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Møtet ble gjennomført som telefonmøte fredag 15. februar 2013 kl 11:00-12:30. 
 

Sak 1/2013 Høringen om avlsarbeidet på sau 

a) Bakgrunn for dagens telefonmøte 
Styret i NSG hadde møte 12. februar om høringssaken. Avlssjefen hadde laget et notat til styret om 
høringen, med forslag til løsninger på noen av områdene og problemstillinger til drøfting på andre. 
Avlsrådet fikk tilsendt bakgrunnsmaterialet som ble lagt fram for styret på e-post 7. februar. 
 
Styret gikk gjennom alle problemstillinger som var tatt inn i høringen: 

 Mål for avlsarbeidet 

 Raser/linjer 

 Organisasjonsmodellen 
 
De to første punktene ble ikke endret i forhold til avsjefens notat. 
 
Siste punktet om organisasjonsmodellen ble grundig gjennomgått med utgangspunkt i høringsnotatet 
og høringssvarene. Styret la spesiell vekt på å finne en organisasjonsmodell som på best mulig måte 
sikrer at alle medlemsgrupper innen NSG kan få komme til orde, og som et flertall i Landsmøtet 
forhåpentligvis slutter opp om. 
 
Avlssjefens utkast til styrets framlegg til Landsmøtet basert på gårsdagens styrebehandling, datert 13. 
februar 2013, danner bakgrunnen for saken som nå skal behandles i Avlsrådet. 
 
Styret ønsker Avlsrådets syn på foreliggende forslag før det vil gjøre et endelig vedtak i et telefonmøte 
tirsdag 19. februar om hva det vil fremme for Landsmøtet. 
  

Referat 
17. februar 2013 



b) Mål for avlsarbeidet 
Mål for avlsarbeidet er egentlig ikke en del av høringen, men det er viktig å ha målene klart for seg og 
se sammenhengen mellom mål og tiltak (for eksempel organisasjonsmodellen). 
 
Utkastet til framlegg fra styret ble gjennomgått. Etter forslag fra Sven Reiersen ble laget et tillegg i 
punktet om størst mulig avlsframgang. Etter endringen ser målene slik ut: 
 
Hovedmål:  

Avlsarbeidet på sau skal bidra til å styrke økonomien i saueholdet 
 

Delmål: 
1. Størst mulig avlsframgang innenfor rammene av bærekraftig utvikling og god dyrevelferd 
2. Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene 
3. Et avlsarbeid som ivaretar interessene til NSG sine medlemmer 

o Bruksbesetningene (”de mange”) 
o Avlsbesetningene (væreringsmedlemmene) 

 
Vedtak: 

Avlsrådet støtter målsettingen for avlsarbeidet slik de er formulert i styrets forslag, men 
ønsker at bærekraft og dyrevelferd tas med i punktet om størst mulig avlsframgang. 
 

c) Raser/linjer 
Forslag fra styret.  

Rase-
gruppe 

Offisiell indeks på 
avkomsgranskede 

værer 
1)

 

Eierskap til  
avkoms- 

granskede værer 
Tilskudd til avkoms-

granskede værer 

NKS Ja Væreringen Ja 

Spæl Ja Væreringen Ja, også de farga 
2)

 

Sjeviot Ja Væreringen Ja 

Pelssau 
3)

 Ja Væreringen Ja 

Kjøttsau Ja 
Som regel 

avlsbesetningen Nei 
4)

 
 

1) NSG har forkjøpsrett til alle værer med offisiell indeks 
2) Samme krav til indeks ved innsett for kvite og farga, felles kåringsregler 
3) Avlsrådet/styret i NSG fastsetter reglene for å få offisiell indeks og tilskudd 
4) Det er liten oppslutning om avl på ”kjøttsau” i organisasjonen 

 
Debatten i Avlsrådet dreide seg først og fremst kjøttsauen som etter forslaget ikke vil få tilskudd. Uten 
tilskudd er det heller ikke grunnlag for å kreve at værene eies av en værering. 
 
Avlsrådet fant å kunne akseptere at kjøttsauen ikke får tilskudd ettersom oppslutningen i kjøttsauavl i 
organisasjonen er så liten, men både Avlsrådets leder og nestleder satte spørsmålstegn med hvor 
framtidsrettet vedtaket er. 
 
Det var enighet om at styret må få mulighet til å endre hvilke raser som skal få tilskudd hvis 
forutsetningene endres, uten at saken må opp igjen i et Landsmøte. 
 
  



Vedtak: 
Avlsrådet støtter styrets forslag. Det er viktig at NSG sikres forkjøpsrett til værene som 
inngår i avlsarbeidet slik at de kan komme fellesskapet til gode gjennom semin. 
Tilskudd til farga spæl og pelssau forutsetter at Avlsrådet kan stille samme strenge 
krav til kvaliteten i avlsarbeidet som på de andre rasene som får tilskudd. Hvis 
forutsetningene endres, bør styret ha anledning til å endre hvilke raser som får tilskudd 
uten at det først må vedtas på Landsmøte. 
 
Avlsrådet oppfordrer væreringene til å være åpne og inkluderende, slik at dagens 
frittstående avlsbesetninger innen pelssau kan bli tatt opp i en værering. 
 
 

d) Organisasjonsmodell 
Styret foreslår følgende organisasjonsmodell. 

 
 

 Væreringene skal fortsatt være selvstendige juridiske enheter som selv bestemmer sin videre 
utvikling. 

 Fylkeslaget står fritt i å organisere sitt engasjement innen avlsarbeidet som det selv ønsker. 

 Regionene 
o Regionleddet beholdes. 
o Region Øst deles i to regioner med 4 fylker i hver region, slik at vi får 5 regioner. 
o Hvert fylke får to representanter i regionutvalget, en utnevnt av fylkeslaget og en valgt 

av væreringene i fylket. 

 Dagens Avlsråd utvides med 2 regionrepresentanter fra 4 til 6, der region VEST som den 
desidert største får 2 medlemmer. Etter dette vil Avlsrådet bestå av 10 stemmeberettigede 
medlemmer. 

 
Fra debatten: 

- Region Øst sitt primære standpunkt er at regionleddet bør legges ned. Hovedargumentene er 
kostnadene og liten betydning for den avlsmessige framgangen. Region Øst ønsker et Avlsråd 
med færre medlemmer og hensynet til bruksbesetninger og småraser ivaretatt gjennom årlig 
avlskonferanse (fagforum). Der kan også valg av representanter til Avlsrådet bli gjennomført. 
Hvis regionleddet blir opprettholdt, bør dagens region Øst deles i to slik styret foreslår. 
Regionutvalget bør i så fall ha 2 medlemmer fra hvert fylke slik det er foreslått av styret. 

- Region Nord, region Midt og region Vest ønsker å beholde regionleddet, med ett medlem 
per fylke som i dag. To medlemmer per fylke vil koste mer enn det bidrar til avlsframgang og 
medlemsdemokrati. 

- Region Midt ønsker at alle regioner har ett medlem i Avlsrådet (ikke to til Vest). 
- Avlsrådets leder er fornøyd med styrets forslag da det gir større mulighet for 

bruksbesetningene til å komme til orde. 
 
Vedtak: 

Avlsrådet ønsker ikke å trekke noen konklusjon om regionutvalg, regionutvalgets 
sammensetning og Avlsrådets sammensetning, men overlater dette til styret. 


