
 REFERAT 

 fra møte i Landsrådet for saueavl 23. september 2002 
 
Møtested: Tingvold cafe og catering, Stange 
 
Deltakere: Sigurd Krekke 
 Kjell Horten 
 Tormod Ådnøy 
 Ken Lunn 
 Per Liahagen 
 Rolf Aass (observatør) 
 Inger-Johanne Holme (observatør) 
 Ewa Wallin (observatør) 
 Signe Dahl (observatør, sekretær) 
 

Møtet startet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 17.00. Tormod Ådnøy og Ken 
Lunn møtte etter lunsj. Lars Bryhni hadde meldt forfall. 

 
Saksliste: 
37/02 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
38/02 Oppsummering av indeksberegningen august 2002 
39/02 Indeksberegningen oktober 2002 
40/02 Godkjenning av væreringer 
41/02 Søknad om avlsbuskapsstatus for Andøya værering 
42/02 Framtidig drift av væreringene Langøya og Bø i Nordland 
43/02 Stimulering av ringarbeidet 
44/02 Ringanalyse 
45/02 Avlsarbeidet på sau Rogaland og Hordaland  
46/02 Semingransking høsten 2002 
47/02 Bruk av embryo-importerte lam fra Island 
48/02 Finansieringen av avlsarbeidet på sau 
49/02 Orienteringssaker 
 a) PC-kåring og værebasen på internett 
 b) Oppdatert seminværliste 
 c) Om Ken Lunn sin nye arbeidssituasjon 
 d) Oppdaterte adresselister til landsråd, avlsutvalg og ringer 
 e) Møter som har vært 
 f) Kommende møter 
50/02 Neste møte 
51/02 Eventuelt 
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Sak 37/02 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
 Referat fra møte 12.-13. juni ble delt ut på møtet. Landsrådet poengterte 

at referat fra møter skal foreligge så snart som overhode mulig. 
På møtet i juni ble det vedtatt at slaktefristen for pulje 1 skulle være 4. 
oktober. I etterkant av møtet viste det seg at fylkene i puljen ønsket 
slaktefrist 11. oktober. Etter ferien ble dette derfor endret, men det ble 
først klart etter mye telefoner og skriverier for å avklare situasjonen. 
Bakgrunnen for dette var delvis manglende innspill fra avlsutvalgene 
om slaktefrist og mange arbeidsoppgaver for avlskonsulenten. Dette bør 
unngås i framtiden. 

 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. Referat fra møte 

12. –13. juni ble godkjent med de merknader som framkom i møtet. 

Sak 38/02 Oppsummering av indeksberegningen august 2002 
 Indeksberegningen i august 2002 gikk relativt greit. Enkelte fylker fikk 

høyere indekser enn tidligere, mens andre dessverre fikk lavere 
indekser. Relativt mange avlsbuskaper fikk bruksbuskapsindekser, noe 
som har skapt en god del ekstra arbeid for småfekonsulentene. I 
hovedsak skyldes dette at ringnummer ikke var riktig registrert i 
sauekontrollen da dette ble tatt ut den 17. juni. Avkom etter semin og 
sterke slekter ser ut til å ha fått høyere indekser. Det oppstod problemer 
med utplukket til pulje 11 (spæl hele landet). Det tok lang tid å få et 
utplukk, og det viste seg at rundt 5000 dyr lå med samme 
omkodingsnummer. For å få indeksene ferdig i tide, måtte disse dyrene 
slettes. Testkjøring mm. i ettertid har vist at enkelte nystartede buskaper 
ikke fikk indekser og at noen værer fikk for lav indeks. Buskaper uten 
indekser har fått nykjørte indekser, mens ingen væreindekser er endret. 
Utplukksprogrammet er nå endret slik at dette ikke vil skje igjen. 

 
Vedtak: Landsrådet tok orienteringen til etterretning. 

Sak 39/02 Indeksberegningen oktober 2002 
 Som nevnt i sak 37/02 oppstod det en del problemer knyttet til vedtaket 

om slaktefrister i pulje 1. Slaktefristen er nå flyttet en uke senere. 
Det vil bli foretatt opptellinger tilsvarende augustopptelling over antall 
lam med høstvekt og slaktevekt pr. ringmedlem. Avlsutvalg/andre vil 
bli kontaktet dersom buskaper viser seg å ha svært lite data ca. en uke 
før slaktefristen går ut.  
Målinger av radioaktivitet viser høgere verdier mange steder i Oppland 
og Hedmark enn på mange år (nedfôringstidene er på hele 6-8 uker i 
flere områder). Dette medfører problemer med å få slaktet innen 
fristene. Slakteriene får også et kapasitetsproblem når mange vil slakte 
samtidig. 

 
Vedtak: Indeksberegningen i oktober 2002 kjøres etter de oppsatte fristene. 

Dersom mye slakt mangler i pulje 2, kjøres puljen to ganger og 
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indeksene publiseres i to omganger. 
Landsrådet oppfordrer avlsutvalgene i berørte fylker til å ta initiativ til 
besetningsmålinger, slik at flest mulig besetninger kan slakte innen 
fristene. 
Puljerekkefølgen blir slik: 18, 1, 2, 17, 3, 11. En eventuell 
tilleggskjøring av pulje 2 gjennomføres til sist, etter pulje 11. 

Sak 40/02 Godkjenning av væreringer 
 Det ble orientert om tiltak som skal iverksettes i tre ringer som ikke 

fyller minstekravene i ringreglene. 
 
Vedtak: Ring 104 i Aust-Agder godkjennes under forutsetning av at 

fylkesveterinæren godkjenner sammenslåing med ring 105. Ring 162 og 
173 i Sogn og Fjordane får 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. 

Sak 41/02 Søknad om avlsbuskapsstatus for Andøya værering 
 Det har kommet søknad fra Andøya værering om medlemmene i ringen 

kan beholde avlsbuskapsstatus selv om ringen innstilles på grunn av 
skrapesjuke i en periode. 

 
Vedtak: Landsrådet for saueavl godkjenner at medlemmer i ring 243 Andøya får 

beholde avlsbuskapsstatus inntil videre. Det stilles krav om at 
ringmedlemmene bruker minst 40 % semin for å opprettholde et høyt 
antall genetiske bånd med andre buskaper. Ordningen vil bli revurdert 
årlig. 

Sak 42/02 Framtidig drift av væreringene Langøya og Bø i 
Nordland 

 Det ble orientert om at ring 241 Langøya ønsker å fortsette som 
værering og at medlemmene i ring 242 Bø har søkt om å få bli 
medlemmer i Bø væreholdslag (nr 872).  

 
Vedtak: Landsrådet for saueavl tar orienteringen til etterretning. Landsrådet vil 

påpeke at ved overgang fra ring til væreholdslag, er det avlsutvalget i 
fylket som skal overta og forvalte eventuelle oppsparte midler fra 
ringen, jf. punkt 4f) i Regler for væreringer. 

Sak 43/02 Stimulering av ringarbeidet 
 Bare Sogn og Fjordane hadde besvart landsrådets forespørsel om 

innspill om stimulering av ringarbeidet. Det synes likevel klart at 
styrking av økonomien i ringene er svært viktig.  

 
Vedtak: En arbeidsgruppe bestående av Sigurd Krekke, Ken Lunn, Kjell Horten 

og Per Liahagen skal på neste landsrådsmøte legge fram et konkret 
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forslag til hvordan ringarbeidet skal stimuleres. Forslaget skal deretter 
sendes på høring til avlsutvalgene. 

Sak 44/02 Ringanalyse 
 Forslag til ringanalyse for Oppland fylke ble lagt fram for landsrådet. 

De framkomne opplysningene viser et det er store forskjeller mellom 
besetninger innen ring og mellom ringer når det gjelder værebruk og 
gjennomsnittlige vekter av ulike slag. Hvor mange og hvilke 
egenskaper som skal inngå i analysen ble diskutert.  

 I tilknytning til ringanalysen er det behov for å kartlegge 
granskingskapasitet i forhold til behov i hvert fylke/lukket del av fylke. 
Ringanalysen sammenstiller opplysninger på besetningsnivå. Dersom 
disse skal forevises andre enn produsenten, må det innhentes tillatelser 
fra alle ringmedlemmer. Dette kan enklest gjøres ved å innarbeide et 
punkt om det i ringreglene.  

 
Vedtak: Ringanalysen revideres utfra innspillene som kom fram på møtet. Et 

eksempel på ringanalyse, samt utkast til endrede regler for væreringer 
hvor krav om innsyn for ringledelse og avlsutvalg er innarbeidet sendes 
på høring til avlsutvalgene. Samtidig bes avlsutvalgene om å kartlegge 
granskingsbehov i fylket/lukket del av fylket. 

Sak 45/02 Avlsarbeidet på sau Rogaland og Hordaland 
 Det har kommet informasjon fra avlsutvalget i Hordaland og Rogaland 

om at fylkesveterinærene nå godkjenner at miniringer slås sammen. Fra 
Hordaland er det kommet ønske om at væreringene skal få fullt tilskudd 
dersom de i tillegg til ringgransking deltar i semingransking. Enkelte 
ringer i begge fylker har bedt om fullt tilskudd på bakgrunn av 
tilnærmet normal ringdrift. Avlskonsulenten hadde ikke rukket å 
innhente opplysninger om ringene/minigruppene i de to fylkene. 

 
Vedtak: Avlsarbeidet i Rogaland og Hordaland gjennomføres tilnærmet likt 

tidligere. Det innhentes opplysninger om sammensetning og drift av 
væreringene i Rogaland og Hordaland høsten 2001 og 2002. Det 
innhentes også opplysninger om salg av kåra lam og avkomsgranska 
værer i hver miniring sitt område (jf. sak 44/02). Vedtak om tilskott til 
gransking av værer i de to fylkene vil bli fattet på neste møte i 
landsrådet. 

Sak 46/02 Semingransking høsten 2002 
 Det har kommet signaler om at interessen for semingransking av 

spælværer er lav og det er derfor fare for at søyegrunnlaget til gransking 
blir lavt. 
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Vedtak: Dersom det skal semingranskes spælværer høsten 2002 i 
Rogaland/Hordaland må det meldes på minst 600 søyer til granskingen, 
slik at det kan sendes ut 100 doser fra minst 6 prøveværer. Fra og med 
høsten 2003 må det tilsvarende antall søyer være så høyt at minst 12 
værer av spælrasen blir semingransket. 

Sak 47/02 Bruk av embryo-importerte lam fra Island 
 Kjell Horten orienterte om kåringssjå i Kvinesdal 21. september, hvor 

embryo-importerte spælværlam fra Island ble kåret. Lammene var bra 
eksteriørmessig og beina var gode. Ullkvaliteten lå stort sett på 7 og 8 
poeng. Av 26 fødte værlam ble 15 kåret. De tre beste etter de tre ulike 
farlinjene ble tatt ut og transportert til Staur, de resterende skal kun 
brukes i Kvinesdal spælseminring. Mange ønsker å bruke værene, og 
landsrådet diskuterte hvordan vi kan sikre at denne importen ikke får 
negative konsekvenser for avlsarbeidet på spælsauen. 

 
Vedtak: Høsten 2002 gjennomføres en kontrollert utprøving av spælværene fra 

Island. Testen gjennomføres i værering 25, 189 og 230 (semin). 
Ringene skal skrive under egen avtale med landsrådet om at alle 
værlam med islandsk far etter testen skal slaktes for slaktegransking og 
at gode saulam settes på og følges opp så godt som mulig mht. 
beitevaner mm. Også søyer skal slaktes dersom landsrådet gir pålegg 
om det. Eget opplegg for vurdering av ull på både ½-islendinger og 
ordinære lam i ringen skal gjennomføres. For å delta i testingen mottar 
ringen semingranskingstilskott. Parallelt med dette gjennomføres en 
tilsvarende testing i Kvinesdal spælværring, hvor flere kåra islandske 
værlam brukes i naturlig paring. 

Sak 48/02 Finansieringen av avlsarbeidet på sau 
 Det ble orientert om arbeidsgruppemøte avholdt 15. august og vedtak 

fra styret i Nsg, som ber arbeidsgruppen om å legge fram en innstilling 
om finansieringen av avlsarbeidet.  

 
Vedtak: Arbeidsgruppen får i oppdrag å formulere konkret forslag til 

finansiering av avlsarbeidet på sau og å klarere dette forslaget med 
KLF/NK og NSG Semin AS. Forslaget skal legges fram på neste møte i 
landsrådet. 

Sak 49/02 Orienteringssaker 
 a) Rundskriv til avlsutvalgene om kåring 
 b) Rundskriv til ringer og avlsutvalg i august 
 c) Rundskriv fra sauekontrollen til ringene om feil i korrigeringsfaktorer for høstvekt  

d) PC-kåring og værebasen på internett 
e) Oppdatert seminværliste 
f) Om Ken Lunn sin nye arbeidssituasjon 
g) Oppdaterte adresselister til landsråd, avlsutvalg og ringer 
h) Brev om seminstasjon i Hordaland 
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i) Møter som har vært 
 InterNorden, Island 
 Verdenskongress avlsarbeid, Frankrike 
 Møte arbeidsgruppe finansiering 
 Møte i Hordaland om seminstasjon 
 Kåringssjå i Kvinesdal 
 Kontaktmøte i Oppland 
j) Kommende møter 
 

Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 

Sak 50/02 Neste møte 
 Tidspunkt og saker til neste møte i landsrådet ble diskutert. En viktig 

sak på neste møte blir Plan for revisjon av saueavlen og handlingsplan 
for 2003. 

 
Vedtak: Neste møte i landsrådet er tidligere fastsatt til 13.-14. november. 

Møtestart fastsettes til kl. 12.00 den 13. november, slik at møte i 
arbeidsgruppe om stimulering av ringdrift kan ha møte tidligere på 
dagen. 

Sak 51/02 Eventuelt 
 Sammenslåing av avlsgrupper i Hedmark 
 Kjell Horten orienterte om at det arbeides med sammenslåing av flere 

avlsgrupper i Hedmark. I praksis ønskes to spælringer og en dalaring å 
bli betegnet som en avlsgruppe for å kunne rasjonalisere væretransport 
mm. Det finnes pr. dato produsenter som er medlem i to av ringene. 

 
Vedtak:  Landsrådet for saueavl tar orienteringen til etterretning. Det er 

veterinærmyndighetene som avgjør om en slik sammenslåing er mulig. 
 
 Bedømming av ullfeller på ullstasjon 
 Per Liahagen orienterte om møte i Team Sau og at det der ble diskutert 

hva som kan gjøres for å bevare den gode ullkvaliteten vi har her i 
landet. Ullsektoren i Norsk Kjøtt vurderer å tilby gratis individuell 
fellbedømming av ringlam. Ringene må selv merke, samle inn og sende 
feller til ullstasjon. 

 
Vedtak: Landsrådet for saueavl vil be Team Sau om å utarbeide et skriftlig 

forslag angående bedømming av ullfeller til neste møte i landsrådet. 
 
  
 
Signe Dahl 
ref. 
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