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Referat fra  møte i Landsrådet for 
saueavl 18. – 19. juni 2003 

 
Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo.  
Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00  i Parkveien 71 for diskusjoner.    
 
 
Deltakere:  Sigurd Krekke 

Kjell Horten 
  Ken Lunn 

 Per Liahagen 
 Tone Maria Hanssen (Observatør) 
 Inger-Johanne R. Holme (Observatør) 
 Ewa Wallin (Observatør) 
 Lars Erik Wallin (Observatør) 
 Svein Brautaset (Observatør) 
 Bjørn Høyland (Observatør) 
 Heiko Paulenz (Observatør) 
 Ellen Ingrid Colbjørnsen (Observatør, sekretær) 

 
Rolf Aas og Tormod Ådnøy hadde meldt forfall før møtet. Ewa Wallin og Lars Erik Wallin 
var tilstede under behandling av sak 50/03, 51/03 og deler av sak 55/03 og avslutningen.  
Svein Brautaset var tilstede ved deler av sak 55/03 og orienterte om oppbygging av nye råd og 
utvalg i Nsg og avslutningen av møtet. 
 
Møtet startet 09:30 og ble avsluttet 15:00. Etter møtet ble det en bedre middag  på Aker 
Brygge for hele Landsrådet. 
 
Sigurd Krekke ønsket velkommen til det siste møtet i dette Landsrådet.  Kjell Horten, Kenn 
Lunn og Per Liahagen går ut av Landsrådet fra 1. juli. Sigurd Krekke går av som formann.  
Fra 1. juli er navnet på rådet Avlsrådet, etter at styret i Nsg har gjennomgått lagets råd og 
utvalg. Av medlemmene i det nye Avlsrådet var Bjørn Høyland og Heiko Paulenz til stede. 
Bjørn Høyland overtar som leder.  Disse to ble derfor ønsket spesielt velkommen 

Saksliste: 
47/03 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
48/03 Situasjonen på Staur  
49/03 Uttak av værer – endelig 
50/03 Avlsarbeidet framover 
51/03 Aktuelt i Handlingsplanen 
52/03 Opplegg for kjøttkåringa 2003 og vurdering av ullfeller fra prøveværer på ullstasjon 
53/03 Regler for ringer og væreholdslag 
54/03 Bruk av lam etter Islandsspæl 
55/03 Vurdering av ullfeller på kåra lam for innsett i ring  
56/03 Orienteringssaker 

1. Landssamlingen for fylkessekretærer på Steinkjer 
2. Ringanalysen 
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3. Nytt fra Nsg’s utvalg om avlsarbeid i områder med sjukdomsrestriksjoner 
4. Presentasjon av det nye Landsrådet 
5. Brev fra Landbruksdepartementet ang. deltagelse i Landsrådet 
6. Kåringssystem for spælsau 
7. Scrapie og genetikk 

57/03 Eventuelt 
 

Sak 47/03 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
 

Referat fra møtet 9. april var utsendt tidligere. 
 
Vedtak: Innkalling til dette møtet og referat fra møtet 9. april ble godkjent. 
 

Sak 48/03 Situasjonen på Staur  
 

Etter at 7 værer ble testet positivt for mædi/visna i mai ble det på styremøte i 
NSG Semin AS 22. mai vedtatt at alle værene på Staur skulle slaktes. 

 
Norsk Kjøtt undersøkte muligheten for å sluse ut sine Nor-X værer fra Staur 
for  å kunne bruke dem videre. En slik utslusing krevde at værene ble 
karantinert i 3 år før bruk. Værene av Nor-X ble derfor slaktet. 

 
All lagret sæd etter de værene som ble positivt testet  blir destruert. Statens 
Dyrehelsetilsyn har pr. dato ikke kommet med noen avgjørelse på om lagersæd 
etter de øvrige værene kan brukes. Vi regner imidlertid med at 
Dyrehelsetilsynet fatter et vedtak slik at sæden kan brukes. 

 
Vedtak:  Landsrådet tar saken til etterretning. 
 

Sak 49/03 Uttak av værer – endelig 
 

En oversikt over de værene som er aktuelle for prøvetaking var utsendt. Det er 
kommet resultat på en del av prøvene. På møtet ble det delt ut oversikt over de 
aktuelle seminværene og resultat fra mædi/visna prøvetaking. To værer er 
foreløpig uaktuelle med bakgrunn i prøveresultat. Ewa Wallin orienterte om de 
siste resultatene. 

 
Fotografering og bedømming av værene på Staur er fastsatt til 15. september.  

 
Dommere skal være:  Olav Tiller 
  Bjørn Høyland 

    Ken Lunn 
    Per Liahagen 
    Sigurd Krekke 

   Kjell Horten 
    Hans Hjellstuen 
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Fotograf: Lars Bryhni  Som ekstra skal Signe Dahl spørres. 

 
 

På møtet ble det også delt ut et forslag til plassering av værene på de 
forskjellige stasjonene. 

 
 
Vedtak: Landsrådet tar orienteringen til etterretning. Når alle værene har fått resultat fra 

prøvene ønsket Landsrådet å få tilsendt en oversikt over hvilke værer som er 
aktuelle med kåringsnr, navn, fylke og rase. 

 

Sak 50/03 Avlsarbeidet framover 
 

Landsrådets faste medlemmer tok en generell diskusjon på dette onsdag kveld. 
Utfallet av dette ble lagt fram på Landsrådsmøtet på torsdag. 

 
Innspill fra Landsrådet til det nye Avlsrådet:  
 

Avlsrådet bør se på alternative modeller for å gjennomføre avlsarbeidet 
på sau framover med tanke på den utviklingen vi ser i saueholdet. 

 
Modellene legges fram for avlsfolkene i Nsg for faglig vurdering før det 
legges fram for drøfting i fagforumet i Nsg på landssamling i januar 2004. 

 

Sak 51/03 Aktuelt i Handlingsplanen 
 

En ønsker å se nærmere på framdriften i Handlingsplanen for 2003. Den 
reviderte planen følger vedlagt. 
 
Når det gjelder punktene under indeksberegning vil det ikke bli noen endringer 
i beregningsmåter for indekser i høst. Det jobbes med de fleste punktene i 
planen. 
 
Punktene for kåring er også under arbeid. Kapitler om bedømming av de ulike 
raser og kjøttkåring sendes ut på høring. Trykking av materialet håper en kan 
skje sist i juli. 
 
Når det gjelder innkommet forslag til nytt kåringssystem for spæl foreslo 
Landsrådet at det blir arbeidet mer med dette i ny avlsplan. I brev til 
avlsutvalgene vedrørende kåring 2003 bør en oppmuntre til at antall marispener  
vektlegges ved uttak til ring og at det som ble presisert vedrørende kåring av 
spæl gjentas i år. 
 
Avlskonsulenten fikk mange tips til stimulering av ringarbeidet under 
Landssamlingen i Stjørdal . Det skal utarbeides en markedsføringskampanje for 
kåra værlam og avkomsgranska værer til medlemsbladet som kommer ut i 
august. 
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Arbeidet med ’Saueavl med kunstig sædoverføring’ går etter planen. Arbeidet 
med retningslinjer for væreringer i områder med sjukdomsrestriksjoner er 
innstilt som følge av nye krav fra Dyrehelsetilsynet. Det utarbeides et 
sammendrag av det som kom ut av høringa.  

 
Vedtak: Landsrådet tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 52/03 Opplegg for kjøttkåringa 2003 
 

Per Liahagen redgjorde for opplegg som er skissert av Norsk Kjøtt. 
 
Vedtak.  Landsrådet går inn for det foreslåtte opplegget. Norsk Kjøtt får ansvar 

opplegget i praksis og økonomisk. Avlskonsulenten ordner med kåringsskjema,  
undersøker mulighet for PC-kåring og ordner med kåringsnummerserien ved 
Os Husdyrmerkefabrikk. Værene tildeles kåringsnummer i 90000 serien (dvs 
for 2003: 200390000-200399999). Norsk Kjøtt bestiller og betaler 
kåringsmerker. Værene skal legges inn i værebasen. 

  

Sak 53/03 Regler for ringer og væreholdslag 
 

Med bakgrunn i endringer i oppbygging av Landsrådet og den nye 
sjukdomssituasjoen er det nødvendig med en ny revisjon av regelverket. 

 
Vedtak: Avlskonsulenten utarbeider et nytt forslag til regelverk som sendes til avlsrådet 

(Landsrådet) til kommentar før det går ut til høring. 

 

Sak 54/03 Bruk av lam etter islandsspæl 
 

Sæd etter 2 av embryolammene fra Island er brukt i ringene 25, 189 og 230 i 
2002. Det var planen at disse lammene skulle slaktes for å se på 
slakteresultatene på disse i forhold til norsk spæl. I tillegg var det ønskelig å 
undersøke hvordan søyer etter disse oppfører seg på utmarksbeite. 
 
Av den grunn at de værene som ble satt inn på Staur i fjor fungerte dårlig er det 
også ønskelig å få inn nye værer til sædtapping og utprøving i ett år til.  I 
tillegg er det ønskelig å ha prøveværer til semin for utprøving på Særheim. 

 
Vedtak  Avlsrådene i Hordaland, Rogaland og Agder fylkene må sammen godkjenne 

prøveværer av halvkryssa islendinger til semin. Med unntak av ætt skal det 
ikke gis noen dispensasjoner for kåring av lam halvkryssa islendingene i 
Kvinesdal. 
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  2-3 risbiter av de reinrasa værene i Kvinesdal ønskes til seminstasjon for 
frysing i år. Kjell Horten og Jostein Røyseland plukker ut disse. Ringene som 
inseminerte med islendinger i 2002 får tilbud om å inseminere med de nye 
seminværene. Fra disse ringene er det ikke aktuelt å kåre ½ krysninger. Gode ½ 
kryssa søyelam kan settes på for å se på beiteatferd.   

 

Sak 55/03 Vurdering av ullfeller på kåra lam for innsett i ring 
   

Under Landssamlingen i Stjørdal kom det fram at det i enkelte fylker ikke 
benyttes Benzyl/Xylen el l. for å identifisere mulige marghår på lam som stilles 
til kåring. På bakgrunn av dette ønsker Norsk Kjøtt å komme med et tilleggs 
punkt i krav til kåring av lam der ullfell skal sendes til ullstasjon for vurdering. 

 
Vedtak: Landsrådet innfører krav om at Benzyl(alkohol), Xylen(um) eller lignende skal 

brukes for identifisering av mulige marghår på minimum alle værer som er 
aktuelle for innsett i ring fra høsten 2003. 

 

Sak 56/03 Orienteringssaker 
 

• Landssamlingen for fylkessekretærer på Steinkjer 
• Ringanalysen 
• Nytt fra Nsg’s utvalg om avlsarbeid i områder med sjukdomsrestriksjoner 
• Presentasjon av det nye Landsrådet 
• Brev fra Landbruksdepartementet ang. deltagelse i Landsrådet 
• Kåringssystem for spælsau 

 
 

Sak 57/03 Eventuelt 
 

Fastsettelse av dato for neste møte ble utsatt. 

 

Avslutning 
 
Avtroppende leder foretok utdeling av diplomer til de som går ut av Landsrådet for saueavl: 
  Ken Lunn 2001-2003 
  Kjell Horten 2001-2003 
  Per Liahagen 2001-2003 
 
Generalsekretær, Svein Brautaset, delte deretter ut gaver til avtroppende leder og de 
medlemmene som går ut av Landrådet. 
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