
VEST-AGDER SAU OG GEIT, AVLSUTVALGET 

Org.nr.969623161 
 

Eiken, mandag 26. juni 2017. 

Referat fra Avlsutvalgsmøte 26. juni 2017 
 

Tid:   10.00 
Sted:   Eiken, Røde Kors huset. 
Til stede:  Sven Haughom (fylkeslagsleder og kåringsansvarlig) 

Helge Verdal (fylkeslaget) 
Siri Kvam Haugland (Nortura) 
Jan Hedenstad (ringmedlem og utvalgsleder) 

Forfall:  KLF (KLF har ikke oppnevnt representant) 
Jørgen Ådneram (ringmedlem og nestleder i utvalget med 
begrunnet forfall) 

 
Utvalgsleder ønsket velkommen til møtet, startet med en liten runde om 
ønsket møteform og siste nytt i samtaler med NSG Avl og nyvalgt avlsrådsleder 
Sven Reiersen fra Aust-Agder. 
Styret i fylkeslaget valgte Jan Hedenstad til avlsutvalgsleder i Vest-Agder i møte 
30. mai 2017 under sak 16/17. De øvrige valgte framkommer ovenfor. 
Utvalgsleder legger opp til at møtene planlegges og gjennomføres i samspill 
mellom fylkesleder, utvalgsleder og utvalgsmedlemmene. Det er en naturlig 
utvalgsform. 
Utvalget tar forbehold om at noen detaljer i dette referatet kan bli endret, 
siden referat/protokoll fra Avlsrådsmøtet NSG 7. – 8. juni 2017 ikke er kjent 
ennå. 

 
Saker: 
 

Sak 01/17: Orientering om nye avlsregioner og valg til Avlsrådet i NSG. 

Sven Haughom representerte Vest-Agder i NSG sitt regionmøte på 
Gardermoen 6. juni 2017 siden verken avtroppende eller 
påtroppende avlsutvalgsleder hadde anledning til å delta. 

 Regionutvalgene har opphørt, men rent geografisk tilhører vi nå 
Region Sørøst bestående av Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, 
Vestfold og Buskerud. 

 Hele regionen skal oppnevne kun én kandidat som representant 
til Avlsrådet. 

 Hvert fylke kan oppnevne sin kandidat. 
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 Etter nye begreper legger NSG opp til en avlsansvarlig i hvert 
fylke. Avlssjefen i NSG har allerede registrert utvalgsleder Jan 
Hedenstad som avlsansvarlig i Vest-Agder. 

 

Vedtak: 

 Jan Hedenstad er allerede valgt som avlsutvalgsleder, men 
knyttes også til betegnelsen som avlsansvarlig. Jørgen Ådneram 
blir vararepresentant. 

 Jan Hedenstad fra Vest-Agder i region Sørøst er kandidat som 
representant fra Vest-Agder til Avlsrådet. 

 

Sak 02/17: Kåringsplasser og datoer for kåringene 2017, og søknad til 

Mattilsynet. 

Utvalget tok utgangspunkt i foregående års info som ble sendt ut 
1. september 2016. Utvalgsleder hadde utarbeidet et forslag til en 
ny versjon for 2017 i forkant av møtet, og lagt inn lenker til NSG Avl 
selv om dette ikke er klart hos NSG enda. Fjorårets info for Vest-
Agder ble godt mottatt av bruks- og avlsbesetningene.  
Følgende viktige korrigeringer har blitt foreslått: 

 Alle kåringer starter kl. 10.00. 

 Kåring i Kvinesdal ei uke seinere enn før. Lørdag 23. september, 
og handelsstanden har akseptert dette. 

 Eiken tirsdag 3. oktober, og Sirdal fredag 6. oktober. 
 
Vedtak: 

 Forslaget til infoskriv 2017 vedtatt med mindre endringer. 
Skrivet sendes til Sauekontrollen v/rådgiverne ved slakteriene 
ca. 1. september, slik at de videresender for å nå alle. 

 Infoen  legges inn på webben til Vest-Agder Sau og Geit. 

 Utvalgsleder og fylkesleder samarbeider om søknader til 
Mattilsynet. 

 

Sak 03/17: Dommere og kursing. 

Følgende dommere er aktuelle høsten 2017: 
Knut Eiken, Andreas Liland, Ove Myklebust, Odd-Terje Rosseland, 
Tarjei Tjørhom (rekrutt), Lars Christian Jerstad Torsøe, Ken Rune 
Birkeland (reserve). Vi har i tillegg forhåpninger om et par andre 
nye kandidater til 2018. 
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Kursing i 2017 er undersøkt av både fylkesleder og utvalgsleder. 
Rogaland skal ha kurs på Rennesøy tirsdag 22. august. Aust-Agder 
skal ikke ha kurs i år. Det hadde vært naturlig å samkjøre med 
Aust-Agder siden vi nå er i samme region, men vi er i en 
overgangsperiode. 
 
Vedtak: 

 De av våre dommere som må på kurs, eller som ønsker en ny 
gjennomgang, deltar på Rennesøy i 2017. Kåringsansvarlig 
avtaler og organiserer dette med NSG Rogaland. 

 Dommerteam: 
Kvinesdal:  
Knut Eiken og Andreas Liland, Ove Myklebust og Lars Christian 
Jerstad Torsøe. Tarjei Tjørhom (rekrutt) veksler på de to 
teamene for å lære. 
Eiken: 
Andreas Liland og Lars Christian Jerstad Torsøe. 
Sirdal: 
Odd-Terje Rosseland og Ken Rune Birkeland 
 

Sak 04/17: Kåringsavgift. 

I infoskrivet som vil bli sendt ut ca. 1. september er satsene øket 
noe. Fylkesårsmøtet vedtok at kåringsavgiften skulle økes fra kr. 
100,- til kr. 140,- pluss mva for hvert individ. 
Fylkeslaget og dommerne har i flere år vært svært fleksible og 
etterkommende m.h.t. hjemmekåringer, men det er krevende og 
kostbart i forhold til innsatsen. Laget har tapt på 
selvkostprinsippet, og derfor ble det foreslått en økning fra kr. 
600,- til kr. 1.000,- for oppmøte og kåringsavgift kr. 140,-/individ. 
Begge satser pluss mva. I tillegg ble det foreslått at 
kilometergodtgjørelse skal komme i tillegg. 
Nødvendig hjemmekåring for de som allerede har deltatt på 
kåring, og som ikke rekker andre kåringer, får hjemmekåring til 
skjønnsmessig reduserte priser avhengig av behov og vurdering fra 
kåringsansvarlig og web-kårer. 
 
Vedtak: 
Oppjustering av satsene vedtatt i henhold til forslagene. 

  



VEST-AGDER SAU OG GEIT, AVLSUTVALGET 

Org.nr.969623161 
 

 

Sak 05/17: Kåringsmerker, innmelding av lam, web-kåring og 

kåringsansvarlig. 

Vedtak: 

 Kåringsansvarlig bestiller 200 kåringsmerker for 2017 i den 
nummer-serien Vest-Agder skal ha. 

 Innmelding av lam vil framgå av info-skrivet som utsendes ca. 1. 
september. Innmelding skal skje enten ved egeninnmelding via 
NSG Avl eller til web-kårer. 

 Jan Hedenstad web-kårer. 

 Sven Haughom, kåringsansvarlig. 
 

Sak 06/17: Eventuelt. 

 Kåringsansvarlig/fylkesleder foreslo at NSG Avl bør forenkle 
dommernes arbeid med kåringsskjema under kåring, slik at 
dømming av ull forenkles/innrettes kun med korrigeringsfaktor 
på + eller -. 

 Utvalgsleder foreslo følgende: 
- Alle møter i Avlsutvalget bør være åpne, slik at alle 

avlsengasjerte i både bruks- og avlsbesetninger kan følge 
møtene som tilhørere. 

- At både nyvalgt leder i Avlsrådet, Sven Reiersen fra Agder, 
og avlsrådgiver for hele landet i NSG Avl, Kjell Steinar Løland, 
skal stå på kopilisten på det vi beslutter, slik at de raskt kan 
ta med seg innspill videre i sine sentrale roller. 

- At vi bør jobbe for et åpent fagmøte for alle over en hel dag i 
avlsregi løpet av 2017 sammen med Aust-Agder, og at Evje 
utpeker seg som sentralt i Agder i vestre delen av Sørøst. 

- Referatene fra Avlsutvalget og annen relevant info legges ut 
på webben til Vest-Agder Sau og Geit etter at det er 
godkjent. 

 
Vedtak: 

  Alle innspill under eventuelt tilsluttet. 
 
Jan Hedenstad 
Referent 


