
 REFERAT 

 fra møte i Landsrådet for saueavl 12.–13. juni 2002 
 
Møtested: Gudbrandsgard Hotel, Kvitfjell 
 
Deltakere: Sigurd Krekke 
 Kjell Horten 
 Ken Lunn 
 Per Liahagen 
 Rolf Aass (observatør) 
 Inger-Johanne Holme (observatør) 
 Ewa Wallin (observatør) 
 Signe Dahl (observatør, sekretær) 
 
Tormod Ådnøy og Lars Bryhni hadde meldt forfall. 
Møtet startet kl. 13.00 tirsdag 12. juni og ble avsluttet kl. 12.00 onsdag 13. juni 2002. 
 
Saksliste 
20/02 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
21/02 Sammenslåing av indeksberegningspuljer august og oktober 2002 
22/02 Avlsarbeidet for spælsauen 
23/02 Kåring 2002 
24/02 Resultater fra testing av ny morsevneindeks basert på vårvekt 
25/02 Finansiering av avlsarbeidet 
26/02 Ringanalyse 
27/02 Godkjenning av væreringer  
28/02 Tilskott til miniringer 
29/02 Seminværer 2002 
30/02 Seminstasjonen i Troms 
31/02 Semingransking 2002 
32/02 Brev fra avlsutvalget i Vest-Agder om lave indekser på avkom etter seminværen 9660487 Ra 
33/02 Brev fra avlsutvalget i Hordaland om ullanalyse for Norsk kvit sau (innsatte værer) 
34/02 Orienteringssaker 
 a) Skrapesjukeutbrudd så langt dette året 
 b) Signert avtale SK 
 c) Utlysing av generalsekretærstilling 
 d) Møter som har vært 

• Møte med Team Semin om forsøk småfesemin 2002 9. april 2002 
• Møte om FAO-rappport om husdyrgenetiske ressurser 19. april 2002 
• Referat fra møte i Samarbeidsrådet for sauekontrollen 24. april 2002 
• Fagsamling Team Semin om småfesemin 22. mai 2002 
• Samarbeidsmøte mellom Sauekontrollen og Nsg 24. mai 2002 
• Møte om videreføring småfeseminforskning 30. mai 2002 
• Åpent møte om avlsarbeidet på spælsauen i Norge 1. –2. juni 2002 
• Om DMU-kurs ved IHF, 6.-7. juni 2002 

 e) Kommende møter 
• Fagseminar husdyrgenetiske ressurser 14. juni 2002-06-05 
• Jubileum Norsk Landbruksmuseum 15.-17. juni 2002 
• Møte i genressursutvalget/seminar Nordisk genbank husdyr 18.-19. juni 2002 
• InterNorden på Island 26.-30. juni 2002 
• Verdenskongressen i Toulouse, Frankrike 19.-23. august 2002 

 
35/02 Neste møte 
36/02 Eventuelt 
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Sak 20/02 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Vedtak: Innkalling og referat ble godkjent uten merknader. 

Sak 21/02 Sammenslåing av indeksberegningspuljer august og 
oktober 2002 
Følgende avlsutvalg hadde sendt svar om puljeinndeling innen møtet: 
Østfold, Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Møre 
og Romsdal og Nord-Trøndelag. På bakgrunn av innspillene ble 
slaktefrister/puljeinndeling for høsten 2002 bestemt. Disse endringene 
ble gjort forhold til forslaget lagt fram på forrige møte; Hedmark flyttes 
til NKS nord, Møre og Romsdal flyttes til NKS Øst, NKS øst får 
slaktefrist 2 og sjeviot får slaktefrist 2.  
 

Vedtak: Slaktefrister/puljeinndeling for høsten 2002: 
 

 Slaktefrist 1 (4. oktober 2002): 
 Pulje 1 Norsk kvit vest  Vest-Agder, Rogaland, Hordaland,  

 Sogn og Fjordane 
  
 Slaktefrist 2 (11. oktober 2002): 
 Pulje 2 Norsk kvit øst  Østfold, Akershus, Oppland, Buskerud,  

 Vestfold, Telemark, Aust-Agder og  
 Møre og Romsdal 
Pulje 18 Sjeviot  hele landet 

 Pulje 17 Pels  hele landet  
  
 Slaktefrist 3 (18. oktober 2002): 
 Pulje 3 Norsk kvit nord  Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord- 

 Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark 
Pulje 11 Spæl  hele landet 

 
 Det ble fattet vedtak om å kontakte enkelte fylker for å klarere 

slaktefristen. Landsrådet påpekte at opplegget med få store puljer og de 
slaktefristene som nå er bestemt gir lite rom for omkjøring av puljer. 
Det er derfor enda viktigere enn før å varsle avlsutvalg, væreringer, 
rådgivere i sauekontrollen og avregningsavdelingene i slakteriene om 
frister og viktigheten av å følge opp dette. 

Sak 22/02 Avlsarbeidet for spælsauen 
Åpent møte om avlsarbeidet for spælsauen i Norge ble arrangert 1-2. 
juni 2002 på Fagernes. Over 60 deltakere fra store deler av landet 
deltok. Alle væreringer med spæl unntatt en var representert på møtet. 
kom det flere innspill om justeringer. Et foreløpig referat og ulike 
innspill fra møtet ble lagt fram. 
 

Vedtak: Når det gjelder kåring av spælsau skal et eget punkt om retningslinjer 
sendes til avlsutvalgene før førstkommende kåringssesong. 
Avlsutvalgene bes om å oppnevne spesielt egnede dommere til 
kåringssjå hvor spælværer skal bedømmes. Dømming av spæl skal være 
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som tidligere, men det skal legges større vekt på å velge ut kjøttfulle, 
kompakte typer, med sped beinbygning (grove bein og grov 
beinbygning skal ikke godtas). Ættepoeng og vektavvik skal beregnes 
som tidligere, men det aksepteres vektavvik ned i 3 kg for værlam med 
ønsket type. Dersom det er mulig kan ultralyd brukes som hjelpemiddel 
for å plukke ut de mest kjøttfulle værlammene. 

 Når det gjelder vurdering av endret vektlegging av egenskaper i O-
indeksen, vil dette bli vurdert i forbindelse med arbeidet med Plan for 
revisjon av saueavlen som angår dette, etter planen i løpet av år 2003. 

 Når det gjelder avkomsgransking av farga spæl vil landsrådet inntil 
videre ikke vedta endringer i opplegget. Ved uttak av avkomsgranska 
kvite værer til semin skal det ikke tas ut værer med farga slektninger. 

Sak 23/02 Kåring 2002 
Landsrådet ble orientert om at kåringsklypene fra og med denne høsten 
kommer til å ha 9-siffrede nummer. Behov for endring av retningslinjer 
for kåring ble diskutert.  
 

Vedtak: Det skal i retningslinjene til kåring høsten 2002 føres på et nytt avsnitt 
om dømming av spælsau, se sak 22/02. Fra og med høsten 2002 skal 
punktet om generell dispensasjon fra reglen ” Verlam etter kåra, ikkje 
avkomsgranska verar, kan ikkje kårast når faren er eldre enn 2 år.” tas 
bort. (Avlsutvalget kan fortsatt gi dispensasjon i spesielle tilfeller). 
”Reglar for utprøving av kjøttkåring” ble justert (krav om indekser til 
mor ble redusert). 

Sak 24/02 Resultater fra testing av ny morsevneindeks basert på 
vårvekt 

 Testkjøringer med beregning av to varianter av ny morsevneindeks hvor 
vårvekt inngår er kjørt for fylkene Buskerud, Oppland og Nord-
Trøndelag. Testindekser er sendt til 26 personer. Av disse hadde ni 
sendt inn svar før møtet. Så langt ser det ut til at antall avkom og 
barnebarn i beregningene stemmer bra, men svarene varierer mye mht. 
hvilken indeks som anses som mest korrekt. 

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Vedtak i saken utsettes til 

landsrådsmøtet 13.–14. november 2002. 

Sak 25/02 Finansiering av avlsarbeidet 
Sigurd Krekke orienterte om styrets vedtak om at administrasjonen i 
Nsg skal følge opp saken og utrede mulighetene for økt finansiering på 
kort og lang sikt. Kjell Horten, Ken Lunn og Per Liahagen orienterte 
om hvordan oppgavene i det fylkesvise avlsarbeidet blir løst i Hedmark, 
Oppland og VBT-området.  
 

Vedtak: Landsrådet for saueavl nedsetter en gruppe bestående av Kjell Horten, 
Rolf Aass, Per Liahagen og Ken Lunn, som får i oppgave å foreslå ulike 
alternative løsninger når det gjelder finansiering av avlsarbeidet på sau. 
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Gruppen skal samarbeide nært med administrasjonen i Nsg og skal ha 
første møte 15. august 2002.  

Sak 26/02 Ringanalyse 
Et svært enkelt utkast til ringanalyse ble lagt fram på møtet.  
 

Vedtak: Ringanalysen skal videreutvikles så snart som mulig. Mulighetene for 
bruk av innleid hjelp til gjennomføring undersøkes.  

Sak 27/02 Godkjenning av væreringer 
Det har ikke vært noe møte med Statens dyrehelsetilsyn om ringdrift i 
Rogaland og Hordaland. Det er fortsatt uklart om det blir fortsatt 
ringdrift i væreringene 241 og 242 i Nordland. Ring 104, 162 og 173 
har bedt om utsatt frist for å finne løsninger for å oppnå minst 600 søyer 
i ringen. Ring 186 har sendt dokumentasjon på at ringen vil oppnå 
tilstrekkelig antall søyer fra og med 2003. 

 
Vedtak: Ring 186 gis dispensasjon til å drive med for lågt søyetall høsten 2002, 

men det stilles krav om at tilstrekkelig søyeantall må være på plass 
innen neste høst. Avgjørelse for de andre ringene utsettes til neste møte. 
For ringene i Rogaland og Hordaland innhentes det oppdaterte 
opplysninger om buskapene/gruppene i hver ring. 

Sak 28/02 Tilskott til miniringer 
Det har kommet krav fra flere miniringer i Rogaland og Hordaland om 
utbetaling av fullt tilskott for avkomsgranska prøveværer. Flere av 
ringene i området har fått tillatelse til sammenslåing av minigrupper og 
har nådd/er nær kravet til ordinær ringdrift.  
 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte, i påvente av mer detaljerte opplysninger 
om ringdriften (jf. sak 27/02). 

Sak 29/02 Seminværer 2002 
Det ble informert om status for seminværer på Staur. En oppdatert liste 
vil bli sendt ut når alle værene er på plass på Staur. 
 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 

Sak 30/02 Seminstasjonen i Troms 
Det ble orientert om prosessen rundt og vedtaket om nedlegging av 
seminstasjonen i Troms. 

 
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. 
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Sak 31/02 Semingransking 2002 
Behovet for endringer i opplegget for semingarnsking ble diskutert. 
Bruk av avkom etter embryoimport fra Island ble også vurdert. 
 

Vedtak: Opplegget for semingransking videreføres som i fjor, med 
semingransking av prøveværer av rasene Norsk kvit sau og spæl i 
fylkene Vest-Agder (bare spæl), Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane (bare spæl). Prisen på prøveværsæden er avgjort av NSG 
Semin AS (kr 25,-/dose), tilskottet pr. prøveværdose opprettholdes som 
før (kr 60,-/dose). Seminringen i Østfold beholder avlsbuskapsstatus. 
Dersom værlam etter embryoimport fra Island holder mål på kåring i 
høst, skal det settes inn inntil 3 (en fra hver linje) på Staur. Doser etter 
værlammene skal sendes ut til gransking i tre væreringer. Disse ringene 
må følge pålegg fra landsrådet mht. hvilke lam som skal settes på og 
slaktes. 

Sak 32/02 Brev fra avlsutvalget i Vest-Agder om lave indekser på 
avkom etter seminværen 9660487 Ra 

 Det har kommet brev fra avlsutvalget i Vest-Agder, hvor det påpekes at 
avkom etter seminværen 9660487 har gjort det dårlig i fylket. De ber 
om en forklaring på dette og om en sikrere og bedre indeksberegning i 
framtiden. 
Også andre fylker har opplevd det samme. Dersom dette skyldes 
genotype-miljø samspill, er det vanskelig å gjøre noe med saken. 
Puljesammenslåing kan på sikt bedre situasjonen, med å gi sikrere 
indekser til seminavkom og mer overlapping mellom puljer og dermed 
mer sammenlignbare indekser på tvert av puljene.  

 
Vedtak: Landsrådet for saueavl tar orienteringen til etterretning. 

Avlskonsulenten sender svarbrev. 

33/02 Brev fra avlsutvalget i Hordaland om ullanalyse for 
Norsk kvit sau (innsatte værer) 

 Avlsutvalget i Hordaland har sendt brev hvor de påpeker nytten av 
ullanalyse for alle innsatte værer i ring av rasetypen norsk kvit sau. 

 
Vedtak: Kostnadene forbundet med ullanalyse av alle værlam for innsett i ring 

av rasetypen norsk kvit sau er altfor store til at de kan dekkes over 
landsrådet sitt budsjett. Det er heller ikke aktuelt å pålegge ringene å 
betale dette selv. Som før kan ringer som ønsker det dekke disse 
kostnadene selv. Bruk av xylene på kåringssjå for å avdekke marg er 
også et godt alternativ. 
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Sak 34/02 Orienteringssaker 
 a) Skrapesjukeutbrudd så langt dette året 
 b) Signert avtale SK 
 c) Utlysing av generalsekretærstilling 
 d) Møter som har vært 

• Møte med Team Semin om forsøk småfesemin 2002 9. april 2002 
• Møte om FAO-rappport om husdyrgenetiske ressurser 19. april 2002 
• Referat fra møte i Samarbeidsrådet for sauekontrollen 24. april 2002 
• Fagsamling Team Semin om småfesemin 22. mai 2002 
• Samarbeidsmøte mellom Sauekontrollen og Nsg 24. mai 2002 
• Møte om videreføring småfeseminforskning 30. mai 2002 
• Åpent møte om avlsarbeidet på spælsauen i Norge 1. –2. juni 2002 
• Om DMU-kurs ved IHF, 6.-7. juni 2002 

 e) Kommende møter 
• Fagseminar husdyrgenetiske ressurser 14. juni 2002-06-05 
• Jubileum Norsk Landbruksmuseum 15.-17. juni 2002 
• Møte i genressursutvalget/seminar Nordisk genbank husdyr 18.-19. juni 2002 
• InterNorden på Island 26.-30. juni 2002 
• Verdenskongressen i Toulouse, Frankrike 19.-23- august 2002 

 
Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

Sak 35/02 Neste møte 
 Neste møte i landsrådet ble i vår fastsatt til 3. september på Staur. Rolf 

Aass kan ikke delta på dette møtet, innkalling sendes til vara Trond Ola 
Heggen. 

Sak 36/02 Eventuelt 
 Det var ingen saker under eventuelt. 
 
Signe Dahl 
ref. 
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