
 

Referat møte i Avlsutvalget 15.6.20 

Nor Kro på Bromma 

 
 

Forfall: Knut Erik Slåtto 

 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt med opplysning: Leder i ring 69 Heidi Akselsen 

fikk ikke innkalling til møte. Lars T. Øi representerte ringen. 

 

2. Konstituering av Avlsutvalget: 

Vedtak: Avlsutvalget består av: 

Ring 61 Knut Erik Slåtto 

Ring 62 Vinni Foss 

Ring 63 Knut Sørbøl 

Ring 64 Jon Roar Grøstad 

Ring 65 Hans Peter Undebakke 

Ring 67 Sigbjørn Grøthe 

Ring 69 Heide Akselsen 

Knut Sørbøl er leder i Avlsutvalget 

Jon Roar Grøstad representerer Regionen i Avlsrådet. 

Vinni Foss er kåringsansvarlig  

 

3. Gjennomføring av kåringene.  

Arrangementet gjennomføres etter gjeldene regler satt av NSG. 

Praktiske løsninger må foreligge innen kåringsstart slik at værlam kan 

kåres på enkleste måte. Gardskåring kan bli en løsning. Fylkeslaget må få 

NSG til å arbeide for endringer i nåværende regler innen høsten. Viktig at 

gode smittehensyn ivaretas i forhold til Korona. 

Vedtak: Kåringene gjennomføres på den enkleste/sikreste måte og leder i 

BSG tar kontakt med NSG for oppdatering av gjeldende regelverk for 

arrangement før høsten. 

 

4. Kåringsavgift.  

Budsjett er lagt fram i møte. Vurdering av flere enn en dommer pr 

kåringsplass ble diskutert med resultat av at vi prøver med antallet som 

tidligere. Utfyllende informasjon om kåringene sendes ut i eget brev.  

Vedtak: Kåringsavgift blir uendret. 

 



5. Værmønstring. 

Gjennomføring av værmønstring på Lien ble diskutert. Videre planlegging 

gjøres når utvikling av Korona situasjonen er klarere. 

Vedtak: Avgjørelse om gjennomføring av værmønstring utsettes til møte i 

august. BSG er med! 

 

6. Dato for kåringer 2020: 

Ål - mandag 21.9  NB. Endret til 14.september 

Uvdal tirsdag 22.9  

Hol onsdag 23.9 

Modum torsdag 24.9 

Gol 28. september 

Tidspunkt/sted fra Hurum og spæl på Nesbyen avgjøres senere. 

 

Gerd og Marie fra Buskerud sau og geit forlot møte etter sak 6. 

 

7. Møte i avlsrådet 17. – 18. juni 

Gjennomgang av sakslista! 

 

16 Genomisk seleksjon (side 7) 

Her ble det diskutert vektlegging av fødselsvekt 

Ønske om økt vektlegging fra 2 til 5% på fødselsvekt som tas fra vårvekt. 

Årsak er at for små og for store lam ved fødsel blir godkjent. 

 

17 Spenestørrelser (side 11) 

Viktig med spredning i registreringene, men vanskelig å få til for mange. 

Bruk av mye semin gir utsalg i store spener og flere har erfart store 

ekstraspener etter bruk av semin. Stort ønske om å få spenestørrelse inn 

i avlsindeksene. 

 

18 O-indeksen: Nytt navn med genomiske avlsverdier? (side 15) 

Forsalg på: NKS avlsverdi og Spæl avlsverdi 

 

19 Genomisk seleksjon på NKS framover (side 16) 

Av tre alternativer valgte avlsutvalget alternativ 3: Ja, inntil 3 ganger 

gratis gentest, men det krever også at de stilles til kåring. 

I år kan dette bli en utfordring da flere værlam må holdes igjen fra 

slakteriet. Men – dette er kun for inneværende år, fra neste år vil det 

være mulig å genteste på våren før beiteslipp. Alle må prøve så godt de 

kan nå i høst ☺ 



Registreringsbesetninger må bruke mye semin og må være villig til å 

registrere flere egenskaper enn hva de gjør i dag. 

Litt diskusjon rundt A og B medlemmer! 

 

20 Gentesting utenom GS prosjekt og andre prosjekt 

Viktig å sette fokus på de utfordringene som sauebesetningene har i 

forhold til for eksempel brokk og andre sjukdommer.  

Angående gentesting for andre enn ringmedlemmer så vil dette «tvinge» 

seg fram med tider og stunder.  

 

21 Avlsopplegget på sau – endringer som bør vurderes. 

• 21.2 Krav til antall lamminger er lite. 

• 21.3.5 Kutte ut/redusere egne eliteværer til fordel for 

prøveværer/semin. 

• 21.3.7 Indekser til bruksbesetningene er viktig for besetningen. 

• 21.3.8 Værholdslag bør beholdes etter ønske – dette har ingen 

betydning for avlsarbeidet. 

 

22 Ullkvaliteten hos spælsau 

• Ullstasjonen ser ut til å ha fasiten - så da blir det økt vekt på ull-

indeks! 

• 22.4 Bruksegenskaper ved kåring bør deles opp igjen i kryss, bein og 

høyde. Det viser seg at mange med dårlig kryss ikke burde vært 

kåra. Dersom alle værer som brukes i avl har godt kryss kan man 

muligens kutte ut registrering av fødselshjelp ☺ 

 

24 Dommeropplæring 

Dersom det er noen som er interessert i dommeropplæring må de tas med 

som aspiranter. Dommersamlinger og kurs er en mulighet til å rekruttere 

nye dommere.  

 

Andre som var med på møte: 

Representant fra BSG: Steinar Staaland 

Observatør: Knut Reidar Bråten 

Deltager: Jon R Aas 

 

Sign: Jon Roar Grøstad  Sign: Knut Sørbøl 

 

Sign: Sigbjørn Grøthe  Sign: Nils Peter Undebakke 

 

Sign: Lars Øi   Referent: Vinni Foss 


