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Rundskriv nr 1/2007 til væreringene 

1 Innledning 
Gjennom ringanalysen ser vi hvilke ringer som lykkes år etter år. Disse har noen fellestrekk: 

• Få og gode eliteværer  

• Kjørerute som bringer eliteværene rundt til alle medlemmene hver dag. Sjåføren foretar 
eliteparingen hvis brukeren ikke er tilstede. 

• Gratis semin, strategisk brukt på de aller, aller beste søyene 

• Paringspenger for å finansiere kjøreruta og semin 
 
Jeg er imponert over innsatsen som legges ned, og det gjennomtenkte opplegget mange har. Det er 
mye å lære av de som driver best. 
 
Regelverket som Avlsrådet vedtar har 2 formål. Det skal gi retningslinjer for hva som er god ringdrift, 
og det skal gi oss styringsmuligheter på de områdene hvor den enkelte ring og hele fellesskapet 
kanskje ikke har sammenfallende syn. Innavlsbegrensning og eliteparingsprosenten er 2 eksempler på 
områder hvor fellesskapet må få styre. 
 
Regelverket rundt ringdriften er i hovedsak det samme i årets sesong, 2007/08, som forrige år. Vi vil 
bare presisere hva som gjelder, slik at alle kan innrette seg etter det. 

2 Krav til størrelse på ringen/avdelingen 
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.  
 
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. 

3 Innsett av prøveværer høsten 2007 

3.1 Hvem har ansvaret for innsettet? 
Styret i ringen er ansvarlig for innsettet av prøveværer er i samsvar med retningslinjer gitt av Avlsrådet 
for sau. 

3.2 Krav til avkomsgruppa 
Det er ingen endring i kravene til størrelse på avkomsgruppa eller fordeling av avkommet for at 
prøveværen skal få beregnet indeks høsten 2008. 
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� NKS:   Minimum 30 høstvekter / 15 slaktevekter 
� Spæl:   Minimum 25 høstvekter / 15 slaktevekter 
� Sjeviot: Minimum 15 høstvekter / 10 slaktevekter 

 
 Avkommene må være slakta i perioden 1. juli - 10. november. Alderen ved slakting må være fra 90 til 
210 dager, og lammet må ikke være et kopplam. 
 
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 

 
Regelen om maks 60 % av avkommene i en besetning, regnes ut fra høstvektene. 
 
Det viser seg at enkelte værer denne høsten ikke kommer ut med tilskott fordi fordelingen av avkom 
har vært for dårlig. Ringene må altså passe på å sirkulere prøveværene godt.  
 
Antall avkom ved siste indeksberegning om høsten (månedsskiftet oktober/november) danner 
grunnlag for utbetaling av tilskott. 

3.3 Antall prøveværer som ringen har kapasitet til 
Ringen bør sette inn ca 2 prøvevær per 100 søyer som er med i ringarbeidet. Enkelte ringer opererer 
med langt færre prøveværer enn ringen har kapasitet til, og med store avkomsgrupper per prøvevær. 
Dette er ikke et optimalt opplegg. 

3.4 Kriterier for utvalg av prøveværene 

3.4.1 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. 

3.4.2 Utvalg etter ”Sum kåringspoeng” 
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 har god egentilvekst, 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.  
 
Ringen bør absolutt 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. 

3.4.3 Sønner etter lokale eliteværer 
Vi ser gjerne at det settes inn sønner etter lokale eliteværer. Noen av dem holder ”seminkvalitet”, 
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.  
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Prøveværer som settes inn for å ta vare på ”sjeldent blod” og der 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. 

3.5 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 2007/08 er altså kvalitetstillegget 30 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. 

4 Eliteparingene 

4.1 Eliteparingsprosenten 
Eliteparinger er paringer med ringens egne eliteværer og insemineringer. Høsten 2007 gjelder 
følgende krav til andel eliteparinger: 

� 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. 

4.2 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. 

4.3 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. 

4.4 Semin 
Alle NKS- og spælringer skal bruke bruke semin for å få gode prøveværskandidater neste år, og for å 
lage genetiske bånd mellom besetningene slik at vi kan få god sikkerhet på indeksene. 
 
Andelen semin som må brukes, er avhengig av hvor mange prøveværer avdelingen gransker. 
 
Formel for krav til seminbruk: (Seminprosenten * antall prøveværer) >= 1 
 
På ”norsk” blir dette: Seminprosenten gange med antall prøveværer må være større eller lik 1. 
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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.  
 
Vi anbefaler de store 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. 
 
Dersom et eller flere medlemmer i ringen reserverer seg mot å bruke semin, må de andre 
medlemmene i ringen bruke desto mer slik at seminkravet oppfylles. 
 
Det er opp til ringen selv å velge ut hvilke seminværer som skal brukes, innenfor den begrensningen 
på antall doser per vær som er satt for noen veldig få værer(se www.nsgsemin.no). Dersom ringen 
skal få granskingstilskott for sønner etter seminværer, må det ikke settes inn sønner etter værer på 
negativlista (se punkt 4). 
 
Vi minner om at Nortura også i år gir et tilskott til semin i ringene på 50 kr per inseminasjon, og det 
samme har vi fått beskjed om at Fatland gjør. 
 

Semin er så viktig for avlsframgangen at vi kommer til å følge opp at  
alle ringene/avdelingene bruker semin som forutsatt. 

5 Innsett av prøveværer med seminfar høsten 2008 
Vi overlater det meste av ansvaret for neste års innsett til ringene selv. Gjennom høstens eliteparinger 
og insemineringer må det legges et godt grunnlag for neste års prøveværkandidater. 
 
Noen seminværer vil ha så mange granska prøveværer etter seg at det vil være uriktig å sette inn flere 
sønner til gransking. Lista nedenfor viser seminværene der sønnene ikke vil være berettiget til 
granskingstilskott sesongen 2008/09 (negativlista). Ta hensyn til dette ved bestilling av sæd og 
inseminering av de aller beste søyene. 
 

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  

 
Vi vil ikke gi noe ekstra granskingstilskott til værer som har seminfar som ikke står på lista 
over. 

6 Bruksdyrkrysning i store flokker 
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. 
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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. 

7 Smittebeskyttelse 
Avl er viktig, men ikke så viktig at vi kan risikere at vi sprer smittsom sjukdom gjennom avlsarbeidet 
vårt. 
 
Det aller viktigste tiltaket vi kan gjøre, er å redusere livdyrkontakten så mye som mulig. 
 

• Prøveværene rekrutteres alltid kun fra egen avlsgruppe/avdeling 

• Eliteværer rekrutteres som hovedregel fra egen avdeling. Hvis det brukes en elitevær fra en 
annen avdeling eller ring innen samme fylke, så skal den behandles som ”fremmedvær” 
(separat oppstalling, søya føres til væren for paring). 

• Værer til andre raser enn den som ringen/avdelingen gransker, må rekrutteres innenfor 
avlsgruppa eller gjennom semin. 

• Besetninger som har geiter som ikke er dokumentert fri for CAE får ikke selge kåra lam, 
verken til ringen eller til andre bruksbesetninger. 

• Ringbesetninger må ikke ha eksotiske drøvtyggere, for eksempel lama 
 
Dagens tiltak er tilpasset mædi og scrapie, sjukdommer som er lite smittsomme. Men tiltaka bør også 
hindre at en smittsom sjukdom som vi ikke har i dag, for eksempel fotråte, ikke blir spredd via 
avlsarbeidet om den skulle komme til landet. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Thor Blichfeldt 
Avlssjef NSG 


