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1 Krav til størrelse på ringen/avdelingen 
De nye reglene for væreringene inneholder ikke lenger noe krav til størrelsen på ringen. Det er altså 
ikke lenger noe minstekrav om 600 søyer og 12 prøveværer. 
 
Vi har innført begrepet ”avdeling” innen en ring. En avdeling er de medlemmene innen en ring som går 
sammen om å granske et gitt antall prøveværer. Her har vi satt krav til størrelse, og disse er mye 
lavere enn de gamle kravene. 
 
Avdelingen må bestå av minst 3 medlemmer, og den må granske minst 5 prøveværer. 
 
Jo mindre avdelingen er, jo viktigere er det at det brukes mye semin. Dette gir gode genetiske bånd 
mellom buskapene i avdelingen og resten av avlsbuskapene, en forutsetning for å beregne sikre 
indekser. Og det gjør ringen mer uavhengig av egne eliteværer, for her vil kvaliteten lett variare mye 
fra år til år når det granskes så få. 
 
Formel for krav til seminbruk: [ Seminprosenten * antall prøveværer ] >= 1 
 
På ”norsk” blir dette: Seminprosenten gange med antall prøveværer må være større eller lik 1. 
 
Dette betyr at med 5 prøveværer skal seminprosenten være minst 20 %, og med 10 prøveværer minst 
10 % semin. Først når avdelingen har 20 prøveværer, kan seminprosenten være nede på 5 % som er 
minimum uansett størrelse. 

2 Bruksdyrkrysning i store flokker 
Se vedtak i Avlsrådet sak 20/06. 
 
Det er ikke lenger et absolutt krav at alle søyene innen den aktuelle rasen skal stilles til rådighet for 
ringen. I flokker med mer enn 50 søyer, kan deler av flokken brukes til brukdyrkrysning. 
 

� Hvis besetningen har inntil 50 søyer innen den aktuelle rasegruppen, skal alle søyer stilles til 
disposisjon for ringen.  

� Hvis besetningen har over 50 søyer innen den aktuelle rasegruppen, må minst 50 % av 
søyene som går ut over 50 stilles til rådighet for ringen, i tillegg til de 50 første. 
Formelen blir: Søyer til ringen = 50 søyer + [søyer i flokken – 50] * 50 % 

� Søyene som holdes utenom ringarbeidet skal være blant den dårligste halvdelen av søyene i 
flokken, vurdert ut fra O-indeksen. 

 
Her er noen konkrete regneeksempler: 

Søyer i flokken Søyer til bruksdyrkrysning 
50 0 (0 %) 
100 25 (25 %) 
150 50 (33 %) 
200 75 (38 %) 
300 125 (42 %) 
400 175 (44 %) 

 
Bruksdyrkrysning kan i denne sammehengen være en kjøttvær. Dette gjelder både i NKS-besetninger 
og spælbesetninger. 
 
Værene som brukes i bruksdyrkrysning 

� Skal rekrutteres fra besetningen som skal bruke den, eller fra et annet medlem i avlsgruppa. 
Det kan ikke tas inn en vær utenfra avlsgruppa til formålet. 

� Skal ikke føres opp blant de værene som ringen setter inn til gransking. 



 

 
Rundskriv nr 4/06 til væreringene 

Side 3 av 7 

3 Avlsbesetning både for NSG og Gilde Norsk Kjøtt 
Se vedtak i Avlsrådet sak 52/06. 
 
1. Styret i ringen må godkjenne at en besetning som har blitt Nor-X avlsbesetning skal kunne 

fortsette som ringmedlem. 
2. En besetning som deltar både som ringbesetning og Nor-X-besetning må ikke rekruttere værer 

utenom avlsgruppa den tilhører i NKS-avlen. 
3. En ringbesetning som ønsker å være avlsbesetning for Gilde Norsk Kjøtt, kan disponere inntil 

halvparten av søyene sine til Nor-X-avl. 
4. Ved oppstarten som Nor-X-besetning skal søyene som disponeres for Nor-X-avl komme fra den 

dårligste halvdelen av NKS-søyene i flokken, vurdert ut fra O-indeks. Disse søyene skal kodes om 
til Nor-X (rasekode 20). Seinere kan det ikke kodes om søyer fra NKS til Nor-X eller omvendt. 

4 Avlsmål og avlstiltak for farge på fellen hos spælsau 
Se vedtak i Avlsrådet sak 49/06. Konklusjonene ble: 
 
1. Avlsmålet for spælsauen er en kvit ullfell.  
2. Avlsrådet gir ikke granskingstilskott for spælværer som sjøl er farga. Dette gjelder fra og med 

innsettet av prøveværer 2006. 
3. Fra og med avlssesongen 2007 skal ringene ikke bruke farga elitevær. 

5 Eliteparingene 

5.1 Eliteparingsprosenten 

Eliteparinger er paringer med ringens egne eliteværer og insemineringer med semineliteværene. 
 
Høsten 2006 gjelder følgende krav til andel eliteparinger (Avlsrådet, sak 22/06): 

� NKS:  Maksimum 35 % 
� Spæl:  Maksimum 30 % 
� Sjeviot: Maksimum 25 % 

 
Eliteparingsprosenten er redusert for spæl og sjeviot. Dette bidrar til flere granska prøveværer og 
større seleksjonsdifferanse ved utvalg av eliteværene, og dermed større avlsframgang totalt sett. 

5.2 Naturlig paring 

Det er eliteværene som har vært brukt i naturlig paring de siste årene, som i stor grad bestemmer 
indeksnivået på søyene i ringen. I noen ringer har de organisert seg slik at de har kunnet velge ut 
noen få eliteværer av god kvalitet hvert år, og så har de brukt mye tid og penger på å kjøre disse rundt 
til medlemmene. Dette gir resultater. 
 
Andre ringer ser ut til å ha som mål å plassere ut en elitevær til omtrent alle medlemmene. Da har 
ringen behov for mange eliteværer, og kvaliteten på dem blir deretter. 

5.3 Semin 

Avlsrådet vedtok i sak 22/06 at i paringssesongen 2006 skal alle NKS- og spælringer bruke minst 5 % 
semin regnet av totalt antall paringer i ringen. Seminværene skal være blant de værene Avlsrådet har 
satt opp som årets semineliteværer. 
 
Men det er ikke likegyldig hvordan disse sæddosene brukes.  
 

Sæd fra semineliteværene skal brukes på de aller, aller beste søyene. 
 
Mange ringer har et godt system for daglig transport av eliteværene i naturlig paring. Er det aktuelt å 
skaffe en sæddunk med elitesæd og ta med denne på den samme transporten? Det vil da være en 
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stor fordel om sjåføren har gått inseminørkurs og fått tillatelse til naboinseminering. På den måten kan 
alle ringens medlemmer få tilgang til semin. 
 
Vi anbefaler ringene å bruke mer semin enn minimumskravet på 5 %. Det vil gi et bedre tilfang av 
gode prøveværer neste år, og det vil gi bedre søyelam til påsett. 

5.4 Eliteparinger for å lage neste års prøveværer 

Alle medlemmene i ringen bør legge ekstra arbeid i å få fram gode kandidater til neste års 
prøveværer. 
 

� Finn de 10 % beste søyene i besetningen  
� Inseminer dem eller bedekk dem med den/de aller beste eliteværene i ringen 
� Still værlamma fra disse bedekningene til kåring 

 
Her ligger nøkkelen til stor avlsmessig framgang, både for landet og for ringen. 

6 Krav til en prøvevær for å få beregnet indeks høsten 2007 
Se vedtak i Avlsrådet sak 20/06. 
 
Høsten 2007 gjelder følgende krav til avkomsgruppa for at prøveværen skal få beregnet indeks. 

� NKS:   Minimum 30 høstvekter / 15 slaktevekter 
� Spæl:   Minimum 25 høstvekter / 15 slaktevekter 
� Sjeviot: Minimum 15 høstvekter / 10 slaktevekter 

 
Vi setter også krav til fordeling på avkommene. 

� Væren skal ha avkom i minst 3 besetninger 
� Ingen besetning må ha mer enn 60 % av avkommene i avkomsgruppa 

 
Antall avkom ved siste indeksberegning om høsten (rundt månedsskiftet oktober/november) danner 
grunnlag for utbetaling av tilskott. 

7 Innsett av prøveværer høsten 2006 

7.1 Hvem har ansvaret for innsettet? 

Se de nye væreringsreglene vedtatt 18.09.06. 
 
Styret i ringen er ansvarlig for innsettet av prøveværer som skal være i samsvar med retningslinjer gitt 
av Avlsrådet for sau og Regionutvalget. 

7.2 Antall prøveværer som ringen har kapasitet til 

7.2.1 Antall avkom for å få beregnet indeks høsten 2007 

Se punkt 6 i dette rundskrivet. 
 
Innen spæl og ikke minst innen sjeviot bør disse nye reglene føre til at det settes inn flere 
prøveværer enn tidligere. Dette vil øke den avlsmessige framgangen, da det vil være flere værer å 
velge blant når eliteværene skal plukkes ut. Økt seleksjonstyrke mer enn oppveier den reduserte 
sikkerheten på indeksen som skyldes mindre avkomsgrupper. 

7.2.2 Eliteparingsprosenten 

Se punkt 5.1 i dette rundskrivet.  
 
Eliteparingsprosenten er redusert for spæl og sjeviot. Dette gir plass for flere prøveværer. 



 

 
Rundskriv nr 4/06 til væreringene 

Side 5 av 7 

7.2.3 Bruksdyrkrysning i store flokker 

Se punkt 2 i dette rundskrivet. 
 
Styret i ringen må skaffe seg oversikt over i hvilken grad medlemmene har ønske og anledning til å 
drive med bruksdyrkrysning, da dette vil redusere kapasiteten for gransking av prøveværer. 

7.3 Kriterier for utvalg av prøveværene 

7.3.1 O-kåra 

Prøveværene som settes inn til gransking i ring, skal være O-kåra. Det er ikke anledning til å sette inn 
kjøttkåra værer til gransking (Avlsrådet, sak 25/05). 

7.3.2 Utvalg etter ”Sum kåringspoeng” 

Se vedtak i Avlsrådet sak 55/06. 
 
Det kåra lammets O-indeks er det aller viktigste kriteriet for utvalget, da denne omfatter de fleste og 
viktigste egenskapene i avlsmålet.  
 
Gjennom kåringa har vi i tillegg sørget for at lammet er over gjennomsnittet når det gjelder egen 
tilvekst, at det har en funksjonell kropp og gode bein som avlsvær og far til neste generasjon, og at 
ullkvalitet og ullmengde holder mål. 
 
En vær som er kåra holder tilstrekkelig kvalitet for alle egenskapene som inngår i sum kåringspoeng, 
og det bør ikke settes strengere minstekrav enn kåringskravene til for eksempel ullkvalitet, bein osv. 
 
Vi anbefaler at ringen legger sum kåringspoeng til grunn for utvalget av prøveværer. I tillegg 
må innsettet etter en enkelt far begrenses (se nedenfor). 
 
Ringen må ikke bruke som kriterium at alle medlemmene i ringen skal få sette inn et lam hver til 
gransking. En slik regel gir vanligvis en vesentlig svekkelse av kvaliteten på de innsatte prøveværene. 

7.3.3 Sønner etter lokale eliteværer 

Vi ser gjerne at det settes inn sønner etter lokale eliteværer. Noen av dem holder ”eminkvalitet”, andre 
ligger like under. Får vi granska sønner etter disse, så vil generasjonsintervallet bli lavt. Et kort 
generasjonsintervall er også viktig for å få stor framgang per år. Ringer med et godt nivå på de lokale 
eliteværene vil ha mange gode prøveværskanditer etter dem, og bør kunne sette inn omkring 
halvparten av prøveværene etter lokale eliteværer. 
 
Den enkelte ring kan gjennom semin hente avlsmateriale utenfra, og trenger av den grunn ikke være 
så oppptatt av å ta vare på alle værelinjene i egen ring for å hindre innavl i ringen.  
 
Prøveværer som settes inn for å ta vare på ”sjeldent blod” og der den faren har en lav indeks, når som 
regel ikke opp på O-indeks etter gransking. Det er derfor sløsing med ringens ressurser å granske 
slike værer. 

7.3.4 Tiltak for å unngå ukontrollert innavlsøkning 

For NKS og spæl er vi nå over i en avlsmodell der semin spiller en sentral rolle. De aller viktigste 
tiltakene for å sikre seg mot for stor økning i innavlen er knyttet til seminværene: 

� Ikke bruke for mange sæddoser av en seminvær i ringene 
� Ikke sette inn for mange sønner av en seminvær til gransking 
� Ikke ta inn for mange sønner av en seminvær til semin 

 
Alle disse 3 trinnene må styres sentralt fra skal vi klare å holde kontroll på innavlen. 
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7.3.5 Seminsønner høsten 2006 

Høsten 2005 gjorde vi et første forsøk på å sikre oss at ikke noen få seminværer får alt for mange 
sønner i gransking i år (Avlsrådet, sak 19/05. Gjelder NKS og spæl, ikke sjeviot). 

� Ringene må styre innsettet av prøveværer slik at det ikke settes inn mer enn 2 sønner per 
seminvær og maksimum 4 sønner per lokal elitevær for NKS. For spæl er antall sønner 
maks 4 både for seminværer og lokale værer. Dersom en ring ønsker å søke om unntak fra 
denne. regelen, må det sendes søknad til Avlsutvalget i fylket. (Denne oppgaven er nå 
overtatt av Regionutvalget.) 

� Granska prøveværer som er etter de eliteseminværene Avlsrådet velger ut, gis et 
granskingstilskott som er 300 kr høyere per dyr enn for andre granska værer. 

 
På lista over semineliteværer høsten 2005 gjorde vi oppmerksom på at det ville bli ytterligere 
begrensninger i antall innsatte etter Sakarias. Her har vi nå vedtatt følgende: 
 

� Ringen kan sette inn kun 1 sønn til gransking etter Sakarias  
 
Vi ber innstendig om at ringene følger opp begrensningen i antall sønner per far. Følges ikke dette, så 
er det en sløsing med fellesskapets ressurser, og vi kan få et innavlsproblem.  
 
Ringene har ”frihet under ansvar” når det gjelder innsettet av prøveværer. Ønsker dere å sette 
inn flere sønner etter noen av semineliteværer enn vedtatte retningslinjer tilsier, så søk Regionutvalget 
om dispensasjon. Innvilges dispensasjonen får dere 300 kr ekstra også for disse værene. 
 
Innsett utenom retningslinjene for semineliteværsønner, inklusive værer som ringen ikke får disp for, 
vil høsten 2007 få beregnet indeks og være berettiget til vanlig granskingstilskott. Konsekvensen av å 
ikke følge årets retningslinjer er altså ikke stor. 
 
Erfaringene fra årets innsett vil fortelle oss om vi også neste år kan gi ringene like stor frihet i 
innsettet. 

7.3.6 Tilskott etter kvalitet 

Vi minner om at Avlrådet i sak 26/06 har vedtatt at vi heretter skal gi tilskott til prøveværene ikke bare 
som et fast kronebeløp per vær, men også ut fra hvilken indeks væren får. 

”Det innføres et tillegg for indekspoeng over 100 på kr 10 per poeng for prøveværer som 
granskes i sesongen 2005/2006. Dette tillegget trappes opp med kr 10 per poeng og år de 
neste årene opp til kr 50.” 

 
Sesongen 2006/2007 er altså kvalitetstillegget 20 kr per indekspoeng over 100. Mer enn noen gang er 
det viktig å sette inn de prøveværene som har størst sjanse for å få god O-indeks som granska vær. 

8 Styring av neste års innsett av prøveværer 
Vi vil prøve å styre innsettet av neste års prøveværer på en annen måte enn vi har gjort i år. 
 

� Seminværene vil stå på seminelista bare første året de er inne til semin 
� Ringen/avdelingen får kvote i forhold til søyetallet på de mest populære semineliteværene  

 
Detaljene kommer sammen med årets semineliteliste som publiserer rett før seminsesongen starter. 
 
Gjennom dette håper vi at det høsten 2007 ikke blir satt inn for mange prøveværer etter de mest 
populære eliteværene. 
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9 Indeksberegningene høsten 2006 
Vi minner om tidsplanen denne høsten: 
 

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 
 
Værene må oppfylle kravet til 30 høstvekter/15 slaktevekter for å få publisert indeks. Dette gjelder alle 
kjøringene. 
 
Følg med på Sauekontrollens Internett-rapporter for å se hvordan det går med avkomsgruppa. 
 

10 Nye væreringsregler 
Væreringsreglene er revidert. De er lagt ved dette rundskrivet. 


