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16 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen ble sendt på e-post tidlig i vinter, med påminning 18. mai 2018. 
 
Sakspapirer ble sendt ut på e-post natt til onsdag 30. mai. 
 
Har Avlsrådets medlemmer saker til Eventuelt, må disse meldes når vi går gjennom saklista. 
 
Vedtak: 

• Innkallingen godkjennes 
• Saklista godkjennes med følgende endringer¨ 

o Sak 30 Tilskudd for granskede værer behandles mellom sak 18 og 19 
o Sak 33 Eventuelt ble tillagt 3 saker 

17 Godkjenning av referatet fra møtet 21.03.2018 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Referatet er lagt ut på Internett. Du finner det på www.nsg.no >Sau >Avlsrådet for sau 
 
Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

18 Instruks for Avlsrådet for sau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Styret i NSG vedtok i styremøtet 6. februar 2018 instruks for alle råd/nemder/utvalg (RNU). Instruksen 
er ikke endelig ferdigstilt, så det kan komme endringer. Den nye instruksen skal gjelde fra 1. januar 
2019. Et par punkter å merke seg så langt: 
 

• Funksjonstida for medlemmene i de rådgivende utvalga vil bli ett år (mot to år i dag) og 
antakelig følge kalenderåret.  

• Avlsrådets nye sammensetning med 6 regionvalgte medlemmer og 11 medlemmer til sammen 
er beholdt. 

 

Vedtak: 
Avlsrådet tar instruksen til orientering. Administrasjonen informerer Avlsrådets medlemmer når 
styret i NSG har endelig vedtatt ny instruks. 

  

http://www.nsg.no/
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19 Livdyrpriser 2018 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Jeg foreslår å forenkle våre veiledende priser i år. 

• Pris for søyelam fastsettes ikke 
o Prisen på søyelam må ses i sammenheng med slakteverdien, og den varierer mye 

mellom landsdelene 
o Ønsker Avlsrådet at vi fastsetter en pris, så foreslår jeg at vi spesifiserer et 

avlsdyrtillegg som betales i tillegg til selgers slakteverdi 
• Pris for søyer fastsettes ikke 

o Salg av voksne søyer er ikke vanlig, og situasjonen for selger og kjøper kan variere 
mye. 

o Verdien av ei god avlssøye er høy, og høyere jo yngre søya er og jo bedre avlsverdi 
den har. Dette bør reflekteres i salgsprisen. 

o Er alternativet for selger å slakte søya hvis den ikke blir solgt til liv, så er 
utgangspunktet for verdifastsettelsen meget lav. 

o Selges en hel flokk der selger skal slutte med sau, bør kjøper få en kvantumsrabatt. 
Prisen bør også reflektere om dyra er drektige eller ikke, og om produksjonstilskuddet 
tilfaller selger eller kjøper 

• Egne priser for kjøttsau utgår, da vi ikke lenger beregner noen K-indeks. 
• Farga spæl og Pelssau settes i samme kategori som NKS, Kvit spæl og Sjeviot. 

 
Avlsrådet var enig i at veiledende priser skal holdes enkle, men ønsker fortsatt å ha veiledende priser 
for søyelam og voksne søyer. 
 
Vedtak: 
 
Veiledende priser for livdyr fra 1. august 2018 
NKS (10), kvit spælsau (4), farga spælsau (21), sjeviot (3) og pelssau (12) 
Kåra  
værlam 

Grunnpris: 3 100 kr 
Indekstillegg: 50 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet.  
Kåra lam som kjøpes inn til væreringen, skal 
betales med veiledende pris. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 900 kr 
Indekstillegg: 200 kr per 
poeng over 115 i offisiell O-
indeks 

Gjelder værer som er 1,5 eller mer på 
salgstidspunktet. 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Seminvær Grunnpris: 3 900 kr 
Indekstillegg: 200 kr per 
poeng over 115 i offisiell O-
indeks 
Seminværtillegg: 4 500 kr 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks får ikke indekstillegg. 
Seminværtillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for 
å levere en seminvær.  
Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen pga feil som selger burde sett, 
mister seminværtillegget. 

Søyelam Grunnpris: 2 500 kr 
Indekstillegg: 25 kr per poeng 
over 115 

Salg om høsten, før paring. 
Grunnprisen gjelder der distriktstilskuddet er 0 kr. 
Justeres i soner med et annet distriktstilskudd. 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Voksne søyer Grunnpris: 2 500 - 3 000kr 
Indekstillegg: 25 kr per poeng 
over 115 

Salg om høsten, før paring. 
Grunnprisen gjelder der distriktstilskuddet er 0 kr. 
Justeres i soner med et annet distriktstilskudd. 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 
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Andre raser 
Seminvær Grunnpris: 3 900 kr 

Indekstillegg: Nei 
Seminværtillegg: 4 500 kr 

Seminværtillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for 
å levere en seminvær.  
Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen pga feil som selger burde sett, 
mister seminværtillegget. 

20 Fødselshjelp 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Vi oppfordrer ringmedlemmene om å registrere fødselshjelp med det nye kodesettet vi har tatt i bruk.  
Hvert enkelt lam skal da få en av følgende 3 vurderinger: 

1. Uten hjelp: «Normal fødsel, eventuelt enkel fødselshjelp gitt av driftsårsaker.» 
2. Litt hjelp: «Hjelp som sannsynligvis øker lammets sjanse for å overleve og være livskraftig.» 
3. Mye hjelp: «Vanskelig fødsel, hjelp helt påkrevet.» 

 
Tabellen nedenfor viser hvor mange fødte lam det var i 2017 per rase, hvor mange registreringer om 
fødselshjelp som kom inn, og hvor mange registreringer vi står igjen med etter datavasken. 
Oppslutningen om registreringen er omtrent som i 2016. 
 
Registering av fødselshjelp i ringbesetningene  

Rase 

Fødte lam Registreringer Godkjente registreringer 
Antall Antall Andel Antall Andel 

NKS 201 524 61 861 31 % 44 963 22 % 

Kvit spæl 22 628 8 635 38 % 5 723 25 % 

Sjeviot 3 681 2 143 58 % 1 793 49 % 

Pels 3 164 1 554 49 % 1 339 42 % 

 
Figuren nedenfor viser hvordan godkjente registreringer av fødselshjelp fordeler seg på de 3 kodene: 
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Genetisk analyse for registreringer til og med 2017 
For NKS1 har arvbarheten økt til 13 % for direkte effekt og 8 % for maternal effekt. Det er en svak 
negativ sammenheng mellom egenskapene. 
 
For kvit spælsau2 er arvbarhetene omtrent som for NKS: 15 % for direkte effekt og 6 % for maternal 
effekt. Også for spæl er det en svak negativ sammenheng mellom egenskapene. 
 
For sjeviot3 fant vi en arvbarhet på 3 % for direkte effekt og 4 % for maternal effekt. Estimatene er 
usikre på grunn av lite data. 
 
For pelssau4 fant vi en arvbarhet på 6 % for den direkte effekten. Maternaleffekten lot seg ikke 
etimere. Estimatet er svært usikkert på grunn av lite data. 
 
Momenter fra diskusjonen: 

• «Fødselshjelp» ser ut til å være en nyttig registrering for avlsarbeidet, men bør fortsatt være 
en frivilling registrering på av arbeidsmengden i lamminga. 
 

• Noteringsmateriellet i Sauekontrollen må oppdateres med registreringen «Fødselshjelp». 
 

• Det er i dag to koder i Sauekontrollen hvor man kan registrere fødselsforløpet: 
«Fødselshjelp» og «Lammingskoden» (ingen hjelp, med hjelp uten feilstilling, hjelp med 
feilstilling). I avlsarbeidet kan vi ikke bruke registreringen «Lammingskode», da arvegraden er 
nær null. Vi må få Sauekontrollen til å gjøre Fødselshjelp til den prioriterte registreringen av de 
to, i alle fall for ringbesetningene. 
 

• Viktig å få informasjon om «Fødselshjelp» i god tid før neste lamming for å øke oppslutningen 
om registreringen. 

 
Vedtak: 

Informasjonen om fødselshjelp tas til orientering. 

21 Voksenvekt på søyer 
 
Saksbehandlere: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Voksenvekta har betydning for det økonomiske resultatet i et sauehold, for høye søyevekter gir  
- økte fôrkostnader til vedlikeholdsfôr til søya 
- økt plassbehov 
- økt arbeidsbelasting ved håndtering av dyra (klipping osv.) 
 
Utenlands er voksenvekt en viktig egenskap i det samlede avlsmålet.  
 
Voksenvekt på søyer har vært oppe som sak i Avlsrådet flere ganger med ujevne mellomrom de siste 
10 årene. Konklusjonen har vært at vi ikke skal ta inn søyevekta i avlsarbeidet vårt. Nå synes vi det er 
på tide å ta opp saken på nytt. 
 
                                                   
1 NKS: Faste effekter i modellen er flokk-år, antall totalfødte lam i kullet, kjønn og moras alderskategori. 
Alderskategoriene er åring, toåring som lammer for første gang, toåring som lammer for andre gang, treåring og 
fire år og eldre søyer. I tillegg kommer to regresjoner der fødselsvekt og kvadratet av fødselsvekta til lammet  
nestes innen moras alderskategori. I praksis innebærer dette at vi får en egen kurve for effekt av fødselsvekt per 
alderskategori. En tilfeldig effekt av søya inngår i modellen, i tillegg til en genetisk effekt av lammet (direkte effekt, 
«lammets evne til å bli født») og søya (maternal effekt, «søyas evne til å lamme»). 
2 Kvit spæl har færre registreringer enn NKS. Modellen som ble brukt for NKS inneholder flere effekter som ikke 
er statistisk sikre for spæl. Vi har derfor brukt en enklere modell der det er felles effekt av fødselsvekt over alle 
alderskategorier. Med registreringene for 2017 ble det mulig å beregne både en direkte effekt og en maternal 
effekt. 
3 Sjeviot: Samme modell som for spæl. 
4 Pelssau: Vi måtte forenkle modellen for pelssau, og fjernet både kjønn, fødselsvekt og maternal effekt 
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Våren 2017 ble det skrevet en masteroppgave på NMBU med tittelen «Voksenvekt på søyer av rasen 
Norsk Kvit Sau». Arbeidet til studenten viste at 

1. Det er få voksenvekter som registreres i Sauekontrollen 
I årene fra 2010 til 2016 har NKS-ringene veid rundt 10 000 søyer i året. 

2. Av vektene som blir registrert, er de fleste veid om høsten 
I 2016 ble 80 % av veiingene foretatt i perioden august til november. 

Antallet vekter per år er så lavt at vi har tatt kontakt med Sauekontrollen for å forsikre oss om at de tar 
imot og leser inn alle søyevektene som blir registrert ved høstvegingen i automatiske veieanlegg. 
 
Vi tør dessverre ikke stole på arvegraden som ble beregnet i mastergraden, slik at den genetiske 
analysen på foreliggende materiale må vi gjøre selv. 
 
Til drøfting i Avlsrådet: 

- Vi oppfordrer dere nok en gang til å diskutere om ikke voksenvekta skal inn i avlsarbeidet vårt. 
- Vi må i så fall intensivere arbeidet med å veie i et så sort omfang at vi kan regne på 

materialet.  
- Vi vet fra en svensk studie at at voksenvekta og arvbarheten varierer gjennom året, og at 

veiing midt i drektigheten ga de beste resultatene med tanke på avlsarbeidet. Det er 
bakgrunnen for at vi har oppfordret ringmedlemmene om å veie søya midt i drektigheten, 
gjerne i forbindelse med fostertellingen. Vi hører stadig at veiing av søyene samtidig med 
høstveiing av slaktelammene er mye mer praktisk og lettere å gjennomføre. Vi burde derfor få 
en del saueholdere til å veie både om høsten og midt i drektigheten for å se hvordan 
veietidspunktet påvirker arvegraden. 

- Skal veiing av søyene i så fall gjelde alle de 4 indeksrasene, eller skal vi forbeholde det for 
NKS og spælsau? 

 
Vedtak: 

• Utviklingen i voksenvekt bør overvåkes. 
• Avlsrådet ber administrasjonen utarbeide et forsøksopplegg for veiing av NKS- og spælsøyer 

høsten 2018 og vinteren 2019. 

22 Nye genetiske parametre 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen, Inger-Johanne Holme og Thor Blichfeldt 

22.1 Navn på egenskapene i avlsarbeidet 
 
Tabellen nedenfor viser navnet som brukes på egenskapene som vi vi beregner avlsverdier (indekser) 
for. Egenskapen har et fullt navn, og et kortnavn som brukes i webrapporter og tabeller hvor det er 
liten plass. Navnet som ble brukt i 2016 er også listet opp for lettere å se overgangen fra gammelt til 
nytt navn. Vi har satt kryss ut for egenskapene som inngår i O-indeksen. 
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Navn på egenskapene som vi beregner avlsverdier (indekser) for 
Fullt navn Kortnavn Navn i 2016 O-indeksen 

Fødselsvekt Fø-v   X 

Fødselsvekt_morsevne Fø-v_mor   X 

Vårvekt Vårv Vårvekt  

Vårvekt_morsevne Vårv_mor Morsevne_vår X 

Høstvekt Hø-v Høstvekt  

Høstvekt_morsevne Hø-v_mor Morsevne_høst  

Slaktevekt Sl-v Slakt X 

Slaktevekt_morsevne Sl-v_mor Morsevne_slakt X 

Slakteklasse Sl-kl Kjøtt X 

Fettgruppe Fe-gr Fett X 

Ullvekt Ullv Ullvekt X 

Ullklasse Ullkl Ullklasse X 

Lammetall Lam Lammetall X 

Spenestørrelse Sp-str    

Fødselshjelp_lam Fø-hj_lam    

Fødselshjelp_mor Fø-hj_mor    

22.2 Generell informasjon om de nye genetiske parametrene for 2018 
 
Vi beregner avlsverdiene i 3 grupper av egenskaper:  

• Tilvekst og slakteresultater 
• Lammetall 
• Ull (ullvekt og ullklasse på slaktede lam) 

 
Tabellene nedenfor viser parametrene for  

• NKS (rasen NKS og de andre rasene i NKS-gruppa) – sak 22.3 
• Spæl (kvit og farga) – sak 22.4 
• Sjeviot – sak 22.5 
• Pelssau – sak 22.6 

 
Egenskapene som inngår i O-indeksen er merket med fet skrift. De andre egenskapene er 
«hjelpeegenskaper» som påvirker beregningen av avlsverdiene for egenskapene som inngår i O-
indeksen. Arvegraden5 for den enkelte egenskapen er vist på diagonalen i tabellen, merket med gult. 
Den genetiske korrelasjonen6 mellom to og to av egenskapene ligger under diagonalen. 
 
Vedtak: 

De nye genetiske parametrene som vil bli brukt i indeksberegningene i 2018, tas til orientering. 

                                                   
5 En arvegrad (arvbarhet) ligger mellom 0 og 1. Hvis arvegraden er nær 1, er arven (genene) hovedårsaken til 
variasjonen mellom dyr. Hvis arvegraden er nær null, er det miljøet (fôring, stell og tilfeldigheter) som er 
hovedårsaken til variasjon mellom dyr.  I vårt avlsarbeid ligger de fleste arvegradene rundt 0,1 (0,05-0,15). 
Slakteklasse, fettgruppe og ullmengde har høyere arvegrader (0,3-0,4). 
6 En genetisk korrelasjon (arvelig sammenheng) ligger mellom -1 og +1. Hvis korrelasjonen mellom 2 
egenskaper er nær -1 eller +1, er det i praksis samme egenskapen. Hvis korrelasjonen er nær 0 er det ingen 
arvelig sammenheng mellom egenskapene. Genetiske korrelasjoner som er større enn null (positive tall) er 
vanligvis det vi kaller gunstige sammenhenger, og korrelasjoner som er mindre enn null (negative tall) er 
ugunstige. Unntaket er sammenhengen mellom fettgruppe og de andre egenskapene. Et lavt tall for fettgruppe 
(lam med lite fett) er det vi ønsker, og en negativ korrelasjon med andre egenskaper er dermed en gunstig 
sammenheng. 
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22.3 NKS 
 

NKS: Genetiske parametre juni 2018 
Egenskap Fø-v Fø-v 

_mor Vårv Vårv 
_mor Hø-v Hø-v 

_mor Sl-v Sl-v 
_mor Sl-kl Sl-kl 

_mor Fe-gr Fe-gr 
_mor 

Fødselsvekt 0.11            

Fødselsvekt 
_morsevne 0,06 0.17           

Vårvekt 0,12 0.29 0.12          

Vårvekt 
_morsevne 0,17 0.33 -0.08 0.07         

Høstvekt 0,18 0.41 0.57 0.18 0.13        

Høstvekt 
_morsevne -0,01 0.20 0.01 0.71 0.10 0.08       

Slaktevekt 0,14 0.32 0.50 0.15 0.80 0.09 0.12      

Slaktevekt 
_morsevne 0,05 0.18 0.05 0.69 0.13 0.95 0.08 0.07     

Slakteklasse -0,03 -0.11 0.02 -0.17 -0.16 -0.12 0.15 -0.14 0.39    

Slakteklasse 
_morsevne -0,03 -0.41 -0.07 0.02 -0.15 0.01 -0.13 0.04 0.13 0.01   

Fettgruppe -0,34 -0.07 -0.25 0.02 -0.22 0.02 -0.29 0.02 -0.12 0.06 0.36  

Fettgruppe 
_morsevne -0,11 -0.40 -0.12 -0.30 -0.07 -0.19 -0.14 -0.15 0.05 0.16 -0.04 0.03 

 
Egenskap Lam 

Lammetall 0.14 

 
Egenskap Ullv Ullkl 

Ullvekt 0.38  

Ullklasse -0.13 0.11 

 
NKS: Sammenligning av nye (2018) og gamle (2016) arvbarheter 
for egenskaper som inngår i O-indeksen 
Egenskap 2018 2016 
Fødselsvekt 0,11 0,11 
Fødselsvekt_morsevne 0,17 0,18 
Vårvekt_morsevne 0,07 0,08 
Slaktevekt 0,12 0,10 
Slaktevekt_morsevne 0,07 0,08 
Slakteklasse 0,39 0,31 
Fettgruppe 0,36 0,36 
Lammetall 0,14 0,13 
Ullvekt 0,38 0,33 
Ullklasse 0,11 0,08 
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22.4 Spælsau 
 

Spæl: Genetiske parametre juni 2018 
Egenskap Fø-v Fø-v 

_mor Vårv Vårv 
_mor Hø-v Hø-v 

_mor Sl-v Sl-v 
_mor Sl-kl Sl-kl 

_mor Fe-gr Fe-gr 
_mor 

Fødselsvekt 0.11            

Fødselsvekt 
_morsevne -0.03 0.17           

Vårvekt 0.14 0.23 0.12          

Vårvekt 
_morsevne 0.10 0.50 -0.24 0.10         

Høstvekt 0.29 0.34 0.49 0.21 0.12        

Høstvekt 
_morsevne 0.03 0.35 -0.08 0.73 0.14 0.07       

Slaktevekt 0.18 0.30 0.39 0.20 0.77 0.14 0.13      

Slaktevekt 
_morsevne 0.05 0.31 -0.05 0.67 0.15 0.95 0.10 0.07     

Slakteklasse -0.12 -0.18 0.02 -0.09 -0.02 -0.16 0.24 -0.21 0.31    

Slakteklasse 
_morsevne 0.04 -0.05 -0.12 0.21 -0.08 0.27 -0.12 0.50 -0.13 0.01   

Fettgruppe -0.33 -0.11 -0.21 0.06 -0.22 0.14 -0.27 0.11 0.02 0.05 0.36  

Fettgruppe 
_morsevne 0.01 -0.40 -0.02 -0.32 -0.23 -0.25 -0.29 -0.11 0.02 0.25 -0.01 0.01 

 
Egenskap Lam 

Lammetall 0.08 
 
Egenskap Ullv Ullkl 

Ullvekt 0.27  

Ullklasse 0.13 0.17 
 
Spæl: Sammenligning av nye (2018) og gamle (2016) arvbarheter  
for egenskaper som inngår i O-indeksen 
Egenskap 2018 2016 
Fødselsvekt 0,11 0,13 
Fødselsvekt_morsevne 0,17 0,15 
Vårvekt_morsevne 0,10 0,09 
Slaktevekt 0,13 0,13 
Slaktevekt_morsevne 0,07 0,06 
Slakteklasse 0,31 0,27 
Fettgruppe 0,36 0,33 
Lammetall 0,08 0,08 
Ullvekt 0,27 0,22 
Ullklasse 0,17 0,14 
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22.5 Sjeviotsau 
 
Sjeviot: Genetiske parametre juni 2018 

Egenskap Fø-v Fø-v 
_mor Vårv Vårv 

_mor Hø-v Hø-v 
_mor Sl-v Sl-v 

_mor Sl-kl Sl-kl 
_mor Fe-gr Fe-gr 

_mor 

Fødselsvekt 0,15            

Fødselsvekt 
_morsevne 0,03 0,21           

Vårvekt 0,29 0,16 0,12          

Vårvekt 
_morsevne 0,08 0,30 0,02 0,08         

Høstvekt 0,25 0,28 0,71 0,04 0,12        

Høstvekt 
_morsevne -0,09 0,20 0,01 0,86 0,01 0,09       

Slaktevekt 0,14 0,28 0,64 0,15 0,82 0,10 0,12      

Slaktevekt 
_morsevne -0,12 0,17 -0,08 0,85 -0,02 0,95 0,08 0,08     

Slakteklasse -0,22 -0,25 -0,17 -0,32 -0,33 -0,15 -0,11 -0,11 0,32    

Slakteklasse 
_morsevne 0,08 -0,39 0,12 -0,46 -0,06 -0,42 -0,14 -0,37 0,09 0,02   

Fettgruppe -0,23 -0,08 -0,24 -0,11 -0,33 -0,01 -0,25 -0,04 0,26 -0,10 0,34  

Fettgruppe 
_morsevne -0,10 -0,62 0,01 -0,65 -0,02 -0,41 -0,02 -0,33 0,29 0,15 0,03 0,02 

 
Egenskap Lam 

Lammetall 0,09 
 
Egenskap Ullv Ullkl 

Ullvekt 0,33  

Ullklasse -0,13 0,41 
 
Sjeviot: Sammenligning av nye (2018) og gamle (2016) arvbarheter  
for egenskaper som inngår i O-indeksen 
Egenskap 2018 2016 
Fødselsvekt 0,15 0,15 
Fødselsvekt_morsevne 0,21 0,23 
Vårvekt_morsevne 0,08 0,09 
Slaktevekt 0,12 0,09 
Slaktevekt_morsevne 0,08 0,10 
Slakteklasse 0,32 0,32 
Fettgruppe 0,34 0,34 
Lammetall 0,09 0,09 
Ullvekt 0,33 0,31 
Ullklasse 0,41 0,48 
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22.6 Pelssau 
 
Pels: Genetiske parametre juni 2018 

Egenskap Fø-v Fø-v 
_mor Vårv Vårv 

_mor Hø-v Hø-v 
_mor Sl-v Sl-v 

_mor Sl-kl Sl-kl 
_mor Fe-gr Fe-gr 

_mor 

Fødselsvekt 0,13            

Fødselsvekt 
_morsevne -0,08 0,16           

Vårvekt 0,40 0,08 0,21          

Vårvekt 
_morsevne -0,02 0,50 -0,10 0,07         

Høstvekt 0,18 0,14 0,58 0,00 0,18        

Høstvekt 
_morsevne -0,06 0,35 0,10 0,60 -0,04 0,08       

Slaktevekt 0,07 0,12 0,41 -0,03 0,82 -0,08 0,15      

Slaktevekt 
_morsevne -0,01 0,29 0,08 0,55 -0,03 0,96 -0,01 0,10     

Slakteklasse -0,20 -0,14 -0,32 -0,07 -0,29 -0,08 -0,10 -0,08 0,19    

Slakteklasse 
_morsevne 0,09 -0,50 0,30 -0,29 0,16 -0,27 0,08 -0,27 0,17 0,01   

Fettgruppe -0,35 -0,11 -0,23 0,08 -0,34 0,01 -0,28 0,09 0,28 -0,03 0,30  

Fettgruppe 
_morsevne -0,19 -0,18 0,37 -0,47 0,08 -0,12 -0,02 -0,17 0,14 0,77 0,07 0,02 

 
Egenskap Lam 

Lammetall 0,08 

 
Egenskap Farge-

nyanse 
Farge-
poeng 

Lokk-
form 

Lokk-
poeng 

Pelshår 
poeng Tetthet 

Fargenyanse 0,69      

Fargepoeng 0,69 0,24     

Lokkform 0,00 0,12 0,37    

Lokkpoeng -0,16 0,14 0,81 0,34   

Pelshårpoeng -0,17 0,16 0,68 0,94 0,31  

Tetthet 0,62 0,48 -0,16 -0,38 -0,47 0,22 
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Pels: Sammenligning av nye (2018) og gamle (2016) arvbarheter  
for egenskaper som inngår i O-indeksen 
Egenskap 2018 2016 
Fødselsvekt 0,13 0,14 
Fødselsvekt_morsevne 0,16 0,16 
Vårvekt_morsevne 0,07 0,07 
Slaktevekt 0,15 0,15 
Slaktevekt_morsevne 0,10 0,12 
Slakteklasse 0,19 0,18 
Fettgruppe 0,30 0,30 
Lammetall 0,08 0,07 
Fargepoeng 0,24 0,25 
Lokkpoeng 0,34 0,28 
Pelshårpoeng 0,31 0,31 

 

23 Vektlegging av egenskapene i O-indeksen 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi har ingen nye egenskaper som skal inn i O-indeksen i år. Jeg foreslår ingen endringer i 
vektleggingen for enkeltegenskapene fra 2017 til 2018. Foreslår også at den vedtatte «økt straffen» 
for avlsverdier (indekser) som er optimumsegenskapene, ikke gjennomføres. Optimumsegenskapene 
beregnes dermed med halv effekt også i 2018. 
 
Avlsframgangen vi oppnår med vektleggingen vi bruker, og med de nye genetiske parametrene fra 
2018, kan du studere på 

www.saueavl.nsg.no > Avlsframgang > Faktiske enheter 
 
Det kom ingen andre forslag til vektlegging i møtet. 
 
Vedtak: 

Vektlegging av delindeksene i O-indeksen skal være som vist i de 4 tabellene nedenfor. 

23.1 NKS 
NKS  2016 2017  2018  
  Vekt Optimum Vekt Optimum 
Fødselsvekt (direkte) 1)  5 % 100 5 % 100 
Slaktevekt (direkte) 24 % 20 %  20 %  
Slakteklasse 18 % 16 %  16 %  
Fettgruppe 11 % 10 %  10 %  
Fødselsvekt_morsevne 1)  2 % 110 2 % 110 
Vårvekt_morsevne  15 % 14 %  14 %  
Slaktevekt_morsevne  24 % 22 %  22 %  
Lammetall 1) 3 % 6 % 110 6 % 110 
Ullvekt 3 % 3 %  3 %  
Ullklasse 2 % 2 %  2 %  
Sum 100 % 100 %  100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017. Halv effekt i 2017, og halv effekt i 2018. 

http://www.saueavl.nsg.no/
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23.2 Spælsau 
Spælsau  2016 2017  2018  
  Vekt Optimum Vekt Optimum 
Fødselsvekt (direkte) 1)  5 % 100 5 % 100 
Slaktevekt (direkte) 18 % 15 %  15 %  
Slakteklasse 20 % 19 %  19 %  
Fettgruppe 7 % 8 %  8 %  
Fødselsvekt_morsevne 1)  5 % 110 5 % 110 
Vårvekt_morsevne  21 % 19 %  19 %  
Slaktevekt_morsevne  14 % 12 %  12 %  
Lammetall 1) 12 % 9 % 120 9 % 120 
Ullvekt 3 % 2 %  2 %  
Ullklasse 5 % 6 %  6 %  
Sum 100 % 100 %  100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017. Halv effekt i 2017, og halv effekt i 2018. 

23.3 Sjeviot 
Sjeviot 2016 2017  2018  
  Vekt Optimum Vekt Optimum 
Fødselsvekt (direkte) 1)  5 % 100 5 % 100 
Slaktevekt (direkte) 22 % 20 %  20 %  
Slakteklasse 18 % 19 %  19 %  
Fettgruppe 11 % 11 %  11 %  
Fødselsvekt_morsevne 1)  2 % 110 2 % 110 
Vårvekt_morsevne  18 % 18 %  18 %  
Slaktevekt_morsevne  16 % 16 %  16 %  
Lammetall 1) 12 % 6 % 110 6 % 110 
Ullvekt 3 % 3 %  3 %  
Ullklasse 0 % 0 %  0 %  
Sum 100 % 100 %  100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017. Halv effekt i 2017, og halv effekt i 2018. 
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23.4 Pelssau 
Pelssau 2016 2017  2018  
  Vekt Optimum Vekt Optimum 
Fødselsvekt (direkte) 1)  0 % 100 0 % 100 
Slaktevekt (direkte) 20 % 20 %  20 %  
Slakteklasse 20 % 20 %  20 %  
Fettgruppe 0 % 0 %  0 %  
Fødselsvekt_morsevne 1)  0 % 110 0 % 110 
Vårvekt_morsevne  12 % 14 %  14 %  
Slaktevekt_morsevne  10 % 10 %  10 %  
Lammetall 1) 8 % 6 % 110 6 % 110 
Pelsegenskaper      
 - Fargepoeng 5 % 5 %  5 %  
- Lokkpoeng 15 % 15 %  15 %  
- Pelshårspoeng 10 % 10 %  10 %  
Sum 100 % 100 %  100 %  
1) Optimumsegenskap fra 2017. Halv effekt i 2017, og halv effekt i 2018. 

24 Ny dyrehelseforskrift – konsekvenser for avlsarbeidet 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

24.1 Dyrehelseforskriften 
 
Den veldig lenge bebudede nye «Dyrehelseforskriften» er nå endelig vedtatt og trer i kraft fra 1. juli 
2018. Den erstatter den gamle «Bekjempelsesforskriften». Du finner den nye forskriften på Lovdata: 
https://lovdata.no/forskrift/2018-04-26-752  
 
Jeg vil trekke fram noen viktige punkter for avlsarbeidet på sau. 
 
• Landet deles inn i 4 småferegioner.  

Se Vedlegg VI i forskriften. 
1. Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal 
2. Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt Sveio kommune og Etne kommune 
3. Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder 
4. Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Østfold. 

 
• Ny TSE-klassifisering.  

Se vedlegg V i forskriften. 
o Alle besetninger som tidligere var i klasse 4 eller 5, settes ned i ny klasse 3. 
o Klasse 3 blir nå høyeste klasse for vanlige sauebesetninger. 

Forutsetter at varslingsplikten for døde og sjuke dyr overholdes (se § 18) 
o Klasse 4 og 5 er i følge Mattilsynet bare aktuelt for besetninger som ønsker å eksportere 

dyr ut av landet. Krever spesielle tiltak, og opprykk fra 3 til 4 krever søknad til Mattilsynet 
 

• Skrapesjukesonene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og i Nordland oppheves.  
Se Vedlegg VII i forskriften. 
 

  

https://lovdata.no/forskrift/2018-04-26-752
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• § 18. Varslingsplikt som ledd i overvåkningen av TSE og brucellose 
Se også vedlegg IV i forskriften. 

o Dyreholder må varsle Mattilsynet om småfe eldre enn 18 måneder, som har dødd eller 
blitt avliva.  
 

• § 22. Flytting av sauer og geiter 
o Det generelle forbudet mot å flytte hunndyr mellom besetninger opprettholdes 

§ Skal søyer/søyelam flyttes til en annen besetning, krever det søknad til Mattilsynet 
o Sau (begge kjønn) kan ikke flyttes  

§ a) mellom småferegionene som er fastsatt i vedlegg VI 
§ b) ut av Nordland 
§ c) ut av Rogaland og kommunene Sveio og Etne i Hordaland. 

 
• § 23. Dokumentasjon ved flytting av sauer og geiter 

o Egenerklæring ikke eldre enn 7 dager ved flytting av værer innen fylke 
§ Usikkert om dette kravet gjelder ved sirkulering av værer i en værering 

o Veterinærattest ikke eldre enn 7 dager ved flytting over fylkesgrensa (innen regionen) 
 

• § 24. Unntak for sauer og geiter 
o Kravene i § 22 og § 23 gjelder ikke ved flytting til seminstasjonen ☺ 

 
• § 25. Unntak for registrerte livdyrsamarbeid for sauer og geiter 

o Skriftlig samarbeidsavtale mellom inntil 4 småfebesetninger innen et fylke 
§ En besetning kan delta i kun ett livdyrsamarbeid 

o Deltakere i et livdyrsamarbeid kan flytte hunndyr og hanndyr fritt mellom besetningene 
§ Smittemessig betraktes deltakerne som en besetning 

 
• Væreringer og væreringsmedlemmer 

o Væreringer (og væreholdslag) er ikke nevnt i den nye forskriften.  
§ Tidligere måtte vi søke Mattilsynet om danne nye væreringer eller slå sammen 

eksisterende ringer 
§ Nå blir det opp til NSG om vi skal etablere nye væreringer eller endre 

ringstrukturen 
o Væreringsmedlemmer (og væreholdslagsmedlemmer) er ikke nevnt i den nye forskriften 

§ Tidligere måtte vi søke Mattilsynet når vi skulle ta opp nye medlemmer 
§ Nå blir det opp til NSG å sette krav ved opptak av nye medlemmer 

24.2 Konsekvenser for avlsarbeidet 
 
Avlsarbeidet som drives i regi av NSG, har som mål å lage størst mulig avlsframgang i 
avlsbesetningene (væreringene) og spre denne framgangen til bruksbesetningene. 
 
Skal avlsbesetningene spre framgangen gjennom salg av værer til bruk i naturlig paring i 
bruksbesetningene, må vi sette krav til helsestatusen, helseovervåkningen og smittebeskyttelsen. 
 
Her er noen av forholdene som ble drøftet i Avlsrådet. Konklusjonene er satt i kursiv. 
 
• TSE-overvåkning (skrapesjuke)  

(OBS: Den nye TSE-klassifiseringen, se Vedlegg V i Dyrehelseforskriften) 
o Etter møtet i Avlsrådet har Mattilsynet gjort det klart at TSE-klasse 4 og 5 bare er 

aktuelt for besetninger som skal eksportere sau til andre land. Under vanlige norske 
driftsforhold med fellesbeite er det heller ikke mulig å komme i klasse 4 eller 5. 
§ Kravet til væreringsmedlemmene vil bli TSE-klasse 3. 
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• Mædi-overvåkning 
Dagens overvåkningsprogram sikrer ikke at avlsbesetningene blir prøvetatt. 

o Dagens avlsbesetninger/væreringsmedlemmer. 
Skal alle ringmedlemmer ta en besetningsprøve, for eksempel hvert 3 år; eller skal vi 
ikke sette noe krav til besetningsprøve? 
§ Vi setter ikke krav til regelmessig overvåkning av ringbesetningene 

o Ny avlsbesetning, før opptak i værering 
§ En besetning som skal tas opp som ringmedlem, må ta besetningsprøver. 

Denne kan ikke være eldre enn 1 år ved første paringssesong for det nye 
medlemmet. Det er opp til ringen å bestemme om det nye medlemmet eller 
ringen dekker kostnadene med prøvetakingen og analysen. 
 

• Fotråte-overvåkning (i hele landet, eller i Rogaland/Agder?) 
o Skal vi sette krav til dagens avlsbesetninger/væreringsmedlemmer? 

§ Vi setter ikke krav til regelmessig fotråteovervåkning (snuing, svaberprøver) i 
ringbesetningene i noen del av landet. 

o Skal vi sette krav til ny avlsbesetning før opptak? 
§ I Mattilsynets region 3 (Rogaland + Sveio + Etne, Vest-Agder og Aust-Agder) 

skal et nytt medlem ha gjennomført fotråtesjekk i besetningen om høsten før 
første paringssesong som fullverdig medlem av ringen. Det er opp til ringen å 
bestemme om det nye medlemmet eller ringen dekker kostnadene med 
prøvetakingen og analysen. 
 

• Størrelse på smittegruppen (det vil si besetninger som har kontakt gjennom ringarbeidet) 
o Vi har i dag krav om at en smittegruppe ikke skal ha mer enn 2000 søyer (alle raser).  

Skal denne grensen videreføres, strammes inn eller utvides?  
§ Dagens regel om maks 2000 søyer (alle raser) i smittegruppa opprettholdes 

o Bør vi sette krav om antall besetninger, ikke bare antall søyer? 
§ Antall medlemmer i smittegruppa begrenses til maks 20.  

Sunnmøre værering gis dispensasjon for sine 22 medlemmer (1150 søyer), 
men kan ikke ta opp nye medlemmer før antallet er under 20. 

o Hvordan skal vi stille oss til dispensasjonssøknader til bestemmelsen om størrelsen 
på smittegruppa? 
§ Dispensasjonssøknader om å øke størrelsen til smittegruppa til over 2000 

søyer/20 medlemmer vil ikke bli innvilget. 
 

• Vær utenom smittegruppen 
o Besetninger som henter avlsdyr utenom smittegruppen får i dag 18 måneders 

karantene. Skal dette videreføres? 
§ Bestemmelsen om karantene videreføres. 

o Paring med «fremmed vær» ute på gårdsplassen aksepteres i dag. Skal dette 
unntaket avvikles? 
§ Unntaket skal avvikles.  

Den generelle regelen skal være:  
Ingen paringskontakt med dyr fra en besetning utenom ringen/avdeling.  
 

• Opptak av nye medlemmer i en værering 
o Mattilsynet er ikke involvert lenger . Skal vi kreve at en værering søker NSG sentralt 

om opptak av et nytt medlem, slik at vi kan sjekke at det nye medlemmet holder krav 
til Sauekontrollregistreringer, avlskrav og helsekrav? 

o NSG må lage et regelverk for opptak av nye medlemmer i værering. 
§ Ringene må søke NSG sentralt (Avlssjefen) om opptak. NSG sjekker at 

vedtatte krav er oppfylt. 
§ En besetning som ønsker å bli medlem av en værering, må gjennomføre ett 

år som rekrutteringsbesetning før besetningen kan tas opp som fullverdig 
medlem og delta i sirkulering av ringens værer. 

 
Vedtak: 

• Smittevernreglene innarbeides i «Regler for væreringer» som skal revideres høsten 2018. 
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• Avlsavdelingen lager en prosedyre for opptak av nye medlemmer i værering. 

25 Væreringene 2018/19 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

25.1 Oversikt over væreringene/avdelingene 
 
I avlsåret 2017/18 har vi hatt følgende deltakelse i ringarbeidet. 
Rase Medlemmer Søyer Prøveværer Eliteværer 
NKS 874 85 722 1 794 295 
Spæl 163 12 194 275 80 
Sjeviot 47 1 870 53 27 
Pelssau 52 1 568 52 23 

 
Antall medlemmer, antall søyer og antall prøveværer er på tur nedover innen NKS.  
De tre andre rasene holder seg ganske stabilt. Oversikten over enkeltringene/avdelingene ble delt ut 
på møtet. 
 
Vedtak: 

Oversikten over væreringene tas til orientering. 

25.2 Sammenslåing av avdelingene i Namdal værring? 
 
Vi har fått følgende søknad fra styret i Namdal værring den 10. april 2018: 
 

Søknad om sammenslåing av avdelingene i Namdal værring. 
 
Historikk: 
Namdal værring er blitt drevet som en enhet fra 1970 til ringen ble delt i 2012, etter 
bestemmelsen om tak på antall sau i hver avlsgruppe. Det har ikke vært påvist smittsomme 
sjukdommer i besetningene så lenge ringen har eksistert. Det lokale mattilsyn har oppfattet 
hele Namdal værring som en smittegruppe. Det har aldri vært ført andre dyr inn i gruppen. 
Blodfornying skjer ved bruk av semin.  
 
Dagens situasjon:  
 
Antall medlemmer og antall parede søyer høsten 2017 1) 
Smittegruppe Medlemmer NKS Spæl Totalt 
Overhalla-Namdalseid 9 1094 526 1620 
Grong-Høylandet 9 766 520 1286 
SUM Namdal værring 18 1860 1046 2906 

1) Tabellen er satt opp av avlssjefen i samarbeid med ringen. 
 
Det er spesielt spælavdelingene som sliter voldsomt med motivasjon for å fortsette. Flere har 
sagt at de slutter hvis en ikke får et bredere avlsmateriale. Slik det er i dag er det få værer i 
hver ring, dette gjør at å unngå innavl er svært vanskelig. Det er veldig dårlig tilslag på semin 
som gjør at en får for få nye linjer inn. Ved en sammenslåing ville spælringen få ca 1000 
avlssauer i sin gruppe. Det er absolutt et minimum hvis en skal drive en effektiv avl. De fleste 
buskaper har bare en  til to værer stående og er henvist til å bruke dem på brunstige søyer. 
Avstanden mellom buskapene er stor, derfor kan en ikke skifte værer hver dag. Hvis en av de 
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største besetningene slutter, vil ringvirksomheten bli svært krevende og nærmest umulig å 
fortsette. 
 
Konklusjon: 
Vårt mål er å drive en effektiv sauavl. Vi ser at dagens situasjon, spesielt for spælringene 
forhindrer det. Begge avdelingene er så små at det er nært nedre grense som avlsrådet har satt. 
Vi har store rovdyrtap så derfor må vi ha et høyt sauetall pr. vær og god spredning i bruken av 
værene for at det skal bli nok slaktelam om høsten. 
 
Vi må minne om den store betydningen Namdal værring har hatt for spælsauavlen i landet. Det 
er ytterst få spæl-seminværer som ikke har blodslinjer fra Namdalen i seg. Derfor er det veldig 
beklagelig om spælsauavlen i vårt område blir nedlagt. Avlsrådet har her et stort ansvar. 
 
Namdal værring vil med dette søke om dispensasjon fra regelverket om tak på 2000 sau i hver 
avlsgruppe. Vi vil derfor slå sammen begge spælavdelingene og begge NKSavdelingene fra 
kommende paringsessong. 

 
Fra drøftingen i Avlsrådet 
Namdalsringen skiller seg fra det fleste andre ringer, med gjennomgående store besetninger der 
mange av dem har både NKS og spæl som er med i ringarbeidet. Totalt hadde ringen 18 medlemmer 
og 2900 søyer i 2017/18. Vi har nettopp vedtatt at en smittegruppe ikke skal har mer enn 2000 søyer 
totalt, og at vi ikke skal gi dispensasjon fra dette. Dette legger føringer, og vi kan derfor ikke innvilge 
søknaden. 
 
Avlsjefen får i oppgave å gå i dialog med ringen for å se om det er andre måter å organisere ringen på 
som tilfredsstiller kravene til størrelse på smittegruppa (maks 2000 søyer). 
 
Vedtak:  

Søknaden fra 226 Namdal værring om å slå sammen dagens to smittegrupper til én 
smittegruppe, innvilges ikke. 

25.3 Sammenslåing av avdelingene i Lærdal værring? 
 
Vi har fått følgende søknad fra styret i Lærdal værring den 18. mars 2018: 
 

Søknad om samanslåing av avdelingar. 
På årsmøte i Lærdal værering (166) vart det samrøystes vedteke å slå saman avdeling 1 Lærdal 
og avdeling 2 Aurland til ein ring. Dette vil då bli ein ring med 16 aktive medlemmar og ca. 
1500 avlsdyr. 
 
Grunngjeving:  
Både ringen og avlsgruppa vert større og meir solid ved ei samanslåing. Det er i dag stor 
forskjell på indeksnivået i dei to avdelingane, og ei samanslåing vil medføre betre utnytting av 
avlsmaterialet. 
 

Fra drøftingen i Avlsrådet 
 
Oversikt over medlemmer og søyer (lamminger i 2017) 
Smittegruppe Medlemmer NKS Totalt 
Lærdal 11 1083 1083 
Aurland 6 518 528 
SUM Lærdal værring 17 1601 1611 
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Etter sammenslåing til en felles smittegruppe vil smittegruppa ha 17 medlemmer og 1600 
søyer (lamminger i 2018). 
 

 
Vedtak:  

Søknaden fra 166 Lærdal værring om å slå sammen dagens to smittegrupper til en 
smittegruppe fra høsten 2018, innvilges. 

26 Væreringsreglene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

26.1 Redusert tilskudd ved gransking i en eller to flokker? 
 
I junimøtet 2017 vedtok vi følgende som er tatt inn i det detaljerte regelverket for væreringene for 
2017/18. 

• Avlsrådet vurderer å innføre gradert granskingstilskudd for værer ut fra omfanget av 
sirkulering av værene fra og med sesongen 2017/18 

o Værer som har avkom i minst 3 besetninger får fullt grunnbeløp 
o Værer som har avkom i 2 besetninger får redusert grunnbeløp (antydet 500 kr) 
o Værer som har avkom i 1 besetning får en ytterligere reduksjon (antydet 1000 kr) 

 
Begrunnelsen for reduksjonen er at arbeidet og kostnadene med sirkulering av værene er mindre hvis 
væren brukes i 1 eller 2 flokker. 
 
Vi  må være klar over at det blir enda mer komplisert å beregne tilskuddet per vær hvis vi innfører et 
slikt trekk. 
 
Til drøfting i Avlsrådet: 

• Er Avlsrådet prinsipielt positiv en slik gradering? 
• Hvis ja: 

o Skal vi gjennomføre trekket for værene i 2017-årgangen 
o Skal vi gjennomføre trekket for værene i 2018-årgangen og utover? 

 
Vi stemte først over om vi skulle innføre et trekk i granskingstilskuddet hvis væren var brukt i 1 eller 2 
besetninger: 

• Trekk:   4 stemmer (Moen, Simensen, Sørbøl, Vaberg) 
• Ikke trekk:  5 stemmer (Reiersen, Lyse, Undheim, Haaland, Avdem) 
• Blank:  1 stemme (Sørheim) 

 
Ettersom det ble flertall for at vi ikke skulle gjennomføre trekk, ble det ikke aktuelt å ta stilling til når 
trekket skulle innføres. 
 
Vedtak: 

Vi innfører ikke trekk i granskingstilskuddet for værer som avkomsgranskes i 1 eller 2 flokker 

26.2 Minstekrav til besetningsstørrelse 
 
Vi setter krav til hvor mange prøveværer et ringmedlem må bruke, og hvor stor andel av de slaktede 
lamma som kan være etter én far. 

• 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 
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o Et ringmedlem (avlsbesetning) 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 
 
Sikkerheten på de beregnede avlsverdiene er ikke bare avhengig av at det brukes flere værer med 
god fordeling det enkelte året. Sikkerheten øker med økende antall lam som slaktes, og er lavere i 
små flokker med få slaktede lam. 
Vi må avveie sikkerheten i avlsverdivurderingen av det enkelte dyret opp mot antall dyr i populasjone 
og avkomsgranskingskapasiteten. Vi bør derfor sette større krav til besetningsstørrelsen hos NKS enn 
hos spæl, sjeviot og pelssau. 
 
Jeg foreslår derfor at vi innfører følgende krav: 

• NKS:   Minst 20 slaktede lam per flokk per år, godkjent i indeksberegningene 
• Spælsau: Minst 15 slaktede lam per flokk per år, godkjent i indeksberegningene 
• Sjeviotsau: Minst 15 slaktede lam per flokk per år, godkjent i indeksberegningene 
• Pelssau: Minst 10 slaktede lam per flokk per år, godkjent i indeksberegningene 

Vedtak: 
• Vi lager ikke regler for minstekrav til besetningsstørrelse for dagens væreringsmedlemmer. 
• Nye ringmedlemmer må oppfylle minstekrav til besetningsstørrelse. Disse kravene tas inn i 

prosedyren vi skal lage for opptak av nye medlemmer i ring. 

26.3 Detaljerte regler for avlsåret 2018/19 
 
Utkast til detaljert regelverkt ble diskutert punkt for punkt. Det ble vedtatt få endringer i forhold til 
regelverket som gjaldt i 2017/18. 

• Ingen nye oblgatoriske registeringer i 2018/19 
• Rasen Nor-X skal ikke ha finnegenvarianten (tidligere tillatt med finnegenvarianten i enkel 

dose. 
• O-indekskravet ved innsett for å få granskingstilskudd for innsett høsten 2018 

o NKS:   127 (uendret fra 2017) 
o Kvit spæl:  120 (opp fra 118 i 2017) 
o Farga spæl:  112 (opp fra 108 i 2017) 
o Sjeviot:  120 (uendret fra 2017) 
o Pelssau:  115 (uendret fra 2017) 

• Den foreslåtte reduksjonen i granskingstilskuddet for værer som ikke får avkom i minst 3 
besetninger, gjennomføres ikke (se sak 26.1) 

 
Vedtak: 

Avlssjefen ferdigstiller det detaljerte regelverket for 2018/19 

27 Sikkerheten på NKS-værenes indekser 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
I sak 11.4 og 11.5 i 2015 presenterte vi bakgrunnsinformasjon om sikkerhet på avlsverdier, samt 
beregnede sikkerheter for spælsau. 
 
Økt sikkerhet på avlsverdiene er et helt sentralt element i genomisk seleksjon. Vi gjentar derfor den 
generelle informasjonen, og så presenterer vi nå sikkerheter for NKS med dagens avlsarbeid. 
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27.1 Sikkerhet på en avlsverdi - teori 
 
Definisjonen av sikkerhet på en avlsverdi 
Sikkerheten på en avlsverdi er korrelasjonen (sammenhengen) mellom den beregnede avlsverdien for 
dyret og dyrets sanne avlsverdi.  
 
Korrelasjonen kan ligge mellom 0 (ingen sikkerhet) og 1 (full sikkerhet). Vi kjenner aldri den sanne 
avlsverdien for et dyr, men har dyret mange avkom i produksjon blir sikkerheten nær 1. 
 
Hva påvirker sikkerheten for en avlsverdi? 
Sikkerhet på en avlsverdi oppnås ved måling av egenskapen direkte på dyret selv, på avkom og på 
andre slektninger. 
 
Egenskapens arvegrad påvirker sikkerheten. Er arvegraden for en egenskap høy, blir sikkerheten 
høyere enn hvis arvegraden er lav (forutsatt like mange avkom osv). 
 
Antall målinger påvirker sikkerheten. Det kan være målinger på  
- dyret selv av avlsverdiegenskapen  

(eksempel: lammtall i påfølgende kull) 
- dyret selv av en korrelert egenskap  

(eksempel: vårvekt og høstvekt som informasjon om egenskapen slaktevekt) 
- antall avkom med målinger osv. 
 
Nytten av å øke antall avkom med målinger stiger ikke etter en rett linje. Sikkerheten øker mest med 
de første avkommene, og så er stigningen avtagende etter hvert som avkomsgruppa øker. 
 
Nytten av høy sikkerhet i avlsarbeidet 
Høye sikkerheter gir bedre treffsikkerhet når vi skal selektere dyr. Det vil si at det er større sjanse for 
at den beregnede avlsverdien er nær den sanne avlsverdien. 
 
Bedre treffsikkerhet i seleksjonen gir større årlig avlsframgang hvis ikke andre elementer beregningen 
av årlig framgang (seleksjonsstyrken og generasjonsintervallet) endrer seg så mye i negativ retning at 
det oppveier den økte sikkerheten. 

27.2 Sikkerheten på avlsverdiene for NKS-værene 
 
Beregning av nøyaktige sikkerheter er en datamessig krevende oppgave (ligningssystemet må 
«inverteres»). NKS-populasjonen er for stor til at vi kan beregne nøyaktige sikkerheter. Vi har derfor 
brukt programvaren MiX-BLUP som beregner tilnærmede sikkerheter. For vårt formål er dette godt 
nok. 
 
Datamaterialet 
Vi har beregnet sikkerheter for alle indeksegenskapene for alle NKS-dyr i ringkjøringen med 
utgangspunkt i dataene som forelå ved beregning av den siste indeksen i 2017 (H5). 
 
Fra totalmaterialet viser vi resultatene for alle NKS-værene som ble satt inn til avkomsgransking i 
årgangene 2014 (1821 værer), 2015 (1790 værer) og 2016 (1866 værer). 
 
Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig antall slaktede avkom og antall døtre i produksjon per årgang. 



 
 

 
 

Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 11. juni 2018 – Godkjent 14.08.2018  Side 23 

 
 
Etter første året som avkomsgransket vær (2016-årgangen) hadde værene i gjennomsnitt 45 slaktede 
avkom. Etter at ca 1/5 av værene ble brukt som eliteværer (2105-årgangen) steg antall slaktede 
avkom til 60 avkom i gjennomsnitt. Etter enda ett år, der noen værer går sitt andre år som elitevær 
lokalt og ca 20 værer har blitt seminvær (2014-årgangen), har gjennomsnittet steget til 70 slaktede 
avkom. 
 
Tilsvarende tall for antall døtre i produksjon er 0, 7 og 13. 
 
Sikkerheten på «Slaktevekt» og «Slaktevekt_morsevne» per årgang 
Figuren nedenfor viser den gjennomsnittlige sikkerheten for egenskapene «Slaktevekt» (den direkte 
effekten) og «Slaktevekt_morsevne» (den maternale effekten) for værene i årgangene 2014, 2015 og 
2016. 
 

 
 
For 2016-årgangen er gjennomsnittet av sikkerheten for egenskapen «Slaktevekt» 0,67, og så stiger 
den til 0,72 for 2015-årgangen og videre til 0,74 for 2014-årgangen. 
 
Tilsvarende tall for egenskapen «Slaktevekt_morsevne» er 0,29, 0,39 og 0,49. 
 
De beregnede sikkerhetene er lave, spesielt for «Slaktevekt_morsevne».  
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Tilsvarende lave sikkerheter finner vi for de andre søyeegenskaper.  
 
Ved inntaket til semin er sikkerheten for søyeegenskapene i området 0,4 (0,3-0,5). Det forklarer 
hvorfor både delindeksene for søyeegenskapen pg O-indeksene kan svinge mye etter at væren har 
kommet inn i semin, og ikke minst når seminværen får store dattergrupper. 
 
Sikkerheten på «Slaktevekt» med økende avkomsgruppe 
Figuren viser hvordan sikkerheten på avlsverdien for «Slaktevekt» øker med antall slaktede avkom i 
avkomsgruppa. 
 

 
 
Vi ser at sikkerheten starter på rundt 0,35 uten slaktede avkom, stiger til omkring 0,6 ved 25 slakt, litt 
over 0,8 ved 100 slakt og er rundt 0,9 ved 200 slaktede avkom.  
 
Seminværene når en sikkerhet på over 0,95 etter de har fått 400-500 slaktede avkom. 
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Sikkerheten på «Slaktevekt_morsevne» med økende avkomsgruppe 
Figuren viser hvordan sikkerheten på avlsverdien for «Slaktevekt_morsevne» øker med antall døtre i 
produksjon. 
 

 
 
Uten døtre i produksjon starter sikkerheten på avlsverdien for «Slaktevekt_morsevne» ved ca 0,3. Den 
stiger til ca 0,45 med 10 døtre, ca 0,55 med 20 døtre og ca 0,7 med 50 døtre. 
 
Vi ser at variasjonen innen det samme antall døtre er ganske stor. Det reflekterer antakelig forskjellen i 
sikkerhet på far og mor til den avkomsgranska væren, samt antall veide avkom per datter. 
 
Seminværene av 2014-årgangen har døtre fra tida som prøvevær og elitevær, men har enda ikke fått 
sine semindøtre i produksjon. Seminværene kan få 200-500 døtre i produksjon og en god sikkerhet på 
over 0,9, men ikke før de har blitt minst 4,5 år gamle. 

27.3  Nytten av gentesting og genomisk seleksjon 
 
Når vi tar en gentest og bruker denne i genomisk seleksjon, får vi informasjon om dyret selv i tillegg til 
den informasjonen vi har fra før. Dermed øker vi sikkerheten på avlsverdiene, og vi gjør et bedre 
utvalg av avlsdyr. Spørsmålet er hvor mye sikkerheten kommer til å øke. 
 
Jo større og bedre referansepopulasjon vi klarer å bygge opp, jo mer øker sikkerheten. Oppbygging av 
referansepopulasjonen er derfor et viktig element i prosjektet «Genomisk seleksjon». Prosjektet vil 
også gi oss svar på hvor mye sikkerheten på avlsverdiene vil øke. Økt sikkerhet er spesielt nyttig ved 
valg av hvilke værer i ringen som skal bli prøvevær, og ved valg av seminværene. 
 
 
Vedtak: 

Utredningen om sikkerhetene på avlsverdiene for NKS-værene tas til orientering. 
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28 Gentestingen 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 

28.1 Oppslutning om testinga 
 
Ifølge regelverket for væreringene 2017/18 er det obligatorisk å sende inn GS-prøve av alle NKS- og 
spælværene, mens det er frivillig for sjeviotringene og avlsbesetningene på pelssau.  
 

3. Obligatorisk gentesting av prøveværene innen NKS og spælsau 
• For NKS- og spælringene er det obligatorisk å genteste med GS-merke alle ringens aktive 

værer i paringssesongen 2017/18. 
o Værer som ble gentestet våren 2017 med bruk av GS-merke, og der alle testene 

ga resultat på alle mutasjonene, testes ikke om igjen. 
o Værer som ble gentestet våren 2017 med bruk av GS-merke, og der en eller flere 

av gentestene ikke ga resultat, testes om igjen. 
• Prøveværer født 2017 som ikke har en innsendt GS-prøve, får ikke granskingstilskudd. 

Tabellen nedenfor viser antall dyr som er prøvetatt av alle prøveværer, per rase og per avlsår. 
 

 Avlsåret 2016/17 Avlsåret 2017/18 

 Prøveværer GS-merket Andel Prøveværer GS-merket Andel 
NKS 1865 1623 87 % 1794 1751 98 % 

Spæl 282 254 90 % 276 269 97 % 

Sjeviot 57 13 23 % 53 50 94 % 

Pelssau 53 20 38 % 52 50 96 % 
 
Vi ser at vi har fått meget god oppslutning om prøvetakingen av 2017-værene.  

- De fleste av ringene/avdelingene har sendt inn prøve av alle prøveværene. Dette gjelder også 
sjeviot og pelssau. 

- Noen ringer/avdelinger mangler prøve av 1-2-3 av de registrerte prøveværene. Disse værene 
har mest sannsynlig ikke vært brukt i det hele tatt i paringa, eller så har de dødd i perioden fra 
paringssesongen til prøvetaking. 

- Det er én NKS-ring som ikke har sendt inn prøver i det hele tatt. 
Denne ringen sender prøver før midten av juni. 

 
De innsendte prøvene er brukt i farskapstest og test av mutasjonene. Farskapstesten er årsaken til at 
vi ønsker prøve av sjeviot og pelssau. 
 
Vedtak: 

Orienteringen om oppslutningen om gentestingen tas til orientering. 

28.2 Mutasjonene 
 
Den siste sendingen med GS-prøver gikk til AgResearch 24. mai, og vi venter svar i slutten av juni. 
Sendingen inneholder blant annet 261 prøver av de sist mottatte prøvene fra ringene i vinter. 
 
Det er ikke alle prøver som gir svar på mutasjonene, så antall prøvesvar vil alltid være lavere enn 
antall innsendte prøver. 
 
Resultatene publiseres på den åpne delen av Avlsdatabanken og på ringens/avdelingens egne sider. 
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Resultater for mutasjonene hos prøveværene født 2017 
  NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

Finnevarianten 
Fri (0) 916 230 33 44 
Enkel (1) 545 0 0 0 
Dobbel (2) 84 0 0 0 

Myostatin NKS 
Fri (0) 1537 230 33 44 
Enkel (1) 8 0 0 0 

Myostatin spæl 
Fri (0) 1545 225 33 44 
Enkel (1) 0 2 0 0 

Gult fett 
Fri (0) 1545 230 33 44 
Enkel (1) 0 0 0 0 

 
Finnevarianten 
I 2017-årgangen var det 5,4 % av NKS-værene som hadde finnevarianten i dobbel dose, og det var 
35 % som hadde varianten i enkel dose. Genfrekvensen av finnevarianten er 0,23 for 2017-årgangen. 
 
Det er ikke avslørt bærere av finnevarianten i de andre rasene for 2017-årgangen. 
 
Myostatinmutasjonen hos NKS 
Det var bare 0,5 % av NKS-værene som ble avslørt med uønsket NKS-mutasjon. Her har vi fått veldig 
god kontroll med forekomsten. 
 
Myostatinmutasjonen hos spæl 
Det var bare 0,8 % av spælværene som ble avslørt med uønsket spælmutasjon. Også her har vi fått 
veldig god kontroll. 
 
Gult fett-mutasjonen 
Vi har ikke påvist den uønskede gult fett-mutasjonen i noen av rasene. Den har nå så lav frekvens i 
populasjonene at gentestingen kan ses på som et overvåkingsprogram. 
 
Gjeldende vedtak i Avlsrådet om uønskede mutasjoner (se sak 6/2018) 

1) Myostatin-NKS, myostatin-spæl eller gult fett 
En vær som får påvist en av disse mutasjonene skal omgående tas ut av avlsarbeidet og skal 
slaktes 
 

2) Finnevarianten 
a) Alle raser utenom NKS og Nor-X 

En vær som får påvist mutasjonen i enkel (1) eller dobbel dose (2) skal omgående tas ut 
av avlsarbeidet og skal slaktes 

b) Rasene NKS og Nor-X 
En vær som får påvist mutasjonen i dobbel dose (2) skal omgående tas ut av avlsarbeidet 
og skal slaktes 
 

3) Ringen får ingen økonomisk kompensasjon for værer som må slaktes. 
 

4) Ringen mister ikke granskingstilskuddet på grunn av funn av uønskede mutasjoner. 

Avlsavdelings anbefaling om avkom etter værer med uønskede mutasjoner. 
1) Myostatin-NKS, myostatin-spæl eller gult fett 

Slakt alle avkom etter værer (uansett rase) som er bærere, siden det er 50 % risiko for at 
lammet har arvet den uønskede mutasjonen. 

2) Finnevarianten 
i) Alle raser utenom NKS og Nor-X 

Slakt alle avkom etter værer som har den uønskede varianten  
i enkel dose (1) eller dobbel dose (2). 
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b) Rasene NKS og Nor-X 
i) Væren har finnevarianten i enkel dose (1) 

Avkommene er aktuelle som avlsdyr 
ii) Væren har finnevarianten i dobbel dose (2) 

Avgjøres av ringen selv. 
Avkommene vil helt sikkert ha finnevarianten i enkel dose (fra far), og det vil være 
noen som har finnevarianten i dobbel dose (fått den både fra far og mor). 

 
Til diskusjon i Avlsrådet: 
Nor-X blir nå egen rase på linje med Texel og Charollais, de to andre rasene som tidligere gikk inn i 
gruppa «kjøttsau». De som velger å avle videre på Nor-X ønsker antakelig ikke å ha finnevarianten i 
søyene sine. Avlsavdelingen foreslår derfor at Nor-X flyttes fra å være sammen med NKS til å høre til 
«Alle andre raser». 
 
Vedtak: 

• Informasjonen om funn av uønskede mutasjoner i 2017-årgangen tas til orientering. 
• Vedtaket i sak 6/2018 om konsekvensen av funn av uønskede mutasjoner gjelder fortsatt, 

men med én endring: 
o Dyr med rasekode Nor-X som får påvist finnevarianten i enkel (1) eller dobbel (2) 

dose, skal slaktes. 

28.3 Farskapstesten 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Etter orienteringen Avlsrådet fikk i sak 7/2018, er det skjedd følgende: 

1. Nytt farskapspanel er etablert 
2. Vi har fått resultatene fra sending 1 og 2, og værene har fått konklusjon om farskapet 

Vi får resultatet av 3. og siste sending for avlsåret 2017/18 i slutten av juni 
3. Vi har laget en ny webrapport kalt «Værer-farskap» 

Farskapspanelene vi bruker 
Vi har satt sammen et nytt farskapspanel med 835 testpunkter. Dette farskapspanelet tar med seg 
testpunktene fra det gamle norske panelet. I tillegg er det lagt til en rekke andre testpunkter som andre 
land benytter til testing av farskap. 
 
Når et farskap skal testes, trenger vi gentestresultat for både far og sønn. Styrken på testen avgjøres 
av væren med færrest testpunkter. Hvis både far og sønn er testet på New Zealand, har vi satt styrke 
til «Sterk». Når styrken på testen er «Middels» er minst en av værene testet i Norge.  
 
En vær som feilaktig har fått godkjent farskapstest med middels styrke, kan få resultatet endret til «Feil 
far» dersom testen senere utføres med sterk styrke. Dette er høyst aktuelt i 2018, da det er mange 
seminværer som tidligere har vært gentestet i Norge, som nå har blitt testet på nytt i New Zealand. 
 
Farskapet er testet med det gamle norske panelet dersom vi ikke kunne bruke det nye. Det er bare 
brukt det nye panelet for å lete etter biologisk far. 
 
Resultatet av farskapstesten i 2018 
Foreløpige tall for prøveværene som er under gransking, er at farskapet er feil for 9 % av værene. 
 
Av alle testede værer har 119 fått ny far, og 44 har fått far satt til ukjent. 
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Farskapstest for 2017-værene i sending 1 og 2 i 2018 
  NKS Kvit spæl Farga spæl Sjeviot Pels Totalt 
  Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % Antall % 
Antall gentestet 1539  200  30  33  44  1846  
             
Kan farskapstestes 1434 100 142 100 22 100 20 100 15 100 1633 100 
   Rett far 1300 91 136 96 21 95 19 95 15 100 1491 91 
   Feil far 134 9 6 4 1 5 1 5 0 0 142 9 
                     

Funnet biofar når: 
 - Far er feil 98  5  0  1    104  
 - Far ikke er gentestet 8  3  1  0  0  12  

 
Webrapport 
Resultatet av farskapstesten er nå å finne på en webrapport for ringen. Se eksemplet nedenfor: 

 
 
 
Tiltak ved «Feil far» i farskapstesten 

1) Fra og med 2018 vil konklusjonen «Feil far» omgående føre til sletting av far i Sauekontrollen 
og NSGs værebase. 

2) Finner vi en sannsynlig far fra farskapspanelet, legger vi inn denne. 
3) En avkomsgransket vær som gjennom farskapstesten har fått konklusjonen «feil far» og far 

forblir ukjent, skal ikke brukes mer i væreringen/væreholdslaget. 
4) Værer med ukjent far kan selges til en bruksbesetning under følgende forutsetninger 

a) Kjøper informeres om at far er ukjent og at beregnet O-indeks kan være for høy inntil 
væren får beregnet ny O-indeks med grunnlag i ukjent far. 

b) Ringen gir et skikkelig prisavslag. Anbefalt pris: kr 3000,- 
 
Indeksen for en vær som er beregnet med basis i feil far, vil ikke bli korrigert før ved neste 
indekskjøring. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om farskapstesten tas til orientering. 
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29 Seminværene 2018 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

29.1 Inntaket til Staur 
 
Generelle krav for seminværer: 

• Må være født i en besetning som er medlem i Sauekontrollen (gjelder ikke for villsau) 
• «Smårasene»: Ikke ha vært oppstallet i mer enn 2 besetninger 
• «Indeksrasene»: Ikke vært oppstallet i mer enn 1 besetning i tillegg til væreringens 

medlemmer 
• Fødebesetningen, oppstallingsbesetningen og de andre væreringsbesetningene:  

o Kan ikke ha restriksjoner for smittsom sjukdom 
o Må ha TSE-status 3 eller høyere (Den nye TSE-klassifiseringen – se sak 24/2018) 

• Må være frisk og uten «funksjonelle feil» 
• Må være en god representant for rasen 

 
Inntaksprosedyren: 

• Antall værer av den enkelte rasen 
o Årets inntak starter med en gjennomgang av fjorårets sædsalg og lagerstatus for den 

enkelte rasen.  
o Norsk genressurssenter avklarer hvor mange værer det vil gi støtte til av de 

bevaringsverdige rasene.  
o NSG bestemmer så antallet vi ønsker til stasjonen i år av hver enkelt rase. 

• «Smårasene»:  
NSG kontakter raselagene vi har samarbeidsavtale med, og får forslag på kandidater med 
reserver. 

• «Indeksrasene (NKS, kvit og farga spæl, sjeviot og pelssau): 
o Avlsavdelingen finner fram til aktuelle værer basert på O-indeks, og innhenter 

informasjon fra eier om kandidatene. 
o Inntakskomitéen foretar det endelig uttak av årets seminværer av «Indeksrasene» i 

slutten av juli, etter at gentestene er klare og 2018-S1-indeksen er kjørt. Viktigste 
kriterium er O-indeksen, men vi setter begrensninger på antall sønner etter en enkelt 
far (innavlskontroll). 

• NSG får egenerklæring fra eieren av væren om helsetilstand, fruktbarhet, bein, ull osv. 
• NSG får helseattest fra lokalt Mattilsyn om besetningen har restriksjoner når det gjelder 

smittsom sjukdom. 
• Alle uttatte seminværer (væren selv, ikke hele besetningen) prøvetas for mædi i starten av 

august, slik at resultatet foreligger før de kjøres inn til Staur. 
• Inntransporten til Staur skjer tidlig i september. 
• Værene står 1 måned i karantene på Staur før sædproduksjonen starter. 

 
Inntaks-/bedømmelseskomitéen deltar så i den siste runden med valg av værene som kommer inn. 
 
For NKS og kvit spæl er planen å ta inn litt flere værer enn tidligere år, slik at vi kan vrake de som bør 
vrakes på Staur og likevel ha igjen tilstrekkelig med værer til å dekke behovet. 
 
Sjeviotværene tas inn i samarbeid med tillitsvalgte i sjeviotringene. I år er planen å ta inn 3 værer. 
 
Pelssauværene tas inn i samarbeid med styret i Pelssaulaget. Her er planen å ta inn 5 værer. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om seminværer 2018 tas til orientering. 
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29.2 Innavlsoppbyggingen 
 
Semininntaket og bruken av semin i væreringene har avgjørende betydning for oppbyggingen av 
innavlsgraden i populasjonen.  
 
Vi gjennomfører følgende «forebyggende tiltak» for å styre innavlsutviklingen: 
 

1) Inntaket av seminværene 
a) Begrense antall seminsønner per far og morfar 
b) Beregne «innavlsindeks» for seminkandidatene (indeksrasene) 

2) Sædsalget 
a) Begrense sædsalget av den enkelte seminværen til væreringsmedlemmene  

(hovedsakelig på NKS første året i semin) 
3) Innsettet av prøveværer 

a) Begrense innsettet av prøveværer per seminfar  
(kvote 1, 2 eller 3 sønner med tilskudd, avhengig av ringens størrelse) 

b) «Negativlista» med seminværer som får nok innsatte prøveværer etter første året i semin 
(ikke tilskudd til seminværer på negativlista) 

 
Vi beregner hvert år oppbyggingen av innavlen i de siste årgangene, basert på alle fødte lam i 
væreringene. Målet er at økningen ikke skal være mer enn 1 % per generasjon. Figuren nedenfor 
viser hvordan det har gått. 
 

 
 
NKS 
Populasjonen er veldig stor (85.000 søyer i ring), og vi tar inn mer enn 20 seminværer i året (ca 60 i 
generasjonen). 
 
De forebyggende tiltakene ser ut til å være effektive, og vi har god kontroll. Innavlsøkningen ligger på 
rundt 0,5 % innavlsøkning per generasjon, godt under den anbefalte maksgrensen på 1 %.  
 
Spæl 
Innavlsøkningen i spæl ligger høyere enn NKS, og var siste år oppe i 1 %. Dette er som forventet i en 
melllomstor populasjon der semin er viktig, og der vi har 6-7-8 seminværer i året (ca 20 værer i 
generasjonen). 
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Vi vil følge nøye med på innavlsutviklingen hos spæl framover. Første tiltak vil bli å ta inn flere værer til 
semin, omkring 10 i året. Vi må prøve å ta inn noen som er mindre/lite i slekt med resten av 
seminværene og med hele avlspopulasjonen. Utfordringen er få ringene til å bruke slike værer, for de 
vil ligge lavere i O-indeks enn resten av inntaket. 
 
Sjeviot 
Innavlsøkningen hos sjeviot svinger mer fra år til år på grunn av importsæd som blir fedre til prøve-
/eliteværer det enkelte året. Økningen ser ut til å holde seg greit innenfor begrensningen på 1 % sett 
over flere år.  
 
Sjeviot baserer mye av eliteparingene på bruk av lokale eliteværer (ikke semin), og dermed har de 
mange værer i drift hvert år. Det er forklaringen på at kun 2-3 nye norske seminværer i året ikke bidrar 
mer til innavlsøkning. Import er også viktig for å styre innavlsøkningen, men det forutsetter at 
importværene hevder seg avlsmessig i den norske populasjonen. Det er ikke lett å finne værer som er 
gode målt med norsk målestokk, spesielt når det gjelder marg/dødhår. 
 
Pelssau 
Pelssauen er helt avhengig av semin for å drive avlsarbeidet, med avlsbesetninger spredd over hele 
landet. Vi tar inn 5 nye seminværer i året, og kombinerer det med import av sæd fra Sverige. Det ser 
ut til å gi god kontroll av innavlsoppbyggingen i populasjonen.  
 
Importen fra Sverige må fortsette skal vi klare å holde kontrollen med innavlsoppbyggingen i 
populasjonen. Så langt har de svenske værene hatt en mye bedre pelskvalitet enn de norske (i 
gjennomsnitt, ikke nødvendigvis alle enkeltværer). Når pelskvaliteten teller 30 % i den samlede O-
indeksen har de svenske værene hevdet seg på O-indeks selv om tilvekst og slakteklasse skulle være 
dårligere. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om innavlsoppbyggingen tas til orientering. 

29.3 Retningslinjer for bedømmingen på Staur 
 
Avlsrådet drøftet kriteriene for dømming av værene på Staur i forrige møte, sak 4.5/2018. Følgende 
retningslinjer er tenkt å gjelde for 2018. 
 

Bedømmelseskomitéen dømmer værene slik de framstår på Staur. Den tar ikke hensyn til 
kåringspoeng, ulldømming gjort på ullstasjon, vurdering gjort av ringen selv osv. 
 
Kriteriene for dømminga er som ved kåring, men vi må ta noe hensyn til at værene har blitt 2,5 
år (noen få er 1,5 år og noen er 3,5 år). Værer som har kommet godt ut av kåringen som lam, 
vil kunne bli vraket på Staur uten at det dermed betyr at kåringsdommeren har gjort en feil. 
 
Ullkvaliteten forandrer seg med alderen. Risikoen for svarte hår i fellen øker, og det samme 
gjelder for marg, dødhår og grove hår i bunnulla på spælsau. Vi fortsetter å vrake 
seminkandidater med marg, dødhår og svarte hår i fellen, og spælværer med grove hår i 
bunnulla. 
 
Hvis antall værer som burde vært vraka blir så mange at vi ikke har tilstrekkelig med værer til 
å gjennomføre sesongen, vil bedømmelseskomitén la være å vrake de som er minst negative. 
 
Bedømmelseskomitéen er suveren i sin avgjørelse. Avgjørelsen kan ikke ankes, og selger kan 
ikke kreve at det legges fram bevis for at vrakingen var korrekt i henhold til vedtatte 
retningslinjer. 

 
Til Avlsrådet: 
Denne saken legges fram til orientering, Det er mulig å komme med forslag til endringer/tillegg hvis det 
kommer nye momenter som ikke var med i de omfattende drøftingene i forrige møte. 
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Innspill fra ett av medlemmene i Avlsrådet: Ønske om større geografisk spredning i bosted for 
medlemmene av bedømmingskomiteen i 2019. 
 
Vedtak: 

De framlagte retningslinjene for dømming av værene på Staur skal brukes ved semininntaket 
høsten 2018. 

29.4 Semingodtgjørelse for godkjente og vrakede værer 
 
Veiledende pris for seminværer i 2018 ble fastsatt i sak 19/2018. Der er det spesifisert et 
seminværtillegg på kr 4 500 kr. 
 
Seminværtillegget skal dekke mædiprøvetakingen i felt, ekstraarbeid med å levere en seminvær, samt 
et kvalitetstillegg for å ha produsert en seminvær. Eieren av væren dekker kostnadene med veterinær 
og innsending av mædiprøven til NSG. NSG dekker analysekostnadene. 
 
Seminværkandidater som det blir tatt mædiprøve av i august, men som kuttes ut før innkjøring i 
september, foreslår vi godtgjøres med 2500 kr, opp 500 kr fra 2017. 
 
NSG overtar ansvaret for væren på gården på hentedagen. Hvis eieren bistår med å kjøre væren til et 
oppsamlingspunkt, betaler NSG kilometergodtgjørelse for bil med henger, og timepris for tidsforbruket 
med transporten. 
 
Etter at værene kommer til Staur, blir de bedømt, og noen blir vraka.  
 
Bedømmelseskomitéen vil i hvert enkelt tilfelle ta stilling til om eieren av væren  

1) ikke kan forventes å ha observert årsaken til vrakingen, eller 
2) burde vært oppmerksom på feilen som førte til vraking, og dermed ha varslet NSG om 

dette ved forespørsel om kvaliteten på væren 
 
I tilfelle 1) betales full pris for væren.  
I tilfelle 2) mister eieren seminværtillegget. 
 
Vedtak: 

• Seminværer betales med i samsvar med Avlsrådets veiledende priser for værer som 
transporteres til Staur. 

• Værer som vrakes på Staur av årsaker som bedømmelseskomitéen mener eieren burde ha 
sett feilen før levering, mister seminværtillegget. 

• Værer som det er tatt mædiprøve av, men som ikke kommer til Staur, godtgjøres med 
2 500 kr til dekning av utlegg og ekstraarbeid. 

29.5 Inntaks- og bedømmelseskomitéen 2018 
 
Vi foreslår at vi bruker samme inntaks- og bedømmelseskomité som i 2017: 

• Sven Reiersen, leder i Avlsrådet 
• Per Johan Lyse, nestleder i Avlsrådet 
• Kjell Steinar Løland, avlsrådgiver i NSG (nå innleid på timebasis) 

 
Thor Blichfeldt er sekretær for komitéen. 
 
Vedtak: 

Inntaks- og bedømmelseskomitén for årets seminværer består av Sven Reiersen, Per Johan 
Lyse og Kjell Steinar Løland, med Thor Blichfeldt som sekretær. 
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30 Tilskudd for granskede værer i avlsåret 2016/17 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
NSG har satt av 4 millioner kroner på 2017-regnskapet som tilskudd til væreringene. Totalbeløpet er 
det samme som i 2016. 
 
Utbetalingen for fjorårets avkomgranskede værer (2017-årgangen) ble foretatt første uka i juni 2018, 
beregnet ut fra: 

- Antall værer med offisiell indeks 
- Værer som ikke tilfredstillet ett av kravene følgende krav, får ikke tilskudd 

o Minimumskrav til indeks ved innsett som prøvevær 
o Far ikke på «negativlista» 
o Ikke for mange sønner etter den enkelte seminfaren 

- Ringer som ikke har gjennomført de obligatoriske registeringene, får trekk for alle værer 
- Indekstillegg per vær basert på indeksen H5 i granskingsåret. 
- Grunnprisen fastsettes til slutt slik at total utbetaling blir 4 millioner kroner 

 
Oversikten over utbetalingen til hver ring ble sendt ut til ringene før utbetaling. Vi fikk da melding fra 
ring 120 Agder om at vi hadde brukt feil indeksgrunnlag. Dette stemte, da jeg hadde basert meg på 
den nye indeksen beregnet i april 2018 (2018-S1 foreløpig) stedenfor 2017-H5. Ved nyttår justerer vi 
indeksnivået og indeksene for årgangen synker. Feilen resulterte i at beregnet indekstilskudd var ca 
250.000 kr for lavt, og grunnprisen tilsvarende for høy. 
 
For ringene som helhet hadde feilen ingen betydning, men bruk av feil indeks kunne ramme ringene 
noe ulikt. Noen ringer vil dermed få økt tilskudd, mens andre får litt mindre enn først beregnet. 
 
De fleste i Avlsrådet mente det ikke var verdt arbeidet å beregne tilskuddet på nytt. Jeg valgte likevel å 
ta arbeidet med ny beregning og ny registrering av utbetalingsbeløp i nettbanken. Rett skal være rett! 
 
Tilskudd til væreringene for avkomsgransking 2016/17 

Antall værer med tilskudd 1775  
Grunnbeløp 1500 kr 2 662 500 kr 
Indekstillegg 30 kr per poeng over 100 1 342 130 kr 
Manglende reg av fødselsvekt - 5 kr per prosentpoeng under 75% - 28 516 kr 
Manglende reg av spenestørrelse - 5 kr per prosentpoeng under 75% - 22 601 kr 
Tilskudd NKS, spæl, sjeviot  3 954 513 kr 
Tilskudd pelssau  60 000 kr 
Sum tilskudd  4 014 513 

 
Vi ser at det er relativt få ringer som ikke har klart kravet til registering av fødselsvekt og/eller 
spenestørrelse, og det økonomiske utslaget er ikke stort. 
 
I 2018 vil trekket for manglende registrering av fødselsvekt eller spenestørrelse øke fra 5 til 10 kr per 
prosentpoeng under 75%. 
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Tilskudd til væreringene for avkomsgransking 2016/17, fordelt på rase 

Rase 

Sum  
tilskudd  
per rase 

Værer med 
offisiell  
indeks 

Værer 
godkjent for 

tilskudd 
 

Beløp per vær 
med offisiell  

indeks 

Beløp per vær 
godkjent for 

tilskudd 
NKS 3 387 414 1729 1500  1959 2258 

Spæl 467 199 260 225  1797 2076 

Sjeviot 103 560 51 50  2031 2071 

Pelssau 60 000 47   1277  

 
 
Vedtak: 

Informasjonen om tilskuddet til væreringene for 2017 tas til orientering. 

31 Orientering om endringene ved indekskjøringene i 2018 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen, Inger-Johanne Holme, Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Dette var en sak også i forrige møte. Hensikten med å ta med dette nå igjen er for å dokumentere 
endringene som er gjort og som vil komme, samt informere ringene og avlsutvalgene i fylkene.  
 
Endringer som var gjennomført ved indekskjøringen 28. april 2018 

1) Ny skaleringsårgang i det rullende 5-årsmiddelet (som vanlig ved overgang til nytt år) 
Indeksene skaleres på grunnlag av de siste fem årgangene. Ved årsskiftet endres 
skaleringsårgangene slik at en ny årgang tas inn samtidig som den eldste årgangen tas ut. Det 
har den praktiske konsekvensen at alle indekser reduseres med 3-5 poeng. 

2) Siste 18 årganger med data 
Vi inkluderer 18 årganger med registeringer i indeksberegningene. I 2018 bruker vi registeringene 
i årgangene 2001–2018. Årsaken til at vi kutter eldre opplysninger er at de bidrar lite til 
avlsverdiberegningene for dagens avlskandidater, og at vi mener de kanskje ikke er 
representative for dagens driftsopplegg og dagens avlspopulasjon. 

3) «Slanket» slektstre 
Kjøretiden for indeksberegningene avhenger av antallet dyr med data og av antallet dyr i 
slektstreet. Vi bruker 18 årganger med data i indeksberegningene. Dyr som er født i 2000 og 
tidligere, og som ikke er forfedre til dyr med data i indeksberegningene, er droppet fra slektstreet i 
indeksberegningene. Vi har dermed slanket slektstreet, noe som har redusert kjøretiden for 
indeksberegningene. 

4) Ny funksjonalitet for løsning av ligningssystemet i indeksberegningene 
Statistikkprogrammet vi bruker til indeksberegningene (DMU) har fått ny funksjonalitet (pre-
conditioner). Denne påvirker måten ligningssystemet løses på, og vil igjen påvirke kjøretiden for 
indeksberegningene. Dette er en ren statistisk sak som ikke skal ha vesentlig betydning for 
avlsverdiene som beregnes. 

5) Genetiske grupper ved ukjent far (og mor) 
Hvis far er ukjent setter vi nå inn en avlsverdi for en gjennomsnittsfar for årgangen. Det betyr at 
alle dyr av samme rase, født samme år og med ukjent far får samme avlsverdi for far. Se sak 
8/2018 i referatet fra møtet i Avlsrådet 21. mars 2018. 

6) Fjernet «slaktetid»  
Slakteegenskapene (slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe) har tidligere vært korrigert for 
slaktesesong i to ukers intervaller ut over høsten. Denne korrigeringen viser seg å ikke fungere 
etter hensikten, og vi har derfor valgt å ta bort denne korrigeringen fra beregningene 
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Endringer som tas inn til indekskjøringen som offentliggjøres 14. juni 2018 

7) Nye genetiske parametre 
Dagens genetiske parametre er fra våren 2016. Arvegrader og genetiske korrelasjoner kan 
påvirkes av modellendringene og nye årganger med data. Det er viktig å anvende parametre som 
passer til modellen og dagens avlskandidater. Vi vil derfor re-estimere genetiske parametre. Se 
egen sak 22/2018. 

8) Ingen innstramming for optimumsegenskapene (fra 50 % effekt til 75 % effekt) 
På avlsrådsmøtet i juni 2017 ble det besluttet å innføre kurvlineær vektlegging for direkte og 
maternal avlsverdi for fødselsvekt, og for avlsverdi for lammetall. Kurven skulle ha 50 % effekt i 
2017, 75 % effekt i 2018 og full effekt i 2019. Med andre ord straffes dyr med svært lave eller 
svært høye indekser for disse egenskapene mer i O-indeksen i 2018 sammenlignet med 2017. 
Etter testkjøringen med 75% effekt i april, ble det besluttet å fortsette med 50% effekt i 2018. 

9) Vektlegging av delindeksene i O-indeksen 
Avlsrådets beslutninger i sak 23/2018 tas inn i beregningene. 

 
Vedtak: 

Informasjonen om endringene i indeksberegningene tas til orientering 

32 Orientering om forsknings- og utviklingsoppgavene 
 
Vi gikk gjennom FoU-oppgavene på forrige møte i mars. De er nå oppdatert med status i slutten av 
mai. Formålet med å ta med disse saken på nytt i dette møtet, er først og fremst at ringene skal få 
informasjon om hva som foregår. Jeg forventer ikke at Avlsrådet skal bruke mye tid på dem i møtet. 

32.1 KRUS (ullkvalitet spælsau) 
 
Det fireårige prosjektet (2015–2018), ledet av SIFO-Statens institutt for forbruksforskning,  
har som formål å øke utnyttelsen av norsk ull. 
 
NSG er involvert i å forbedre kvaliteten av kvit spælull. I prosjektperioden har NSG lansert et 
ulldømmingssett og utarbeidet informasjonsmateriell for å kunne kjenne igjen de vanligste 
kvalitetsfeilene. Se informasjon på www.nsg.no/ull  
 
Spælringene har årlig tatt ullprøve av værene sine. Prøvene har blitt analysert for fiberdiameter og 
marg i Sverige med et OFDA-apparat. Resultatene er sendt ut til spælringene. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om KRUS-prosjektet tas til orientering. 

32.2 SUSSHEP (holdbarhet søyer) 
 
Prosjektet Sustainable Sheep Production (SusSheP) er et treårig EU-prosjekt (2017–2019) med 
deltakere fra Irland, Skottland, Frankrike og Norge. Inger Anne Boman leder arbeidspakken som skal 
analysere holdbarhet hos søyer i Irland, Skottland og Norge. 
 
Vi hjelper også til med å samle inn data for arbeidsinnsats og karbonavtrykk fra to sauebruk vi venter 
får ulikt lammetall. Dette materialet skal analyseres i Skottland. 
 
Les mer om prosjektet i sak 19.3/2017. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om prosjektet SusSheP tas til orientering. 

http://www.nsg.no/ull
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32.3 GS-prosjektet - Genomisk seleksjon på Norsk Kvit Sau 
 
GS-prosjektet (2017–2020) har nå pågått i ett år. Vi har tatt vevsprøver av prøve- og eliteværer brukt i 
avlssesongene 2016/17 og 2017/18. I 2016/17 tok vi prøver av NKS og spæl, mens vi i 2017/18 også 
tok prøve av pelssau og sjeviot. Resultater for farskapstest og mutasjoner skal foreligge før 
sommerferien. 
 
Se sak 28/2018 for detaljer om oppslutning og resultater for farskapstest og uønskede mutasjoner. 
 
Som nevnt under sak 27.3/2018 er det viktig å ha en tilstrekkelig stor referansepopulasjon for å få 
størst mulig nytte av genomisk seleksjon. Prøveværene 2018/19 vil bli prøvetatt til høsten/vinteren. Vi 
kommer også til å genteste ca 4000 søyer vinteren 2018/19. Søyene må velges ut slik at de bidrar 
mest mulig til referensepopulasjonen. Hvilke besetninger og søyer som skal inngå, er under utredning. 
 
Vi har også så vidt begynt å analysere NKS-dataene med tanke på bruk i genomisk seleksjon, men 
det er for tidlig å rapportere om resultater. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om GS-prosjektet tas til orientering. 

32.4 SMARTER (klimagassmåling) 
 
NSG er en av 26 forsknings- og industripartnere i EU-prosjektet SMARTER (full engelsk tittel på 
prosjektet er «SMAll RuminanTs breeding for Efficiency and Resilience»). Prosjektet starter 1. 
november 2018 og varer i 4 år. 
 
Prosjektet omfatter en rekke ulike avlsspørsmål. NSGs oppgave i prosjektet er å se om det er 
genetiske forskjeller mellom dyr innen NKS når det gjelder utslipp av klimagasser (metan).  
 
Måling av klimagassutslippet skal gjøres med PAC-utstyr, 12 kamre for enkeltdyr montert på en lang 
bilhenger. For genetiske formål må det enkelte dyret måles to ganger i 1 time med minst 14 dagers 
mellomrom. 
 
NSG har fått bevilget ca 1,5 millioner kroner fra EU til innkjøp og drift av PAC-utstyr for måling i 
SMARTER-prosjektet. Dette er omkring halvparten av hva prosjektet vil koste oss, og egenandelen er 
derfor stor. 
 
Vi prøvde i vår å finne andre forskningsinstitusjoner og organisasjoner som kan være interessert i å 
bruke utstyret. Det kan være til å måle klimagassutslippet ved ulike driftsopplegg, utslipp ved bruk av 
ulike formidler og kraftfôrslag osv. Det har vært en viss interesse for dette, men interessen har 
foreløpig ikke blitt konkretisert i prosjekter. Medfinansiering av NSGs egenandel gjennom utleie av 
PAC-utstyret til andre, er foreløpig i det blå. 
 
Avlsbudsjettet kan ikke bære egenandelen slik den er nå. Vi er derfor nødt til å finne en løsning slik at 
belastingen på avlsbudsjettet blir mindre. Uten det må vi trekke oss fra SMARTER-prosjektet. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om SMARTER-prosjektet tas til orientering. 

32.5 Klimakalkulator for sauebesetninger 
 
Mjølkeku og ammeku har sin «klimakalkulator» som beregner utslippet av klimagasser på gårdsnivå. 
Det er mulig å endre en rekke produksjonsparametre og beregne hvordan det påvirker utslippet. 
 
NSG ser det som nødvending at sauenæringa får tilgang til en klimakalkulator for å kunne vurdere 
hvordan næringa best skal kunne oppfylle kravene om reduksjon i utslippet. 
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Høsten 2017 søkte NMBU Forskningsrådet om støtte til å utvikle en klimakalkulator for 
saueproduksjon. Søknaden ble ikke innvilget, og prosjektet ble dermed utsatt. NMBU søker på nytt 
høsten 2018 med håp om at det går bedre ved forsøk nummer to. Blir søknaden innvilget starter 
utviklingsarbeidet tidlig i 2019. 
 
NSG er med og støtter prosjektet. Denne støtten går ikke av avlsbudsjettet. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om utvikling av en klimakalkulator for sau tas til orientering. 

32.6 Spisekvalitet 
 
Lammekjøtt har et godt renommé, og spisekvaliten blir det sjelden satt spørsmålstegn ved. 
 
Avlsarbeidet vi driver, med stor framgang for tilvekst, økt kjøttfylde og redusert ytre fett, reduserer 
antakelig mengden av intramuskulært fett og reduserer mørheten, og dermed spisekvaliteten av 
lammekjøttet. Denne sammenhengen påpekes nå fra flere andre land, og New Zealand har tatt 
intramuskulært fett (IMF) og spisekvalitet inn i avlsarbeidet sitt. 
 
Det er kostbart å måle intramuskulært fett, mørhet og spisekvalitet, og dette er bare gjort i mindre 
forsøk i Norge. Det er snart 10 år siden siste gang. Vi kjenner derfor ikke nivået av IMF hos norsk sau 
under ulike produksjonsforhold. Det kan tenkes at nivået av IMF har blitt så mye redusert at det går ut 
over spisekvaliteten. Muskelfibrene i de viktige musklene kan også ha endret seg på grunn av økt 
tilvekst, med redusert mørhet som konsekvens. 
 
Vi kan ikke være bekjent av å drive et avlsarbeid uten å ha kunnskap til mulige viktige negative 
effekter dette måtte ha på kvaliteten av lammekjøttet. Vi bør derfor undersøke hvor nivået av IMF og 
mørhet ligger på norsk sau, og om det er stor forskjeller mellom dyr. Det må starte med en fenotypisk 
kartlegging, og så eventuelt følges opp med en genetisk kartlegging. 
 
NSG er i samtaler med Nortura, Animalia og NMBU om å lage et forsøk på spisekvalitet av lammekjøtt 
med start i 2019. Notura vil være prosjekteier. NSG bør støtte prosjektet med bruk av midler fra 
avlsbudsjettet. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om et mulig prosjekt om spisekvalitet av lammekjøtt tas til orientering. 

32.7 Alveld – genetiske forskjeller i mottakelighet? 
 
Alveld7 rammer en del dyr, men med ulikt omfang fra år til år, og med variasjon fra distrikt til distrikt. 
Det er forsket mye på årsaken opp gjennom åra. Det ser ut til å være enighet om at leverskade med 
opphopning av klorofyll i kroppen som så forårsaker fotosensibilisering, gir symptomene. Planten rome 
er satt i sammenheng med leverskaden, men det kan være andre årsaker eller kombinasjon av 
årsaker bak leverskaden. 
 
Sykdommen «Facial Eczema» ligner på alveld, og er kjent fra mange andre land. I New Zealand, hvor 
Facial Eczema kan være et stort problem, foretar de belastningstester med sopptoksinet som er 
årsaken til sykdommen, for å måle genetiske forskjeller i motstandskraft. Dette er tatt inn i avlsarbeidet 
med mål om å øke motstandskraften mot toksinet. Det er også mulig at det finnes enkeltgener med 
stor effekt på motstandskraften. 
 

                                                   
7 Alveld er en sykdom hos sau som gir leverskade, oppsvulmet ansikt og overfølsomhet for lys. Man har antatt at 
sykdommen henger sammen med inntak av romeplanten, men sopp eller alger er også en mulighet, kanskje i 
kombinasjon med rome. 
Kilde. Wikipedia. https://no.wikipedia.org/wiki/Alveld 
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Så langt vi vet er det ikke gjort genetiske studier i Norge for å se om mottakeligheten for alveld varierer 
mellom dyr innen rase. Vi ønsker i første omgang å prøve å finne ut om det kan være variasjon i 
enkeltgener som har stor effekt på om et dyr blir sykt eller ikke. 
 
Vi er avhengige av å få forskningsstøtte til et slikt prosjekt. En prosjektsøknad vil tidligst bli skrevet i 
2019. 
 
Vedtak: 

Informasjonen om et mulig prosjekt om genetisk variasjon i mottakelighet for alveld tas til 
orientering. 

33 Eventuelt 

33.1 Opplæring på dommersamlingene 
 
Fylket må selv finne noen til å gi opplæringen på dommersamlingen, da NSG ikke lenger har noen 
avlsrådgiver som kan bidra. 
 
Kjell Steinar Løland kan om ønskelig spørres. Han må da ta oppgaven som et privat oppdrag siden 
han ikke er fast ansatt i NSG mer. 
 
Rogaland skal som vanlig ha dommersamling i god tid før sesongen starter. Hordaland og Sogn og 
Fjordane har avtalt felles dommersamling hos Ove Holmås. Møre og Romsdal og Trøndelag vil ikke 
har dommersamling i år. Det vil heller ikke Finnmark eller Østlandet ha. Agder skal muligens ha 
samling på et sjå i Oppland.  
 
Fylkene oppfordres til å invitere representanter fra småraselag etter tur så de kan informere om 
kåringsreglene, rasestandarden osv. 

33.2 Gentesting av kårede værer med svar før paringsstart 
 
Flere ringer ønsker å genteste og farskapsteste prøveværene rett etter kåring slik at svaret foreligger 
før paringssesongen starter opp. Da slipper ringen å bruke en prøvevær med feil far eller med 
uønsked mutasjon. 

33.3 Ringen med i Sauekontrollen for å ha et væreregister 
 
Mange ringer trenger en dataløsning for å få oversikt over værene sine, hvor de er oppstallet, hvem 
som kjøper dem osv. Avlssjefen får i oppdrag å undersøke med Sauekontrollen om mulighet for at 
ringen kan bli medlem av Sauekontrollen for å bruke Sauekontrollen som register. 
 
Vaberg påpekte viktigheten av å ha gode salgskontraker som angir hvilke rettigheter kjøper har hvis 
væren ikke skulle fungere som forventet.  


