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Møte i Avlsrådet for sau 
 
Tid: 

 
27. oktober 2005, kl 10:00 -12:00 

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm 

Tilstede: Medlemmer 
Bjørn Høyland - leder 
Øivind Gurandsrud 
Per Liahagen 
Rolf Aass 
Tormod Åndnøy 

 
Observatører: 

Siv Heia Uldal 
Inger Anne Boman 
Thor Blichfeldt 

 
Referent: Thor Blichfeldt 

 
Sakliste: 

 

43/05 Godkjenning av innkalling og sakliste 

44/05 Godkjenning av referat fra avlsrådsmøtet 24.08.05 

45/05 Referatsaker 

a) Godkjente miniringer 
b) Godkjent seminring 
c) Farga spæl egen rasekode i Sauekontrollen våren 2006 
d) Forsøksopplegg med stereolupe 
e) Oktoberindekskjøringen 
f) Årets eliteseminliste 
g) Årets 2 søknader til Forskningsrådet 

46/05 Islandsspælen 

47/05 Fagrapporten for 2004 

48/05 Publisering av beregnede indekser over 130 

49/05 Avlsstatuetten 2005 

50/05 Kåringsreglementet for spælsau:  Poeng for kjøttfylde i rygg og lår 

51/05 Regler for væreringer:  Krav om at det ikke skal brukes vær av annen rase 

52/05 Gjennomgang av programmet for Fagforum 

53/05 Eventuelt 

a) Værer som ikke får indeks/tilskudd pga for få avkom 

Referat 



 

 
 
Referat fra møte i Avlsrådet for sau 27.10.05  Side 2 

 

43/05 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste ble godkjent 

44/05 Godkjenning av referat fra avlsrådsmøtet 24.08.05 
Det utsendte referatet ble godkjent uten merknader. 

45/05 Referatsaker 

a) Godkjente miniringer 
Se sak 34/05. Avlssjefen fikk fullmakt til å godkjenne miniringer. 
 
Følgende ringer er godkjent: 

• Ring 127, gruppe 3 
• Ring 127, gruppe 4 
• Ring 157 Voss og Ulvik Spæl seminring 
• Ring 142, gruppe Stord 
• Ring 153, gruppe Kvinherrad 
• Ring 126, miniring for spælsau 
• Forsand, miniring for NKS 

 
Behandling i møtet: 
Avlsrådet tok orienteringen til etterretning. 

b) Godkjent seminring  
Seminringen Hordaland er godkjent med 78 medlemmer og 4650 NKS-søyer. 
Det blir satt inn 10 prøveværer i år. Ringen får nummer 160. 
 
Behandling i møtet: 
Avlsrådet tok orienteringen til etterretning. 

c) Farga spæl egen rasekode i Sauekontrollen våren 2006 
Se sak 35/05. 
 
Sauekontrollen har tildelt rasekode 21 til Farga spælsau. Omkodingsarbeidet 
kan starte så snart ny versjon av Sauekontrollprogrammet er klar på nyåret. 
 
Behandling i møtet: 
Kåringsreglementet må gjennomgås som en egen sak ved en seinere 
anledning. Regelverket omkring rasekoding av spælsau må gå klart fram av 
reglementet. Det samme hvis det skal settes egne krav til ull avhengig av 
rasekode. 

d) Forsøksopplegg med stereolupe 
Se sak 33/05 
 
Siv Heia Uldal har laget en forsøksplan for å prøve ut stereolupe som et 
alternativ til benzylalkohol i petriskål. Avlsrådet fikk en muntlig orientering om 
planen i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Tormod Ådnøy, Thor Blichfeldt og Siv Heia Uldal gjør ferdig forsøksplanen. 
Avlsjefen har ansvaret for at planen kan gjennomføres innenfor budsjettet. 
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e) Oktoberindekskjøringen 
Siv Heia Uldal orienterte om beregning av indekser oktober 2005. 
 
Behandling i møtet: 
Avlsrådet gir avlsavdelingen honnør for vel gjennomført indekskjøring. 

f) Årets eliteseminliste 
Se sak 38/05. 
 
Avlsrådets leder og avlssjefen fikk fullmakt til å velge ut årets eliteseminværer 
på NKS og spæl. Ringene skal bruke minst 5% semin (i forhold til totalt antall 
søyer i ringen) av disse værene. 
 
Lista med 20 NKS og 8 spæl ble delt ut i møtet. 
 
Behandling i møtet: 
Avlsrådet godtok listene over semineliteværene uten kommentarer. 
 
Avlsavdelingen ble oppfordret til å skaffe seg oversikt over antall innsatte etter 
hver elitevær fra tidligere før innsettet i ring høsten 2006, slik at en holder 
kontroll med innavlsøkningen. Vær spesielt oppmerksom på antall avkom etter 
Sakarias.  

g) Årets 2 søknader til Forskningsrådet 
UMB har søkt Forskningsrådet om støtte til prosjektet “Sheep genotypes and environments 
for less mastitis and better lamb survival”. NSG støtter prosjektet økonomisk sammen med 
Norsk Kjøtt. Fagsenteret stiller data til disposisjon - og Synnøve Vatn derifrå er med i 
referansegruppa. Leiv Sigbjørn Eikje er tiltenkt full stilling på prosjektet. 
 
NSG har søkt om brukerstyrt prosjekt (BIP) på ”Kjøttfulle lam” sammen med 
Fagsenteret for kjøtt og UMB. Inger Anne Boman er tiltenkt halv stilling på 
prosjektet. 
 
Behandling i møtet: 
Orienteringene ble tatt til etterretning. 

46/05 Islandsspælen 
Se sak 39/05 
 
Thor Blichfeldt har vært i kontakt med Jostein Røyseland, leder i den nå 
nedlagte Kvinesdal seminspælring. Det er ikke aktuelle seminemner å hente 
i år. 
 
Avlsrådet må ta stilling til: 
• avslutning av avtalen mellom NSG og Kvinesdal om Islandsspæl-

importen 
• Disponering av de resterende ca 100 embryo som ligger lagret hos 

Geno på Store Ree 
 

Vedtak: 
1. Avtalen med Kvinesdal anses for avsluttet, og Kvinesdal er fri til å 

disponere dyra.  
2. De resterende embryoene tilbys gratis til spæl-miljøet under 

forutsetning av at det utnyttes til felles beste. Administrasjonen 
håndterer denne saken, slik at embryoene kan brukes i årets 
sesong. 
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47/05 Fagrapporten for 2004 
Vedtak: 

Utkast til Fagrapport for 2004 sendes på høring til avlsrådets medlemmer 
med kort frist for tilbakemelding. Siv Heia Uldal ferdigstiller rapporten i 
henhold til kommentarene så raskt som mulig. 

48/05 Publisering av beregnede indekser over 130 
O-indeks, K-indeks og M-indeks som beregnes til over 130 eller under 70 
trunkeres og publiseres som henholdsvis 130 og 70. 
 
Delindekser trunkeres ikke. Her vises alltid den beregnede verdien. 
 
Det er et ønske om at reelle verdier vises også for O-, K- og M-indeksen. 
 

Vedtak: 
1. De faktiske O-, K- og M-indekser, ikke de trunkerte, publiseres fra nå av. 
2. Værebasen oppdateres omgående. Søyeindeksene endres ved neste 

høve. 
3. Ættepoeng ved kåring skal beregnes ut fra den faktiske publiserte 

indeksen, slik at sum ættepoeng kan overstige 30 høsten 2006. 
Kåringsreglement osv må endres i samsvar med dette, og involverte i 
forbindelse med kåring må informeres skikkelig. 

49/05 Avlsstatuetten 2005 
Årets avlsstatuett tildeles en vær født i 2002. Det er 2 værer som har offisiell 
O-indeks 130. 
 
 200240658 

HÅBJØRN 
200280236 
SAKARIAS 

Antall høstvekter 549 1057 
Antall slaktevekter 230 395 
Antall døtre 80 122 
O-indeks 137 141 
K-indeks 123 133 
M-indeks 142 141 
Tilvekst 124 132 
Kjøtt 122 142 
Fett 95 114 
Morsevne 135 136 
Fruktbarhet 145 136 

 
Vedtak: 

Avlsrådet for sau tilrår overfor styret i NSG at avlsstatuetten 2005 tildeles 
Hanne-Lill og Eirik Larsen, Lyngseidet, Troms for væren 200280236 
Sakarias. 

50/05 Kåringsreglementet for spælsau:  
Poeng for kjøttfylde i rygg og lår 
Spælsaumøtet på Sola 24. januar 2005 konkluderte i ”Sak 4/05 Krav til dyr 
som skal kåres” med følgende: 

”Det er ønskelig å dele registreringen av ”kropp” inn i flere 
egenskaper. Lår, rygg, (slaktekropp?), helhet og eksteriør ble nevnt” 
 

Vedtak: 
Forslagene vurderes neste gang kåringsreglementet revideres. 
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51/05 Regler for væreringer:  
Krav om at det ikke skal brukes vær av annen rase 
 
Følgende vedtak ble gjort i sak 10/05 Revidering av regler for væreringer,  
a) Kryssing av raser som er med i avlsarbeidet. 
”Det er ikke lov å pare søyer som er med i væreringen med vær av annen 
rase.” 
 
Vi har mottatt dispensasjonssøknad fra spælring 226 og 231 om tillatelse til 
krysning med NKS. 
 

Vedtak: 
Avlsrådet innvilger dispensasjon fra punktet om at det ikke er lov å pare 
søyer som er med i en værering med vær av annen rase for 2005, i påvente 
av en total gjennomgang av regelverket knyttet disponering av søyene i en 
besetning som er med i værering. 

52/05 Gjennomgang av programmet for Fagforum 
Programmet for Fagforum ble gjennomgått, med vekt på følgende saker: 
 

• Ull i avlsarbeidet på sau 
• Nyorganisering av avlsarbeidet 
• Avlsavdelingens planer 2006 
• Budsjett 2006 

 
 
Etter en gjennomgang av avlsavdelingens planer for 2006, ble den 
foreløpige lista over utviklingsoppgaver seende slik ut: 

 
• Regionkonsulenter 

o Arbeidsoppgaver 
o Ansettelse 

• Innføring av DMU som indeksberegningsprogram 
o En pulje på NKS 
o Estimere parametere 
o Nye modeller (plukkslakting)? 
o Nye egenskaper/nye registreringer? 
o Delindekser og samleindekser, hvilke og på hvilken 

skala? 
• Optimalisering av avlsarbeidet 

o Semin 
o Prøveværer: Mange testet eller større sikkerhet 

(landsplan og ringen) 
o Miniringer, et godt alternativ? 
o Farrase 
o Krysning i ringbuskaper 

• Kåring 
o Revidere kåringsreglementet 
o Kurs/kursmateriell for kåringsdommere 

• Innavl 
• Oppbygging av avlsdatabank 
• Rasjonalisering av rutiner innen avl og semin 
• Opplæringsopplegg i saueavl for saueholdere 

 
Lista vil bli revidert i forbindelse med budsjettprosessen. 
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53/05 Eventuelt 

a) Værer som ikke får indeks/tilskudd pga for få avkom 
I noen tilfeller skyldes det en feil hos rådgiveren at en vær ikke får beregnet 
indeks og blir berettiget tilskudd. Problemstillingen er om Avlsrådet likevel 
skal utbetale tilskudd i slike tilfeller. 
 

Vedtak: 
Avlsrådet utbetaler ikke tilskuddet hvis det er feil gjort av rådgiveren i 
Sauekontrollen som er årsaken til at en prøvevær ikke er berettiget til 
tilskudd. Eventuell økonomisk kompensasjon til ringen er et forhold mellom 
ringen og rådgiveren (eller hans arbeidsgiver). 


