væren er over 3 år. Ikke nedskriving til under 
grunnpris. 
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7.3 Seminværtillegg 
NSG Semin betaler et seminværtillegg på 1500 kr per vær i tillegg til prisen som granska vær. 
 
Dette skal dekke: 

� Veterinærkostnader til blodprøvetaking og helseattest for væren 
� ”Plunder og heft” i forbindelse med inntaket av væren 
� Tillegg for seminkvalitet 
 

8 Bestilling av ID-bøker 
Ringene må bestille det antall ID-bøker de trenger.  
 
Send bestillingen på e-post til saueavl@nsg.no 
 
Før opp hvilken ring det gjelder, hvem som skal motta bøkene (fullt navn og postadresse), samt antall 
bøker. 
 

9 Saker under arbeid 

9.1 Nytt regelverk for væreringer og væreholdslag 
Avlsrådet arbeider med nye regler for væreringene. Disse er tenkt vedtatt på neste møte i Avlsrådet i 
uke 38 (18.-22. august). Så snart de er vedtatt, vil vi sende et eget rundskriv om dem til ringene. 

9.2 Dele spælen i 2 avlspopulasjoner, kvit og farga? 
Ringene har kunnet sette inn både kvit og farga spæl til gransking. Avlsrådet ønsker en avklaring om 
hvordan dette skal være framover. Alternativet er at den aktive avlspopulasjonen skal være kvit. 
Denne saken vil bli sendt på høring til spælringene om noen få dager. 

9.3 Retningslinjer for årets innsett av prøveværer og for paringssesongen 
Vi vil utarbeide retningslinjer som gir utfyllende bestemmelser og anbefalinger. Disse vil også bli 
fastsatt på Avlsrådsmøtet om et par uker. 
 

10 Hva savner du informasjon om? 
Vi ønsker å holde ringene godt informert om det som foregår, og om den faglige bakgrunnen for ulike 
aktiviteter og vedtak. 
 
Har du tips til ting som vi bør informere bedre om, send dem på e-post til saueavl@nsg.no 
 


