
Referat fra møte for Avlsutvalget i Buskerud 

10. juni 2021 på Bromma 

 

Saker til møte i Avlsrådet 17.6.2021 

Sak 20. Spenestørrelser i O-indeksen. 

Spene-størrelse som en del av O-indeksen bør utsettes. 

Vanskelig å registrere spenestørrelse i 4 – det bør deles i 3 grupper med størrelse-

registrering. 

Møtedeltagere følte at det er litt spesielt med optimumstall. 

Sak 21.2 Genteste søyer. 

Flere små besetninger går for dette – her blir ikke kostnadene så store som i større 

besetninger. 

Mødre til de som allerede er gentestet må prioriteres. Det vil gi mer stabil indeks til 

høsten og det er viktig at talla blir så korrekt som mulig. 

Sak 22.4.1 Krav til besetning-størrelse. 

Møtedeltagerne mener 10 påsett-lamminger er for lite og at det bør være minst 15 

påsett-lamminger. Det er fort det kan være flere tomme søyer. 

Sak 22.6 Obligatoriske registreringer 

Registrering av lammehjelp pr lam ved fødsel bør ut. Nytteverdien kontra merarbeid er 

for liten. 

Ellers bør det være 80% registrering for en egenskap som blir registrert. 

Sak 22.8 Gentesting av Påsett/søyer. 

Det bør måtte holde å genteste 30 – 40% av påsett søyelam til høsten. 

Valg av Gentesting til å gjelde mødrene til kåringslam vil kunne gi god informasjon for da 

er både mor og far gentesta. 

Sak 29.9 Økonomiske kompensasjon til registreingsbesetninger 

Avlsutvalget går for alternativ 1. 

Sak 22.10 Etablering av registreringsbesetninger  

Forslag til framdrift i saksutformingen er greit. 

Det er viktig å fordele registreringsbesetninger i forhold til størrelse på buskap og 

geografisk fordeling. 

Sak 23. Genomisk seleksjon på spælsau 

Saken utsettes til høsten. 

Sak 24. Gentesting for alle? 

Avlsutvalget går for gentesting for alle til sjølkost. (Kr 400.-) 



Sak 25.2 Generelle kåringsregler 

Dommere savner deling av bruksegenskapene. 

1. høyde 

2. Smekkerhet 

3. Kryss 

4. Frampart (bryst/bøger) 

Sak 27. Farga NKS 

Farga ull i NSK er et problem som har vart lenge og det må det gjøres noe med. 

pris på ull er lav nok som den er – man bør i iallfall få betalt saueklipper`n! 

Uansett så må det registreres i seminkatalogen så kan folket bestemme selv om de 

velger indeks framfor ull. 

 

Avlsutvalget diskuterte også framtida til saueavl. 

Det har vært god bredde i avlsarbeidet i Buskerud. Det blir ytret bekymring for 

hvordan det vil gå med samhold og interesse for avlsarbeid på sau med Genomisk 

seleksjon. 

Det ble også diskutert og stil spørsmål ved: 

✓ Økonomisk nytteverdi av Genomisk seleksjon for sauebonden, vi utnytter ikke 

potensiale i sauen pr. idag. 

✓ Økonomi for værringene som selger værer til bruksbesetninger er vanskelig i 

dag. Ringen ser muligheten for at det vil bli vanskelig å selge avlsdyr/kåralam. 

Hvor mye vil en «vanlig» saueprodusent betale for en vær. – vil flere bytte seg 

imellom? Trenden viser færre besetninger med sau – vil kundene forsvinne? 

✓ Ved å innføre registreringsbesetninger kan dette føre til A og B medlemmer? Vil 

de som ikke er registreringsbesetninger kunne nå opp i indeks på dyra sine og får 

levert lam til granskning? 

 

Kåring 2021 

Forsalg til datoer for kåringene ble satt opp slik: 

Ål  20.9 

Uvdal  21.9 

Hol  22.9 

Modum 23.9 

Gol  27.9 

 



Sign: Knut Sørbøl   Sign: Jon Roar Grøstad  Sign: Sigbjørn Grøthe 

 

Sign: Nils Peter Undebakke  Sign: Knut Erik Slåtto 

 

Til stede var også Steinar Staaland, Knut Reidar Bråten og Jon R. Aas 

Referent: Vinni Foss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


