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32 Seminkatalogen 2020 -omtale av værene
Saksbehandler: Sven Reiersen
Utsending og referat: Thor Blichfeldt
I sak 27/2020 vart det redegjort for prosessen med inntak av seminværer for 2020. På slutten av
saksbehandlinga hadde Avlsrådet avstemming av presentasjonsform av værane i seminkatalogen.
• Alternativ 1:
o Sette poeng og presentere dette i katalogen (som tidligere år)
o Gi en kort omtale av væren med større vekt på det positive
• Alternativ 2:
o Ikke presentere poengsettingen i katalogen
o Gi en fyldig omtale av væren, med hovedvekt på det positive
Avlsrådet vedtok at alternativ 2 skulle gjelde for 2020.
Bedømmingskomitéen på Staur 2020 besto av: Sven Reiersen, leder av Avlsrådet, Per Johan Lyse,
nestleder av Avlsrådet og Kjell Steinar Løland, avlskonsulent. Avlssjef Thor Blichfeldt var sekretær.
Ved bedømming av værane på Staur 16. og 17. september vart det raskt klart at det ville bli vanskelig
å oppfylle kravet og ønske frå vedtaket i Avlsrådet frå juni 2020.
Det var svært vanskelig å gje alle værane ein fyldig og god skriftlig omtale som yte væren
rettferdighet. Deler av teksten vi prøvde å bruke ville fort bli forelda, då delindekser og rangering etter
fedre endrar seg frå veke til veke pga nytt grunnlag for indekskjøring.
Som hjelp underveis i bedømminga sette bedømmingskomitéen poeng som tidligare år. Poengsetting
av eldre værer etter eit regelverk som er tilpassa kåring av 5 måneder gamle værlam, er ein vanskelig
øvelse og må utøvast med ein grad av skjønn.
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Vi innsåg derfor at det ville bli best presentasjon i seminkatalogen om vi publiserte både poengsetting
og ein så fyldig omtale som mulig. På bakgrunn av dette ber undertegnede om at det fremmes sak til
avlsrådet som e-postsak før seminkatalogen går til trykking.
Avlsrådet bes ta stilling til følgende alternativer:
Alternativ 1 (forslag fra Sven 24.09.20):
Værane i seminkatalogen for 2020 vert presentert med både poengsetting og
fyldig omtale. Det legges vekt på at omtalen bør ha positive og salgsfremmende
element.
Alternativ 2 (som vedtatt i sak 27/20):
Årets seminkatalog blir uten poengsettingen på Staur, men med en fyldig
omtale av væren.
Alternativ 3:
Tar ikke stilling til saken (stemmer blankt).
Saken ble sendt på e-post til Avlsrådets medlemmer fredag 25. september kl 01:19, med svarfrist
samme dag kl 12:00. Årsaken til den korte fristen var at omtalen av værene i seminkatalogen måtte
ferdigstilles fredag for å overholde produksjonsplanen. Avlsrådets medlemmer fikk også en
tekstmelding rett etter at e-posten var sendt ut med oppfordring om å lese e-posten.
Resultatet ble 8 stemmer for Sven sitt forslag og 2 stemmer for vedtaket som ble gjort i forrige møte.
Stemmegivingen går fram av tabellen nedenfor.
Navn

Funksjon/region/organisasjon

Sven Reiersen
Else Horge Asplin
Peder Leirdal
Jon Roar Grøstad
Per Johan Lyse
Tore Atle Sørheim
Atle Moen
Frank Simensen
Finn Avdem
Hilde Kalleklev Håland
Gunnar Klemetsdal

Leder i Avlsrådet
Styret i NSG
Region Øst
Region Sør-Øst
Region Sør-Vest
Region Vest
Region Midt
Region Nord
Nortura
KLF
NMBU

Alternativ 1

Alternativ 2

Ikke stemt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gjeldende vedtak for seminkatalogen 2020 er da som følger:
Værane i seminkatalogen for 2020 vert presentert med både poengsetting og fyldig
omtale. Det legges vekt på at omtalen bør ha positive og salgsfremmende element.

Avlsrådet ble informert om det nye vedtaket i e-post 25. september.
Generalsekretær informerte styret i NSG i e-post 27. september.
Referatet vil bli tatt opp til formell godkjenning neste gang Avlsrådet møtes, fysisk eller på Teams.
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