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Årsmelding Norsk pelssaulag, 2019 og 2020 

Landsmøtet ble arrangert 26 januar 2019 på Garder kurs og konferansesenter, Gardermoen. 

Det deltok 39 personer på landsmøtet hvorav 29 var stemmeberettigede. 

Styret har siden landsmøtet i 2019 bestått av: 

Leder:  Knut Sveinung Kleppa, Hjelmeland 
Styremedlem Grete Stokstad, Tomter   
Styremedlem Jan Sandblost, Oppdal 
Styremedlem Terje Bakken, Dokka 
Styremedlem Jarle Skartun, Sogndal 
  
Første vara Ken Lunn, Bøverbru  
Andre vara Ernst Herredsvela, Bjerkreim 
  
Leif Arne Nordheim, Sogndal har vært kasserer. Revisorer har vært Hans 
Bøe og Erik Gissinger, begge Oppdal. 
 
  

Styremøter 

Det nyvalgte styret i 2019 startet med et styremøte i NSGs lokaler 28.02.19. De andre møtene i 2019 

ble avholdt pr. telefon/skype, til sammen 6 møter.  

I 2020 ble det avholdt 7 styremøte. Det var et møte på Toten i samband med utlevering og transport 

av skinn, resten av styremøtene var på telefon/skype. 

I tillegg er det kommunisert internt på e-post og telefon. 

Kurs i flokkbedømming. 

Kurs i flokkdømming er et prioritert område. Styret hadde som mål minimum tre kurs per år. I 2019 

ble det arrangert kurs i flokkbedømming på Oppdal.  

I 2020 ble det avholdt 2 kurs i Rogaland, (et sør i fylket og et i nord) og det ble avholdt et kurs i 

Nordland på Dønna.   

Medlemmer 2019 og 2020. 

Medlemstallet har økt for hvert år. Antall medlemmer 1.1.19 var  167 medlemmer, hvorav 8 ikke 

hadde betalt kontingent ved årsskiftet. 

Antall medlemmer per 31.12.19 var181. I løpet av året har det kommet til 20 nye 

medlemmer og det har vært 6 utmeldinger. En del medlemmer hadde ikke betalt kontingent 

pr. 31.12.19. 

Antall medlemmer 01.01.20 var 181, tilgang på 21 og avgang på 15, gir 187 medlemmer pr 

31.12.20. Av medlemmer som går ut er det 4 som er strøket siden kontingenten ikke har blitt 
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betalt de siste to årene.  Pr. 31.12.20 er det 13 medlemmer som ikke har betalt. Manglende 

betaling har vært purret på to ganger i løpet av året. Kontingenten har vært kr 500. 

Skinnberedning 2019 og 2020 

2018/2019 var det 99 produsenter som til sammen sendte 3093 skinn til beredning hos Donnia Skinn 

AB, Tranås i Sverige.   

2919/2020 var det 100 produsenter som var med på ordningen. Til sammen ble det denne sesongen 

beredt 2897 skinn. 

Etter sesongen 2020/2021 har vi ennå ikke fått endelig ordrebekreftelse. Endelige tall vil foreligge på 

landsmøtet. Men i januar 2021 fikk 79 produsenter tilbake 1734 ferdig beredte skinn fra Donnia 

Skinn AB. Resten av skinnene vil, iflg. berederiet komme i retur mot slutten av april. Denne sesongen 

er det også levert et parti på ca. 200 skinn til et annet berederi i Tranås. 

Laget fakturerte kr 20 kr per skinn for å dekke utgifter med ordningen.  

Terje Bakken , Ken Lunn og Leif Arne Nordheim har lagt ned mye arbeid for å få dette til å gå greit. 

Andre saker styret har jobbet med: 

Kåringsregler 

Kåringsreglene ble revidert i 2019. Endringen i kåringsreglene består av at helhetspoeng utgår, 

pelshårspoenget er delt i to for glans og pelshårsfeil. Tidligere middels lokk er delt i 2 kategorier, liten 

og stor middels lokk.  Det er ingen krav til sammenheng mellom hvordan de ulike karakterene settes. 

Vi forventer at endringen skal gi et bedre grunnlag for å rangere alle dyra, ikke bare skille de beste fra 

de mindre bra dyra.   

Mal for bedømming av farge og lokkstørrelse 

Det er utviklet og produsert en mal til hjelp 

for bedømming av lokkstørrelse og farge. 

Malen ble prøvd ut på landsdommer-

samlingen i 2019, og den ble vurdert til å 

være svært nyttig.  

Malen er til salgs til alle interesserte.   Jan 

Sandblost sender ut maler på forespørsel.   

Det er også laget en rettledning hvordan 

malen kan brukes. Denne blir sendt til 

alle som kjøper malen.  
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Dommersamling 

I august 2019 ble det arrangert landsdommersamling i Rogaland på Rennesøy, hos Guttorm 

Gudmestad med 17 deltakere.   

 

Deltakere på dommersamlingen, og seminværen Hodne Skare. 

Skinn med skader 

Det har vært et økende problem med skinn med skader. Styret har vært i kontakt med slakteriene. 

Nortura er klar over problemet, uten at det ser ut til å hjelpe. Styret jobber videre med denne saken.  

 Tur til Gotland planlagt i 2020, men ikke gjennomført 

I 2019 startet jobben med å få til en studietur til Gotland. Det ble inngått en avtale med reisebyrå, og 

tatt kontakt med personer som skulle hjelpe til med å få til et interessant program. 

Forhåndspåmeldingen indikerte at turen ville vært fullbooket. Flere bestilte turpakken fra reisebyrået 

og kjøpte flybilletter i god tid før siste frist. Etter hvert var det flere som trakk seg på grunn av smitte 

situasjonen, og etter hvert ble det klart at hele opplegget måtte avlyses på grunn Corona-

situasjonen.  

Informasjonsmateriell 

Styret har tatt initiativ til å lage en informasjonsfilm om flokkdømming av pelslamma. Foreløpig er 

det laget et manus og noen prøvefilmer er lagt ut på Facebook.  

Konkurranse 

Styret har tatt initiativ til å kåre Norges fineste pelslamskinn. Styret ser for seg to klasser, en for 

nedklippede skinn og en for skinn med full fell. Første konkurranse skulle vert på årets landsmøte, 

men måtte avlyses da det ikke ble et møtende landsmøte. 
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Styret har også besluttet å se på muligheten for å kåre Norges fineste bearbeidede 

pelslamskinnprodukt. 

Kontakt med medlemmer 

Laget har en hjemmeside under NSG:  https://www .nsg.no/Norsk_Pelssaulag/  På hjemmesiden 

ligger for eksempel informasjon om dømming av pels på lam.  

Det er opprettet en Facebook gruppe: “Norsk Pelssaulag” hvor medlemmer kan melde seg inn (nå 

114 medlemmer).  Facebook- siden er et forsøk på å få til en lett tilgengelig  to-veis kommunikasjon.  

Den viktigste måten å nå eksklusivt ut til flest mulig medlemmer omtrent samtidig er  igjennom e-

post (medlemsskriv).  Det ble sent ut 4 medlemsskriv i 2019 (fleire av desse med vedlegg) og 7 

medlemsskriv i 2020. I tillegg kjem skriv om den planlagte turen til Gotland i 2020. 

Regnskap  

2019 

Regnskapet for 2019 viser et underskudd, beløpet er  - 49.127 kr. Laget hadde en egenkapital på  kr 

353.034 pr. 31.12.19. 

2020  

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på 66 600 kr. Dette skyldes til dels at vi ikke kunne ha den 

aktiviteten  som vi hadde ønsket i 2020. Laget hadde en egenkapital på kr 419 634 pr. 31.12.20 

AVLSARBEIDET 

Kåring   

Antall bedømte lam og antall kåra værer har økt fram til 2017 til tross for en nedgang i antall 
utstillere.  Antall utstillere økte litt fra 2018 til 2019, men falt til 45 i 2020. Antall bedømte lam falt 
betydelig fra 2019 til 2020. Imidlertid, antall som er kåra på dispensjon var kun 20 i 2020 mot hele 40 
i 2019 samtidig som antall vraka lam har gått ned. 
.  

Kåringsstatestikk for pelssau 2014-2020    

 År Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

Pelssau 2020 45 217 176 20 21 

Pelssau 2019 52 269 204 40 25 

Pelssau 2018 48 275 222 14 39 

Pelssau 2017 52 322 252 18 52 

Pelssau 2016 59 310 211 45 54 

Pelssau 2015 60 296 142 94 60 

Pelssau 2014 67 278 143 79 56 

 
 

Væreringene 

Pelssaulaget ga i 2019 tilskudd til 26 værer gransket i ring. I 2020 ble det tilsvarende gitt tilskudd til 
31 værer. Tilskuddet var kr 1500 pr vær. 

https://www/
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År Besetninger 
i ring 

Tal prøveværer Tal eliteværer inklusiv 
semin 

Lamminger i ring 

2019 20 57 21 1645 

2020 22 52 26 1727 

 

Antall besetninger som fikk beregnet o-indeks: 

2019: 62 besetninger 
2020: 69 besetninger   
 
33 produsenter innrapporterte i 2019 3297 pelslam som ble mønstret og som pelssaulaget ga 
tilskudd til, kr. 20 pr mønstret lam. 
 
Høsten 2020 ble det mønstret 3663 lam hos 37 produsenter. I tillegg fikk 20 lam såkalt forenklet 
mønstring. På grunn av dataproblem ble en del av disse tilskuddene utbetalt først etter nyttår, altså i 
2021. Tilskuddet var kr. 20  pr lam med fullstendig mønstring og kr 10 pr lam med forenklet 
mønstring.   
 

Semin 

Styret har behandlet forslaget til uttak av seminværer.  
Disse 5 værene ble tatt inn til semin i 2019: 
 

KÅRINGSNR NAVN 
O-INDEKS i 

seminkatalog Fødebesetning/ring 

201740615 Hodne Skare 132 

Guttorm Gudmestad, Ring 129 Rennesøy, 
 Avd. Hodne Pels, Rogaland 

201722903 Hathor 137 Terje Bakken, Ring 44 Oppland pels, Oppland 

201766174 Ånstadcæsar 126 

Erik Gissinger, Ring 204 Oppdal verring, 
 Avd. 33 C - Pels, Trøndelag 

201660159 Atjelson 140 Atle Arnesen og Dagrun Molvik, Møre og Romsdal 

201658568 Ervalla Sjåk 117 Paul Håvard Skotte, Ring 44 Oppland pels, Oppland 

 
Disse 4 værene ble tatt inn til semin i 2020: 

KÅRINGSNR NAVN 
O-INDEKS i 

seminkatalog Fødebesetning/ring 

201824672 Odin  129 Terje Bakken, Ring 44 Oppland pels, Innlandet 

201824806 Steleskar 141 Andres Wangensten, Vang i Valdres, Innlandet 

201862579 Arblå  117 Atle Arnesen og Dagrun Molvik, Møre og Romsdal 

201875005 Solar  126 Martin Arntsen, Lurøy, Nordland 

 
  

https://www.semin.nsg.no/index.cfm?obj=tappeliste&act=dspListFrossen&men=69&rase_ID=8&velg=Velg
https://www.semin.nsg.no/index.cfm?obj=tappeliste&act=dspListFrossen&men=69&rase_ID=8&velg=Velg
https://www.semin.nsg.no/index.cfm?obj=tappeliste&act=dspListFrossen&men=69&rase_ID=8&velg=Velg
https://www.semin.nsg.no/index.cfm?obj=tappeliste&act=dspListFrossen&men=69&rase_ID=8&velg=Velg
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Salg av semin.    

Det ble solgt 949 doser semin fra pelssau i 2019. Dette er litt lavere antall enn 2018.  

I Salg av sæddoser 2019  

Kåringsnr Navn Solgt 2019 
201740615 Hodne Skare 241 

201722903 Hathor 233 

201766174 Ånstadcæsar 153 

201660159 Atjelson 140 

201621012 Finndalsguten 69 

201658568 Ervalla Sjåk 55 

201641313 Herr Sallan 34 

201303050 Ervalla Grey Fifity 7 

201202454 Ervalla Grey Ztrong 6 

201524004 Scott Merkur 4 

201620340 Cronus 3 

201303076 Ervalla Ztarke 2 

201557534 Navaseten 2 

Sum  949 

 
 

I 2020 ble det solgt 1084 doser semin.  
 

Kårinsnr Namn Solgt 2020 

201824806 Steleskar 340 

201824672 Odin 201 

201875005 Solar 186 

201862579 Arblå 146 

201722903 Hathor 66 

201660159 Artjelson 47 

201740615 Hodne Skare 39 

201641313 Herr Sallan 33 

201621012 Finndalsguten 26 

Sum  1084 

 
 
Salget av semin fra pelsværene er for lite til at det kan forsvare innsett av 4 til 5 værer vært år. At 
salget ikke er høyere kan skyldes tilslaget. Styret ser på det lave tilslaget på semin som den største 
enkeltutfordringen i avlsarbeidet. Styret har derfor sendt ut en spørreundersøkelse om resultatene 
med mer.  


