
 
 

Oslo, 18. oktober 2007 

Semin i væreringene høsten 2007 
 
Semin er viktig i avlsarbeidet: 

• Ringen får gode prøveværskandidater neste høst 

• Semin lager genetiske bånd mellom besetninger og ringer, og dermed mer pålitelige 
avlsverdier 

 
Krav til seminbruk 
Høsten 2007 må alle ringene bruke minst 5 % semin, helst 10 %. Kravet gjelder per avdeling der 
ringen består av flere avdelinger. Hvis enkelte medlemmer reserverer seg mot å inseminere, må andre 
medlemmer i ringen/avdelingen inseminere mer for å fylle seminkravet. 
 
Ringer/avdelinger som gransker få værer må bruke mer semin enn minstekravet. Antall prøveværer 
gangerseminprosenten skal bli lik 1 eller større. Eksempel: 5 prøveværer krever minst 20 % semin, 10 
prøveværer krever minst 10 % semin, og først ved 20 prøveværer kan seminandelen være nede på 
mistekravet 5 %. 
 
Ingen semineliteværliste 
Høsten 2007 lager vi ingen semineliteværliste. For det første ønsker vi at alle seminværene skal få 
granska sønner etter seg, og for det andre har vi tillit til at ringene gjør kloke beslutninger når de 
velger seminværer. Bruk først og fremst årets nye seminværer, og spre seminbruken på mange av 
dem. 
 
Sesongen 2008/09 vil vi gi granskingstilskott til alle innsatte prøveværer med seminfar så lenge de er 
etter en far som ikke er nevnt nedenfor. Det blir ikke gitt noe ekstra seminværtilskott.  
 
Noen få seminværer vil bli så etterspurt at vi forbeholder dem for væreringene. For å fordele sæden 
mest mulig rettferdig mellom ringene, vil vi ikke dele ut mer enn 2 doser per 100 sau i 
ringen/avdelingen. Hvilke værer som det blir begrensninger på, presenteres på www.nsgsemin.no 
 
Kontroll med innavlen 
En riktig forvaltning av seminværene er det viktigste tiltaket for å holde innavlsøkningen innenfor 
akseptable bærekraftige rammer. Et av tiltaka er å ikke granske for mange værer etter en enkelt far. 
Målet vårt er at en NKS-vær ikke skal ha mer enn 100 granska sønner, og en spælvær ikke mer enn 
20. De mest brukte seminværene vil derfor få fylt opp kvoten sin allerede etter et år i semin.  
 
Ikke granskingstilskott til sønner etter disse 
Prøveværer granska 2008/09 må ikke ha en av følgende værer som far hvis de skal få 
granskingstilskott. 

Norsk kvit sau (NKS) Spælsau 
Alle værer født 2000 og tidligere Alle værer født 2000 og tidligere 

200126549 BRAUTE 200170419 HEKK BREMBU 

200240658 HÅBJØRN 200313739 KAVAL 

200280236 SAKARIAS  

200327021 GULLBALDER  

200375532 DALAKAR  

200380115 SOSKI  

200470024 RAMBO3 SKISTAD  

200480410 LUR  
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