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1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saklista ble gjennomgått, og Sak 10 Eventuelt ble supplert med 3 saker: 

1. Valg av nestleder 
2. Smittebeskyttelse – innkjøp av geit 
3. Myostatinmutant – oppfølging av vedtak 

 
Vedtak: 
Innkallingen og saklista godkjennes. 
 

2 Godkjenning av referat fra møtet 18.-19. juni 2013 
 
Vedtak: 
Referatet fra møtet i Avlsrådet 18.-19. juni 2013 godkjennes. 
 

3 Avlsstatuett/utmerkelser 2013 
 

Regelverket for tildeling av avlsstatuetten 
 
Generelle kriterier for tildeling av avlsstatuetten 
 
1) Avlsstatuetten tildeles oppdretteren av den avkomsgranska væren som har den høyeste O-

indeksen ved siste indekskjøring om høsten. 
2) Det stilles følgende krav til væren: 

a) Væren må være minst 3,5 år gammel 
b) Må oppfylle kravene til antall slaktede avkom for å få offisiell indeks 
c) Må ha et antall døtre som har lammet som er større eller lik kravet til antall slaktede lam for å 

få offisiell indeks for rasen 
d) Må ikke være bærer av en genvariant som vi ønsker å fjerne fra populasjonen (for eksempel 

gult fett, myostatinmutasjonen) 
e) Kan ikke ha fått avlsstatuetten tidligere år 

3) Ved poenglikhet tildeles statuetten til den væren som har flest døtre i avkomsgruppa 
4) Avlsstatuetten/utmerkelsen deles ut hvert år for den beste væren som ikke har fått den før 
 
Den beste innen og på tvers av raser 
Det kåres først en vinner i hver rase av NKS, spælsau og sjeviot. Deretter sammenlignes O-indeksen 
for disse 3 vinnerne for å finne den beste væren på tvers av rase. Den beste får den store 
avlsstatuetten, mens de to andre får en utmerkelse for beste vær innen rasen. 
 
Avlsstatuetten 2013 
Avlsstatuettene for 2013 deles ut for værer født 2010 eller tidligere. 

 NKS-værer må ha minst 20 slaktede avkom og minst 20 døtre i produksjon 
 Spæl-værer må ha minst 15 slaktede avkom og minst 15 døtre i produksjon 
 Sjeviot-værer må ha minst 15 slaktede avkom og minst 15 døtre i produksjon 

 
Fra drøftingene på møtet 
Avlssjefen informerte om at styret i NSG har varslet om at de ønsker at regelverket inneholder et krav 
om at vinnerne skal være medlem av NSG. Dette krever nærmere avklaring av om dette gjelder på 
fødselstidspunktet for væren, på tildelingstidspunktet eller begge deler. Det må også avklares hva 
slags medlemskap som kreves: Hovedmedlem, husstandsmedlem eller støttemedlem. Det må også 
avklares om den som er/var juridisk eier av væren må være medlem, eller om en annen på gården 
kan være medlem. Til slutt må det avklares hvilke krav som til settes til medlemskap hvis 
eier/oppdretter en organisasjon eller et selskap som er et DA, et SA eller lignende.  
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Avlsstatuett/utmerkelser 2013 
NKS-væren Myrvolltoppen og spælværen Sur Skistad har begge 149 i O-indeks. De generelle 
kriteriene sier at antall døtre skal brukes som kriterium for å skille værene hvis de har samme O-
indeks. Sur Skistad har 25 døtre i produksjon, mens Myrvolltoppen har 22 døtre. Myrvolltoppen har 
vært i semin og har derfor langt flere slaktede avkom. Men dette er altså ikke noe kriterium skal brukes 
ved poenglikhet. 
 
Vedtak:  
 
Avlsrådet for sau anbefaler overfor styret i NSG at følgende 3 oppdrettere tildeles 
avlsstatuett/utmerkelser for 2013: 
 

1) Avlsstatuetten for beste vær 2013 tildeles:  
KJELL TORE NAGELHUS, OVERHALLA,  
medlem i ring 226 Namdal verring,  
for spælværen 201070445 SUR SKISTAD 

 
2) Utmerkelsen for beste vær innen rasen NKS 2013 tildeles: 

ELLING OG SYLVI ANN KVAMMEN, ELNESVÅGEN,  
medlem i ring 192 Fræna værring,  
for NKS-væren 201063566 MYRVOLLTOPPEN 
 

3) Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2013 tildeles:  
KÅRE HOLE, SÆBØVÅGEN,  
medlem i ring 141 Bergensområdet sjeviot,  
for sjeviotværen 201050458 VLADIMIR 

 

4 Målsettingsdebatt 
Leder i Avlsrådet, Ivar G. Slettemoen, ønsket å få opp denne saken, og den er årsaken til at det ble 
holdt et ekstraordinært møte i Avlsrådet. 

4.1 Innledning til debatten 

Avlssjefen innledet til debatt med følgende betraktninger. 
 
Fôrgrunnlaget 
Utmarka er en viktig ressurs for det norske saueholdet og bruken av utmarka er en forutsetning for å 
kunne ha et sauehold i det omfanget vi har i dag. Dette er det vel bred enighet om? Det er vel også 
stor enighet at saueholdet bør være en grovfôrbasert næring? Hva da med kraftfôr sin plass i 
næringa? Bør det være et mål å ha et lavt kraftfôrforbruk per kg slakt? 
 
En produktiv sau 
Vi skal ha en produktiv sau. Grunnlaget for et produktivt sauehold er blant annet: 

 Høyt lammetall ved fødsel og liten dødelighet 

 God tilvekstevne i lammene 
 
Ligger det en konflikt i å ha et mål om en produktiv sau, og da spesielt et høyt lammetall, hvis vi 
samtidig har et mål om et lavt kraftfôrforbruk per kg slakt? 
 
En produksjon og et produkt tilpasset markedet 
Noen momenter: 

 Slaktesesongen 
Vil slaktesesongen om 10 år se ut som i dag? Bør vi levere flere lam tidlig (selv om de blir 
lettere), eller vil det akseptabelt at flere lam blir slakta seint (og tyngre)? 
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 Slaktevekta 
En økning i slaktevekta vil øke produktiviteten og den totale produksjonen. Vil markedet 
akseptere en økning i slaktevektene? 

 Kjøtt 
Ønsker markedet et mer kjøttfullt lam enn vi har i dag (på en gitt vekt, for eksempel 20 kg)?  
Er EUROP-klassifiseringen et godt uttrykk for andelen kjøtt i slaktet? 

 Fett 
Er det behov for å redusere det ytre fettet mer enn det er i dag? Dette må ses i sammenheng 
med slaktevekta, da fettet øker med økende slaktevekt. 
Kan en reduksjon i det ytre fettet gi en reduksjon i det intramuskulære fettet, og gjennom det 
redusere spisekvaliteten? 

 
Tilvekst på lam – avlsframgang og fenotypisk respons 
Økt tilvekst på lamma er viktig, enten vi velger å ta det ut som lavere alder ved slakting eller i form av 
tyngre slakt. Direkte tilvekstevne (lammenes genetiske evne for tilvekst) har vært sentralt i 
avlsarbeidet i «alle år». De siste årene hva vi økt vektleggingen av morsevnen i den samlede 
avlsindeksen slik at mer melk til lammene skal bidra til økt tilvekst. 
 
Ut fra BLUP-beregningene for avlsbesetningene (ringene) øker avlsverdien for høstvekt (summen av 
direkte tilvekst og morsevnen) med litt under ½ kg i året og avlsverdien for slaktevekt (summen av 
direkte tilvekst og morsevnen) med minst ¼ kg i året. Men de fenotypiske resultatene for 
lammevektene fra år 2000 og fram til i dag i avlsbesetningene viser omtrent ingen framgang for 
høstvekt og slaktevekt.  
 
Et avlsarbeid som gir større og større genetisk tilvekstevne, men der vi har liten/ingen respons i 
fenotypiske resultater, er et tankekors. Vi i avlsavdelingen har brukt ganske mye tid på denne 
problemstillingen det siste året, men har ikke kommet lenger enn å kunne konstatere at det er slik. 
Hvorfor det er slik har vi ikke kommet noe nærmere. 
 
Redusert arbeidsforbruk 
Norsk sauehold er arbeidsintensivt, særlig omkring lamming. Avlsframgang for søyer og lam som gir 
mer lettstelte dyr er sterkt ønsket. 
 
Søyeegenskapene 
Disse kan vi dele i 4 grupper (ikke uttømmende): 

1. Fruktbarheten 
a. Lammetallet (totalfødte)  

Inne i dagens avlsarbeid. Her ønsker vi ikke lenger noen framgang. 
b. Dødelighet av lam (egentlig både søyeegenskap og egenskap ved lammet)  

Under utredning. 
c. Kjønnsmoden som lam 

Trenger bedre registreringer i Sauekontrollen. 
2. Melkeevne/morsevne 

Er inne i dagens avlsarbeid. Her beregner vi en god avlsframgang, men ser ingen fenotypisk 
endring i vårvekt eller høstvekt. 

3. Negative forhold omkring lamming som krever arbeid av røkteren og som har negativ 
betydning for produksjonsresultatet og dyrevelferden 

a. Brokk og lignende 
b. Lammingsvansker 
c. Problemer med å få lammet til å suge 
d. Lammets livskraft (egentlig en egenskap ved lammet og ikke noen søyeegenskap) 

4. Holdbarheten 
Under utredning. Forhåpentligvis ferdig til juni-møtet i Avlsrådet. 
 

Gruppe 3 vil vi se nærmere på i detalj i det 3-årige forskningsprosjektet som startet januar 2014. 
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Vektlegging av egenskapene i avlsmålet 
Dette er et overordnet tema som vi tar opp til vedtak i hvert juni-møte i Avlsrådet. Skal vektleggingen 
drøftes på møtet nå i januar, må det bli på et overordnet nivå som grunnlag for saksforberedelsen til 
junimøtet. 
 
Registreringene 
Skal vi få til et bedre avlsarbeid må vi få bedre og mer omfattende registreringer i felt. Dette har vi vært 
innom på omtrent alle Avlsrådsmøter i de siste årene. 
 
Skal vi ta opp dette på nytt, mener jeg vi bør drøfte hvordan vi skal få bedre oppslutning om dagens 
registreringer og eventuelle nye registreringer mer enn detaljer om hvilke registeringer som bør gjøres 
og hvordan det bør gjøres. 
 
Sikkerhet på indeksene 
Det er mye frustrasjon knyttet til indeksene som endrer seg, mest av alt hvis en populær seminvær 
faller mye. Årsakene til endringene kan være mange, så dette er et kjempestort tema. Sigbjørn Eikje 
holdt et foredrag på de regionale avlskonferansene for et år eller to siden, der han gikk gjennom de 
viktigste elementene. 
 
Det kommer stadig forslag til tiltak for å få indeksene sikrere. De fleste av dem vil antakelig øke 
sikkerheten, men de har også negative effekter (for eksempel redusert granskingskapasitet eller 
forlenget generasjonsintervall), så de fleste av tiltakene vil antakelig redusere avlsframgangen per år. 
 
Skal vi finne et faglig godt svar på om en endring vil være positiv eller ikke, kreves det omfattende 
utredninger, for «alt henger sammen med alt». 

4.2 Oppsummering av debatten 

Følgende er avlssjefens forsøk på oppsummeringen av debatten i Avlsrådet. 
 
Fôrgrunnlaget 
Flertallet i Avlsrådet mente at vi at vi bør ta utgangspunkt i fôrgrunnlaget slik det er i dag og ikke 
forutsette vesentlige endringer framover. Det betyr blant annet at utmarksbeite fortsatt vil være svært 
viktig, og det blir ikke noen begrensning i hvor mye kraftfôr som kan/bør/vil bli brukt. 
 
Markedet 
Oppsummering av diskusjonen i Avlsrådet (flertallets syn): 

 Slaktesesongen vil være som den er i dag. Det er ikke ønskelig å skyve slaktesesongen 
utover høsten for å levere tyngre lam selv om det gir mer slakt per søye, større produksjon av 
lammekjøtt totalt sett, bedre markedsdekning med innenlands produksjon og mindre import. 

 Tyngre lam er ok så lenge det ikke gir seinere slakting. Tyngre lam og flere lam slakta rett fra 
utmarksbeite er ok/ønsket av slakteribransjen. 

 Kjøttfylden er god, og det vil ikke bli noen større differensiering i pris mellom slakteklassene 
enn vi har i dag. 

 Fettmengden på lammene er passe, og det er ikke behov for å produsere magrere lam enn vi 
gjør i dag. 
 

Egenskapene i avlsarbeidet 

 Lammetall 
o Totalfødte:  

Det genetiske potensialet er tilstrekkelig til å få det antall lam som saueholderen 
ønsker. Et stabilt genetisk nivå framover er derfor et greit mål. 

o Lammetap:  
Reduksjon i dødfødte og tap rett etter lamming bidrar positivt til økonomien. Hvis 
egenskapen har en akseptabel arvegrad bør egenskapen inn i avlsarbeidet. Vi håper 
å ha avklart dette før avlssesongen 2014/15 starter og vil komme tilbake til 
egenskapen i Avlsrådsmøtet i juni 2014. 
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 Tilvekst  
Økt tilvekst og tyngre lam fra utmarksbeite har stor verdi. 

o Lammets egen tilvekstevne (dagens egenskap «Slaktevekt»):  
Dette bør fortsatt være en prioritert egenskap, selv om det også fører til tyngre søyer. 

o Morsevne (dagens egenskaper «Morsevne_vår» og «Morsevne_slakt»:  
Bedre morsevne vil bidra til tyngre lam om høsten, og det bør bidra til færre kopplam 
og forhåpentligvis mindre arbeid/kostnader etter lamming. 

 Slaktekvalitet 
o Kjøttfylde (slakteklasse):  

Vektleggingen på kjøttfylde er for stor i forhold til verdien av å øke kjøttfylden 
o Fettmengde (fettgruppe):  

Hvis vi ikke kommer til å slakte tyngre lam framover er det ikke nødvending å 
redusere fettmengden i noen særlig grad framover. 

 Holdbarhet  
Mer holdbare søyer er en økonomisk viktig egenskap da det reduserer 
rekrutteringskostnadene og øker produksjonen per søye per år. 
Vi arbeider fortsatt med å finne ut hvordan vi skal kunne ta hensyn til denne egenskapen i 
avlsarbeidet, og vi kommer tilbake til saken i Avlsrådsmøtet i juni 2014. 

 Søyer/spedlam som krever mindre arbeid 
Vi prøver å finne nye egenskaper gir redusert arbeidsmengde i lamminga for å inkludere dem i 
avlsarbeidet, men dette er et stykke fram i tid (tidligst 2016). 

 
Det ble ikke gjort noen vedtak i saken. Momentene drøftes videre i fellesmøtet med alle 
regionutvalgene i mars. På Avlsrådsmøtet i juni vil vi gjøre vedtak i de sakene der vi er modne 
for dette. 
 

5 Farga spæl 
NSG støtter avlsarbeidet innen de ulike rasene på en av to måter: 

 Støtte til væreringene som driver avkomsgransking (NKS, spæl og sjeviot). 

 Støtte til raselag/interesselag som har samarbeidsavtale med NSG. Støtten gis per medlem i 
raselaget/interesselaget som også er medlem i NSG. 

 
Organiseringen av avlsarbeidet på sau var oppe som sak 11 på landsmøtet i NSG i mars 2013. Ett av 
punktene var om farga spæl skulle inngå i spælavlen igjen likeverdig med kvit spæl, og kunne få tildelt 
granskingstilskudd. Det ble enstemmig vedtatt at farga spæl skulle kvalifisere for granskingstilskudd 
etter de samme kriterier som kvit spæl. Det ble i tillegg gjort følgende vedtak: «Samme krav til O-
indeks ved innsett for kvit og farga spæl, men med ulike krav til O-indeks ved kåring». 
 
Avlsrådet behandlet saken i juni 2013 (sak 10/2013). Siste kulepunktet i vedtaket lyder: 

Interesselaget for farga spæl bes om å avklare innen 1. juni 2014 om de ønsker støtte til 
avlsarbeidet gjennom å få granskingstilskudd for avkomsgranska værer, eller om de vil 
fortsette som nå med støtte per medlem i Interesselaget. En eventuell endring gjøres 
gjeldende for tilskuddet som tildeles for 2014. 

 
Avlsrådet har mottatt brev fra Interesselaget for farga spælsau angående kåringsreglene. Laget tar 
opp en konkret sak angående kvite dyr som har farga hår i fellen. Jeg ser ingen problemer med at 
disse dyrene kan kåres som farga (en av mange varianter av farge). 
 
Laget ønsker også å møte Avlsrådet for å diskutere kåringsreglene for farga spæl og en 
harmonisering med reglene for kvit spæl (bortsett fra O-indekskravet). 
 
Laget tar i brevet ikke stilling til om de ønsker granskingstilskudd for farga spæl framover, eller om de 
vil fortsette med en samarbeidsavtale med NSG som gir medlemstilskudd. 
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Etter mitt skjønn må laget først ta stilling til om de ønsker å bli «innlemmet» i avlsarbeidet for kvit spæl 
igjen. Ønsker de det, må etter mitt skjønn kåringsreglene for farga spæl avvikles, og de spesielle 
forholdene som gjelder farga spæl må inkluderes i dagens kåringsregler for kvit spæl. Avlsrådet må da 
ta stilling til hvilket krav vi skal sette til O-indeks for å kåre et farga dyr. Ønsker laget ikke å motta 
granskingstilskudd og fortsetter med samarbeidsavtalen, kan det fortsette med egne kåringsregler for 
farga spæl. Raselagenes kåringsregler har i stor grad vært fastsatt i samsvar med forslag fra laget 
selv, og Avlssjefen har hatt fullmakt til å godkjenne dem. I dagens regelverk for kåring av farga spæl er 
det ikke noe minstekrav til O-indeks. 
 
Avlsrådet må diskutere hvordan vi forholder oss til henvendelsen fra Interesselaget for farga spælsau. 
 
Vedtak: 

- Interesselaget oppfordres til å avklare om det ønsker granskingstilskudd eller 
medlemstilskudd, helst før midten av mars 2014. 

- Avlsrådet vil ta stilling til kåringsreglene for fargede dyr (inkludert kvite dyr med farga 
hår og krav til O-indeks) når punktet over er avklart. 

 

6 Farskapstesten 
Avlssjefen orienterte om farskapstesten: 

- Hvordan den gjennomføres 
- Hva den kan bidra med 
- Hvilke usikkerheter som er knyttet til resultatene 

 
Avlsrådet diskuterte så hvordan vi skal bruke farskapstesten: 

 Hva gjør vi med resultatene for seminværene som allerede er tatt inn? 

 Hva gjør vi med farskapstesten i forbindelse med årets seminværinntak? 

 Hvordan stiller vi oss til forespørsler om testing av dyr i felt? 
 
Vedtak: 

- Farskapstesting gjennomføres før inntaket til semin 2014. Er det usikkerhet om 
farskapet tas kandidaten ikke inn til semin. 

- Farskapstester som er gjennomført på tidligere inntatte seminværer offentliggjøres 
ikke. Eventuelle feil i farskap får ingen konsekvenser for væren. 

 

7 Seminværene 2013 – evaluering av innsettet 
Årets seminværinntak ble gjennomført etter det samme opplegget som tidligere år (se sak 23/2013 
som gir en detaljert gjennomgang). 
 
Det følgende er sakset fra referatet i sak 23/2013: 

Avlsrådet diskuterte dømmingen av værene etter at de har kommet til stasjonen. Utgangspunktet 
er at væren har blitt godkjent på kåring og er brukt av ringen i minst 2 år. Behovet for kontroll og 
utsortering bør derfor ikke være stort. Det var enighet om at vi om nødvendig må vrake de som 
absolutt ikke holder mål, og da se spesielt på beina. Ullkvaliteten på spæl må også gis 
oppmerksomhet (utypisk spælull). Avlsrådet mente at en svart flekk med svarte hår i fellen ikke 
automatisk skulle være vrakingsårsak, men at det holder å deklarere det i seminkatalogen. Den 
enkelte saueholder kan da selv avgjøre om han vil bruke væren eller ikke. 
 

Ved årets dømming godkjente vi 3 NKS-værer som vi tidligere år ville vraket pga svart flekk med 
svarte hår. Funnet av svart flekk/hår ble anmerket i seminkatalogen. 
 
Ullkvaliteten på årets spælværer var antakelig det dårligste vi har hatt siden jeg startet som avls- og 
seminsjef i 2005. Fem av de 9 nye fikk 6 i ullkvalitet ved bedømmingen på stasjonen. Tidligere år 
hadde disse blitt vraket på stasjonen, men vi kunne ikke stå igjen med kun 4 nye spælværer. 
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Avlsrådet ble bedt om å diskutere følgende saker: 

 Kommentarer til årets seminværer? 

 Hva gjør vi med ulldømmingen på seminværene framover? 
 
Fra debatten: 

 Ringene må sørge for at seminværkandidatene er klippet om våren (de skal ikke ha helårsull, 
og de skal ikke være klippet rett før innsending til seminstasjonen). 

 Ringene må sjekke ringværene for å se om de holder kvalitetskravene vi setter til ullkvalitet 
o Dette gjelder spesielt prøveværene som må kontrolleres for svarte hår ved klipping før 

paringssesongen starter. Oppdages det svarte hår, skal væren kuttes ut som 
prøvevær. 

o Eliteværene må sjekkes for ullkvalitet før paringssesongen starter. 

 Det var ulike synspunkter på hvordan kvalitetsfeil som utvikler seg etter hvert som væren blir 
eldre skal bedømmes, og hvilke konsekvenser slike feil skal få ved godkjenning på 
seminstasjonen. 

o Hva gjør vi med svarte flekker som har utviklet svarte hår?  
Det er antakelig et flertall for å stramme inn igjen den nye praksisen som ble innført i 
2013 slik at værer med svarte hår vrakes. 

o Hva gjør vi med «utypisk spælull»? 

 Det var enighet om at vi må prøve å få til bedre bilder av seminværene i seminkatalogen slik 
at de presenterer seg bedre. 

o Det kom forslag om å ta bilde av værene etter at de er klippet (helt nyklipte), men 
dette forslaget er avls- og seminsjefen sterkt imot. 

 
Ullkvalitet blir tema på fellesmøtet for regionutvalgene i mars. Dette blir også tema på NSGs 
representantskapsmøte i oktober 2014. 
 
Konklusjon: 

- Krav til seminværene (ull og andre egenskaper) bør diskuteres på bred front i ringene, 
avlsutvalgene i fylkene og regionutvalgene. 

- Avlsrådet vil gjøre endelig vedtak om hvilken krav vi skal sette til høstens seminværer i 
sitt møte i juni 2014. 

 

8 Rasene utenom NKS – Avlsrådets rolle 
Det er 5 rasegrupper, NKS, spæl, sjeviot, pelssau og kjøttsau, som får beregnet avlsverdier og 
publisert indekser. Alle 5 rasegruppene har de samme egenskaper og beregningsmodeller i 
avlsverdiberegningene, men de har egne genetiske parametere og egne vektlegginger av de ulike 
egenskapene i samleindeksen (O-indeksen). 
 
I tillegg til egenskapene som inngår i avlsverdiberegningene, har rasegruppene egenskaper som er 
spesielle for rasen, og som saueprodusentene vektlegger. Eksempler her er ullfellen og flokkinstinktet 
hos spælsauen. 
 
Det har opp gjennom årene vært holdt egne møter med representanter for spælavlen, sjeviotavlen og 
pelssauavlen. Dette har vært nyttig for å få fram spesielle forhold for rasen og ikke minst for å prøve å 
samles om felles mål og tiltak innen den enkelte rase. 
 
Hvordan ønsker Avlsrådet at vi skal forholde oss til de ulike rasene framover? 
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Oppsummering: 

 NKS 
o Spesifikke NKS-problemstillinger ivaretas gjennom de «ordinære kanaler»: Ringene, 

avlsutvalgene i fylkene, regionutvalgene og Avlsrådet. 

 Spæl 
o Spesifikke spæl-problemstillinger ivaretas som hovedregel gjennom de «ordinære 

kanaler»: Ringene, avlsutvalgene i fylkene, regionutvalgene og Avlsrådet. 
o Region Midt vil holde et eget møte med spælringene i regionen før påske 
o Avlsrådet vurderer løpende om det skal holdes et landsdekkende møte med 

spælringene. Dette kan i så fall ikke bli holdt før til høsten. 

 Sjeviot 
o Det er ikke noe behov for møte med sjeviotringene i 2014. 
o Avlssjefen tar direkte kontakt med «avlsutvalget for sjeviot» for å finne aktuelle 

seminværer, få innspill til vektlegging av egenskapene i O-indeksen osv. 

 Pelssau 
o Avlssjefen har planlagt møte med styret i Norsk Pelssaulag og avlsbesetningene på 

pelssau i mars 2014 for å diskutere hvordan avlsarbeidet skal legges opp framover. 
o Avlssjefen tar direkte kontakt med et «avlsutvalg for pelssau» for å finne aktuelle 

seminværer, få innspill til vektlegging av egenskapene i O-indeksen osv. 

 Kjøttsau 
o Ettersom NSG har vedtatt at vi ikke skal bruke ressurser på kjøttsauavlen, er det ikke 

økonomisk grunnlag for å ha egne møter med avlsbesetningene på kjøttsau. 
o Innspill til kjøttsauavlen må ivaretas gjennom de «ordinære kanalene» (se NKS over). 

 

9 Møte med lederne i Avlsutvalgene i fylkene før påske 2014 
Vi gjennomførte en rask idedugnad om temaer som bør opp på fellesmøtet mellom regionene. 
 

10 Eventuelt 

10.1 Valg av nestleder 

 
Vedtak: 
Sven Reiersen ble enstemmig valgt til nestleder i Avlsrådet for sau 

10.2 Smittebeskyttelse – innkjøp av geit 

Vi har fått forespørsel om hvilke konsekvenser det får for et ringmedlem hvis medlemmet kjøper inn 
kasjmirgeiter.  
 
Vedtak:  
Innkjøp av geit skal sidestilles med innkjøp av sau. Medlemmet vil dermed få 18 måneders 
karantene fra ringdriften. 
 

10.3 Myostatinmutant – oppfølging av vedtak 

I forbindelse med gentesting av seminværkandidatene i august 2013 ble en NKS-vær avslørt som 
bærer av myostatinmutasjonen som vi ønsker å fjerne fra populasjonen. Væren ble følgelig ikke tatt 
inn til semin, og i samsvar med Avlsrådets retningslinjer skal ringe slakte den. 
 
Ringen fikk utbetalt kompensasjon for kostnadene med blodprøvetakingen (1500 kr), men søkte aldri 
om kompensasjon for at væren var slaktet. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at ringen hadde 
solgt væren til en bruksbesetning. 
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Vi har hatt tilsvarende sak en gang tidligere, og det ble da satt inn kraftige tiltak overfor ringen det da 
gjaldt (se sak 20/2010). 
 
Avlsrådet diskuterte hvilke reaksjoner som bør settes inn overfor ringen det gjelder denne gangen. 
 
Vedtak: 

 Avlsrådet ser det som sterkt beklagelig at en værering bryter regelverket når det gjelder 
mutasjoner som vi har vedtatt skal fjernes fra populasjonen 

 Væreringen det gjelder gis en skriftlig advarsel, og varsles samtidig om at et eventuelt 
nytt brudd på regelverket kan føre til eksklusjon som værering i NSGs avlsarbeid 

 Avlssjefen skriver et brev som forelegges Avlsrådet før det oversendes ringen 


