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Årsmelding Norsk pelssaulag, 2021 

Landsmøtet ble arrangert digitalt lørdag 20. februar. 41 personer meldte seg på 

arrangementet.  

Styret har siden landsmøtet 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 Anne-Lise Haugdahl Humstad, Åfjord (ny) 
Andre vara Ken Lunn, Bøverbru  
  
Leif Arne Nordheim, Sogndal er kasserer. Revisorer er Hans Bøe og Erik 
Gissinger, begge Oppdal. 
 
  

Styremøter 

Alle styremedlemmer ble gjenvalgt i 2020, men Anne-Lise Haugdahl Humstad kom inn som ny første 

vara og har vært med på en del av styremøtene. I løpet av 2021 er det arrangert 7 styremøte (2 før 

årsmøtet) i tillegg til at styret møttes under dommersamlingen. I tillegg er det kommunisert internt 

på e-post og telefon. 

Medlemmer 2021. 

Antall medlemmer 01.01.20 var 187, det har vært en tilgang på 25 og en avgang på 12, det 

gir 200 medlemmer per 31.12.21 hvorav 14 medlemmer ikke hadde betalt for 2021. 

Kontingenten har vært kr 500. 

Skinnberedning 2021 og 2020 

 

Sesongen 2020/2021 var 107 produsenter med på ordningen med 3504 skinn. Dette var en økning 

fra 100 produsenter med 2897 skinn året før.  

Høsten 2021 var tall produsenter økt ytterligere, da til sammen 121 produsenter leverte 3784 skinn. I 

dette tallet er også med 11 produsenter som leverte et parti på 328 skinn til Tranås Skinnberedning 

AB. Skinnene kom fra Nortura Forus. Dette er prøveparti nummer to. Skinna har kommet i retur nå i 

februar. Styret vil se på kvalitet på produktet og sammenligne resultatet med det som Donnia Skinna 

AB har levert. Styret vil trolig velge en samarbeidspartnar videre.  

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. 
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Mal for bedømming av farge og lokkstørrelse 

Det er solgt 16 maler for bedømming av pelssau. Jan Sandblost sender ut maler på forespørsel.    

Dommersamling 

I august 2021 ble det arrangert landsdommersamling i Tomter, hos Grete Stokstad. 

Overnatting og middag var på Blixland Gård og Hestesenter. Det var 14  deltakere på første 

dag og 12 på andre dag.   

 
Enkelt med rolige dyr! Landsdommerne Elin Herredsvela, Hilde Kalleklev Håland og Jan Sandblost i 

bakgrunnen. Lammet er Argrå 202110514, far Arblå 201862579. 

 

Kurs i flokkbedømming. 

Laget har ikke holdt kurs i flokkdømming i 2021, men det har 

vært lokale samlinger.  

Skinn med skader 

Det er fortsatt et 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.  
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Informasjonsmateriell 

Styret har tatt initiativ til å lage en informasjonsfilm om flokkdømming av pelslamma. Fotograf møtte 

opp på dommersamlingen for å ta bilder og video. Foreløpig har vi ikke sett noe resultat fra dette. 

Aktiviteter som er utsatt på grunn av smitte situasjonen 

Styret har tatt initiativ til å kåre Norges fineste pelslamskinn. Dette forutsetter imidlertid at vi kan 

møtes fysisk, og saken er lagt på vent. Neste mulighet er vel landsmøtet 2023.  

Tur til Gotland har styret utsatt inntil videre. Vi ønsker å være sikker på at turen ikke vil måtte avlyses 

på grunn av covid smitte. 

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 ble sendt ut et medlemsskriv dat. 22/7 2021. I tillegg ble det 

sendt ut et infoskriv til avlsbesetningene om tilgang til svensk 

sæd. Alle som sendte skinn til beredning gjennom laget har 

mottatt flere e-poster med informasjon og fakturaer. 

Laget har også en Facebook gruppe: “Norsk Pelssaulag” hvor 

medlemmer kan melde seg inn. Facebook-siden er et forsøk på å 

få til en lett tilgengelig to-veis kommunikasjon.  Medlemmene 

ble blant annet oppmodet om å sende gode bilder av pelssau.  

Styret takker for mange fine bilder, her er ett av dem: 

 

          Fotograf: Bente Høidal 

Regnskap  

2021 

Det er inntektsført kr 103.000 i medlemskontingent. Laget har mottatt kr. 31.800 i tilskudd fra NSG i 

henhold til samarbeidsavtale. Videre er det mottatt kr. 65.000 i tilskudd fra avlsavdelingen i NSG for 

utført avlsarbeid. Dette er benyttet dels som tilskudd til mønstring av lam, dels som tilskudd til 

avkomsgransking av værer og dels til nedskriving av prisen på sæddoser fra Sverige. Ordningen med 

beredning av skinn i Sverige førte til ut- og innbetalinger på til sammen omkring kr 1.468.000. Av 

utgifter nevnes elles godtgjørelse til styret på til sammen kr. 23.000 og honorar for skinnhandtering 

og regnskap på til sammen kr. 30.000. Regnskapet for 2021 viser et overskudd, beløpet er 41 979 kr. 

Laget hadde en egenkapital på kr 461.613 pr. 31.12.21 
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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. 
 
Bilde: Værlamkåring i Vestfold sau og geit. Marianne 

Sandgren med beste pelsværlam. Fotograf ukjent, bildet 

er stjålet fra pelssaulagets FB. 

 
 
 
 
 
 

Kåringsstatestikk for pelssau 2014-2020    

 År Utstillere Bedømte lam Kåra Kåra på disp Vraka 

Pelssau 2021 43 239 194 17 28 

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 og tilskudd til gransking av værer 

År Besetninger 
i ring 

Tal prøveværer Tal eliteværer inklusiv 
semin 

Lamminger i ring 

2019 20 57 21 1645 

2020 22 52 26 1727 

2021 22 54 20 1836 

 

Det er gitt tilskudd til værer som får offisiell indeks og som har avkom i minst 3 buskaper. Det er gitt 
1.500 kr i tilskudd per vær til totalt 29 værer.   

 

Tilskudd til mønstring av lam.  

Høsten 2021 er det utbetalt tilskudd til mønstring av lam til 41 eiere som hadde til sammen 3873 lam 
med full mønstring og 35 lam med enkel mønstring.  
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Antall besetninger som fikk beregnet o-indeks: 

2019: 62 besetninger 
2020: 69 besetninger   
2021: 95 besetninger 
 

Semin 

Styret har behandlet forslaget til uttak av seminværer.  
Det ble tatt inn tre nye Norske værer og en ½-svensk vær til semin i 2021: 
 

Kåringsnr navn 0-indeks  Fødebesetning 

201855849  Kelder Skartun  121 
 

Jarle Skartun 

201922058  Steleskarson  136 
 

Bente og Andris Wangensten 

201940410  Hodne Finn 139 
 

Guttorm Gudmestad 

201956805  Norsølve  131 
 

Liv Astrid Nordheim Kusslid 

 

 
 

Andre seminværer i bruk i 2021 : 

 
Laget har gitt tilskudd til avlsbesetninger som har benyttet Gräsljunga Poker og Lindholmen Eldner  

Ringsnr Navn 
 

Informasjon 

201660159 Artjelson 130 Fra Atle Arnesen, gransket på Lurøy 

201300205  Gräsljunga Poker 
 

Import fra Sverige 2021 tildelt avlsbesetninger etter liste. 

201400010  Balsta Hero (Kvit) 
 

Import fra Sverige 2021 tildelt avlsbesetningene på 
pelssau etter navngitt liste. Pris: kr 450,- 

201700140  Lindholmen Eldner 
 

Import fra Sverige 2021 tildelt avlsbesetningene på 
pelssau etter navngitt liste.  

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
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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med 250 kr per dose som er solgt for 450 kr per dose. Totalt er det bruk 25 000 kr til 100 doser i 
2021.   
 
 
Salg av semin.    

 

I 2021 ble det solgt 1024 doser semin. 
 

Kårinsnr Namn Solgt 2021 

201940410 Hodne Finn 277 

201922058 Steleskarson 234 

201956805 Norsølve 225 

201855849 Kelder Skartun 170 

201300205 Gräsljunga Poker 50 

201700140 Lindholmen Eldner 50 

201400010 Balsta Hero 14 

201660159 Artjelson 4 

Sum 2021 1024 

(Sum 2020 1084) 

 
Salet av sæddosar av pels ligger nokså stabilt.  
 
I samarbeid med NSG-Semin ble det kjøpt sæddoser av Godtlandsfår. Det ble tatt inn doser fra 7 
værer, 50 doser av hver. Grunnen til at det ble tatt inn så mye i fjor, er at den svenske 
seminstasjonen nå blir lagt ned. Vi sikret oss derfor et lager mens vi fortsatt kunne.  
 
Styret har sammen med avlssjefen laget en enkel plan for bruken av svenskdosene. Vi plukker to 
værer som vi selger all sæden av første høsten. Målet er at det skal kunne settes inn et sted mellom 5 
og 10 sønner etter hver av svenskene. Halvsvenskene vil i så fall utgjøre fra 20 til 40 prosent av 
innsatte prøveværer. Dette er i høyeste laget, derfor nytter vi ikke mer enn to svensker hver høst.  
Svenskedosene var dyre i innkjøp, 450 kroner per dose. For å sikre at dosene blir brukt og for å støtte 
avlsarbeidet i ringene subsidierte styret hver dose av svenskene med 250 kroner. Siden svenskene vil 
stå med en svært lav indeks, er det ikke formålstjenlig å bruke de i bruksbuskapene. Med riktig bruk i 
avlsbuskapene bør det bli flere gode halvsvensker tilgjengelig på semin til under halve prisen i fra 
2024. 
 
Balsta Hero er en Leichester vær. Det var bare 14 doser igjen på lageret i Sverige. Disse dosene ble 
ikke subsidiert av laget. Laget fikk i oppgave å fordele dosene. De ble delt mellom landsdelene, og 
benyttet i besetninger som har en plan for lyse/hvite dyr.  
 
  
Resultat fra spørreundersøkelse om inseminering 
  
Også i  2020 sendte styret ut en spørreundersøkelse om resultatene etter inseminering. På 
landsmøtet 2021 ble resultatene fra spørreundersøkelsen etter sesongen 19/20 og 20/21 presentert.  
 
De som svarte på spørreundersøkelsen brukte nesten en tredjedel av solgte doser med semin.  
Resultat fra undersøkelsen var:  

19/20 -  48 % tilslag på pelssau   (143 drektige søyer av 300 insemnerte søyer) 

20/21 -  41 % tilslag på pelssau  (100 drektive søyer av 245 inseminerte søyer )     



7 
 

I utvalget så insemnerte de fleste også dyr av andre raser. Det er vanlig at tilslagsprosenten er høyere 

på andre raser i de samme besetningene.  

19/20 -  66 % tilslag på andre raser  (259 drektige søyer av 392 inseminerte søyer)  

20/21 - 62 % tilslag på andre raser (163 drektige søyer av 265 inseminerte søyer)  

Ved å behandle resulatet fra hver besetning hvert år som en observasjon får vi litt annet resultat: 

Det er stor variasjon bak gjenomsnittstallene så estimteme er svært usikre.  

Gjennomsnitt av  
Drektighetsprosent per besetning:    

 Sjekker brunst i løpet av døgnet:  

Ventetid før inseminering 2 ganger 3 ganger 4 ganger Totalt 

18 - 24 timer 49 % 29 %  42 % 

24 - 30 timer 37 % 45 %  41 % 

Jeg nytter skjønn 51 % 61 % 42 %* 56 % 

Totalt 45 % 48 %  47 % 

*To besetninger, en med 75 % og mange søyer og en med 0 % og få søyer. Om vi vekter bestningene med antall søyer som 

er inseminert blir tilslagsprosenten langt høyere.  

Det er ulike grad av dobeltinseminering innen gruppene. Det kan «forstyrre» resultatene.  

Det er imidlertid stor variasjon i tilslag også innen besetninger hvor mange av dyra som 

dobbeltinsemineres.   

Vanlig variasjon i tilslag når det insemineres minst 10 søyer er mellom 20 % til oppmot -80 %.  Det er 

liten forskjell på resulatet enten man sjekker 2 eller 3 ganger, eller hvor leng en venter. Det kan 

imidlertid synes som at «jeg nytter skjønn» kan være en fordel. Det vil nok innebære å ta hensyn til 

om det er en ung eller eldre søye, tidigere resultat og lengde på brunst. Flere dobbeltinseminerer en 

del dyr, i snitt kan det gi litt bedre reulatet, men variasjonen i resultatet er også stor blant disse. 

Noen har også gode resultat uten dobbeltinsemininering. 

 

Årsmelding vedtatt på styremøte  03.02.2022 

Knut Sveinung Kleppa (leder)           Grete Stokstad     Jarle Skartun 

              Jan Sandblost    Terje Bakken 


