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Årsmelding Norsk pelssaulag, 2017 og 2018  

Styret har siden årsmøtet i 2017 bestått av: 

Leder: Guttorm Gudmestad, Rennesøy   

Styrets medlemmer:  

Hans Bøe, Oppdal (nestleder) 

Grete Stokstad, Tomter (sekretær) 

Einar Nedrelo, Sogndal (styremedlem) 

Ronny Ove Smedsmo, Vågå (styremedlem)   

Første vara: Ken Lunn, Bøverbru. Han har deltatt på mange av møtene i løpet av perioden.    

Andre vara: Halvard Eri, Lærdal 

Kasserer: Leif Arne Nordheim  

Årsmelding 2017 

Styret har i løpet av 2017 hatt 3 telefonmøter, 11/5, 17/8 og 17/12 i 2017 i tillegg til e-post 

og telefon. 

Kurs i flokkbedømming. 

Det ble arrangert kurs i flokkbedømming i Østfold i (Tomter), i Tysnes, Tysvær og Telemark.  

Endring i støtte til kursholdere 

Styret innså at støttet til kursholdere er for lav når det er langt å reise. Derfor vedtok styret 

at Pelsaulaget også vil gi støtte til nødvending reisetid når det arrangeres kurs i regi av Norsk 

Pelssaulag i 2018.    

Medlemmer 2017. 

Antall medlemmer per 1.1.16 var 136. I løpet av året har det kommet 23 nye medlemmer og 

det har vært 6 utmeldinger. Medlemmer pr. 31.12.17 var derfor 153 inkludert 14 

medlemmer som ikke har betalt kontingent pr. 31.12.17. 

To besetninger har gått ut som avlsbesetninger: Ronny Ove Smedsmo og Andreas Groseth. 

 Skinnberedning 2016-2017 

2016/2017 var 67 ulike eiere med til sammen 1959 skinn med på den felles 

skinnberedningen.  Kostnaden per skinn ble i gjennomsnitt kr 367. Laget fakturerte kr 10 pr. 

skinn i tillegg som “Driftstilskot Norsk Pelssaulag”, slik at gjennomsnittskostnad ble kr. 377. 
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Driftstilskottet er i hovedsak utbetalt som godtgjørelse til de som har hatt arbeid med denne 

skinnformidlinga, Terje Bakken, Ken Lunn og Leif Arne Nordheim. De har lagt ned mye arbeid 

for å få dette til å gå greit. 

Skinn med skader 

Mange opplevde at en stor andel av skinn fikk skader i 2016/2017. Leif Arne Nordheim 

kontaktet produsenter og laget en sammenstilling av skader. Den viste at det var stor 

variasjon mellom slakterier, men også mellom besetninger, med hensyn til skader. Det 

mener vi betyr at dette er noe en kan gjøre noe med. Norsk pelssaulag kontaktet slakteriene 

for å gjøre de oppmerksom på denne store variasjonen, men også for at de skal se om de 

kan bedre sine rutiner. Det ble også laget et følgeskriv som medlemmene ble oppfordret til å 

legge ved når dyra ble sendt til slakt.  

Regnskap 2017 

Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 41.302. Laget har en egenkapital på over kr 

311.000 pr. 31.12.17.  

Semin og seminværer  i 2017.    

NSG tok inn 4 pelsværer til semin i 2017: 

201557535 GRAONIPEN, Liv Astrid Nordheim Kusslid 

201456760 SKARLET, Jarle Skartun. 177.. 

201524004 SKOTT MERKUR, Aud og Gudmund Skotte, Oppland. 

201557534 NAVARSETEN, Steinar Hofslundsengen 

I 2017 ble det totalt solgt 1270 doser med semin fra pelssau. 
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Årsmelding 2018 

Styret har i løpet av 2018 /og 2019 hatt 5 telefonmøter: 28/6, 1/11, 26/11, 20/12 i 2018 og 7/1 2019. 

I tillegg har det vært kontakt vi e-post og telefon.    

Kursing i pelsdømming 

Det ble planlagt dommesamling helga 25-26 august. Møtelokale og overnatting var planlagt på 

Blixland gård og hestesenter i Tomter. Imidlertid var det svært få som viste interesse for å delta på 

samlingen. Noe av årsaken kan være at enkelte ikke fikk e-posten. Men siden vi registrerte svært 

liten interesse, ble samlingen avlyst mens vi ennå hadde mulighet til å trekke oss fra kontrakten med 

overnattingsstedene.  Tema som ble tenkt tatt opp på denne samlingen har i stedet blitt tema på 

fagseminar i forbindelse med årsmøtet i 2019.   

Det ble forsøkt arrangert kurs i flokkbedømming i Østfold (Tomter) litt senere, men interessen var 

liten. Kanskje først og fremst på grunn av kort frist og en svært vanskelig sommer i området. Ken 

Lunn og Terje Bakken holdt et kurs i pelsmønstring på Hadeland i oktober. Leif Arne Nordheim hold 

kurs i pelsdømming i Nordland. 

Beredning av skinn i 2017/2018   

Antall skinn som sendes til beredning gjennom skinnordningen har økt. Totalt var 91 eiere med på 
ordningen med 2488 skinn i 2017/2018.  Dette er en økning på 529 skinn. Terje Bakken, Ken Lunn og 
Leif Arne Nordheim har også i 2018 lagt ned mye arbeid for at skinnordningen skal fungere.    
 
Antall medlemmer 

Antall medlemmer 1.1.18 var 153 stk., det har vært en tilgang på 23 og en avgang på 9. Antall 
medlemmer 31.12.18 er 167 medlemmer, hvorav 8 ikke hadde betalt kontingent ved årsskiftet. 
 
Regnskap 2018 

Årsresultatet for 2018 var kr 90 427. En årsak til det relativt store overskuddet er at det ikke ble 
arrangert dommersamling i 2018. Egenkapitalen per 31.12.18 var på 402.161.   
 
Kåring 

Antall bedømte lam og antall kåra værer har økt fram til 2017 til tross for en nedgang i antall 
utstillere.  Antall bedømte lam gikk imidlertid ned mellom 2017 og 2018. 
 

Kåringsstatestikk for pelssau 2014-2018 
   

 
År Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

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 

 
Inntak av Seminværer 

Styret behandlet forslaget til uttak av seminværer, uten at styrets forlag ble det helt endelige 
resultatet. Disse 5 værene ble tatt inn til semin i 2018: 
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KÅRINGSNR NAVN O-INDEKS RING/fødebesetning 

201620340 Cronus 150 Terje Bakken 

201620373 Norlys 138 Ken Lunn 

201621012 Finndalsguten 135 Paul Håvard Skotte 

201641313 Herr Sallan 130 Berit V. og Ernst Herredsvela 

201658568 Netto 136 177 Sogn pelssauring 

 
 
Seminstatistikken for 2018. 

Det ble solgt 1115 doser med semin fra pelssau i 2018, dette er litt lavere antallet doser enn det som 
ble solgt i 2017.   
 

 

 
 
 
 
 

Salg av sæddoser i 2018 fra pelssau 

Kåringsnr Navn Solgte doser 

201658568 Netto 300 

201621012 Finndalsguten 255 

201620373 Norlys 146 

201620340 Cronus 139 

201641313 Herr Sallan 115 

201303050 Ervalla Grey Fifty 73 

201001531 Sindarve Frodo 44 

201557534 Navarseten 21 

201524004 Skott Merkur 8 

201557535 Granonipen 6 

201303076 Ervalla Ztarke 5 

201202408 Sindarve Blå 3 

SUM   1115 


