
Referat fra møtet i  
Avlsrådet for sau 27. august 2003 

 
 
Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71 i Oslo. 
Tilstede: Bjørn Høyland 
  Øivind Gurandsrud 
  Sigurd Krekke 
  Heiko Paulenz 
  Tormod Ådnøy 
  Ellen Ingrid Colbjørnasen (Observatør, sekretær) 
 
Tormod Ådnøy kom til sak 3/03.  Odd E. Risan, Svein Brautaset og Lars Erik Wallin var 
tilstede under sak 1 til 3.  Ewa Wallin var tilstede under behandling av sak 3/03. 
 
Møtet startet klokka 10 og ble avsluttet med middag for de faste deltagerene. 
 
Sakliste: 
 
01/03 Godkjenning av innkalling  
02/03 Konstituering med orientering fra generalsekretæren  
03/03 Uttak av seminværer  
04/03 Seminværkatalogen 2003 
05/03 Utkast til nye regler for ringer og væreholdslag 
06/03 Regler for semingransking 
07/03 Kåring og kåringsreglement 
08/03 Program til fagforum 
09/03 Orienteringssaker 
 1 Referat fra siste møte i Landsrådet for Saueavl 

2. Representantskapsmøtet 22. – 23.  oktober 
3. Videreutvikling av småfesemin – Prosjektbeskrivelse 
4. Bestilling av sæd fra avlsbesetninger 
5. Bruk av Islandsspæl 

10/03 Eventuelt 

 

SAK 01/03 Godkjenning av innkalling  
 
Bjørn Høyland ønsket velkommen til dette første møtet i Avlsrådet for sau. 
 
Det ble presisert at det rette navnet er Avlsrådet for sau. 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent, med de endringer som ble vedtatt. 



SAK 02/03 Konstituering med orientering fra  

generalsekretæren  
 
Svein Brautaset orienterte om årsaken til at en la ned Landsrådene for å opprette Avlsrådene. 
Alle råd og utvalg i Nsg har fått en omstrukturering i sommer. Hensikten har vært å lage dem 
mer målstyrt. Når det gjelder Avlsrådene har disse fått knyttet til seg fagforum. Fagforumet 
skal ha et møte årlig der alle inviteres. Utover det skal avlsrådet invitere de av medlemmene 
eller andre en finner det hensiktsmessig å invitere. 
 
Han presiserte også hvilke organisatoriske linjer som skal følges. At avlsutvalgene i fylkene 
er underlagt lokalagene organisatorisk, men at disse har en avlsfaglig linje direkte til 
avlsrådet. 
 
Vedtak: Orientering ble tatt til etterretning 
 
 

SAK 03/03 Uttak av seminværer  
 
Ewa Wallin orienterte om hvordan det gikk med prøvetaking og inntransport av værer. Det 
ble på siste møte i Landsrådet besluttet at værer fra Agder fylkene burde stasjoneres på 
Særheim.  Det betyr at en i år tar inn 37 værer til Staur, pluss Nor-X værer og Islandske 
spælværer til utprøving 
 
Det ble også fremmet ønske om at en kan starte frysing av sæd på Særheim. Dette er 
vanskelig i år, men en vil gjøre nedfrysingsforsøk i år der formålet er å undersøke muligheten 
til å fryse sæd fra Særheim på Staur neste år.  
 
Ved en kommunikasjonssvikt er en av værene fra Sogn og Fjordane som var ønsket til 
Blindheim blitt transportert til Staur. Avlsrådet beklager dette. 
 
Avlsrådet ønsker at avlskonsulenten kan jobbe tettere mot uttak av eliteværer til Blindheim og 
Særheim.   
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  
 

SAK 04/03 Seminværkatalogen 2003 
 
Avlsrådet ønsker at alle eliteværer det tilbys sæd etter blir presentert i denne katalogen.  Dette 
gjelder fra og med i år også eliteværene på Særheim og Blindheim.  
  
I katalogen skal det skrives en artikkel om ’Rett vær til søya’ der en instruerer i hvordan en 
optimaliserer forventet avkom, og skriver litt om hvor sikker indeksen er i forhold til hvor 
mye opplysninger det finnes pr. vær. Videre skal det skrives en artikkel om forventet 
sædproduksjon etter en vær utover sesongen.   
 



Det er videre enighet om å fjerne betegnelsen lagersæd, men notere antall doser som er 
tilgjengelig. Værene av  NKS, spæl, Sjeviot og Pelssau deles i  ’Avlsbuskap’ og ’Annen 
elitevær’. Dette gjøres ved at all Avlsbuskap sæd presenteres først for hver av rasene.  Alle 
værer det finnes bilde av får bilde i katalogen og antall strå på lager pr. vær blir opplyst.  Som 
tilleggsopplysninger skal det skrives hvor mange avkom væren har opplysninger om høstvekt 
og slaktevekt på i tillegg til antall døtre. 
 
Vedtak:   Avlsrådet går inn for at det skisserte opplegget følges og at eliteværene  

fra Blindheim og Særheim også presenteres i katalogen. 

 

SAK 05/03 Utkast til nye regler for ringer og  

væreholdslag 
 
Utkast til regler ble gjennomgått og diskutert.  
 
Vedtak:    Avlskonsulenten får i oppdrag å revidere reglene etter innspill som kom  

fram under møtet, og sende det til høring til avlsråd og avlsforum 
 
 

SAK 06/03 Regler for semingransking 
 
Avlsutvalget i Hordaland hadde fremmet to ulike forslag til revidering av reglene. Det er hvor 
stor andel av besetningen som skal insemineres som er spørsmålet. I de gjeldende regler for 
semingransking fra 2001 heter det at små buskaper  skal inseminere minst 15 søyer, herav 
minst 10 med prøveværsæd. For større buskaper heter det at 50% av buskapen skal 
insemineres, herav 50% med prøveværsæd. Seminringene i Hordaland brukte i 2002 om lag 
25% semin på alle søyene. 
 
Avlsrådet ønsker ikke å gå inn for revidering nå, og viser til at det arbeides med en 
doktoravhandling om dette.  
 
Vedtak: Avlsrådet går inn for at leder tar et møte med avlsutvalget i Hordaland  

om saken. 
 

SAK 07/03 Kåring og kåringsreglement 
 
Kåring og kåringsreglement: 
Reglene må revideres som følge av at kjøttkåring overføres til Norsk Kjøtt. I tillegg er det 
ønskelig at antall spener inkludert marispener bør noteres ved kåring. 
 
Revidering av PC-kåringsprogrammet: 
Avlskonsulenten arbeider med å inkludere pelslam og kjøttkåring i programmet. Videre blir 
det fra høsten mulig å registrere vrakingsårsak på lam som er stilt til kåring og vraket. I 



programmet blir det videre mulig å registrere antall spener  I tillegg vil en kunne ta ut 
kåringsstatistikk, og det arbeides med at en kan ta ut liste på værer som er satt inn i ring. 
 
Vedtak:  Avlsrådet ser positivt på initiativet og gir avlskonsulenten i oppdrag å  

arbeide videre med forslagene som kom fram. 

 

SAK 08/03 Program til fagforum 
 
Saklista til møtet i fagforumet 28. august gjennomgås og diskuteres. 
 
 
Vedtak: Saklista ble godkjent med de endringer som ble vedtatt. 
 

SAK 09/03 Orienteringssaker 
1. Referat fra siste møte i Landsrådet 

2. Representantskapsmøtet i oktober 

3. Videreutvikling av småfesemin – Prosjektbeskrivelse 

4.  Bestilling av sæd fra avlsbesetninger 

5. Bruk av Islandsspæl 
Når det gjelder delpunkt 5 tar leder for avlsrådet opp dette med spelsaumiljøet. 

 
SAK 10/03 Eventuelt 
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