
Referat fra møte i Landsrådet for saueavl  
04. mars 2003 
 
Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo 
 
Deltakere: Sigurd Krekke 
  Kjell Horten 
  Ken Lunn 
  Tormod Ådnøy 
  Per Liahagen 
  Rolf Aass (Observatør) 
  Tone Maria Hanssen (Observatør) 
  Inger-Johanne R. Holme (Observatør) 
  Ewa Wallin (Observatør) 
  Lars Erik Wallin (Observatør) 
  Ellen Ingrid Colbjørnsen (Observatør, sekretær) 
 
Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet klokka 16.30. Lars Erik Wallin og Sven Brautaset var 
tilstede under sak 26/03, 27/03,  28/03, 29/03 og 34/03. Lars Bryhni og Ewa Wallin var 
tilstede under sak 25/03, 30/03 og 36/03. Tormod Ådnøy og Inger Johanne Holme var tilstede 
under sak 31/03, 33/03 og 34/03. 
 
Saksliste: 
25/03 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
26/03 Regnskap 
27/03 Budsjett 2003 
28/03 Fordeling av midler til fylkesvist avlsarbeid for 2003 
29/03 Framtidig gjennomføring av det fylkesvise avlsarbeidet 
30/03 Kandidater til semin høsten 2003 
31/03 Ullanalyse 
32/03 Vårvekt 
33/03 Kopplam i Sauekontrollen 
34/03 Forslag til utvalg: Ny plan til framtidig saueavl 
35/03 Brev fra Hordaland om semingransking i miniringer 
36/03 Orienteringssaker 
 Situasjonen på Staur 
 Retningslinjer for bekjempelse av Mædi-Visna 
 Instruks om helsegodkjenning av småfe som tas inn på avlsstasjoner 
37/03 Eventuelt 
 Muligheter for tilleggsopplysninger i Sauekontrollen 
 Rasebeskrivelse for gammal Spæl 



Sak 25/03 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
  

Under sak 8/03 var minimumskravet til antall søyer feil.  Under sak 09/03 var 
det ønske om en annen ordlyd: 

 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Referat fra forrige møte, 29. januar 2003, ble 

godkjent med endringer som nevnt over.   
 
 

Sak 26/03 Regnskap 
 

Lars Erik Wallin orienterte. Han påpekte at regnskapet for 2002 hadde endt opp 
med  ca 175000 kr i overskudd. 50 000 kr av disse er overført til 2003, mens kr 
124 500 ble inndratt. Wallin understreket at en for etter tida må få regnskapet 
til å balansere. 

 
Vedtak: Landsrådet tok regnskapsorientering til etterretning. 
 
 

Sak  27/03 Budsjett 2003 
 

Lars Erik Wallin orienterte. Budsjettet har i 2003 ei ramme på 7 268 500 kr. 
Av dette skal 1100000 gå til det fylkesvise avlsarbeidet.  

 
Vedtak: Budsjettorienteringen ble tatt til etterretning. 
 

Sak  28/03 Fordeling av midler til fylkesvist avlsarbeid for 2003 
 

På forrige landsrådsmøte ble det vedtatt at fordelinga av midler skulle foretas 
etter samme mal som i 2002, og at fylkene skulle få midlene utbetalt etter 
anmodning når regnskap for 2002 og budsjett for 2003 er levert, seinest 1. juni 
2003. 
 
For å få effektivisert arbeidet i fylkene kom det forslag om å kalle sammen til 
et felles sekretærmøte for alle fylkene.  For å få komplett oppslutning ble det 
også foreslått at en trekker fra en sum på det fylkesvise avlsarbeidet for 2003 
som skal dekke reise til møtet for alle sekretærene. 

 
Vedtak: Fylkene får snarlig en orientering om tildelte midler. Det arrangeres et møte 

med alle fylkessekretærer og landsrådet i juni. 
 



Sak 29/03 Framtidig gjennomføring av det fylkesvise avlsarbeidet 
 

Et notat om ulike modeller utformet av Signe Dahl var grunnlaget for 
drøftingene. Dette notatet skisserer 3 ulike modeller. Modell A er en 
videreføring av dagens modell der fylkene velger sin løsning for drift av 
avlsutvalg. Modell B skisserer en løsning der fylket har en felles lønna 
sekretær for fylkeslag og avlsutvalg. Den siste modellen går ut på at det 
ansettes 2-3 personer på landsplan som har ansvaret i hver sine fylker. 

 
Vedtak: Landsrådet vil anbefale avlsutvalgene i fylkene å gå inn for en av de to første 

løsningene, ev. en mellomløsning mellom modell B og modell C.   
   

Sak 30/03 Kandidater til semin høsten 2003 
   

Landsrådet var forelagt liste over alle værer som er forslått satt inn til semin til 
høsten. Det var kommet inn forslag på værer av NKS, spæl, pels og sjeviot.  
Arbeidet med uttaket starter umiddelbart og alle værene skal besiktiges. Hvem 
som har ansvaret for hver enkelt rase ble bestemt på forrige møte.   
 
Landsrådet ble også forelagt liste over hvor mye sæd det ble bestilt av hver 
enkelt rase sist sesong.   
 

 
Vedtak: Landsrådet gikk inn for å starte arbeidet umiddelbart. Mædi utbruddene fører 

til ekstra prøvetaking som vil bli tidkrevende. 
 

Sak 31/03 Ullanalyse 
 

Norsk Kjøtt B&I fremmet er forslag til vurderinger av ullfeller på kåra værlam 
som skal settes inn i ring. Opplegget var utformet i samarbeid med Per 
Liahagen. Forslaget går ut på at ullfeller til værlam som skal settes inn i ring og 
i tillegg inntil 25 % reserveværer  sendes til ullstasjonene.  På ullstasjonen blir 
fellene veid og dømt på lengde, finhet, type og filting. Fellene vil få et poeng 
for ullkvalitet. Norsk Kjøtt B&I har påtatt seg å gjøre dette vederlagsfritt 
dersom poeng for ullkvalitet og ullmengde fra disse vurderingene brukes i 
verebasen med mer. 

 
 
Vedtak: Landsrådet går inn for at dette tilbudet sendes til fylkene og at det ytes økt 

tilskudd på prøveværer som har fått vurdert fellen. Analysering av spælsau ull 
på ull laboratoriet på Ås skal inntill videre fortsette som før. Dette blir lagt 
fram for fylkessekretærene på samlingen i juni. 

 

 
 
 



 

Sak 32/03 Vårvekt 
 

Tone Maria Hanssen la fram tall så langt hun var kommet.  Det viser seg at de 
fleste har gått til dels kraftig ned i indeks ved DMU beregning.  Tone Maria  
mente at folk bør oppfordres til å veie lamma om våren. For å ikke skape flere 
nye endringer i indeksnivå med dertilhørende missnøye hos produsentene 
foreslo Tone Maria at en tester DMU grundig på alle egenskaper og går over til 
DMU beregning på likt for alle egenskaper. 

Vedtak: Landsrådet bifaller Tone Marias forslag om å avvente innføring av DMU på 
vårvekt til en innfører DMU på alle egenskaper. 
 
 

Sak 33/03 Kopplam i Sauekontrollen 
 

Inger Johanne R. Holme hadde sett på hvordan koding for kopplam virket på 
indeksene.  Det viste seg at søyer beholder nødvendige data i kontrollen for å få 
indeks, mens værlam mister avstamningsdata. 
 
Inger-Johanne mente at en burde se på dette når en gikk over til DMU. 
Bakgrunnen til dette er at en del dyr får andre spesialbehandlinger som det ikke 
justeres for. 

 
Vedtak: Det gjøres ingen endringer med koding av kopplam i Sauekontrollen nå.  

 
 

Sak 34/03 Forslag til utvalg: Ny plan til framtidig saueavl 
På sist Landsrådsmøte la leder fram et forslag til ei gruppe som skulle arbeide 
med ny plan til framtidig saueavl. Forslaget la grunnlag for en debatt angående 
Landsrådet og hvem som hadde ansvar for hva.  
 

Vedtak: Lars Erik Wallin og Ken Lunn setter opp et mandat og tar det opp på et 
telefonmøte i Landsrådet. 

 
 

Sak 35/03 Brev fra Hordaland om semingransking i miniringer 
 

Ring 147 i Hordaland hadde skrevet et brev til Landsrådet angående 
semingransking i miniringer. I forbindelse med en forespørsel om  utvidelse av 
miniringer foreslo avlsutvalget i Hordaland at en satte krav om semingransking 
for å reduserer risiko for innavl. Fylkesveterinæren godkjente på bakgrunn av 
dette en sammenslåing av miniringer under forutsetning av at minst 10% av 
sauen i hver gruppe deltar i semingransking. Videre ble det sagt at andelen ville 
økes. 



 
Ringen ønsker en uttalelse fra Landsrådet om det er nødvendig at det skal 
insemineres minst 10% seminprøveværer. 
 

Vedtak: Landsrådet går inn for at ordet skal byttes ut med bør under krav til andel 
semingransking i miniringene i Hordaland. 

 
 

Sak 36/03 Orienteringssaker 

  Situasjonen på Staur 
   

Lars Bryhni orienterte. Det er 6 værer som har testet seropositivt. Disse skal 
retestes og slaktes. Indre organer som f.eks lunger skal undersøkes for mædi.  
Sæd etter disse værene skal destrueres. 
 
Alle værene på Staur testes på nytt serologisk og i tillegg på gennivå.  
 
I ettertid skal alle værer pluss eldre søyer i besetninger hvor væren har vært 
oppstallet testes for mædi før inntak til Staur. Alle værer skal komme fra 
besetninger som har vært fri fra mædi og CAE i 3 år.  Værene på Staur skal 
sjekkes for mædi to ganger pr år og alle værer som slaktes fra Staur skal 
undersøkes for mædi ved slakting. 

  

 Retningslinjer for bekjempelse av Mædi-Visna 

Instruks om helsegodkjenning av småfe som tas inn på 
avlsstasjoner 

 

  Kommende møter: 
   a) Ledermøte for væreringene i Hordaland. 
 

Sak 37/03 Eventuelt 
  Muligheter for tilleggsopplysninger i Sauekontrollen 

Det er kommet forespørsel fra Sauekontrollen om å utarbeide stamtavler for 
sau og om hvilke tilleggsopplysninger det kan være aktuelt å ta inn. En tenker 
her på opplysninger som farge og hornanlegg. Kåringsskjema fra 
Sauekontrollen kan også være aktuelt. Bakgrunnen for dette er å forbedre 
kontrollen og gjøre den mer attraktiv for blant annet små raser og gamle raser 
og øke tilslutningen.   

 
  Rasebeskrivelse for gammal Spæl 

Det er kommet inn forslag til rasebeskrivelse for gammal spæl.  Dette skal 
arbeides inn i kursmateriellet for kåringsdommere. 
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