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1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen ble sendt på e-post 24. januar. 
 
Sakspapirer ble sendt ut på e-post natt til onsdag 25. mars. 
 
Det kom ingen saker til Eventuelt. 
 
Vedtak: 

Innkallingen og saklista godkjennes. 
 
Om gjennomføringen av møtet: 
 

• På tirsdag gikk vi gjennom sakene 1 til 7 og 9. 

• På onsdag behandlet vi sakene 8 og 10 til 13.  

o Sak 8 ble behandlet etter sak 10 og 12.  

Else Horge Asplin deltok ikke på sakene 8, 11 og 13. 

2 Avlsrådet for sau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

2.1 Medlemmene i Avlsrådet for sau 2020 
 
Styret i NSG har utnevnt Avlsrådet for sau med funksjonstid 1. januar – 31. desember 2020. 
 

Representerer Medlem Varamedlem 

Leder i Avlsrådet Sven Reiersen  

Styret i NSG Else Horge Asplin  

Region Øst Peder Leirdal Stein Bentstuen 

Region Sør-Øst Jon Roar Grøstad Terje Gjersøe 

Region Sør-Vest Per Johan Lyse Lars Nevland 

Region Vest Tore Atle Sørheim Tom Idar Kvam 

Region Midt Atle Moen Audun Tiller 

Region Nord Frank Simensen Glenn Peter Knædal 

Nortura Finn Avdem Terje Bakken 

KLF Hilde Kalleklev Håland Ida Mathisen 

NMBU Gunnar Klemetsdal Tormod Ådnøy 
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2.2 Valg av nestleder 
 
Avlsrådet har brukt å oppnevne en nestleder i rådet. Nestleder i forrige Avlsråd var Per Johan Lyse. 

«Valgkomitéen» (Norturas representant Finn Avdem) la fram forslag om gjenvalg av Per Johan Lyse. 

Det kom ingen andre forslag. 

Vedtak: 
Per Johan Lyse ble valgt til nestleder for 2020. 

2.3 Instruks for Avlsrådet 
 
Styret i NSG har fastsatt en generell instruks som gjelder for alle råd og utvalg i NSG. Instruksen 
finnes på NSGs hjemmesider:  
 
www.nsg.no > OM NSG > TILLITSVALGTE > RÅDGIVENDE UTVALG (RNU) 
 
Vedtak: 

Instruksen tas til orientering. 

2.4 Rutiner for arbeidet i Avlsrådet 
 
Avlsrådets leder ønsker at vi fastsetter rutiner for drifta av Avlsrådet. 
 
En avlssesong går fra 1. juli til 30. juni neste år. 
 
Møteplan for møter i Avlsrådet gjennom året 

• Vi har alltid et stort, fysisk møte midt i juni, før vi går inn i ny avlssesong.  
Dette ønsker vi å holde fast på. 

• Vi har også forsøkt oss med et fysisk møte i andre halvdel av mars, før lamminga starter, for å 
ta unna noen av sakene som kan besluttes før juni. 

• Vi har hatt e-postmøter i løpet av høsten hvis det dukker opp akutte saker. 
 
Forsøket med videomøte ble vellykket, så vi vil nå forsøke å ha noen flere videomøter gjennom året 
for å ta opp sakene etter hvert som de er klare for behandling. 
 
Når vi kommer i gang med genomisk seleksjon kan det bli aktuelt å endre møtetidspunktene slik at vi 
tilpasser oss  
 
Junimøtet 2020 er planlagt til 17. og 18. juni på Garder kurs- og konferansesenter. 
Sakspapirene sendes ut seinest mandag 8. juni kl 08:00. 

Møtedagene ligger fast, men det fysiske møtet kan bli erstattet med videomøter på grunn av 
smittevernhensyn (koronavirus). 
 
Rutiner for det enkelte møtet 

• Sakspapirene ut seinest 10 dager før møtet 

• Referatet 
o Utkast til godkjenning ut seinest 14 dager etter møtet 

Sendes til møtedeltakerne og styret i NSG 
o Frist for tilbakemelding: 7 dager etter utsendt utkast 
o Publisering på NSG-webben: seinest 7 dager etter tilbakemeldingsfristen 

 
  

https://www.nsg.no/radgivende-utvalg-rnu/category381.html
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Saker fra enkeltmedlemmer, væreringer og avlsutvalg i fylkene 
 
Problemstilling til diskusjon i Avlsrådet: Kan andre enn styret i NSG kreve at en sak tas opp i 
Avlsrådet? 
 
Med «andre» tenker jeg på: 

• Medlem i Avlsrådet 

• Avlsutvalg i fylkeslaget 

• Styret i værering 

• Styret i et raselag 

• Enkeltmedlem i NSG 

• Andre råd og utvalg i NSG, for eksempel «Team ung» eller «Ull- og klipperådet» 
 
Mitt syn på dette er: 

• Saker som ønskes behandlet sentralt i NSG, oversendes avlssjefen, ikke Avlsrådet. 

• Avlssjefen vurdere om saken skal behandles administrativt, eller om den skal tas opp i 
Avlsrådet. Er avlssjefen i tvil, konsulterer han i leder i Avlsrådet 

• Avlsrådets leder holdes orientert om saker som besvares av avlsavdelingen i NSG, og i 
relevante saker informeres også regionens representant. 

• Saker som behandles administrativt med et ikke tilfredsstillende utfall, kan «ankes» til 
Avlsrådet. 

• Saken får større tyngde hvis et vedtak i en værering eller et avlsutvalg blir behandlet i 
regionen, og at regionrepresentanten ber om at det blir tatt opp i Avlsrådet. Saker bør derfor, 
så langt mulig, gå «tjenesteveg». 

 
Fra diskusjonen: 
 

1. Avlsrådet var enige om at saker som ønskes tatt opp i Avlsrådet bør gå «tjenesteveg»: 
Værering → Avlsutvalg i fylket → Regionrepresentant → Avlsrådet ved Avlssjefen (sekretær 
for rådet) 

 
2. Avlsrådet ønsket å bli holdt orientert om saker som blir administrativt behandlet (kopi av e-

poster). 
 

3. Avlssjefen minnet om at noen saker angår enkeltmedlemmer der Avlsrådet må passe på å 
overholde taushetsplikt og personvern. 

 
Kåringsregelverket 

• Frist for raselagene til å komme med endringsønsker til årets kåringssesong: 1. mars 
o Raselaga må varsles om dette minst 1 måned før fristen  
o Fristen i 2020 må dermed bli 1. juni 2020 

• Regelverket fastsettes endelig på juni-møtet 2020, seinere år i «mars-møtet» 
 
Detaljert regelverk for væreringene for den kommende avlssesongen 

• Fastsettes på junimøtet hvert år 
 
 
Vedtak: 

Rutinene som er beskrevet over, skal gjelde framover. 
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3 Godkjenning av referatet fra møtet 12.-13. juni 2019 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Referatet har vært ut til gjennomgang hos Avlsrådets medlemmer, og er publisert på NSGs web.  
 
Se www.nsg.no > Sau > Avlsrådet 
 
 
Vedtak: 

Referatet godkjennes. 

4 Mædisituasjonen i Nord-Trøndelag 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Avlsrådets leder har bedt om at Avlsrådet blir orientert om status for mædi i Nord-Trøndelag. 
 
Fra Mattilsynets websider. 

 
Det er påvist mædi i flere sauebesetninger i Trøndelag. Det første funnet ble gjort i juli i en 
rutineprøve tatt på slakteri, som en del av overvåkingsprogrammet for sykdommen. Det viser 
seg at smitten har ligget i sauemiljøet i Trøndelag siden forrige utbrudd i 2005. Dette betyr at 
vi ikke lyktes med å fjerne smitten sist. 
 
Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine eller behandling mot 
sykdommen. Det er besluttet at Norge skal være fri for mædi, og det er derfor iverksatt 
bekjempelse av sykdommen i Trøndelag. Flytting av dyr er den viktigste årsaken til 
smittespredning mellom besetninger. Derfor pålegger Mattilsynet restriksjoner på sauehold 
som har hatt smittekontakt med sauehold med påvist mædi. Den viktigste konsekvensen av 
restriksjonene er at dyreholder ikke får flytte sau ut av eller inn i besetningen. 
 
Mattilsynet prøvetar alle sauehold med restriksjoner for å kartlegge om dyr er smittet med 
mædi. Dyr med påvist smitte slaktes. Restriksjonene oppheves først etter sanering eller 
gjentatte prøvetakinger uten funn av smitte. 
 
Som ledd i bekjempelsen av mædi er det opprettet en mædi-sone i deler av Trøndelag. Her er 
det forbud mot forflytninger av sau, både inn i, ut av og innen sonen. Flytting tillates allikevel 
på nærmere bestemte vilkår. Det pågår nå en kartlegging av smittesituasjonen i sonen, og det 
er funnet mædismitte også i sauehold prøvetatt i kartleggingen. Det vil ta tid før vi har oversikt 
over smittesituasjonen og saueholdere i sonen må belage seg på at soneforskriften består 
også i 2020. 
 
Forskriften om mædisonen i Trøndelag kan du lese på Lovdata. 

 
NSG ved avlssjef Thor Blichfeldt er med i en arbeidsgruppe som håndterer mæditiltakene.  
 
Arbeidsgruppa ledes av Mattilsynet, og det er Mattilsynet som har ansvaret for tiltaka og som har 
beslutningsmyndighet. Veterinærinstituttet er en sentral deltaker da de utfører mædidiagnostikken og 
gir faglige råd til Mattilsynet. Helsetjenesten for sau i Animalia er også en viktig deltaker på vegne av 
næringa, og forhåpentligvis har også NSG påvirkningskraft. Andre deltakere er Bondelaget, Nortura og 
Fylkesmannen. 
 
  

http://www.nsg.no/
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2019-09-13-1122
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Arbeidsgruppa har korte statusmøter, ukentlig i starten, og nå annen hver uke. Status ved siste møte, 
fredag 20.03.2020, var: 
 

• Besetninger med bekreftet mædidiagnose:   9 
o Slaktet ut hele besetningen. Nå uten restriksjoner:  6 
o Plukkslaktet test-positive dyr. Fortsatt restriksjoner:  3 

 

• Besetninger med restriksjoner som kontaktbesetning: 83 
o Besetninger som har plukkslaktet test-positive dyr:  14 

 
Alle besetninger som får pålegg fra Mattilsynet om utslakting, enten hele besetningen eller enkeltdyr, 
får økonomisk erstatning fra Fylkesmannen. Om besetningen skal plukkslakte positive søyer og deres 
avkom, eller om hele besetningen skal slaktes, avhenger av andelen positive dyr. 
 
Besetningene med bekreftet mædidiagnose ligger i midtre del av gamle Nord-Trøndelag fylke, i 
Steinkjer og omegn. 
 
Følgende væreringer og alle deres medlemmer er dratt inn i mædiutbruddet som kontaktbesetning, da 
ringen eller ett medlem i ringen har solgt dyr til en smittet besetning de siste 5 årene: 
 

• Namdal (NKS og spæl)   – 17 besetninger 

• Verran (NKS)     – 12 besetninger 

• Verdal/Sparbu (NKS og litt spæl)   –   8 besetninger  
o Inderøy væreholdslag (NKS)  –   4 besetninger 

 
Ringene og deres medlemmer fikk restriksjoner før kåring/paring startet 2019. Restriksjonene 
innebærer forbud mot salg av livdyr (kåra lam og granska værer), og ringene led store tap. 
 
Mattilsynets arbeidsgruppe går nå gjennom retningslinjene for hvordan kontaktbesetningene med 
restriksjoner skal kunne komme ut av restriksjonene (antall testinger, avstand mellom testingene), og 
den nye retningslinjen blir forhåpentligvis klar i god tid før beiteslipp. 
 
Det er usikkert om ringene der Mattilsynet har pålagt restriksjoner hos de fleste/alle 
medlemmene i ringen, kan komme i normal drift igjen høsten 2020. 
 
Ringmedlemmene er til sammen 41 besetninger, ca halvparten av alle som er registrert som 
kontaktbesetninger. Alle kontaktbesetningene har blitt mæditestet høsten 2019 der alle dyr over 1 år 
har blitt prøvetatt.  
 
Ingen av ringbesetningene har fått diagnosen mædi etter mæditesting av hele besetningen. Det er jeg 
veldig glad for, og det understreker hvor viktig det er at en ringbesetning ikke kjøper inn dyr utenfra 
ringen. 
 
Mædi er en sjukdom som utvikler seg langsomt, og mæditesten er ikke «perfekt». Kontaktbesetningen 
må derfor gjennom 1 eller 2 fulle runder med mæditesting med bare negative prøver før restriksjonene 
blir opphevet. 
 
Sauebesetningene i Nord-Trøndelag som ikke var en del av oppstarten av utbruddet (besetninger med 
diagnosen eller kontaktbesetninger til de med diagnosen) ble også kartlagt gjennom en testrunde der 
besetningen ikke tok prøve av hele besetningen, men et utvalg på 30-40 søyer. Denne 
kartleggingsrunde førte til at flere besetninger fikk diagnosen mædi, og det ga nye kontaktbesetninger. 
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Følgende væreringer i Nord-Trøndelag er ikke dratt inn i utbruddet: 

• Verdal-Steinkjer-Snåsa (spæl)   – 7 besetninger 

• Frol/Skogn (NKS)     – 9 besetninger 

• Størdal og Meråker (NKS)    – 3 besetninger 

• Leksvik (NKS)     – 4 besetninger  
 
Under forutsetning av at de var mæditestet med negativt resultat, kunne disse ringene og deres 
medlemmer selge livdyr som vanlig høsten 2019. 
 
 
Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

5 Avkomsgransking i besetning med sjukdomsrestriksjoner 

Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
I junimøtet 2019 hadde vi en gjennomgang av avlsarbeidet i ringer/ besetninger som av ulike årsaker 
ikke driver ordinær ringdrift det aktuelle året. Jeg ber om at Avlsrådets medlemmer leser referatet i sak 
36/2019. Vi gjorde følgende vedtak i saken: 
 
Følgende gjelder for ringer/avdelinger utenom ordinær ringdrift: 

• Besetningen skal få tilgang til sæd forbeholdt ringene (i samsvar med tidligere praksis) 

• Ringen/avdelingen skal ikke få tilbud om gentesting 

• Værene skal ikke føres ikke opp som prøveværer, og dermed får de ikke offisiell indeks og 
heller ikke granskingstilskudd 

 
Dette vedtaket ble gjort etter at vi har hatt erfaring med hvilke forstyrrelser fotråte ga i ringdriften i 
Rogaland, men før mædirestriksjoner slo ut store deler av avlsarbeidet i ringene i Nord-Trøndelag. 
 
Store enkeltbesetninger innen væreringene i Nord-Trøndelag som hadde fått mædirestriksjoner, var 
interessert i å avkomsgranske i egen flokk. Jeg ble spurt om hvilke krav som gjaldt i slike tilfeller, og 
den 5. november 2019 skrev jeg en redegjørelse om dette som ble sendt til  

• Namdal (NKS og spæl) 

• Verran (NKS) 

• Verdal-Sparbu (NKS og spæl) 

Avlsrådet fikk kopi av denne e-posten. 
 
Til slutt i redegjørelsen skrev jeg: 
 

5) Avkomsgranskingstilskudd til ringer/besetninger som har sjukdomsrestriksjoner  
 
Selv om prøveværene får offisiell indeks, så gir vi ikke granskingstilskudd til værer som er 
avkomsgransket i en flokk som har sjukdomsrestriksjoner.  
 
Bakgrunnen for denne regelen er at avkomsgranskingstilskuddet skal stimulere til 
avkomsgransking som kommer hele populasjonen til gode gjennom salg av granska værer og 
værer til semin. Så lenge besetningen er pålagt restriksjoner, kan værene ikke selges. Hadde 
vi gitt avkomsgranskingstilskudd i et slikt tilfelle, ville det vært et tilskudd til eget værehold.  
 
Til orientering så har denne regelen vært praktisert ved fotråteutbruddet på sørvest-landet.  
 
Ifølge Mattilsynets regelverk vil en kontaktbesetning til en mædibesetning trenge minst 3 
testrunder med negativt resultat over minst 2 år før restriksjonene oppheves. 

Det går altså klart fram av redegjørelsen at vi ikke vil utbetale avkomsgranskingstilskudd, og dette er 
akseptert av besetningene/væreringene det angår. 
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Det jeg ikke skrev, er at en avkomsgransket vær i en besetning med mædirestriksjoner ifølge 
vedtaket i Avlsrådet, heller ikke vil få publisert (offisiell) O-indeks. 
 
Namdal værring ved Kjell Tore Nagelhus tok kontakt om dette, og det samme har nå Avlsutvalget i 
Nord-Trøndelag gjort i brev til Avlsrådet. Slik jeg ser det, er det to hovedpunkter i brevet: 
 
1. Avlssjefen har ikke varslet om vedtaket i Avlsrådet om at værene ikke vil få O-indeks. Dermed kan 

ikke vedtaket gjelde for besetningen som satte inn prøveværer i god tro høsten 2019. 
a. Jeg må bare beklage at dette vedtaket ikke var sitert i redegjørelsen jeg sendte tidlig i 

november. 
b. Jeg ber om at Avlsrådet gir dispensasjon fra dette vedtaket for besetninger med 

mædirestriksjoner i Nord-Trøndelag som avkomsgransket værer i egen flokk i samsvar 
med regelverket, og tillater at avlsavdelingen publiserer O-indeks for disse værene ut over 
høsten. 
 

2. Vedtaket om at vi ikke publiserer O-indeks for avkomsgransking i væreringer/besetninger med 
sjukdomsrestriksjoner bør oppheves, da det gir unødvendig «straff» til motiverte ringbesetninger 
som allerede er «straffet nok» pga restriksjonene. 

 
Ved nærmere ettertanke er jeg enig med Avlsutvalget i Nord-Trøndelag. Vi bør støtte opp om 
avlsarbeidet ved sjukdomsutbrudd, og legge til rette for avkomsgransking i egen flokk. Da vil 
besetningen/ringen være best mulig rustet til å komme i gang igjen når restriksjonene oppheves. Det 
betyr at besetningene med sjukdomsrestriksjoner må få gentestet prøveværene (mutasjoner og 
farskap), og de må få O-indeks på dem. 
 
Besetninger som tar frivillig permisjon ett år, eller som må ta permisjon pga inntak av dyr utenfra, stiller 
etter mitt skjønn i en annen gruppe. 
 
Vedtak: 

Følgende gjelder fra avlssesongen 2019/20 og framover: 

• Ringmedlemmer som tar permisjon eller blir pålagt permisjon av ringen, kan ikke registrere 
prøveværer i avlsdatabanken i permisjonstida 

o Avlsværene som brukes i besetningen blir ikke gentestet 
▪ Hvis ringen ønsker å bruke en vær fra en permisjonsbesetning etter at 

permisjonen er over, får ringen lov til å genteste denne væren før paringene 
starter i ringen 

o Avlsværene som brukes i besetningen får ikke O-indeks 

• Ringmedlemmer som får sjukdomsrestriksjoner av Mattilsynet, kan registrere prøveværer som 
vil bli avkomsgransket i egen flokk, i avlsdatabanken 

o Prøveværene skal gentestes 
o Prøveværene vil få publisert (offisiell) O-indeks 
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6 Spenestørrelse 

Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Store spener hos søya fører til at lamma deres har behov for mer sugehjelp. Formålet med å 
registrere spenestørrelse er derfor å avle i retning av mindre spener. 
 
Spenestørrelse inngår så langt ikke i O-indeksen.  
 
Avlsrådet ga i 2019 uttrykk for at spenestørrelse er en optimumsegenskap, da spener kan også være 
mindre enn ønskelig. Skal vi behandle spenestørrelse som en optimumsegenskap i O-indeksen, må vi 
vite hvor langt dagens middel for spenestørrelse ligger fra det optimale. 
 
Problemstilling er nå: 
 Hva gjør vi med spenestørrelse som egenskap framover? 
 

Fra veiledningen om registrering av spenestørrelse 
Spenestørrelsen skal bedømmes umiddelbart etter lamming, før lammene har sugd melk. 
Bedøm størrelsen uten å korrigere for søyas alder – den korrigeringen tar vi hånd om statistisk 
i etterkant.  
 
Poengskalaen er som følger:  

1. Liten.  Mindre spenestørrelse enn vanlig i flokken  
2. Middels.  Middels spenestørrelse i flokken  
3. Stor.  Større spener enn ønskelig  
4. Svært stor. Gir store problemer for lam å suge  

 
Ønsket bruk av poengskalaen er følgende fordeling:  
25 % liten, 50 % middels, 20 % stor og 5 % svært stor. 
 
Pass på at skillet mellom liten, middels og stor spene settes slik at gruppa middels ikke blir for 
stor. Vi er ute etter variasjonen i besetningen, og «Middels»-gruppa bør derfor ikke utgjøre 
mer enn maksimalt 60 % av søyene. 
 

Registreringene av spenestørrelse 
De første registreringene av spenestørrelse er fra 2015, da egenskapen var under utprøving i noen 
besetninger. I 2016 ble det åpnet for alle å registrere, og i 2017 ble det en obligatorisk registrering for 
medlemmene i værering.  
 
For at registreringene av spenestørrelse i en besetning skal kunne brukes i beregning av avlsverdi for 
spenestørrelse, må følgende krav være oppfylt i det enkelte året: 
 

• Lamming i tidsrommet 16. mars – 10. juni. 

• Spenestørrelse skal være registrert for minst halvparten av lammingene 

• Besetningen skal ha minst 10 registreringer av spenestørrelse 

• Spenestørrelse «Middels» skal utgjøre mellom 30 og 85 % av registreringene 
 
I 2019 ble 25-30 % av registreringene innen rase forkastet i datavasken (se Tabell 1).  
 
Avdelingene skal få tilbakemelding på hvilke besetninger som har fått godkjent registreringene sine, 
men dette er ikke løst teknisk enda.  
 
Ringmedlemmer som ikke har godkjente registreringer, må sette seg godt inn i hvordan de skal bruke 
skalaen før årets lamming. Andelen forkastede data bør da gå vesentlig ned.  
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Tabell 1. Registrering av spenestørrelse i 2019 

 NKS Spæl Pels Sjeviot 

Lamminger 75 969 11 067 1 673 1 456 

Registrerte data 71 068 10 155 1 609 1 139 

Vaskede data 52 937 6 819 1 204 735 

Prosent godkjent 74,5 67,1 74,8 64,5 

 
 
Andelen middels store spener er lavere i det vaskede datasettet enn i rådata fra Sauekontrollen, og er 
omtrent på maks for det som er ønskelig.  Se Figur 1 som viser henholdsvis rådata og vaskede data. 
 

 
Figur 1. Poeng for spenestørrelse i 2019 som er registrert i Sauekontrollen (til venstre) og som er 
godkjent i avlsverdiberegningen (til høyre). 
 
I Tabell 2 og 3 kan du se poengfordelingen ved ulike aldre for NKS og spæl i 2019. 
 
Tabell 2. Prosentvis fordeling av spenestørrelse ved ulik alder for NKS-søyer i 2019 etter datavask 

Alder Antall 1:Liten 2:Middels 3:Stor 4:Svært stor Sum 

1 12 221 50 46 3 0,3 100 

2 13 093 22 68 9 1,0 100 

3 10 447 13 70 15 1,9 100 

4+ 17 176 10 67 20 2,8 100 

 
Tabell 3. Prosentvis fordeling av spenestørrelse ved ulik alder for spælsøyer i 2019 etter datavask 

Alder Antall 1:Liten 2:Middels 3:Stor 4:Svært stor Sum 

1 1 444 57 40 3 0,2 100 

2 1 521 23 67 8 1,3 100 

3 1 211 16 71 11 1,2 100 

4+ 2 643 10 73 15 1,4 100 

 
Spenestørrelsen øker med alderen til søya. Kode 4:Svært stor er lite brukt.  
 

Avlsverdi for værene 
Arvegraden for spenestørrelse er beregnet til ca 0,2. 
 
NSG publiserer avlsverdi for spenestørrelse for alle granska værer født fra og med 2012 som har 
minst 10 døtre med godkjente registreringer av spenestørrelse. Vi vet ikke om denne avlsverdien blir 
brukt i felt. 
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Det er for tidlig å se om gjennomsnittet og/eller spredningen i poeng har endret seg siden vi startet å 
registrere spenestørrelse. Se Figur 2 og 3 for fordeling av avlsverdi for henholdsvis NKS og spæl. 
 

 
Figur 2. Avlsverdi for spenestørrelse for 2295 granska NKS-værer født 2012-2017.  
Værene har minst 10 døtre med godkjent spenestørrelse. 
 

 
Figur 3. Avlsverdi for spenestørrelse for 288 granska spælværer født 2012-2017.  
Værene har minst 10 døtre med godkjent spenestørrelse. 
 

Hva gjør vi med spenestørrelse i 2020? 
 
Vi er fortsatt ikke helt tilfredse med registreringene av spenestørrelse i ringbesetningene. Det er for 
mange som ikke bruker skalaen, og middels blir brukt for mye. Vi mister mye data i datavasken (se 
figur 1). Det blir også mindre forskjell mellom dyr i beregnet avlsverdi enn vi kunne fått. Det sagt, så 
ser det ut til at det er forskjeller i avlsverdi mellom avkomsgranskede værer, og større variasjon for 
NKS enn spæl (se figur 2 og 3). 
 
Til diskusjon: 

• Legger saueholderne vekt på spenestørrelsen? 

• Bør spenestørrelsen reduseres (gjennomsnittsspenen i flokken), eller er det bare avvikerne 
(de største og de minste) vi vil ha bort? 

 
Vedtak: 

• Vi fortsetter med spenestørrelse som obligatorisk registrering i væreringene i 2020 

• Vi tar ikke inn spenestørrelse i O-indeksen i 2020  
(Sven R., Per Johan L. og Peder L. stemte for å ta spenestørrelse inn i O-indeksen fra 2020, 
men ikke nødvendigvis legge vekt på egenskapen det første året) 

• Vi regner som tidligere avlsverdier for ringværene ved indekskjøringen 2020-S1 (ved 
seminværinntaket). 

• Spenestørrelse tas opp igjen for oppfølging på juni-møtet 2020. Vi har da forhåpentligvis 
beregnet genomiske avlsverdier for egenskapen. 
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7 Fenotypiske og genetiske endring i slakteresultatene 

Saksbehandlere: Sigbjørn Eikje og Thor Blichfeldt 
 
Per Johan Lyse har sendt oss følgende e-post: 

 
Etter diskusjon på ledermøtet i Rogaland Sau og Geit så kom det frem at 
væreringsmedlemmene i Rogaland følte at lamma klasser seg dårligere enn før, samt at 
lamma har blitt litt for tynne. Dette var representantene fra de lokale slakteria enige i. 
 
Ved tap av klasse og spesielt fettklasse, taper bonden store slakteinntekter, da kiloprisen går 
betydelig ned. 
 
Hvis det var mulig kunne jeg tenkt meg at det ble lagt frem slaktestatistikk for hver landsdel de 
siste 10 årene på disse to delegenskapene for ringbuskaper. For hvis det viser seg at det er 
noe i dette så må kanskje vektleggingen i O-indeksen justeres. Jeg mistenker også at det kan 
være trender som viser landsforskjeller i dette. 

 
Avlsavdelingen bestemte seg for å se nærmere på denne problemstillingen. Vi har ikke brutt analysen 
ned på geografiske områder, slik som landsdel eller fylke, da det er stor variasjon innen et geografisk 
område. Vi kunne også gjort analysen mer sofistikert ved å ta inn besetningens tilvekst det enkelte 
året (laget klasser av besetninger med ulike tilvekst), men det har vi ikke gjort. 
 
Målet vårt med utredningen vår er å få fram hovedtrendene i utviklingen av slaktelamma. 
 

Innledning 
 
Avlsarbeidet i væreringene har gitt stor genetisk framgang for slakteegenskapene (se 
www.saueavl.nsg.no). Den genetiske framgangen har likevel begrenset verdi hvis den ikke kommer til 
uttrykk i produksjonen. For å gjøre best mulig beslutninger om vektlegging av de ulike egenskapene i 
avlsarbeidet er det derfor viktig å følge med på utviklinga i produksjonsresultatene (fenotypisk 
utvikling). 
 
I denne analysen har vi sammenlignet den fenotypiske og genetiske utviklinga for slaktealder, 
slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe, i væreringene med rasene NKS og med kvit spælsau. 
 

Data 
 
Produksjonsresultatene vil variere mellom år pga. naturgitte forhold og tilpasning til produksjon og 
marked. Derfor må vi se på den den fenotypiske utviklinga over en lengre tidsperiode. 
 
I analysen tok vi med NKS-lam og spælsaulam som ble slaktet mellom 2010 og 2019 fra besetninger 
som  

• var medlem i en værering i 2019, og  

• har vært med i Sauekontrollen med slaktede lam i alle årene tilbake til 2010 
 
Det ble også satt krav om at NKS-lammene og foreldrene måtte ha rasekode 10 (NKS) i 
Sauekontrollen, og at spælsaulammene og foreldrene måtte ha rasekode 4 (kvit spælsau). 
 
Analysen er i hovedsak basert på slakta lam i den siste indekskjøringen i 2019 (2019-H5). Disse 
lammene er slakta mellom 1. august og 30. november. Til slutt i analysen har vi sett på andel lam som 
er slakta til ulike tider i slaktesesongen. Da har vi inkludert alle lam som er slakta mellom 1. juli og 30. 
mars. 
 
Tabell 1 viser antall besetninger og antall lam fra indeksberegninga.  
 
  

http://www.saueavl.nsg.no/
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Tabell 1. Antall besetninger og antall lam i analysen, godkjent i indeksberegningene  

 NKS Spælsau 

Antall besetninger 701 116 

Antall lam slakta 803 060 85 210 

 
Antall besetninger i analysen utgjør hhv. 85 % og 74 % av alle ringbesetninger med NKS og spælsau i 
2019. 
 
Flest lam slakta (fra indeksberegninga) var det i 2018. Da var det 88 530 NKS-lam og 9 190 
spælsaulam. Færrest lam var det i 2010, med 70 030 NKS-lam og 7 860 spælsaulam.  
 
Egenskapene som ble analysert var de samme som inngår i indeksberegninga, dvs. slaktevekt 
korrigert til 154 dager, og slakteklasse og fettgruppe korrigert til 20 kg slaktevekt (NKS) eller 18 kg 
(spælsau). 
 
Når vi så på den genetiske utviklinga så valgte vi å sette gjennomsnittlig avlsverdi i det første året 
(2010) til det samme som gjennomsnittlig fenotype.  
 

Fenotypisk og genetisk utvikling for NKS  
 

Slaktevekt 

 
Figur 1. NKS. Fenotypisk og genetisk utvikling til slaktevekt  
(Fenotypisk_154d er slaktevekt korrigert til 154 dager) 
 
Fenotypisk har de ukorrigerte slaktevektene økt med 0,119 kg per år, og de alderskorrigerte 
vektene (korrigert til 154 dagers slaktealder) har økt med 0,208 kg per år.  
 
Alderen ved slakting for NKS-lammene har gått jevnt nedover i hele perioden, men har gått ekstra ned 
de to siste årene (fra 153,2 i 2017 til 147,9 og 147,7 i 2018 og 2019). Når vektene er alderskorrigert så 
øker vektene for 2018 og 2019 mer enn for de andre årene og trenden blir brattere, sammenlignet 
med de ukorrigerte vektene. 
 
Vi beregnet også den fenotypiske trenden når vektene, i tillegg til alderskorrigeringen til 154 dager, ble 
korrigert for lammets kjønn, burd og alder på mor (denne trenden er ikke vist i figuren). Da økte 
vektene med 0,220 kg per år, til sammenligning med 0,208 kg ved korrigering kun for alder på lammet.  
 
Genetisk trend for slaktevekt (summen av direkte og maternal effekt) viser en økning på  
0,321 kg per år. 
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Det betyr at fra 2010 til 2019 har opp mot 70 % av det genetiske potensialet for høyere 
slaktevekt blitt realisert i produksjonen. 
 
Saueholderne har valgt å ta ut den genetiske framgangen for tilvekst i en kombinasjon av tidligere 
slakting og tyngre slakt.  
 

Slakteklasse 

 
Figur 2. NKS. Fenotypisk og genetisk utvikling til slakteklasse  
(Fenotypisk_20kg er slakteklasse korrigert til 20 kg) 
 
For NKS har den ukorrigerte slakteklassen vært mellom R+ og U- alle år etter 2011, med en litt 
nedadgående trend fra 2014. Fortsetter denne trenden neste år vil gjennomsnittet komme under R+. 
 
Slaktevekta har en del å si for slakteklassen. Når slakteklasse blir korrigert for at slaktevektene 
varierer mellom år, så går gjennomsnittlig klasse ned i årene med de høyeste vektene, bla. 2014 og 
2015, mens det er motsatt for årene med lavere vekter, for eks. 2011. Korrigert til 20 kg slaktevekt er 
trenden for slakteklasse nær null, altså ingen endring. 
 

Genetisk har slakteklasse for NKS økt med 0,7 klasser fra 2010 til 2019. Vi vil se nærmere på 
modellen for beregningene av avlsverdi for slakteklasse for å se om endringer i modellen kan gi bedre 
samsvar mellom genetisk og fenotypisk trend. 
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Fettgruppe 

 
Figur 3. NKS. Fenotypisk og genetisk utvikling til fettgruppe  
(Fenotypisk_20kg er fettgruppe korrigert til 20 kg) 
 
For fettgruppe er den fenotypiske trenden for hele perioden 2010-2019 svært påvirket av de to dårlige 
årene i 2010 og 2011. 
 
Hadde vi beregnet fenotypisk trend fra 2012 til 2019, ville ca halvparten av den genetiske endringen 
blitt tatt ut i produksjonen. 
 

Slakteprosent 
Figur 4 viser endringa i slakteprosent. Slakteprosenten er beregnet som forholdet mellom høstvekt 
korrigert til 140 dager og slaktevekt korrigert til 154 dager. 
 

 
Figur 4. NKS. Slakteprosent regnet som høstvekt korrigert til 140 dager delt på slaktevekt korrigert til 
154 dager 
 
Trenden for slakteprosent viser en økning på 0,35 % pr år. Slaktevektene har altså økt mer enn 
høstvektene de siste ti årene. Slakteprosenten har vært høyest de to siste årene. 
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Andel lam slaktet til ulike tider i slaktesesongen 

 
Figur 5. NKS. Prosent lam slakta til ulike tider i slaktesesongen, slakt fra 1. juli til 31. mars. 
 
Andel lam slakta rett fra utmarksbeite og/eller hjemmebeite har økt gjennom 10-årsperioden. I 2010 
var 48 % av lammene slakta før 1. oktober. I 2019 har dette økt til 59 % av lammene. 
 
I 2019 ble 90 % av lammene slakta før 1.desember, som er fristen i indeksberegninga. 
 
 

Fenotypisk og genetisk utvikling for kvit spælsau 
 

Slaktevekt 

 
Figur 6. Spælsau. Fenotypisk og genetisk utvikling til slaktevekt  
(Fenotypisk_154d er slaktevekt korrigert til 154 dager) 
 
Alderen til spælsaulammene ved slakting har holdt seg relativt stabil i tiårsperioden. I 2019 var 
lammene i gjennomsnitt 161,3 dager gamle ved slakting, og i 2019 var de 159,9 dager gamle. 
 
Utviklinga til de alderskorrigerte slaktevektene til spælsau har omtrent samme forløpet som for NKS.  
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Den fenotypiske økninga per år er 0,123 kg. Når vektene også ble korrigert for eventuelle forskjeller 
mellom år i lammenes alder på mor, burd og kjønn, så ble økningen 0,117 kg pr år. 
 
Den fenotypiske utviklinga utgjør omkring 60 % av det genetiske potensialet. 

 
Slakteklasse 

 
Figur 7. Spælsau. Fenotypisk og genetisk utvikling til slakteklasse  
(Fenotypisk_18kg er slakteklasse korrigert til 18 kg) 
 
For spælsau så har hele det genetiske potensialet for økt slakteklasse blitt realisert i tiårsperioden. 
 

Fettgruppe 

 
Figur 8. Spælsau. Fenotypisk og genetisk utvikling til fettgruppe (Fenotypisk_18kg er fettgruppe 
korrigert til 18 kg) 
 
Spælsaulammene har fenotypisk blitt feitere, til tross for en genetisk utvikling mot magrere lam.  Den 
fenotypiske trenden viser en økning på 0,046 fettklasser pr år, mens den genetiske viser en reduksjon 
på 0,035 klasser per år. 
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Slakteprosent 

 
Figur 9. Spælsau. Slakteprosent regnet som høstvekt korrigert til 140 dager delt på slaktevekt korrigert 
til 154 dager 
 
Som for NKS så viser trenden for slakteprosent en økning per år.  
 

Andel lam slaktet til ulike tider i slaktesesongen 
I Figur 10 så ser vi at andel lam slakta tidlig i sesongen ikke har økt særlig mye for spælsau i løpet av 
10-årsperioden. I 2019 var ca. 42 % av lammene slaktet før 1. oktober. 
 
Før 1. desember, som er fristen for å komme med i indeksberegninga, så har omkring 80 % av 
lammene blitt slakta hvert år.  
 

 
Figur 10. Spælsau. Prosent lam slaktet til ulike tider i slaktesesongen 
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Til diskusjon i Avlsrådet 
 
Synspunktene som Per Johan L. refererte, er:  

• Lamma klasser seg dårligere enn før 

• Lamma har blitt litt for tynne 
 
Når vi befinner oss i Rogaland og blant væreringene, så er antakelig utsagnet først og fremst knyttet til 
NKS, og vi drøfter derfor kun NKS her. 
 
Figur 2 viser den fenotypiske utviklingen for slakteklasse, ukorrigert for slaktevekt og korrigert for 
slaktevekt. Vi ser at lamma klasser seg til R+ i gjennomsnitt, med relativt små årsvariasjoner. 
 
Figur 3 viser den fenotypiske utviklingen for fettgruppe, ukorrigert for slaktevekt og korrigert for 
slaktevekt. Vi ser at lamma klasser seg til noe under 2+ i gjennomsnitt, og at de ser ut til å bli 
fenotypisk (og genetisk) magrere. 
 
Problemstilling til drøfting i Avlsrådet: 
Skal vi endre vektleggingen i O-indeksen på grunn av resultatene over? 
 
De to representantene i Avlsrådet fra slakteribransjen ble utfordret om å gi oss prognoser fra 
«markedet» som vi kan rette oss etter i avlsarbeidet, og da minst 5 år, helst 10 år fram i tid. 

1. Vil lammene bli slaktet tidligere (og med lavere vekter) enn i dag? 
2. Vil de tunge lamma bli dårligere betalt (trekk i kiloprisen for tunge lam) enn i dag? 
3. Er slakteklassen god nok, eller bør den fortsatt øke? 
4. Er lamma passe feite? 

 
Finn Avdem, Nortura: 
 

Det er ønskelig at lammene slaktes når de er slaktemodne, dvs har ønsket fettsetning (2/2+/3-).  
 
September er den store salgsmåneden for ferske lam, og det er derfor ønskelig at en nokså stor 
andel av sauebøndene starter plukkslakting av slaktemodne lam i slutten av august/starten av 
september.  
 
Det er ønskelig med en større grad av standardisert vekt rundt 20 kg slaktevekt på lam. Det er et 
større problem med små og lette lam enn store og tunge lam. Når det gjelder små, lette lam, er 
det som regel snakk om andre raser enn NKS/spæl. Grunntilskuddet går i dag ned med kr 1 på 
lam over 23 kg og dette er et signal om at det ikke er ønskelig en stor andel av lamma er over 
denne slaktevekta.  
 
De aller fleste lam av NKS/spæl oppfyller klassekravene vi har til pinnekjøtt/lammelår osv, men jo 
bedre kjøttfylde, jo bedre opplevelse får kunden og dermed lyst til å kjøpe mer lam. Det aller fleste 
lamma er passelig feite (2,2+,3-) og det optimale er at de oppnår disse fettgruppene rundt 20 kg 
slaktevekt. 

 
Hilde Håland, KLF: 
 

KLF er enig med Nortura når det gjelder hovedtrekkene for hva som er ønska kvalitet. 
 

Spørsmål 1: Vil lammene bli slaktet tidligere (og med lavere vekter) enn i dag? 
Nei. Det er ingenting som tyder på at forbruker ønsker lam av lågare kvalitet enn idag, og 
derfor vil det vera ønskjeleg å fortsette med å stimulere til gode lam til slakt (store og passe 
feite lam, 2-3) Dette er lam som er lette å selge og eit produkt forbruker vil ha. 
 
Spørsmål 2: Vil de tunge lamma bli dårligere betalt (trekk i kiloprisen for tunge lam) enn i dag? 
Nei. Det ville vore ønskjeleg at fleire lam holder slaktevekt på ca 20 kg. Store lam letner 
mindre under tørking. Velutvikla lam med passe feitt, er dei beste i pinnekjøtt-produksjonen. 
Lam av denne størrelsen gir god økonomi både til bonde og slakteri. Tyngre lam bør 
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premieres, og små og lette lam trekkes. Store kostnader knytt til håndtering av mindre lam, i 
tillegg til at de er vonde å selge, må brukes til oppstykking og fårikål. 
 
Spørsmål 3. Er slakteklassen god nok, eller bør den fortsatt øke? 
Under 10% av lamma holdt ikkje kravet til lammeslakttilskudd i fjor. Svært få ordinære lam 
(NKS, Spæl-rasene) er å finne blant desse. Det er ikkje sterke signaler om at kjøttfylden er for 
svak. 
 
Spørsmål 4. Er lamma passe feite? 
Lamma trenger ikkje å bli magrare. Det er ikkje eit problem med overfeite lam. Magre lam blir 
eit mindre veleigna pinnekjøtt-produkt. Tyngde og feitt heng ofte saman. 
 

 
Vi fikk en god diskusjon med basis i framlagte analyseresultater og innspillene fra 
slakterirepresentantene, men det var ikke lett å trekke entydige konklusjoner om vi fortsatt skal avle for 
raskere tilvekst, høyere slakteklasse og lavere fettgruppe. 
 
 
Vedtak: 

Eventuelle endringene i avlsmålet reflekteres i vektleggingen i O-indeksen som skal vedtas 
seinere i dette møtet. 

8 Genomisk seleksjon på NKS 

Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Jette Jakobsen 
 
Saken ble sist behandlet i junimøtet i 2019, sak 24 og 25. Foredraget vårt på Lam 2020 og foredraget 
jeg (Thor B.) holdt på årsmøtet i NSG 11. mars er sendt til Avlsrådets medlemmer, og gir viktig 
bakgrunn for forståelsen av genomisk seleksjon. 

8.1 Status og videre framdrift for GS-prosjektet på NKS 
 
Vi er inne i siste år av det 4-årige prosjektet. I 2020 skal vi etter prosjektplanen starte å beregne 
genomiske avlsverdier. Vi har kjørt gjennom full indekskjøring på NKS, og det har gått bra. 
Resultatene som ble vist på Lam 2020, var fra kjøringen som beregnet genomiske avlsverdier. 
 
Vi er likevel ikke helt klare til å si: «Vi setter i gang med genomiske avlsverdier» 
 
Status 25. mars 

• Vi er sikre på at genomiske avlsverdier på NKS vil øke avlsframgangen, spesielt for 
«søyeegenskapene». 

• Vi er ikke klare til å offentliggjøre genomiske avlsverdier på enkeltdyr enda, da vi må jobbe 
videre med å forbedre modellene vi bruker. 

• Vi trenger mer tid til å dokumentere hvor mye avlsframgangen øker med genomisk seleksjon. 
 
Framdriftsplan 
Målet vårt er nå at vi skal kunne legge fram en sak for Avlsrådet i slutten av april der vi har: 

• Beregnet genomiske avlsverdier som kan offentliggjøres, og 

• Dokumentert hvor mye sikkerheten på avlsverdiene øker ved overgang til genomiske 
avlsverdier 

 
Vedtak: 

Avlsrådet tar orienteringen om GS-prosjektet og framdriftsplan til orientering. 
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8.2 Budsjett for avlsavdelingen 
 
Saken gjelder Avlsavdelingen sitt budsjett for gentesting i 2020, og for granskingstilskudd i 2020 og 
2021. 
 

• GS-prosjektet 2020 er finansiert 
o Gentesting av 2 ganger antall prøveværer i NKS-ringene, til sammen 3500 værlam 
o Gentesting av 2500 søyer av 2018-årgangen til referansepopulasjonen 

 

• Avlsbudsjettet ut over GS-prosjektet 
o Gentesting (mutasjoner og farskap) av 1,5 ganger antall prøveværer i spæl-, sjeviot- 

og pelssauringene, til sammen 600 værlam 
o Granskingstilskudd til væreringene for 2019/20 (værer innsatt som prøvevær 2019 og 

offisiell indeks i 2020): 4,0 millioner kroner (samme som i de foregående årene) 
o Granskingstilskudd til væreringene for 2020/21 (værer innsatt som prøvevær 2020 og 

offisiell indeks i 2021): 4,0 millioner kroner 
 
Hvis det blir underskudd på avlsregnskapet i 2020 og/eller 2021, henter vi midler fra avlsfondet. 
 
Vedtak: 

Avlsrådet sier seg enig i bruken av midlene fra avlsbudsjettet til gentesting og 
avkomsgransking. 

8.3 Kost/nytte med genomisk seleksjon 
 
Jeg kopierer inn plansjene fra årsmøtet som et grunnlag for diskusjonen. 
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Vedtak: 

• Avlsrådet sier seg enig i at genomisk seleksjon antakelig er et avlstiltak som har en solid 
lønnsomhet for sauenæringa. 

• Vi må arbeide videre med hvordan vi skal finansiere genomisk seleksjon på lengre sikt. 

9 Lammetallet hos NKS 

Saksbehandler: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Antall lam per søye har stor økonomisk betydning. Vektleggingen av lammetall i avlsmålet har likevel 
gradvis blitt redusert fra 23 % i 2006 til 3 % i 2016. I 2017 vedtok Avlsrådet at lammetallet skulle 
stabiliseres i væreringene, da det var enighet om at det genetiske potensialet var høyt nok. Lammetall 
ble da en optimumsegenskap ved utregning av O-indeksen. 
 
De siste årene har vi gentestet alle værer som skal avkomsgranskes. Vi har derfor gentestresultatet 
for en genvariant vi kaller finnevarianten, som har stor effekt på lammetallet. Værer med 
finnevarianten i dobbel dose skal ikke bli brukt i avl, men slaktes. Denne regelen ble innført for 
seminværene i 2013 og har blitt utvidet til å gjelde alle værer i væreringene. Hvis frekvensen av 
finnevarianten synker i søyepopulasjonen, er spørsmålet om dagens vekt på lammetall er tilstrekkelig 
til at lammetallet ikke synker. 
 
Her er en statusrapport for genetisk vurdering av værer, allelfrekvensen for finnevarianten hos værer 
samt allelfrekvens og lammetall for 2017-søyene som er gentestet i GS-prosjektet. 
 

Værene 
Det har i mange år vært en genetisk økning i lammetallet. Gjennomsnittlig avlsverdi for alle granska 
værer steg mye fra 2003 og utover, og var på sitt høyeste i 2014. Siden har det flatet ut. Spørsmålet er 
om det har begynt å synke. Se Figur 1. 
 

 
Figur 1. Utvikling i avlsverdi for lammetall (totalfødte) for alle avkomsgranska værer 
 
Til å begynne med gentestet vi bare seminværene. Deretter åpnet vi for frivillig testing av eliteværene, 
og de siste årene har også prøveværskandidatene blitt gentestet.  
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Tabell 1 viser antall testede elite- og seminværer; fordelingen på gruppene fri, enkel og dobbel 
finnevariant; samt allelfrekvensen1 av finnevarianten. I Tabell 2 står tilsvarende tall for prøveværer. 
 
Tabell 1. Antall elite-/seminværer per gentestresultat for finnevarianten og allelfrekvens per avlsår 

Avlsår  Dobbel (2) Enkel (1) Fri (0) Alle Allelfrekvens 

2010/11  13 18 17 48 0,46 

2011/12  8 21 23 52 0,36 

2012/13  6 31 26 63 0,34 

2013/14  5 37 29 71 0,33 

2014/15  8 32 27 67 0,36 

2015/16  11 52 65 128 0,29 

2016/17  14 112 159 285 0,25 

2017/18  2 109 183 294 0,19 

2018/19  0 95 192 287 0,17 

2019/20  0 95 225 320 0,15 

 
Tabell 2. Antall prøveværer per gentestresultat for finnevarianten og allelfrekvens per avlsår 

Avlsår Dobbel (2) Enkel (1) Fri (0) Alle Allelfrekvens 

2016/17 80 616 931 1627 0,24 

2017/18 90 615 1045 1750 0,23 

2018/19 7 493 1235 1735 0,15 

2019/20 14 497 1147 1658 0,16 

 

Søyene 
I 2019 gentestet vi i underkant av fem tusen NKS-søyer født i 2017 i GS-prosjektet. Forekomsten av 
finnevarianten hos disse søyene, står i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Antall søyer per gentestresultat for finnevarianten og allelfrekvens 

Født Dobbel (2) Enkel (1) Fri (0) Alle Allelfrekvens 

2017 263 1791 2805 4859 0,24 

 
Disse søyene er døtre etter værene som ble brukt avlsåret 2016/2017, ofte elite-/seminvær. 
Allelfrekvensen for finnevarianten for eliteværene det året var 0,25. Allelfrekvensen for 2017-søyene 
var nesten lik, 0,24. Det er all grunn til å forvente at når allelfrekvensen faller hos værene, vil det også 
føre til et fall hos søyene. Dermed kan vi forvente at allelfrekvensen er noe lavere i 2018-søyene, og at 
den fortsetter å falle hos søyene. Hvis et større antall væreringsmedlemmer systematisk unngår å 
sette på døtre etter værer med finnevarianten i enkel dose, vil frekvensen av finnevarianten gå raskere 
nedover enn vi regner med. 
 
Lammetallet som er registrert i Sauekontrollen er nokså forskjellig når søyene grupperes etter 
gentestresultatet for finnevarianten. Kull med fire eller flere lam forekommer langt oftere når søya har 
finnevarianten, mens enklinger er vanligst for søyer som er fri, se Tabell 4. 
 
  

 
1 Allelfrekvensen forteller oss hvor utbredt finnevarianten er i en gruppe dyr. Allelfrekvensen er 0 hvis alle dyra er 
frie, mens den er 1 hvis alle dyra har varianten i dobbel dose. Hvert dyr arver ett anlegg fra far og ett fra mor. For 
å regne ut allelfrekvensen, legger vi sammen alle anleggene av finnevarianten i gruppa og deler på det dobbelte 
av antall dyr i gruppa. Eksempel fra Tabell 1, avlsåret 2010/11: (13x2 + 18x1 + 17x0) / (48x2) = 44 / 96 = 0,46 
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Tabell 4. Prosentvis fordeling av lammetall for ett og to år gamle søyer per gentestresultat 

Alder 
Finne-
varianten 

Antall 
søyer 

Lammetall 

1 2 3 4 5 + 

1 

Dobbel (2) 214 20 % 48 % 29 % 3,7 % 0,5 % 

Enkel (1) 1499 23 %  63 % 13 % 0,5 % 0,0 % 

Fri (0) 2370 31 % 64 % 5 % 0,0 % 0,0 % 

2 

Dobbel (2) 251 9 % 29 % 39 % 18,3 % 4,8 % 

Enkel (1) 1745 11 % 43 % 39 % 6,3 % 0,3 % 

Fri (0) 2736 15 % 57 % 26 % 1,8 % 0,0 % 

 
For hver søyegruppe har vi beregnet gjennomsnitt for antall totalfødte lam, levende lam og merka lam, 
se Figur 2.  
 
Forskjellen mellom gjennomsnittene for de enkelte søyegruppene er størst for totalfødte lam og minst 
for merka lam. Forskjellen i antall lam er også større for to år gamle søyer enn for ett år gamle søyer. 
Finnevarianten ser altså ut til å ha sammenheng med dødelighet fram til merking. Dette skyldes 
antakelig at dødeligheten er størst i store kull, og ikke finnevarianten i seg selv. 
 

   
Figur 2. Gjennomsnittlig lammetall for de ulike søyegruppene for finnevarianten.  
Ett år gamle søyer til venstre og to år gamle søyer til høyre. 
 

Lammetall og allelfrekvens 
Blant ringbesetningene er det ingen som bare har søyer med finnevarianten i dobbel dose. Dermed er 
det et lite realistisk scenario at ringbesetninger skal oppleve at lammetallet faller fra snittet for søyene 
med finnevarianten i dobbel dose til snittet for søyer fri for finnevarianten. Tabell 5 viser et eksempel 
på gjennomsnittlig antall merka lam per søye for tre besetninger med ulik andel søyer i de tre 
gruppene. 
 
Tabell 5. Eksempel på forskjell i antall merka lam ved ulik andel søyer i gruppene for finnevarianten 

Finnevarianten 
Merka lam  
i gruppen Besetning 1 Besetning 2 Besetning 3 

Dobbel (2) 2,5 25 % 6 % 1 % 

Enkel (1) 2,2 50 % 38 % 18 % 

Fri (0) 2,0 25 % 56 % 81 % 

Merka lam i hele besetningen 2,23 2,11 2,04 

Allelfrekvens 0,50 0,25 0,10 
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Vi ser at besetningen med høy frekvens (0,5) av finnevarianten har 0,19 flere merka lam enn 
besetningen med lav frekvens (0,10) av finnevarianten.  
 
Vi hører om mye større forskjeller i lammetall fra ringbesetning til ringbesetning, så finnevarianten 
forklarer langt fra all variasjon. Det er andre gener som påvirker lammetallet i tillegg til finnevarianten. 
Fôring og stell betyr også mye for lammetallet i flokken. 
 

Vektlegging på lammetall i O-indeksen 
 
Avlsrådet har vedtatt at lammetallet ikke skal øke mer genetisk. Tiltakene vi har satt inn er: 

• Ingen vær med finnevariant i dobbel dose 

• Lammetall som optimumsegenskap 
o Vektlegging 6 % 
o Optimum ved delindeks 110 

 
I tillegg kan den enkelte værering og det enkelte væreringsmedlem ha satt inn ekstratiltak. Det er nok 
noen som unngår å bruke værer som har finnevarianten i enkel dose. Vi tror ikke det er mange som 
har tatt i bruk det motsatte tiltaket: Å systematisk bruke værer som har finnevarianten i enkel dose for 
å holde lammetallet oppe.  
 
Det ser ut til at frekvensen av finnevarianten er under god kontroll. Det er ikke bare finnevarianten som 
bidrar til flere lam, men også andre gener med mindre effekt. Utnytter vi variasjonen i disse genene, så 
vil det antakelig ikke resultere i de altfor store kullene. 
 
Hvis målsetting om å stabilisere lammetallet genetisk står ved lag, anbefaler Avlsavdelingen å justere 
opp optimum for lammetall fra 110 til 120. 
 
Avlsrådets medlemmer støttet dette forslaget. 
 
Vedtak: 

Lammetall hos NKS skal ha vektlegging 6 % og optimum 120 fra 2020. 

10 Ullkvaliteten hos spælsau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Avlsrådet har mottatt brev fra styret i NSG fredag 27. mars om avlsarbeidet for ullkvalitet hos spælsau 
(se kopi nedenfor). 
 
Avlsrådmedlem Else Horge Asplin, medlem i styret i NSG, orienterte om bakgrunnen for brevet.  
 
Saken er basert på  

- tilbakemeldinger fra medlemmer som mener at ullkvaliteten blir for lite vektlagt i avlsarbeidet 
på spæl 

- statistikk fra Norilia og Fagtjenesten for ull 
- utsagn i Ull- og klipperådet om kvaliteten på spælulla 
- negative tilbakemeldinger fra norske kjøpere av spælulla. 
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Avlssjef Thor B. gikk så gjennom hvilke tiltak som har vært satt inn for å få til forbedring av 
spælullkvaliteten: 
 

• Kåring 
o Bedre bedømming 
o Vrake større andel av stilte lam på grunn av ullkvalitet 

• Indeksseleksjonen 
o Ullkvalitet inn som egenskap i O-indeksen 
o Vektlegges med 6 % fra 2017 (startet på 3 % i 2015) 

 
Statistikken for ullkvalitet hos spællamma fra væreringene som blir slaktet og bedømt på ullstasjonen 
viser et annet bilde enn det som vi vanligvis hører: «At spælulla blir dårligere og dårligere». 
 
I dette utvalget, som bør være representativt for ullkvaliteten i spælringene, ser det ut til at ullkvaliteten 
har blitt fenotypisk bedre de siste 4 årene. Andelen F1-ull har steget med 1 prosentpoeng i året, fra 
64 % i 2015 til 68 % i 2019. 

 
 
 
Ullvekta, derimot, ser ut til å gå den gale vegen, og har sunket med 30 gram i året de siste 4 årene. 
Det er derfor kanskje på tide å sette søkelys på egenskapen ullvekt? 
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Avlsrådet diskuterte deretter saken, blant annet (den manglende) sammenhengen mellom poenget gitt 
for ullkvalitet på kåring og poenget gitt ved bedømmingen på Staur som seminvær.  
 
Etter bedømmingskomitéens mening er spælpræget på seminværene mye bedre nå enn for noen år 
siden, men de grove hårene i bunnulla trekker kvaliteten ned. De grove hårene er en kvalitetsfeil som 
ikke ble observert/vektlagt for noen få år tilbake, og det kan forklare at væren som fikk et høyt poeng 
ved kåring fikk et lavere poeng på Staur.  
 
De fleste av seminværene høsten 2020 vil være født i 2018, og da skal kåringen være gjort av 
dommere som skal ha fått god opplæring i dømming av spælulla etter den nye kvalitetsstandarden. 
Det er derfor håp om at ullkvaliteten blir bedre denne høsten. 
 
Vi planlegger også til å ta inn til semin 2 spælværer med meget god ullkvalitet, men som ikke holder 
seminværkravet til O-indeks. Dermed kan seminkjøpere som vektlegger ullkvalitet, få et bedre utvalg. 
 
Det var også enighet om at spælulla blir dårligere med alderen på dyret. Så lenge vi bruker samme 
kvalitetsstandard ved dømming på Staur som ved kåring, må kvalitetspoenget nødvendigvis bli lavere. 
 
Avlsavdelingen skal utrede saken fram til neste møte i Avlsrådet. Vi vil ta kontakt med Norilia og 
Fagtjenesten for ull for å skaffe oss best mulig faktagrunnlag for utredningen. 
 
Vedtak: 

• Vi tar inn 2 spælværer høsten 2020 med ekstra god ull. 

• Avlsavdelingen utreder de to spørsmålene/utfordringene fra styret, og saken tas opp igjen på 
junimøtet 2020. 

11 Vektleggingen av egenskapene i O-indeksen 2020 

Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Avlsframgangen vi oppnår for den enkelte egenskapen kan du studere ved å gå til 
www.saueavl.nsg.no > Avlsframgang > Faktiske enheter 
 
Avlsverdiene er fra siste indekskjøring i fjor, 2019-H5. Utvalget av dyr er avkomsgranskede værer med 
offisiell indeks i den enkelte årgangen. Siste årgang værer er 2018. 

11.1 NKS 
 
Følgende saker i dette møtet har gitt viktig føringer for vurdering av vektleggingen: 

• Sak 6 om spenestørrelse som ny egenskap (vedtatt ikke tatt inn i O-indeksen i 2020) 

• Sak 7 med fenotypiske og genetiske endringer for slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe. 

• Sak 9 om lammetallet (vedtatt at vektleggingen beholdes uendret, men at optimum skal øke 
fra 110 til 120) 

 
Per John L. la fram forslag om å redusere vektleggingen på fettgruppe med 3 prosentpoeng, og øke 
vektleggingen på slakteklasse med 3 prosentpoeng. 
 
Sven R. foreslo den samme reduksjonen i vekt på fett, men med 1 prosentpoeng i økning på 
slakteklasse og 2 prosentpoeng økning på ullvekt. Begrunnelsen for å øke fra 3 til 5 prosentpoeng på 
ullvekt var at ullvekta går nedover. 
 
Per Johan sitt forslag fikk 4 stemmer (Per Johan L., Atle M., Finn A. og Tom Idar K.) 
Sven sitt forlag fikk 6 stemmer (Sven R., Peder L.; Frank S., Jon Roar G., Hilde H. og Gunnar K.) 
  

http://www.saueavl.nsg.no/
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Vedtak: 
For NKS skal vektleggingen 2020 være som vist i tabellen nedenfor. 

NKS  2019  2020  

 Vekt Optimum Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 5 % 110 5 % 110 

Slaktevekt (direkte) 20 %  20 %  

Slakteklasse 16 %  17 %  

Fettgruppe 10 %  7 %  

Fødselsvekt_morsevne 2 % 110 2 % 110 

Vårvekt_morsevne  14 %  14 %  

Slaktevekt_morsevne  22 %  22 %  

Lammetall 6 % 110 6 % 120 

Ullvekt 3 %  5 %  

Ullklasse 2 %  2 %  

Sum 100 %  100 %  

 

11.2 Spælsau 
 
Viktig bakgrunnsinformasjon til saken: 

- Sak 7: Fenotypisk endring og genetisk endringer for slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe 
- Sak 10: Ullkvaliteten 

 
Sven R. la fram forslag om å øke vektleggingen på ullklasse med 2 prosentpoeng, fra 6 til 8 %, og å 
redusere vektleggingen på vårvekt_morsevne med 2 prosentpoeng. Det kom ingen andre forslag, slik 
at dette ble vedtatt. 
 
Vedtak: 

For spælsau skal vektleggingen 2020 være som vist i tabellen nedenfor. 

Spælsau  2019  2020  

 Vekt Optimum Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 5 % 110 5 % 110 

Slaktevekt (direkte) 15 %  15 %  

Slakteklasse 19 %  19 %  

Fettgruppe 8 %  8 %  

Fødselsvekt_morsevne 5 % 110 5 % 110 

Vårvekt_morsevne  19 %  17 %  

Slaktevekt_morsevne  12 %  12 %  

Lammetall 9 % 120 9 % 120 

Ullvekt 2 %  2 %  

Ullklasse 6 %  8 %  

Sum 100 %  100 %  
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11.3 Sjeviot 
 
Avlsutvalget for sjeviot (lederne i de 3 sjeviotringene) ved Henrik Steinsund ønsket ingen endringer i 
vektleggingen. 
 
Vedtak: 

For sjeviot skal vektleggingen 2020 være som vist i tabellen nedenfor. 

Sjeviot 2019  2020  

 Vekt Optimum Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 5 % 100 5 % 100 

Slaktevekt (direkte) 20 %  20 %  

Slakteklasse 19 %  19 %  

Fettgruppe 11 %  11 %  

Fødselsvekt_morsevne 2 % 110 2 % 110 

Vårvekt_morsevne  18 %  18 %  

Slaktevekt_morsevne  16 %  16 %  

Lammetall 6 % 110 6 % 110 

Ullvekt 3 %  3 %  

Ullklasse 0 %  0 %  

Sum 100 %  100 %  

11.4 Pelssau 
 
Vi er i en overgangsfase mellom gamle og nye egenskaper/poeng for pelskvaliteten, og har tidligere 
vedtatt at glanspoeng skal inn fra 2020. 
 
Styret i Pelssaulaget vil bli forespurt om endringsønsker. 
 
Vedtak: 
 
Avlsrådets leder og Avlssjefen fastsetter vektleggingen etter å ha fått synspunktene fra styret i Norsk 
Pelssaulag. 
 

Pelssau 2019  2020  

 Vekt Optimum Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 0 % 100   

Slaktevekt (direkte) 10 %    

Slakteklasse 35 %    

Fettgruppe 0 %    

Fødselsvekt_morsevne 0 % 110   

Vårvekt_morsevne 10 %    

Slaktevekt_morsevne 10 %    

Lammetall 5 % 100   
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Pelsegenskaper     

Fargenyanse (mørk farge = høy indeks) 3 % 95   

Fargepoeng 5 %    

Lokkform (Stor lokk = høy indeks) 5 % 120   

Lokkpoeng 12 %    

Glanspoeng     

Pelsavvikspoeng (Få avvik = høy indeks) 5 %    

Tetthet (Glissen = høy indeks. Omvendt skala) 0 % 120   

Sum 100 %  100 %  

 

12 Genetisk analyse av data fra kåring 

Saksbehandler: Sigbjørn Eikje (og Thor Blichfeldt) 
 
En stor del av kåringa er å vurdere lammene for egenskaper som vi antar er arvelige, men som vi ikke 
beregner avlsverdier for. Vi samler strukturert informasjon (tall) for: 
 

1. Bruksegenskaper (poeng fra 5 til 10) 
2. Beinstilling (poeng fra 5 til 10) 
3. Ullkvalitet (poeng fra 5 til 10) 
4. Ull-lengde (cm) 
5. Antall spener 

 
De 3 første poengene legges sammen med O-indeks til Sum kåringspoeng 
 
Det er nyttig å vite størrelsene på arvegradene for å evaluere kåringa som avlstiltak. Høye arvegrader 
gir en sikrere avlsmessig vurdering av lammene enn om arvegradene er lave. 
 
I denne analysen har vi derfor beregnet arvegradene til egenskapene som blir vurdert på kåringa. 
Arvegradene ble deretter brukt som informasjon i beregning av avlsverdier for egenskapene, for å se 
på sammenhengen mellom kåringspoeng og avlsverdi. 
 

Data 
Beregningene er gjort for NKS og kvit spælsau. Kåringsdata fra 2018 og 2019 ble brukt i analysen. I 
disse to årene har kåringsreglementet vært uendret.  
 
Tabell 1. Antall lam stilt og kåret i 2018 og 2019 

 NKS Kvit spælsau 

Antall stilte lam 12 771 2 398 
Antall kåra lam 10 761 1 752 
Kåringsprosent 84,3 73,1 

 
Antall lam stilt og kåret var tilnærmet lik for 2018 og 2019, for begge raser. Det er fem ganger så 
mange NKS-lam på kåring som spælsaulam. Kåringsprosenten er 11 prosentpoeng høyere for NKS. 
 
En god del av lammene som ble vraket på kåringene mangler registreringer for egenskapene 
bruksegenskaper, beinstilling eller ullkvalitet: 

• NKS:  660 av de 2010 vrakede lammene (33 %)  

• Spælsau:  200 av de 650 vrakede lammene (31 %) 
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Dette er ikke i tråd med kåringsreglene § 6: 
Alle værlam som stilles til kåring, skal få en fullstendig bedømming i samsvar med rasens 
kåringsreglement. Dette gjelder også lam som opplagt ikke vil bli godkjent. 

 
Når poengene mangler for vrakede lam så fører det til redusert spredning i poenget for egenskapen 
som lammene er vraket for. Dette påvirker størrelsen på arvegradene. 
 

Poenggiving, telling og måling ved kåring (fenotypiske observasjoner) 
 
Figur 1-3 viser poenggivinga for bruksegenskaper, beinstilling og ullkvalitet, for lammene som fikk 
poeng. 
 

 
Figur 1. Prosent lam i poengklassene for bruksegenskaper 
 

 
Figur 2. Prosent lam i poengklassene for beinstilling 
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Figur 3. Prosent lam i poengklassene for ullkvalitet 
 
En større andel av lammene får 5–7 poeng for ullkvalitet enn for de to andre egenskapene. Dette 
gjelder spesielt spæl. 
 
Figur 4 og 5 viser prosent lam med hhv. ukorrigert (målt) og korrigert ull-lengde. Korrigeringen er til et 
lam som er 150 dager gammelt med ei 2 år gammel mor.  
 

 
Figur 4. Prosent lam med ulike ukorrigerte ull-lengder  
 

 
Figur 5. Prosent lam med ulike korrigerte ull-lengder  
 
Ull-lengde har god normalfordeling for både NKS og spælsau, som gjør egenskapen ekstra godt egnet 
for den genetiske analysen. 
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Figur 6 viser prosent lam med 2, 3, eller 4 spener. 
 

 
Figur 6. Prosent lam med 2,3 eller 4+ spener (0,15 % av NKS-lammene hadde 5 eller 6 spener). 
 
Nesten 40 % av NKS-lammene og 20 % av spælsaulammene har ekstraspener. 
 

Genetisk analyse 
 
Selekterte data? 
Det er nok en del lam som, til tross for høy O-indeks, ikke blir stilt på kåring, fordi de er for dårlige for 
en eller flere av kåringsegenskapene. At vi går glipp av denne informasjonen i analysen, reduserer 
nøyaktigheten i beregningene. Hvor mye det påvirker resultatene er vanskelig å si. 
 
Krav til antall lam pr dommer og sjå 
For at lammene skulle komme med i den genetiske analysen satte vi krav til dommeren som hadde 
dømt dem og sjået de hadde vært på: Dommerne måtte ha dømt både i 2018 og 2019, de som dømte 
NKS måtte ha dømt minst 10 NKS-lam hvert år, og de som dømte spælsau måtte ha dømt minst fem 
spælsaulam hvert år. På sjået måtte det ha vært stilt minst 10 NKS-lam eller minst fem spælsaulam.  
 
Kravene ble satt for å korrigere bedre for forskjeller mellom lam som skyldtes dommerne. 
 
Krav til alder, burd og vekt 
Lammene kom heller ikke med i analysen dersom de var svært unge eller gamle, og/eller svært lette 
eller tunge, sammenlignet med de andre lammene, eller dersom de tilhørte uvanlige kombinasjoner av 
alder til mor, burd ved fødsel og burd om høsten. 
 
Data brukt i den genetiske analysen 
Kravene over reduserte antall NKS-lam i analysen fra ca. 10 800 lam til ca. 9 400 lam. Antall 
spælsaulam ble halvert, fra ca. 2 400 lam til ca. 1 200 lam. Spesielt kravene om antall bedømte lam 
som ble stilt til dommer og til sjå gjorde at det forsvant mange lam. 
 
Den prosentvise fordelinga av lam i Figur 1-6 holdt seg likevel så og si uendret. 
 
Statistiske modeller 
Modellene som ble brukt til å beregne arvegrader og avlsverdier var vanlige lineære modeller, som 
antar at egenskapene er normalfordelt. Beregningene ble kjørt for en egenskap om gangen. 
 
For antall spener var observasjonene som inngikk i beregninga enten to spener eller flere enn to 
spener. En lineær modell fungerer også bra for slike «enten eller»-egenskaper når det er en rimelig 
andel av begge observasjoner, som tilfellet er her. 
 
Observasjonene til hver egenskap (altså poengene, lengdene eller antallene) ble korrigert for 
forskjeller mellom fylkene og forskjeller mellom dommerne innen fylkene i hvordan de vurderer et lam. 
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Avhengig av egenskap ble observasjonene også korrigert for forskjeller som skyldtes  
enten kombinasjonen av alder til mor til lammet, burd ved fødsel og burd om høsten  
og/eller alderen til lammet på kåringa og/eller høstvekt korrigert til 140 dager.  
 
Dette gjaldt ikke for antall spener som ikke ble korrigert for slike effekter. 
 
Arvegrader 
 
Tabell 2. Arvegrader (med standardfeil 2) i parentes) for egenskaper bedømt på kåring. 

Egenskap NKS Spælsau 

Bruksegenskaper 0,21   (0,04) 0,18   (0,08) 

Beinstilling 0,36   (0,04) 0,33   (0,10) 

Ullkvalitet 0,12   (0,03) 0,22   (0,08) 

Ull-lengde 0,59   (0,04) 0,49   (0,10) 

Antall spener 0,54   (0,04) 0,43   (0,11) 

 
Arvegradene er fra middels til høye. Høyest arvegrader er det for ull-lengde og antall spener, altså 
egenskapene som blir målt og telt. Lavest arvegrader er det for bruksegenskaper og ullkvalitet. Disse 
egenskapene er å se på som egenskapsgrupper 3. Størrelsen på arvegraden for beinstilling plasserer 
seg i midten. 
 
Størrelsene på arvegradene til egenskapene som poengbedømmes på kåringa er på linje med 
arvegradene til egenskapene som vi beregner avlsverdier (indekser) for. For ull-lengde og antall 
spener er de høyere. 
 
Arvegradene for ullklasse og ullvekt i indeksberegninga (data fra slakteriet) er henholdsvis 0,11 og 
0,38 for NKS, og 0,17 og 0,27 for spælsau. 
 
Sikkerhet på de beregnede avlsverdiene  
 
Tabell 3. Gjennomsnittlige sikkerheter på avlsverdier til lam på kåring i 2019 

Egenskap NKS Spælsau 

Bruksegenskaper 0,54 0,41 

Beinstilling 0,65 0,56 

Ullkvalitet 0,46 0,46 

Ull-lengde 0,77 0,66 

Antall spener 0,75 0,63 

 
De laveste sikkerhetene på avlsverdiene er for ullkvalitet, som har lavest arvegrad. Og de høyeste er 
for ull-lengde, som har høyest arvegrad.  
 
  

 
2 Standardfeilen måler usikkerheten for den beregnede arvegraden.  
Det er 95 % sannsynlighet for at arvegraden ligger innenfor +/- 2 ganger standardfeilen. 
 
3 Egenskapsgrupper: 

- Bruksegenskaper: beinbygning/hode, høyde, kryss og lynne  
- Ullkvalitet NKS: finhet, filting, dødhår, marginnhold, pigment og spenst 

- Ullkvalitet spælsau: lengde, finhet dekkull, grove hår i bunnulla, pigment, filting, dødhår 
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Avlsverdier 
Figur 7-9 viser sammenheng mellom poengene som lammene fikk på kåring i 2019 og avlsverdiene 
som vi beregnet for dem i den genetiske analysen av kåringsdata. 
 
Figurene 7, 8 og 9 er såkalte boksplott, som viser gjennomsnitt, median og spredning til avlsverdiene 
per kåringspoeng. Firkanten i midten av boksene er gjennomsnittlig avlsverdi, og streken i boksene er 
medianen (den midterste avlsverdien). Størrelsen på boksene, og linjene som går ut fra dem, er et 
utrykk for spredningen i avlsverdiene. 
 

 
Figur 7. Sammenheng mellom poeng for bruksegenskaper og avlsverdier for lam stilt på kåring i 2019 
 

 
Figur 8. Sammenheng mellom poeng for beinstilling og avlsverdier for lam stilt på kåring i 2019 
 

 
Figur 9. Sammenheng mellom poeng for ullkvalitet og avlsverdier for lam stilt på kåring i 2019 
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Det er en klar sammenheng mellom poengene som er gitt på kåring og avlsverdiene til lammene. Men 
figurene viser også at det er mange lam som har fått høye kåringspoeng som likevel har fått beregnet 
avlsverdier som er lavere enn lam som har fått lavere kåringspoeng, og omvendt. Dette er mest tydelig 
for ullkvalitet, som er egenskapen med lavest sikkerhet på avlsverdiene.  
 
Oppsummering 

• Alle egenskapene på kåringa viser arvelig variasjon.  
Arvegradene varierer fra 0,12 for ullkvalitet hos NKS til 0,59 for ull-lengde hos NKS.  

• Det er sammenheng mellom kåringspoengene som lammene får og avlsverdiene til lammene. 
Lammene med de høyeste kåringspoengene har i gjennomsnitt de høyeste avlsverdiene, men 
det er stor variasjon i avlsverdi innen det enkelte kåringspoenget. 

• Det er bare to år med data i analysen. Analysen kan med fordel gjøres på nytt med 2020-data. 

• Dataene som er brukt er selekterte data. Hvor mye det påvirker resultatene er vanskelig å si. 
 

Hva har vi lært av denne analysen? 
Vurdering av bruksegenskaper, beinstilling, ullkvalitet, ull-lengde og antall spener blir brukt til 
fenotypeseleksjon. Det viktigste kriteriet er om dyret holder minstekravet til kåring, eller om det blir 
vraket. I tillegg skjer det en viss seleksjon på egenskapene ved at de med høyest poeng blir selektert. 
 
Vi anbefaler at væreringene velger ut sine prøveværer ut fra «Sum kåringspoeng» som inkluderer  
O-indeksen og kåringspoengene for bruksegenskaper, beinstilling og ullkvalitet. O-indeksen viser mye 
større variasjon enn kåringspoengene, og vil være det viktigste elementet i utvalget. Det bør også 
være slik, da O-indeksen omfatter de viktigste egenskapene i avlsmålet. 
 
Fenotypeseleksjon er en god metode for å finne de beste avlsdyra hvis arvegraden er høy. Tabell 2 
forteller oss at arvegradene varierer med egenskapene.  
 
Vi kan få til genetisk endring for egenskaper som ull-lengde og antall spener som har høye 
arvegrader, hvis vi legger seleksjonstrykk på disse to egenskapene ved kåring. 
 
For ullkvalitet vil det være vanskelig å få til framgang slik ullkvalitet blir bedømt på kåringa (ett 
samlepoeng for en rekke egenskaper som er uavhengige av hverandre) selv om vi legger stort 
seleksjonstrykk på egenskapen. 
 
Skal vi gjøre et bedre arbeid på kåring enn vi gjør i dag, bør bruksegenskaper og ullkvalitet deles opp i 
flere ulike poeng. Da kan vi regne med at arvegraden stiger på enkeltfaktorene som nå inngår i disse 
samlepoengene. I tillegg må vi være villige til å legge større seleksjonstrykk på egenskapene ved 
kåring. 
 
 
Vedtak: 

Vi endrer ikke kåringsregelverket for NKS, kvit spælsau og sjeviot i 2020. 

13 Eventuelt 
 
Ingen saker. 


