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Regelverk for væreringene avlsåret 2015/16 
 
Regelverket som presenteres her, er vedtatt av Avlsrådet for sau 16.-17. juni 2015. Vedtakene skal 
innarbeides i Regler for væreringer og væreholdslag. Siste offisielle versjon av dette regelverket er er 
fra 2012, og er altså ikke oppdatert på punktene nedenfor. 
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1 Antall prøveværer i en ring/avdeling 
 

 For å ha rett til avkomsgranskingstilskudd må en ring/avdeling i avlssesongen 2015/16 
avkomsgranske: 

o NKS:  Minst 6 prøveværer 
o Spæl:  Minst 5 prøveværer, derav minst 4 kvite 
o Sjeviot:  Minst 6 prøveværer 

 

 Pelssauen har ikke fått fastsatt krav til antall prøveværer per avdeling i avlssesongen 2015/16, da 
vi først må avklare hvordan avlsbesetningene blir organisert i ringer/avdelinger. 

 

 Kjøttsau har ikke fått fastsatt noe krav til antall prøveværer per avdeling. 

2 Antall slaktede avkom for å få offisiell indeks 
 

Rase Høsten 2015 Høsten 2016 

NKS 25 25 

Spælsau 20 20 

Sjeviot 15 15 

Pelssau * 10 10 

Kjøttsau 15 15 

* For å få offisiell indeks må en pelssauvær i tillegg ha  
minst 10 flokkdømte avkom med lokkpoeng. 
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3 Bruk av værene i den enkelte flokken 
 
Avlssesongen 2015/16 settes det følgende krav til antall prøveværer brukt i den enkelte flokken og 
fordeling av avkommene på alle værene som brukes i flokken: 
 

 NKS, spælsau og sjeviot 
o Et ringmedlem må bruke minst 4 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 35% av 

alle slaktede avkom 
 

 Pelssau 
o Et ringmedlem må bruke minst 2 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 50% av 

alle slaktede avkom 
 

 Kjøttsau (rasene Nor-X, Texel, Charollais) 
o Et avlsbesetning må bruke minst 1 kjøttsau prøvevær i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på NKS- og kjøttsauværene slik at ingen vær har 

mer enn 35% av alle slaktede avkom 

4 Krav til O-indeks ved innsett 
 

1. Skal en prøvevær være berettiget til granskingstilskudd, må den som minimum ha følgende O-
indeks ved minst én av de offisiell indekskjøringene H3, H4 eller H5 høsten væren settes inn 
til avkomsgransking: 

Rase Høsten 2015 

NKS 127 

Spælsau 120 

Sjeviot 120 

Pelssau 115 

 
2. Det er en forutsetning at den innsatte prøveværen er kåret på ordinært vis (ikke på 

dispensasjon). Dette gjelder alle rasene. 
 

3. Sjeviot og pelssau kan søke avlssjefen om dispensasjon fra O-indekskravet hvis far til 
prøveværen er en importvær. 
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5 Seminkravet 
 
En værering/avdeling i værering må bruke semin for å sikre de genetiske båndene til andre 
ringer/avdelinger, og for å ha et godt utvalg av prøveværer. Kravene framgår av tabellen nedenfor. 
 

Sirkulering 
av prøve-
værene  

Flokker  
som må 
inseminere 

Minstekrav til 
seminbruk 1) 

Rasegruppe 

NKS 
Spæl-
sau 

Sjeviot 
Pels- 
sau 

Kjøtt- 
sau 

Tre flokker  
eller mer 

Minst 
halvparten 

Andel av søyene 8 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Antall sæddoser 30 25 20 20 30 

To flokker Begge 
Andel av søyene 15 % 7 % 5 % 5 % 10 % 

Antall sæddoser 30 20 15 15 25 

En flokk  
Andel av søyene 20 % 10 % 7 % 7 % 15 % 

Antall sæddoser 30 20 10 10 20 

1) Begge kravene, både seminprosenten og antall doser, må oppfylles. 
 

Ringen har ansvar for å følge opp dette kravet. 
1. Hvis kravet ikke oppfylles, får ringen første året en advarsel.  
2. Er det ikke i orden ved neste avlssesong kan Avlsrådet ekskludere ringen fra væreringssystemet. 

6 Antall sønner per seminfar 
 
Regelverk for innsett av prøveværer med seminfar høsten 2015 for å få granskingstilskudd i 
2016. 
 

Rase 
Antall prøveværer i ringen/avdelingen 

5 – 10 11 – 20 21 og flere 

NKS 1 per far 2 per far 3 per far 

Spælsau 2 per far 2 per far 3 per far 

Sjeviot 2 per far 2 per far 3 per far 

 
Sjeviot: Ringene gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra begrensningen i antall 
sønner per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 
 
Pelssau: Det er ikke fastatt krav til antall sønner per seminfar for avlssesongen 2015/16, da vi 
fortsatt ikke har fått organsiert avlsbesetningen på pelssau ringer/avdelinger 
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7 ”Negativlista” med uaktuelle seminfedre seminsesongen 2014 
Sønner etter følgende seminværer er ikke berettiget til granskingstilskudd hvis det  
settes inn prøveværer etter dem i 2015 for å få offisiell indeks og tilskudd i 2016. 

Rase Vær 

NKS 
 

ALLE FØDT 2009 OG ELDRE 
201041454 STAUT LØLAND 
201050192 SPISS KONGLEVOLL 
201050549 GARD HOVE 
201050657 LARS M ANDERSEN 
201063566 MYRVOLLTOPPEN 
201113933 FILOPS 
201126083 STILARS MEDHUS 
201126277 FIBA 
201137766 MOISLUR 
201141313 NJORD 
201151962 GARDMAN HOVE 
201170083 FILUR SOLEM 
201175180 VESTGARD S2 

Spælsau 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
201164246 HÅKON 
201164250 SONDRE 
201170404 HEAR ROSTEN 

Sjeviot 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 

- Dispensasjon for 200800001 GLEN THE PRINCE 
201151789 PELE 

8 ”Negativlista” med uaktuelle seminfedre seminsesongen 2015 
Sønner etter følgende seminværer er ikke berettiget til granskingstilskudd hvis det  
settes inn prøveværer etter dem i 2016 for å få offisiell indeks og tilskudd i 2017. 

Rase Vær 

NKS 
 

ALLE FØDT 2009 OG ELDRE 
201041454 STAUT LØLAND 
201050192 SPISS KONGLEVOLL 
201063566 MYRVOLLTOPPEN 
201113933 FILOPS 
201126083 STILARS MEDHUS 
201126277 FIBA 
201258276 STAS KRØSS 
201261226 HÅVOLL 

Spælsau 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
201164246 HÅKON 
201170413 STHEIS AUNE 
201227343 HEPPSNO 
201261414 RAMP 

Sjeviot 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
201151789 PELE 
Dispensasjonskvote for: 
  200800001 GLEN THE PRINCE 
  200807986 SYNTON DUKE 
  201002240 ALLANSHAWS NIGHT CAP 

Pelssau 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
En besetning kan ikke sette inn mer enn 1 prøvevær per seminfar. 
Summeres opp over alle år. 
Dispensasjon for importert sæd fra Sverige. 

 


