
AVLSANSVARLIGE AUST-AGDER SAU OG GEIT, VEST-AGDER SAU OG GEIT 

Agder, 11. juni 2021 

Til: Regionrepresentant Sør-Øst, Jon Roar Grøstad. 

Fra: Avlsansvarlige i Agder. Oppsummert fra felles styremøte 9. juni 2021. 

Innspill til Avlsrådsmøte torsdag 17. juni 2021. 

 

Sak 24: Gentesting – kun for væreringene og deres medlemmer? 

Oppsett i tilfeldig rekkefølge på det som ble nevnt i Teams-møte 9. juni 2021. 

 

 Viktig at bruks- og avlsbesetninger ikke settes opp mot hverandre. 

Bruksbesetningene har i all tid hatt behov for å kjøpe kåra værlam og 

granska værer med offisiell indeks fra ringene, og ringene er helt 

avhengig av å få slike salgsinntekter for å opprettholde det målrettede 

avlsarbeidet. I senere tid også gentestet kvalitetsværer fra ringene til 

bruksbesetningene. 

 

 Hvis det skal åpnes for at bruksbesetningene kan genteste, mener vi at 

de må være medlem i NSG siden dette er en tjeneste i regi av NSG og at 

de uansett må være medlem i Sauekontrollen. De fleste andre aktiviteter 

i organisert form krever medlemskap i NSG, og da bør dette også gjelde i 

denne saken. 

 

 Det er kjent at NSG Avl har ressursutfordringer. Vi understreker at 

avlsbesetningene (ringene) må ha prioritet på gentesting, siden ringene 

er pålagt en rekke tidsfrister, regler og instrukser. 

 Interesserte bruksbesetninger bør få konkrete 

oppfølgingspunkter/betingelser for deltakelse, bl.a. omkring hensikt, 

avlsmål, frister og rapporteringer tilnærmet avlsorganiserte. Da er det 

nærliggende å tenke at de like gjerne kunne søke opptak i værering, men 

vi vet jo at det er krevende å rekruttere p.g.a. alle registreringspliktene. 

Dessuten at en da må innrette seg etter ringenes styrer og plikt til 



oppfølging og samhandling med andre. Det har vist seg å være krevende 

for mange, men samarbeid er helt avgjørende. 

 

 Bruksbesetninger er også en viktig del av det norske saueholdet, men de 

bør delta mer målrettet, avlsrettet og få klare føringer som 

avlsbesetningene hvis de skal få tilbud om gentesting. 

 

 Vi har registrert at avlssjefen har betenkeligheter omkring differensiert 

prisfastsetting, siden de ulike datasystemene ikke kommuniserer med 

hverandre. 

Likevel synes det uriktig med en felles prisfastsetting. Ringene bør ikke 

utfordres med større økonomiske forpliktelser utover det ”spleiselaget” 

vi ser for oss nå. Bruksbuskaper bør betale langt mer og hva det faktisk 

koster, siden gentesting der vil ha mest individuell betydning uten 

fellesskapspliktene. 

 

 Avlsbesetningene har båret fram det organiserte avlsarbeidet slik det 

framstår i dag, og med mye dugnad og feltarbeid over mange ti-år. Det 

må ikke undervurderes, og Avlsrådet må finne løsninger som gjør at 

ringene kan fortsette å drive sitt viktige organiserte arbeid i saueholdet. 

 

Kåre Blålid (s)                                                Jan Hedenstad (s) 

Avlsansvarlig Aust-Agder                              Avlsansvarlig Vest-Agder 


