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Referat fra telefonmøte i Avlsrådet for sau 9. september 2004 
 
 
Deltakere 
Bjørn Høyland (ordstyrer) 
Sigurd Krekke 
Tormod Ådnøy 
Inger-Anne Boman (observatør) 
Lars-Erik Wallin (observatør) 
Siv Heia Uldal (referent) 
 
 
Saksliste: 
50/04: Organisering av saueavlen 
51/04: Program for Fagforum, sau 
52/04: Oppstalling av værer tilhørende i egen ring 
53/04: Pris på kåra værlam 
54/04: Prisdifferanse Semin/Avlstilskudd 
55/04: Ny seminring 
56/04: Regler for kjøttkåring 
57/04: Ringanalyse 
58/04: Eventuelt
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Sak 50/04  Organisering av saueavlen 
 
 Sammendrag av diskusjon 

Diskusjonen mellom medlemmene i Avlsrådet for sau ble holdt på 
bakgrunn av sammendraget av høringsuttalelsene. 
 
1) For å spare midler virker det mest riktig å ta bort GDH-sonene, og 

isteden ha en avlssone for hvert fylke. 
2) Avlsgruppene må vurderes over tid. I en avlsgruppe skal det være 

besetninger som bytter prøveværer og eliteværer. 
3) Det virket som de fleste ønsker tre regioner for NKS og 1 for andre 

(eventuelt kun spæl). 
4) Regionsvise kontaktutvalg: Representantene skal velges. Veldig 

mange presiserer viktigheten av valg nedenfra og opp. Dette mener 
Avlsrådet at det også er lagt opp til i høringa. 

5) Dersom dette går gjennom på representantskapsmøtet, bør avls-
utvalgene i fylkene tenke på praktisk gjennomføring i eget fylke. 

6) Det ble diskutert om fylkesleddet kan kuttes. Dette er neppe noe 
fylkeslederne ønsker. De ønsker antakelig den kontakten med 
avlsmiljøet. 

7)  Det ble videre diskutert om avlsgruppene i enkelte fylker bør deles 
i undergrupper hvor avlsgruppene blir første leddet med formell 
styring. Ansvaret for å plukke ut nye  kandidater for gransking, og 
granske dem vil da bli liggende her. Man ser da for seg 2-5 
undergrupper i hvert fylke. Fylkene må selv få mulighet til å være 
med på å bestemme de undergruppene selv. 

 
 
Sak 51/04  Program for Fagforum, sau 
 

Vedtak 
Wallin, Høyland og Uldal setter sammen et program 

 
 
Sak 52/04  Oppstalling av værer tilhørende i egen ring 
 
   Saksframstilling 

I enkelte områder har det i en periode vært påbud om at værer må 
stalles opp atskilt fra resten av buskapen, og at søya må føres til væren 
for parring. Nå har Mattilsynet opphevet alle slike påbud    
 
Vedtak 
Avlsrådet vedtar å følge gjeldene regler fra Mattilsynet. 

 
  
Sak 53/04  Pris på kåra værlam 

 
Vedtak 
Pris på årets kåra værlam blir kr. 1700,- (45 kg), kr. 1900,- (55 kg) og 
kr. 2100,- (65 kg) 
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Sak 54/04  Prisdifferanse Semin/Avlstilskudd 
 
   Vedtak 

Avlsrådet anbefaler overfor NSG Semin at man skal sette opp prisene 
på de beste værene, og heller gi avlsbesetningene økt tilskudd. 

 
 
Sak 55/04  Ny seminring 

 
Saksframstilling 

   Det har kommet inn ønske om lov til å starte opp ny seminring(er). 
 
   Vedtak 

Avlsrådet ønsker ikke at det skal startes opp nye ringer i år. Årsaken er 
den planlagte omorganiseringen av avlsarbeidet på sau.  

 
 

Sak 56/04  Regler for kjøttkåring 
 
   Saksframstilling 

Det har kommet tilbakemeldinger fra produsenter som mener det finnes 
motstridende punkter i Norsk kjøtt sitt reglement for kjøttkåring og det 
avsnittet i NSG sine regler for kåring av værlam, som omhandler 
kjøttkåring. 

 
Vedtak 
For å være sikker på at det ikke skal være rom for feiltolkninger, velger 
Avlsrådet å ta bort det punktet i kåringsreglementet som omhandler 
kjøttkåring. Man henviser isteden til Norsk Kjøtt sitt reglement. 

 
  
Sak 57/04  Ringanalyse 
 
   Saksframstilling 

Man har kommet fram til at det kan finnes feil i utplukket som analysen 
er gjort på, samt noen programmeringsfeil. 
 
Vedtak 
Det jobbes videre med å finne en løsning på saken. 
Saken legges fram på Fagforumsmøtet 4.-5. oktober. 

 
 
Sak 58/04  Eventuelt 
 

Vedtak 
   --------- 
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