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Referat fra møte i Avlsrådet for sau 23. august 2004 
 
Møtested: 
Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo 
 
Tilstede: 
Bjørn Høyland (ordstyrer) 
Ove Holmås (vara) 
Sigurd Krekke 
Tormod Ådnøy 
Anne Nordstoga (vara, TEAM Semin) 
Inger-Anne Boman (observatør) 
Inger-Johanne Holme (observatør) 
Ewa Wallin (observatør) 
Lars-Erik Wallin (observatør) 
Siv Heia Uldal (referent) 
 
Saksliste: 
38/04: Godkjenning av innkalling og saksliste 
39/04: Islandsspæl 

a) Salg av Islandsspæl fra Kvinesdal til Telemark – reaksjoner 
b) Oppfølging av Islandsspælen 

40/04: Bruk av halve poeng ved kåring 
41/04: Videre avlsarbeid på pelssau 
42/04: Ønske fra Fatland om å få motta ullfeller 
43/04: Møter i oktober 

a) Program for møte i Fagforum 
b) Lokaler og overnatting 
c) Neste møte i Avlsrådet 

44/04: Omorganisering av saueavlen - faglig oppbygging 
45/04: Kombibesetninger sau/geit 
46/04: Seminsesongen 2004 

a) Uttak av seminværer 
b) Fordeling av seminværdoser 
c) Seminværkatalogen 2004 
d) Oppnevning av dommere til kåring på seminstasjonene 

47/04: Orienteringssaker 
a) PC-kåring 

48/04: Søknad om oppstart av miniring 
49/04: Eventuelt 
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Sak 38/04  Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra  
   forrige møte 
 

Vedtak 
Avlsrådet for sau godkjente innkalling og saksliste. Referatet ble 
godkjent med ubetydelige endringer.  

 
 
Sak 39/04  Islandsspæl 
 

a) Salg av Islandsspæl fra Kvinesdal til Telemark 
 

Saksframstilling 
Kvinesdal spêlseminring solgte høsten 2003 en rein Islandsspæl ut av 
ringen på tross av en avtale mellom spêlseminringen og NSG som sier 
at ringen ikke har lov til å selge reine Islandsspæl ut av ringen. 

 
Vedtak 
Avlsrådet beklager at en henvendelse fra Kvinesdal spêlseminring 
høsten 2003 vedrørende salg av værer ikke ble besvart skriftlig. 
Samtidig ønsker man også å poengtere at en manglende skriftlig 
tilbakemelding ikke er ensbetydende med et positivt svar.  

 
b) Oppfølging av Islandsspælen 

 
Saksframstilling 
Fram til nå har sæd fra etter Islandsimportene kun vært tilgjengelig for 
noen få væreringer. Ønsker man å fortsette slik en stund til, eller skal 
man slippe salget helt fritt? 
De signalene man har fått inn fra de som har prøvd denne typen spælsau 
er jevnt over positive. 
 
Vedtak 
Leder i Avlsrådet, sammen med avlskonsulenten, tar kontakt med de 
væreringene som har vært med å testet ut Islandsimportene for å få en 
oversikt over egenskaper som morsevne, beiteatferd/flokkatferd, 
klassifisering, med mer. 

 
 
Sak 40/04  Bruk av halve poeng ved kåring 
 
   Saksframstilling 

Det har kommet inn et brev fra Avlsutvalget for sau i Sogn og Fjordane 
med ønske om at man skal kunne bruke halve poeng ved kåring av 
værlam. 
 
Vedtak 
Avlsrådet ønsker ikke bruk av halve poeng ved kåring. Man tror da at 
skalaen vil bli brukt mindre ved bedømming av værene.  
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Sak 41/04  Videre avlsarbeid på Norsk pelssau 
 
   Saksframstilling 

I dag er det bare en værering og et væreholdslag igjen som driver 
avlsarbeid på Norsk pelssau. Avlsrådet ønsker å vite mer om hvordan 
pelssau-miljøet ser på det framtidige avlsarbeidet på rasen. 
 
Vedtak 
Det tas kontakt med sentrale personer i pelssau-miljøet for at de 
sammen skal komme med innspill til Avlsrådet om hvordan de der for 
seg videre avlsarbeid. 

 
 
Sak 42/04  Ønske fra Fatland om å få motta ullfeller 

 
   Saksframstilling 

Fatland har kommet med ønske om å få lov til å motta ullfeller fra 
væreringer, på lik linje med Gilde, Norsk kjøtt. 
 
Vedtak 
Avlsrådet går inn for at Fatland skal få motta ullfeller på  lik linje med 
Gilde, Norsk Kjøtt. 
Alle medlemmer i en ring må lever ullfellene til samme ullstasjon. Om 
dette er Fatland eller Gilde, Norsk kjøtt, velger ringen selv. 

 
 
Sak 43/04  Møter i oktober - Fagforum 
 

a) Program for møte i Fagforum 
 
Vedtak 
Avlsrådet ønsker et innlegg av Synnøve Vatn, innenfor temaene helse og 
registrering av helseopplysninger i Sauekontrollen. Hovedsak på møtet 
blir omorganisering av saueavlen, og faglige utfordringer knyttet til 
omorganiseringen av saueavlen. 

 
b) Lokaler og overnatting  

 
Saksframstilling 
Det har kommet inn tilbud fra Rica Hell Hotell, Brittania Hotell og 
Quality Hotell. 
 
Vedtak  
Avlsrådet ønsker å benytte seg av tilbudet fra Rica Hell Hotell. Årsaken 
er først og fremst at dette hotellet ligger i gangavstand fra flyplassen. 

 
c) Neste møte i Avlsrådet 
 
Vedtak 
Det skal holdes et møte samme ettermiddag som Fagforumsmøtet er 
ferdig, tirsdag 5. oktober. Deretter er det meningen å ha et møte mandag 
11. til tirsdag 12. oktober. 

 



   
  Side 4 av 6   

 

Sak 44/04  Omorganisering av saueavlen – faglig oppbygging 
 
   Vedtak 

Medlemmene i Avlsrådet skal få muligheten til å lese gjennom alle 
høringsuttalelsene som har kommet inn fra fylkene, og andre instanser. 
Deretter skal det avholdes et telefonmøte 9. september angående denne 
saken. 

 
  
Sak 45/04  Kombibesetninger sau/geit 
 
   Saksframstilling 

Pr. i dag er det lov å kåre værlam fra kombibesetninger som er med i 
værering. Ønsker man å endre på dette? 
 
Vedtak 
Avlsrådet ønsker ikke å endre på denne regelen. Teksten i regelverket 
endres likevel fra at det ikke bør kåres slike lam, til kåring av slike lam 
frarådes. 

 
 
Sak 46/04  Seminsesongen 2004 
 

a) Uttak av seminværer 
 
En vær er fjernet fra listen over værer som skal inn på Staur høsten 2004. 
Dette er en pelssauvær med en ugunstig genkombinasjon med tanke på 
skrapesjuke.  
På Særheim og Blindheim er listen enda ikke endelig. 
 
b) Fordeling av seminværdoser 
 
Vedtak 
Avlsrådet for sau skal styre bruken av værer. I år vil Avlsrådet 
forbeholde noen værer kun for ringbuskaper, mens de øvrige værene blir 
tilgjengelige også for væreholdslag og bruksbuskaper. 
Bratthus skal også dette året forbeholdes avlsbuskaper (i år kun ring-
buskaper). 
Ut over dette skal man plukke ut de dyrene man vil skal forbeholdes 
ringbuskaper først etter bedømmingen på Staur. 
Fordeling av sæddosene skal skje i forhold til buskapsstørrelse. 
Prisen på sæddosene blir satt i forhold til oktoberindeksen. 
Fordeling av fersk sæd bestemmes senere. 
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c) Seminkatalogen 2004 
 
Vedtak 
Det er viktig at værer som skal forbeholdes ringbuskapene blir merket 
godt i katalogen. 
Man ønsker ikke å slakte ut værer grunnet lav tilslagsprosent enda. Man 
ønsker å vente med dette til fagpersonell har uttalt seg om hva som virker 
inn på tilslagsprosenten. 
Også seminværer eldre enn 4,5 år skal få ny indeks, dersom de fremdeles 
er i bruk. 
Avlsrådet anbefaler overfor NSG Semin at også værene fra Blindheim og 
Særheim blir presenter i samme katalog som værene fra Staur. Dette 
gjelder ikke årets seminprøveværer. 
 
d) Oppnevning av dommere til kåring på seminstasjonene 
 
Vedtak 
Avlsrådet oppnevner de samme dommerne som ble benyttet i fjor. 
Disse dommerne er Bjørn Høyland, Olav Tiller, Ken Lunn, Hans 
Hjelstuen og Sigurd Krekke. 

 
 
Sak 47/04  Orienteringssaker 
  

a) PC-kåring 
 
Avlskonsulenten la fram forslag til forbedringer av programmet. 
Avlsrådet kom deretter med innspill. 

 
 
Sak 48/04  Søknad om oppstart av miniring 
 
   Saksframstilling 

Det har kommet inn en søknad fra Haugaland miniring og Avlsutvalget 
i Rogaland om lov til å starte opp Haugaland miniring fra og med  
høsten 2004. Ringen har selv kommet med forslag til krav som kan og 
bør oppfylles. 
 
Vedtak 
Avlsrådet går inn for at Haugaland miniring får starte opp allerede 
høsten 2004. Avlskonsulenten skal sette opp retningslinjer for ringen 
sammen med Bjørn Høyland og Tormod Ådnøy. 

 
 
Sak 49/04  Eventuelt – analysering av ullprøver i Rogaland 
 
   Saksframstilling 

Det har kommet inn en søknad fra Avlsutvalget i Rogaland om å få lov 
å slippe å bruke benzolsprit under kåring for å luke ut lam med 
marghår. De ønsker isteden å gjøre slik de har gjort tidligere år, nemlig 
sende ullprøver av alle lamma til analyse i mikroskop.  

 
   Vedtak 
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Rogaland får dispensasjon til å bruke ”Rogalandsmodellen” i år. Saken 
skal tas opp på Fagforum for sau. 
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