
 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 1. april 2022 – Godkjent 28. april 2022 Side 1 

Referat fra møte nr 2/2022 i Avlsrådet for sau 

Tid: Fredag 1. april kl 08:00 – 17:00 

Sted: Garder Kurs- og konferansesenter 

 

Deltakerlista 

Navn Funksjon/region/organisasjon 

Avlsrådet for sau 

Sven Reiersen Leder i Avlsrådet 

Else Horge Asplin Styret i NSG 

Peder Leirdal Region Øst 

Jon Roar Grøstad Region Sør-Øst 

Per Johan Lyse Region Sør-Vest 

Tom Idar Kvam Region Vest, vararepresentant 

Atle Moen Region Midt, nestleder i Avlsrådet 

Glenn Peter Knædal Region Nord 

Finn Avdem Nortura 

Hilde Kalleklev Håland KLF 

Gunnar Klemetsdal NMBU 

Observatører 

Ronald Slemmen Styreleder i NSG 

Lars Erik Wallin Generalsekretær i NSG 

Inger Anne Boman Avlsforsker i NSG 

Jette Jakobsen Avlsforsker i NSG 

Henriette Berg Olsen Avlsforsker i NSG 

Martin Opheim Gløersen Avlsrådgiver i NSG 

Mina Sjuve Klaseie Leder Sauekontrollen 

Thor Blichfeldt Avlssjef i NSG, sekretær for Avlsrådet 

 

  



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 1. april 2022 – Godkjent 28. april 2022 Side 2 

 

Innhold 
9 Godkjenning av innkalling og sakliste ............................................................................................. 3 

10 Referat fra møtet i Avlsrådet 10.02.2022 .................................................................................... 3 

11 Orientering om avlsbudsjettet 2022 ............................................................................................ 4 

12 Kun 2 speneanlegg på avlsværene? .......................................................................................... 5 

13 Registreringsbesetningene på NKS ............................................................................................ 6 

13.1 Avtalen og økonomisk godtgjøring.......................................................................................... 6 

13.2 God oppslutning...................................................................................................................... 8 

13.3 Kostnad med registreringsbesetningene i 2022 og 2023 ........................................................ 8 

13.4 Nye registreringer høsten 2022? ............................................................................................ 9 

13.4.1 Ekstraspener ................................................................................................................... 9 

13.4.2 Jur- og speneform ........................................................................................................... 9 

13.4.3 Kryss/bekkenmåling ...................................................................................................... 10 

14 Gentesting av prøveværskandidatene i væreringene ............................................................... 10 

14.1 Økonomi ved gentestingen av prøveværskandidatene 2021 ................................................ 10 

14.2 Økonomi ved gentestingen av prøveværskandidatene 2022 ................................................ 11 

14.3 Krav til gentesting av prøveværene som skal ha granskingstilskudd .................................... 11 

14.4 Praktisk gjennomføring av gentestingen 2022 ...................................................................... 11 

14.5 Vedtak .................................................................................................................................. 13 

15 Gentesting i besetninger som ikke er med i værering ............................................................... 13 

16 NKS-seminværer inn som 1,5 år gamle .................................................................................... 15 

17 Spenestørrelse – klar for vektlegging i O-indeksen .................................................................. 16 

18 Holdbarhet og mastitt................................................................................................................ 18 

19 Søyevekt ................................................................................................................................... 20 

20 Avlsarbeidet for egenskapen fett .............................................................................................. 22 

21 Hvordan bør spælsauen utvikle seg? ....................................................................................... 26 

22 Genomisk seleksjon på spæl .................................................................................................... 27 

23 Farga spæl: Egen vektlegging i O-indeksen? ........................................................................... 28 

24 Vektlegging i O-indeksen 2022 ................................................................................................. 30 

25 Årets indekskjøringer ................................................................................................................ 31 

25.1 Endringer i beregningene av avlsverdier .............................................................................. 31 

25.2 Kjøreplanen 2022 ................................................................................................................. 31 

26 Anbefaling om avlsbudsjettet 2022 og framover ....................................................................... 32 

27 Saueskabb hos geit .................................................................................................................. 32 

28 Tiltak for å bedre tilslaget i semin ............................................................................................. 33 

29 Eventuelt ................................................................................................................................... 33 

29.1 Mattilsynets tilgang til helseregistreringene i Sauekontrollen ................................................ 33 

30 Saker til junimøtet i Avlsrådet ................................................................................................... 34 

 
  



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 1. april 2022 – Godkjent 28. april 2022 Side 3 

9 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen 
Innkallingen ble sendt 26. februar. 
 
Saksmappa 
Saksmappa ble sendt ut 28. mars kl 02:14. 
 
Jeg har prioritert en rekke andre saker den siste måneden, og ikke startet i tide med utredningene til 
Avlsrådssakene. Dermed har dere ikke fått de ønskede 2 ukene på å gå gjennom saksmappa, og ikke 
fått tilstrekkelig tid til å konsultere ringene og avlsutvalget i fylkene dere representerer. Dette må jeg 
bare beklage. 
 
Vi går gjennom sakene som er ført opp på saklista slik at vi kan drøfte dem i Avlsrådet. Mener flertallet 
at vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning, utsetter vi saken og tar den opp igjen på 
junimøtet. Er det saker som må besluttes før den tid, behandles disse på Teams eller e-post. 
 
Atle Moen reiste kritikk for den seine utsendingen av sakspapirene. Det var dermed ikke mulig å 
konsultere ringene og de andre avlsansvarlige i regionen. 
 
Eventuelt 
Sven Reiersen ønsket å informere om Mattilsynets krav om innsyn i registreringene i Sauekontrollen. 
Saken ble ført opp under eventuelt. 
 

Vedtak: 
Innkallingen og saklista godkjennes. 

10 Referat fra møtet i Avlsrådet 10.02.2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Referatet var lagt ved saksmappa som egen fil. 
 

Vedtak: 
Referatet fra møtet 10. februar 2022 godkjennes. 
 

.  
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11 Orientering om avlsbudsjettet 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Regnskapet for 2021 ga et driftsunderskudd for området «Sauavl- og semin» på 1.967.000 kr.  
 
Underskuddet ble dekket opp ved bruk av «Avlsfondet for sau». «Avlsfondet for sau» er oppsparte 
midler innen området «Sauavl- og semin» som styret har øremerket til bruk innen området.  
 
Ved inngangen til 2022 var fondet på 6.438.000 kr. 
 
Budsjettet for 2022 viser foreløpig et driftsunderskudd på 4.307.000 kr. 
 
Underskuddet i 2021 og den kraftige forverringen i 2022 skyldes flere forhold: 

- Vi har nå fullt mannskap i avls- og seminavdelingen. 
- Store prosjekter som finansierte deler av personalkostnadene i avlsavdelingen, er avsluttet, 

noen i 2020 og andre i 2021. 
- Væreringene har fått uendret granskingstilskudd (4 mill kroner) i 2021, det samme som 

tidligere år. Kostnadene til gentestingen av værer til ringen er dekket av det sentrale 
avlsbudsjettet (NKS: 2,0 ganger antall prøveværer. Spæl, sjeviot og pelssau: 1,5 ganger antall 
prøveværer). 

- Satsingen på metanmålinger har gitt store underskudd, da prosjektfinansieringen ikke har 
vært tilstrekkelig. Vi har blant annet brukt 1,8 millioner kroner på gentesting av de metanmålte 
søyene for å bygge opp en referansepopulasjon for genomisk seleksjon. 

- Vi har tatt høyde for kompensasjon for det dårlige seminresultatet i 2021, med gratis leie og 
frakt av semindunk. Dette gir et inntektsbortfall på 1,25 millioner kroner. 

- Vi starter i 2022 med registreringsbesetninger på NKS. Disse kompenseres med gratis 
gentest av ¼ av søyene i de 3 siste årgangene, samt 0,2 søyelam per lamming i 2022. Vi 
forbereder oppstarten av genomisk seleksjon på spælsau i 2023 med å bruke 0,6 millioner 
kroner på å etablere en referansepopulasjon. 

- Tilskuddet over Jordbruksoppgjøret øker med 0,6 % fra 2021 til 2022, langt mindre enn 
prisstigningen. 

 
Det vil være behov for omfattende innsparinger i 2022 hvis vi skal beholde mer av avlsfondet for bruk i 
noen år framover. Disse må vi identifisere gjennom møtet, og så summerer vi opp i sak 26/2022. 
 
Vi må også ha med oss det langsiktige perspektivet. Hvordan finansierer vi avlsarbeidet i 2023, og 
hvordan ser det ut 5 år seinere? 
 
Den formelle tjenestevegen for regnskap og budsjett er: 

Avlssjef → Generalsekretær → Styret i NSG → Årsmøtet 
 
Avlsrådet har altså ikke noe formelt ansvar for budsjettet i 2022 og utviklingen utover. 
 
Avlsrådet er et rådgivende organ for styret og administrasjonen. Avlsrådets synspunkter vil bli tillagt 
vekt i budsjettarbeidet, ikke minst når vi er avhengige av å gjøre omfattende endringer. 
 
Det var enighet i Avlsrådet om å legge følgende prinsipp til grunn for bruken av avlspengene framover: 
 

Størst mulig avlsframgang - innenfor rammene som økonomien setter 
 

Vedtak: 
Informasjonen om regnskap 2021 og budsjett 2022 tas til orientering. Enkeltposter i budsjettet tas opp 
igjen til drøfting i alle relevante saker i dagens møte, og vi summerer opp på slutten av dagen. 
  



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 1. april 2022 – Godkjent 28. april 2022 Side 5 

12 Kun 2 speneanlegg på avlsværene? 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Ring 120 Vest-Agder har sendt inn følgende sak om speneanlegg, og ber om at den behandles i 
Avlsrådet. 
 

Speneanlegg 
Dommerne skal etter instruks telle antall speneanlegg og notere det på kåringsskjemaet. Har 
væren mer enn 2 spener trekkes det ikke poeng for dette, og det er vanligvis ingen 
vrakingsårsak. Enkelte raser, for eksempel svartfjes, har krav om at værlammet bare skal ha 2 
speneanlegg for å bli kåret.  
Det synes rart at NSG Avl og Avlsrådet enda ikke har tatt beslutning på dette, siden ring 120 
har innsendt dette tidligere.  

• Kåringsregimet på antall spener må bli mer konsekvent og endres.  

• Ringene bør ikke velge innsett med mer enn 2 spener, hvis det er mulig mht. årlig 
innsett. 

• NSG Avl og NSG Semin bør ikke velge innsett med mer enn 2 spener, hvis det er 
mulig mht. årlig innsett.  

 

Saken angår både kåring, innsett som prøvevær og innsett som seminvær. På neste møte i Avlsrådet i 
juni vil vi ta opp kåringsreglene, detaljert regelverk for væreringene og inntaket til semin. Den passer 
derfor egentlig bedre i neste møte, men for å få unna noen saker, så tar vi den nå. 

 

Formell saksgang i saker fra en enkeltring 

Avlsrådet startet med en diskusjon om saksganger i saker der enkeltringer ønsker å fremme sine 
synspunkter til Avlsrådet. Det var enighet om at slike bør gå tjenesteveg, om avlsansvarlig og 
avlsutvalget i fylket, videre til behandling i regionen, som så beslutter om saken ønskes behandlet i 
Avlsrådet eller ikke. Sakene som fremmes bør ha prinsipiell betydning, og ikke angå bare en konkret 
ring. 

 

Avlstiltak mot ekstraspener 

Skal vi sette inn avlstiltak mot flere enn 2 spener på søyene, må det være fordi mer enn 2 spener er 
en negativ egenskap som vi må prøve å avle bort. Hvis Avlsrådet finner at vi bør ha kun 2 spener som 
et avlsmål, må vi drøfte avlstiltak. Ring 120 mener at vi skal gjøre en innsats på væresida. Det 
forutsetter følgende: 

- Antall speneanlegg på en vær er arvelig 
- Antall speneanlegg på en vær har en høy genetisk korrelasjon (arvelig sammenheng) med 

antall spener på ei søye 

 

Vi har tidligere gjort en genetisk analyse av registreringer ved kåring. Resultatene er presentert for 
Avlsrådet, og er publisert i Sau og Geit nr 4/2020, side 20-21. Artikkelen heter «Kåring som avlstiltak» 
og kan lastes ned fra NSGs fagdatabase: www.fag.nsg.no 

 

På NKS hadde 60 % av stilte lam til kåring 2 speneanlegg, og 40 % hadde 3 eller 4 anlegg. På spæl 
var andelen 80/20. Arvegraden var 0,54 hos NKS og 0,43 hos spæl. Speneanlegg hos værlam er høyt 
arvelig, og kan derfor endres hvis vi legger vekt på det. 

 

Vi har ikke talt speneanlegg på søyelam, og har derfor aldri kunnet beregne den genetiske 
korrelasjonen mellom speneanlegg som en væreegenskap og speneanlegg som en søyeegenskap. 
Ble jeg bedt om å tippe, ville jeg tippe at korrelasjonen er høy. 

 

Vi vet at det opp gjennom årene har vært gjort forsøk på å få ned (få bort) ekstraspenene i noen 
ringer. Men det har tilsynelatende hatt liten effekt. Hvorfor, kan man lure på. 

 

http://www.fag.nsg.no/
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Når frekvensen av ekstraspener er så høy som den er hos NKS (40 %), er det også grunn til å spørre 
seg om flere enn 2 speneanlegg følger egenskaper som vi ønsker framgang for. Er det for eksempel 
slik at høy melkeevne øker risikoen for mange speneanlegg? Dette kaller vi da en ugunstig genetisk 
sammenheng, og slike sammenhenger er «skumle». 

 

Hvis Avlsrådet mener at vi bør se nærmere på egenskapen speneanlegg, må vi starte å registrere 
antall speneanlegg, ikke bare hos værer til kåring, men også hos søyelam. Vi kan da gjøre dette i 
registreringsbesetningene allerede fra høsten av. 

 

Vedtak: 

• Vi setter ikke inn avlstiltak mot ekstraspener i 2022. 

• Vi fortsetter å deklarere antall speneanlegg i kåringsskjemaet og seminkatalogen, slik at 
brukeren som vektlegger egenskapen kan ta hensyn til det. 

• Det kan bli aktuelt å pålegge registreringsbesetningene å registrere ekstraspener, slik at vi får 
en bedre oversikt over forekomsten og kan regne på arvegraden og de genetiske 
sammenhengene til andre egenskaper. 

13 Registreringsbesetningene på NKS 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Registreringsbesetningene var hovedtema på Teamsmøtet i Avlsrådet i februar. Se sak 3/2022. 

13.1 Avtalen og økonomisk godtgjøring 
Besetningene som får tilbud om å bli registreringsbesetning, må inngå en forpliktende avtale med 
NSG. 
 
Kravene til registreringsbesetningene i avtalen ble lagt fram i sak 3.3/2022, og det er ikke gjort 
endringer i disse kravene ved utforming av avtalen. Kravene er: 
 

Væreringene med NKS:  

Krav til alle og tilleggskrav til «Registreringsbesetningene» i 2022 

Registrering 
Registrerings-

besetning 

Alle 

medlemmer 
Kommentar 

Brunst/paring   Fortløpende innrapportering 

- Ikke vist brunst Obligatorisk Obligatorisk  

- Bedekning Obligatorisk Obligatorisk Alle bedekninger (insemineringer/paringer) 

Lamming    

- Lammetall Obligatorisk Obligatorisk Levendefødte og fullbårne dødfødte 

- Fødselsvekt Obligatorisk Obligatorisk 
Maks 1 dag gammelt. 

Veies med en desimal (eksempel 4,7 kg) 

- Fødselshjelp Obligatorisk Frivillig 
Registreres på det enkelte lammet,  

ikke på søya 

- Spenestørrelse Obligatorisk Frivillig  

- Jurform og 

speneplassering 
Obligatorisk Frivillig Prosjekt: Registreringene ikke fastlagt enda 

- Ekstraspener Obligatorisk Frivillig 
Prosjekt. Alle førsteårssøyer, 

registrert før påsett og ved lamming 

Lammet om våren    

- Vårvekt Obligatorisk Frivillig 

Registreringsbesetninger som har et 

driftsopplegg som gjør det umulig å oppfylle 

kravet til registrering av vårvekt, kan søke 

avlssjefen om dispensasjon. 

- Fravendt dato Obligatorisk Obligatorisk Tatt fra mor før slipp på sommerbeite 

Lammet om høsten    
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- Høstvekt Obligatorisk Obligatorisk Så snart dyra er sanket 

- Slaktevekt, klassifisering Obligatorisk Obligatorisk  

Søya om vinteren    

- Søyevekt Obligatorisk Frivillig 
Minst 1 gang i året, midt i drektigheten. 

Alle søyer, også påsett-lammene. 

- Eksteriørmål Obligatorisk Frivillig Prosjekt: Bekkenutformingen. 

Utrangerte søyer    

- Utrangeringsårsak Obligatorisk Obligatorisk  

Helse/sjukdom    

- Mastitt Obligatorisk Obligatorisk  

- Andre sjukdommer Obligatorisk Obligatorisk  

Hvis saueholderen mangler en opplysning, skal den settes til blank eller vet ikke. Kravet til obligatoriske 

registreringer er oppfylt hvis minst 90 % av dyra har blitt registrert for den aktuelle egenskapen. 

 

Vi tipper ikke, og vi anslår ikke. Dette er avgjørende viktig skal vi ha best mulig kvalitet i avlsarbeidet vårt. 

 
I sak 3.2/2022 vedtok Avlsrådet følgende om godtgjøring for registreringsarbeidet. 

Registreringsbesetningene får tilbud om gratis gentesting av  

• De 50 % beste søyene på O-indeks i årgangene 2019, 2020 og 2021. Avlsavdelingen fikk 
fullmakt til å bestemme om det skulle være de 50 % beste innen hver årgang, eller om det 
skulle være de 50 % beste på tvers av årgangene. 

• 0,2 søyelam per lamming i 2022. 
 
Utvalget av søyer til gentesting endte opp med å være 50 % beste innen hver av årgangene 2019, 
2020 og 2021. Vi valgte å prioritere gentesting for referansepopulasjonen framfor seleksjon av 
elitesøyer i egen besetning, og da vil søyer med 2 og 3 lamminger være mer informative enn søyer 
med 1 lamming. 
 
Avtalen om å bli registreringsbesetning var klar for utsending midt i prosessen med å lage 
avlsbudsjettet for 2022. Budsjettet viste et så stort underskudd at vi umiddelbart måtte sette inn 
sparetiltak.  
 
Avlssjefen tok derfor en «sjefsavgjørelse» og satte ned godtgjøringen for gentesting av søyer til 
halvparten av de utvalgte søyene. Dette reduserte underskuddet med over 1 million kroner. 
 
Med redusert godtgjøring fikk registreringsbesetningen selv velge hvilke søyer den ville genteste blant 
de utvalgte 50 % beste innen de 3 årgangene, og det har nok ført til en større andel 2021-søyer enn 
planlagt. 
 
Avtalen opprettholder tilbudet om gentesting av 0,2 søyelam per lamming i 2022. 
 
Avtalen gjelder for 2022. Det vil være mulig å trekke seg etter ett år uten at det utløser «straffetiltak». 
 

Vedtak: 
Informasjonen om avtalen for 2022 tas til orientering. 
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13.2 God oppslutning 
 
Status 1. april for oppslutningen om det nye tiltaket: 

• Tilbud om å delta:  192 

• Takket JA til å delta: 179 

• Ikke svart:      3 

• Takket NEI til å delta:   10 
 

Oppslutningen om å være registreringsbesetning er god, og vi har en flott gjeng på ca 180 besetninger 
å samarbeide med framover. Det er oppløftende! 
 
Noen besetninger vil antakelig falle fra før vi går inn i 2023, og det tåler vi godt. 
 
Samtidig bør vi ha et åpent system slik at besetninger som ikke ble med i første omgang, kan bli med 
seinere. 
 
Besetninger som ønsker å bli tatt opp som registreringsbesetning, må være innstilt på å vise at 
de oppfyller alle krav til registreringer, seminbruk osv, før de blir tatt opp. De kan heller ikke 
regne med å få dekket prøvetaking av søyene, men må klare seg med «lammekvoten» som alle 
registreringsbesetninger får. 
 

Vedtak: 
Informasjonen om oppslutningen i 2022 og administrasjonens tanker om opptak av nye besetninger 
tas til orientering. Betingelsene for å bli tatt opp som registreringsbesetning i 2023 bør vedtas på 
junimøtet 2022. 

13.3 Kostnad med registreringsbesetningene i 2022 og 2023 
De ca 180 registreringsbesetningene har drøyt 20.000 søyer som vil lamme våren 2022. Dette er det 
dobbelte av antall besetninger som vi tenkte å ha med som registreringsbesetning, og det må av 
økonomiske årsaker få konsekvenser for hvor mange dyr den enkelte får genteste gratis. 
 
Vi budsjetterer med følgende kostnader til registreringsbesetningene i 2022: 
 

• 3500 søyer * 300 kr =  1,050 mill kroner 

• 4100 lam * 300 kr =  1,230 mill kroner 

• Sum   2,280 mill kroner 
 
Dette har vi forpliktet oss til gjennom avtalen vi har inngått med registreringsbesetningene. 
 
I 2023 er planen foreløpig å gi gratis gentest av 0,2 søyelam per lamming i flokken, samme kvote som 
i 2022. 
 
Hvis vi har et stabilt omfang av registreringsbesetninger framover, blir kostnaden i 2023 drøyt 1,2 
millioner kroner. 
 

Vedtak: 
Informasjonen om budsjetterte kostnader for 2022 og 2023 tas til orientering. 
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13.4 Nye registreringer høsten 2022? 

13.4.1 Ekstraspener 
Se sak 12/2022. Skal det bli en oppgave for registreringsbesetningene å telle spener på 
søyelammene? 
 
Bør ses i sammenheng med neste punkt, jur- og speneform. 
 
Fra debatten. 

• Per Johan L.: 
Bruksbesetninger etterspør speneantall. Man bør registrere ekstraspener, det er en enkel 
registrering. Bør få registrert i Sauekontrollen ved lamming på alle lam, for man kan se det på 
de aller fleste ved lamming.  

• Jon Roar G.:  
Det er har stor betydning om søya har et ekstra par med spener med melk i, eller den bare har 
2 ekstra «knopper». Det bør en gradering til når man teller, både størrelse og 
plassering/avstand fra hovedspenene. 

• Mina S.K.:  
Sauekontrollen vil ikke kunne ha et ferdig registreringssystem for ekstraspener før inn mot 
lamming våren 2023. 

 
Vi startet med en avstemning om vi skal starte å telle ekstraspener. Resultatet ble: 

• For:  8 stemmer (Sven, Gunnar, Per Johan, Else, Jon Roar, Hilde, Glenn Peter, Finn) 

• Mot: 3 stemmer (Peder, Tom Idar, Atle) 
 
Deretter tok vi stilling til når vi skal komme i gang. Ingen ønsket å starte i 2022. De 8 som stemte for at 
vi skulle starte med registrering av ekstraspener, ønsket oppstart våren 2023. 
 
Hvordan vi skal telle spenene (bare et antall eller mer detaljert informasjon) må vi ta stilling til i løpet 
av høsten 2022. 
 

Vedtak: 
Registreringsbesetningene skal i gang med registrering av ekstraspener i 2023. 
 

13.4.2 Jur- og speneform 
God jur- og speneform er viktige egenskaper hos ei funksjonell søye. Vi har så langt ikke funnet fram 
til en hensiktsmessig måte å registrere dette på. 
 
Avlsrådet mente at det er viktig å prøve å finne gode, mest mulig objektive måter å beskrive juret på 
før vi starter registreringene. 
 
Sven R. talte varmt for at vi burde holde nær kontakt med Geno som prøver å utvikle bildetaking og 
bildeanalyse for å registrere jur- og speneform og speneplassering, eventuelt bli med i et 
forskningsprosjekt sammen med dem. 
 
Avlssjefen lovte å følge med på hva andre får til av teknologiske hjelpemidler, men ønsket ikke å være 
i front av teknologiutviklingen. Det mye billigere å ta i bruk teknologi etter at andre har utviklet den, enn 
å bidra til utvikling gjennom egen FoU. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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13.4.3 Kryss/bekkenmåling 
Saueholdets mantra er «Langt, bredt, hellende kryss». Det bidrar til lettere lamminger. 
 
Vi bedømmer krysset ved kåring av værer som et element i poenget for bruksegenskaper. Ut over det 
finnes det ikke noe landsomfattende avlstiltak som skal bidra til lette lamminger. 
 
Vi har veteraner i saueholdet som har stor tro på nytten av å avle for en funksjonelt bekken, for 
eksempel John Olav Husabø (tidligere Nortura, nå saueholder i Sogndal) og Sigbjørn Grøthe 
(saueholder og leder av Ål værring). Lammingsproblemene er markant færre i deres besetninger etter 
å ha selektert for god bekkenform i noen få år. 
 
Avlsavdelingen deltok i mars på et fjøsmøte i Ål-ringen. Der fikk vi demonstrert hvordan John Olav 
måler lengde, bredde og helning på krysset. Målingene ble foretatt med prototypen på et spesiallaget 
verktøy. 
 
Avlsavdelingen mener vi bør starte et prosjekt der vi får objektive mål på bekkenet på flere tusen 
søyer, slik at vi kan beregne sammenheng mellom bekkenform og lette lamminger. Men det forutsetter 
at vi får laget et verktøy som kan brukes av den enkelte saueholderen, og at kostnaden på verktøyet 
ikke blir for høy. 
 

Vedtak: 
Avlsavdelingen får i oppgave å få laget et måleinstrument som kan brukes av den enkelte 
saueholderen til å ta objektive mål av bekkenet på ei søye. Målet er å ha en prototype klar til høsten 
2022 slik at målingene kan starte i noen registreringsbesetninger i 2022. 

14 Gentesting av prøveværskandidatene i væreringene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Væreringene får drøyt 4 millioner kroner i tilskudd til avkomsgranskingen av prøveværer. Beløpet har 
vært holdt uendret i mange år. Antall granskede værer har gått ned med nesten 20 % på de siste 10 
årene, så utbetalingen per vær har økt. 
 
Gentestingen av prøveværene for å eliminere uønskede mutasjoner og for å avsløre feil farskap har 
vært gratis fra vi startet opp med det. Det har økt kostnadene i avlsarbeidet, men vi har aldri før ansett 
dette som et tilskudd til væreringene. 

14.1 Økonomi ved gentestingen av prøveværskandidatene 2021  
I 2021 ble gentestingen av værlam i ringen gjennomført etter følgende ordning 

• NKS (Se sak 6.2/2021) 
o Ringen velger selv hvor mange kandidater som gentestes, fra 1,5 til 5 ganger antall 

prøveværer 
o Ringen faktureres for alle gentestene av prøveværskandidatene 

▪ Faktura er ikke sendt ut. Planen er å trekke kostnaden fra på 
granskingstilskuddet som skal utbetales første halvår 2022. 

o NSG gir et ekstra tilskudd per avkomsgranska vær som kvalifiserer for 
granskingstilskudd  

▪ For 2021-årgangen (beregnes etter 2022-H5): 600 kr per vær 

• Spæl (Se sak 7/2021) 
o NSG betaler for alle gentestene av prøveværskandidatene 
o Gratiskvoten er inntil 1,5 ganger antall prøveværer 

• Sjeviot (Se sak 7/2021) 
o NSG betaler for alle gentestene av prøveværskandidatene 
o Gratiskvoten er inntil 1,5 ganger antall prøveværer 

▪ Kvoten har ikke vært benyttet fullt ut (ca 1,2-gangen), da sjeviot kun har grunn 
til å bekymre seg om feil farskap 
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▪ Gult fett og myostatinmutasjonen ser nå ut til å være borte fra populasjonen. 

• Pelssau (Se sak 7/2021) 
o NSG betaler for alle gentestene av prøveværskandidatene 
o Gratiskvoten er inntil 1,5 ganger antall prøveværer 

▪ Kvoten har ikke vært benyttet fullt ut (ca 1,2-gangen), da pelssau kun har 
grunn til å bekymre seg om feil farskap.  

▪ Pelssau har aldri hatt problemer med noen av de uønskede mutasjonene. 

14.2 Økonomi ved gentestingen av prøveværskandidatene 2022 
Vi må, som sagt flere ganger tidligere, kutte kostnader eller øke inntektene i det sentrale 
avlsbudsjettet. Væreringene kan ikke lenger skånes slik vi har gjort det inntil nå. 
 
Avlssjefen vil fremme følgende forslag for styret i NSG til innsparing på det sentrale avlsbudsjettet: 
 
Fra og med 2022 må ringene og/eller ringmedlemmene bekoste gentestingen av 
prøveværskandidatene (alle 4 rasene, ikke bare NKS). 
 
Faktura vil bli basert på innsendte GS-merker til BioBank. Hvis den innsendte prøven feiler og ikke gir 
svar på farskap og mutasjoner, vil ny test av dyret være gratis. 
 
Tiltaket vil bedre det sentrale avlsbudsjettet med ca 1,0 mill kroner sammenlignet med 2021. 
 
Avlsrådet må legge inn dette som en forutsetning i den videre diskusjonen. 

14.3 Krav til gentesting av prøveværene som skal ha granskingstilskudd 
Vi bør fortsatt ha som krav om at en prøvevær må ha en godkjent gentest som dokumenterer riktig far 
og ingen uønskede mutasjoner for å kvalifisere for granskingstilskudd.  
 
Ringen velger selv hvor mange prøveværskandidater den vil genteste. Tar ringen sjansen på å 
genteste kun værene som faktisk blir satt inn som prøvevær, risikerer den å miste 
granskingstilskuddet på en eller flere pga feil farskap eller uønskede mutasjoner. 
 
Ved beregning av granskingstilskudd har vi også minstekrav til indeks ved siste indekskjøring (H5) i 
året som prøveværen settes inn til avkomsgransking.  

• For NKS (genomiske avlsverdier) vil gentesten av dyret selv kunne gi stor endring i indeksen 
første gang gentesten inkluderes i beregningene. 

• For spæl, sjeviot og pelssau (tradisjonelle avlsverdier) vil feil far på beregningstidspunktet ha 
stor betydning for indeksen for dyret 

 
Krever vi at resultat av gentesten skal være tatt hensyn til ved årets siste indekskjøring, blir dette 
bestemmende for når gentesten må tas om høsten. 
 
Krav til når gentesten må foreligge for å kvalifisere for granskingstilskudd, besluttes på junimøtet i 
Avlsrådet i forbindelse med fastsetting av «Detaljert regelverk for væreringene/avlsbesetningene».  

14.4 Praktisk gjennomføring av gentestingen 2022 
I 2021 oppfordret vi NKS-ringene til å genteste en del av prøveværskandidatene på våren, før slipp på 
utmarksbeite. Samtidig måtte de ha igjen noen gentester til etter sanking og omkring kåring, for det vil 
alltid dukke opp nye kandidater som «gikk under radaren» om våren. De fleste jeg har snakket med, 
synes det er vanskelig å plukke ut hovedtyngden av prøveværskandidatene om våren. 
 
 Jo færre gentester ringen har tenkt å ta i forhold til innsatte prøveværer, jo vanskeligere er det å finne 
kandidatene om våren. Ringene som ønsker å ligge ned mot 1.2-1,5 ganger innsettet, regner jeg med 
vil forsøke å ta alle prøvene om høsten. Utfordringen er da tida som går med fra gentestingen til svaret 
foreligger og prøveværskandidaten har fått beregnet en genomisk indeks ut fra egen gentest. 
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Vi må regne med at hele prosessen tar 8 uker, i aller beste fall ned mot 6 uker. Ringene som har sein 
kåring eller relativt tidlig paringsstart, vil slite med å få svaret i tide til det endelige utvalget av 
prøveværer må gjøres. Jeg har ingen forslag til løsning på dette problemet. 
 
Ringene har organisert arbeidet med å finne kandidatene og ta gentestene på ulike måter. Noen 
ringer bruker én person til å ta alle prøvene, registrerer dem på webben og sende dem inn samlet, 
med korrekt følgeskjema. Andre distribuerer merkene ut til den enkelte besetning som så tar prøvene 
og sender dem inn selv.  
 
I 2021 måtte knytningen av merkene på webben gjøres av en som har rettigheter som tillitsvalgt i 
ringen (leder, kontaktperson, avdelingsleder og sekretær). Det var mange konvolutter med gentester 
som ble sendt inn uten det nødvendige følgeskjemaet, og alt for ofte uten at merkene var registrert i 
databasen. Slikt resulterer i ekstraarbeid for BioBank og avlsavdelingen. 
 
Vi må prøve å finne en smidigere løsning i 2022, der ringmedlemmet som tar prøven kan registrere 
det i databasen og få ut et korrekt følgeskjema. Vi må også tenke på hvordan avlsavdelingen skal 
fakturere for gentestene. Det er ikke aktuelt å fakturere dem manuelt, så vi må lage en automatisert 
løsning som ligner på det vi gjør for semin eller kåring. 
 
Det bør også være mulig for et ringmedlem å genteste værlam som ringen ikke vil betale for, for 
eksempel alle lam som han ønsker å kåre, et lam med usikkert farskap osv. Vi har allerede åpnet for 
betalt gentesting av søyer/søyelam, så datasystemene er på plass. 
 
Følgende to forslag ble diskutert: 

1. Ringen får faktura på alle gentestede værlam hos ringmedlemmene. 
a. Ringen må informere det enkelte medlem om hvor stor gentestingskvoten er, og helst 

også oppgi hvilke værlam som ønskes gentestet. 
b. Hvis noen medlemmer gentester værlam som ringen ikke vil dekke kostnadene for, 

må ringen fakturere medlemmet for disse. 
2. Ringmedlemmet får faktura på alle gentestede dyr fra hans besetning (begge kjønn) 

a. Medlemmet fakturerer ringen for gentestene værlam som ringen vil betale for. 
 
Alternativ 2 er det mest fleksible, der det enkelt ringmedlem selv kan avgjøre hvor mye penger han vil 
bruke på gentesting, uavhengig av hvor mye ringen satser på å bruke på gentesting. Ringmedlemmet 
kan også selv avgjøre om gentestene tas på våren, på høsten eller en kombinasjon. 
 
Avstemning mellom disse to alternativene for fakturering av værlam i væreringene ga følgende 
resultat: 

• Faktura til ringen:  7 stemmer (Sven, Per Johan, Else, Jon Roar, Tom Idar, Atle, Hilde) 

• Faktura til medlemmet:  2 stemmer (Peder, Glenn Peter) 

• Blank:   2 stemmer (Finn, Gunnar) 
 
Når det var klart at ringen skal få fakturaen, diskuterte vi så hvem som skal kunne registrere GS-
merkene på webben og skrive ut følgeskjema som må sendes med prøvene. Skal det fortsatt være 
forbeholdt tillitsvalgte i ringen, eller skal vi åpne for at det enkelte medlemmet også kan skrive ut 
følgeskjema for egne dyr og sende inn prøvene uten at ringen er involvert? 
 
Avlsrådet mente enstemmig at vi bør gjøre det mer fleksibelt, slik at både ringen og det enkelte 
medlemmet kan knytte merkene på webben, skrive ut følgeskjema og sende inn prøvene. 
 
Ringen må ha tett kontakt med ringmedlemmene for å få dem til å ta prøver i rett tid av værlammene 
som ringen ønsker skal gentestes. 
 
Kostnadene med ett GS-merke er ca 20 kr og utgjør bare en liten andel av den totale 
gentestkostnaden på 300 kr. Atle Moen ønsket at ringen kunne ta mange gentester om våren og legge 
dem på lager (svalt, må ikke fryses) inntil det var klart at de prøvetatte lammene fortsatt var aktuelle 
som prøveværskandidater (avvente S1-indeksen i slutten av juli). Dette vil redusere ringens kostnader 
med gentesting, da det ikke blir brukt penger på værlam som ikke lenger er aktuelle. 
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Hvis prøvene blir sendt inn i starten av august kan ringen regne med å få svar på prøvene i slutten av 
september, i tide til kåring i de fleste områdene, og i alle fall i tide før endelig innsett av prøveværene. 
 
Avlssjefen stilte seg positiv til et slikt opplegg så lenge det ikke «tar helt av» og antall bestilt og brukte 
merker blir langt høyere enn antall innsendte merker. 

14.5 Vedtak 
• Avlsrådet tar til orientering at væreringene/medlemmene fra og med 2022 må regne med å 

betale for alle innsendte genprøver av værlammene av rasen som ringen avkomsgransker. 

• Faktura for innsendte genprøver skal gå til ringen, ikke til det enkelte medlemmet. 
o Hvis et medlem tar genprøve av et værlam som ringen ikke er interessert i, må ringen 

viderefakturere kostnaden med gentestingen. 

• Ringen bestemmer selv hvor mange værlam som skal gentestes. 
o Ringen bestiller merkene, og kan få sendt merker og returkonvolutt direkte til det 

enkelte medlemmet hvis det er mest praktisk. 
o Både ringens tillitsvalgte og det enkelte medlemmet kan registrere genprøvene på 

webben, skrive ut følgeskjema og sende inn prøvene til BioBank. 

• Kravene til gentesting for å få avkomsgranskingstilskudd besluttes på junimøtet 2022. 

15 Gentesting i besetninger som ikke er med i værering 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Denne saken ble grundig utredet og diskutert i Avlsrådet i juni 2021, sak 24/2022. Vi anbefaler at du 
leser referatet som du finner på www.saueavl.nsg.no > Sau > Saueavl > Avlsrådet for saueavl 
Vedtaket i saken ble: 

Besetninger utenom væreringene kan genteste sauene sine på følgende vilkår  
(alle raser, både værer og søyer): 

• Besetningen må være medlem i NSG 

• Besetningen må være medlem av Sauekontrollen 

• Dyra som skal gentestes må være registrert i Sauekontrollen 

• Besetningen kan ikke ha tatt inn livdyr av noen rase de siste 18 månedene. 
Gener utenfra skal hentes inn med semin eller embryo. 

• Pris for gentesting 
o Oppstartsavgift for å bli registrert som bruksbesetning som gentester dyra sine:  

1000 kr 
o Per innsendt genprøve: 500 kr 

• Tilbudet gis fra januar 2022 
 
Styret i NSG har også behandlet saken, og bekreftet vedtaket som ble gjort i Avlsrådet. 
 
Punktet om å ikke å ta inn livdyr utenfra siste 18 måneder er med for å gi like vilkår for ringmedlemmer 
og ikke-medlemmer når det gjelder smittebeskyttelse. 
 
Det er ingen besetninger utenom ringsystemet som har gått inn på denne avtalen. De NKS-
besetningene vi har snakket med etter at vedtaket ble gjort, sier at fordelen med gentesting ikke 
oppveier ulempen med at de ikke lenger kan kjøpe avkomsgranska værer fra ringene i fylket. 
 
Slik vedtaket er utformet, gjelder den alle raser, ikke bare rasene som inngår i ring  
(NKS, kvit og farga spæl, sjeviot og pelssau). Da vi diskuterte saken hadde vi stort sett NKS i tankene, 
og vi tenkte ikke på alle raser som har et behov for å kunne genteste dyr. Vedtaket har derfor fått en 
litt uheldig utforming, og det er bakgrunnen for at jeg tar opp igjen saken på nytt. 
 
Vi har for eksempel bevaringsverdige raser (grå trønder, rygja, steigar og gammalnorsk spælsau) som 
har deltatt i et prosjekt med kartlegging av uønskede mutasjoner, og som ønsker å fortsette denne 

http://www.saueavl.nsg.no/
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kartleggingen etter at prosjektet nå er avsluttet. Slike besetninger kjøper inn værer utenfra nesten 
hvert eneste år, og kan dermed ikke genteste dyr med det gjeldende vedtaket. 
 
Jeg mener prinsipielt at vi bør legge til rette for at alle som ønsker å genteste dyra sine av en 
eller annen grunn, får mulighet for det, så lenge de er NSG-medlemmer og medlemmer av 
Sauekontrollen. Og så må vi sikre oss at alle betaler det gentestingen reelt koster, inkludert 
dataløsningene og ikke minst arbeidet som legges ned i avlsavdelingen i NSG. Og så bør vi ha et 
ekstra krav til smittebeskyttelsene for rasene som beregner genomiske avlsverdier slik at 
konkurransen om salg av livdyr mellom ringer/ringmedlemmer og bruksbesetninger blir rettferdig. 
 
Kravet om å ikke ta inn livdyr utenfra vil da gjelde først og fremst NKS (rasekode 10).  
 
Vi bør allerede nå ta høyde for at vi mest sannsynlig får genomisk seleksjon på kvit og farga spælsau 
(rasekode 4 og 21) fra 2023, og drøfte om spæl skal inkluderes i kravet om ikke å ha tatt inn dyr 
utenfra siste 18 måneder. 
 
Kvit spæl kåra 850 værlam høsten 2021, og 65 % av dem var født i en ringbesetning. Farga spæl kåra 
543 værlam, der 22 % av dem var født i ring. 
 
På farga spæl er livdyrtilbudet mye større fra besetninger utenfor ring enn innenfor ring, og 
spælringene som har noe farga spæl dekker langt fra hele landet med «kortreiste værer» fra samme 
fylke. Vi har heller ikke fullgod dekning med spælringer med kvit spæl i alle fylker. 
 

Det er ikke hensiktsmessig å ha forskjellige krav til kvit og farga spæl.  
 
Jeg foreslår å la bruksbesetninger som ønsker det, genteste kvit og farga spæl uten samme krav til 
smittebeskyttelse som ringmedlemmene har. Avlsrådet stemte over dette forslaget.  

• Ikke spesielle krav til smittebeskyttelse: 9 stemmer 
(Sven, Gunnar, Per Johan, Else, Tom Idar, Jon Roar, Hilde, Glen Peter, Finn) 

• Samme krav til smittebeskyttelse som spælringene: 2 stemmer 
(Peder, Atle) 
 

Vedtak: 
NSG tilbyr gentesting av sau på følgende vilkår: 

• Besetningen må være medlem i NSG 

• Besetningen må være medlem av Sauekontrollen 

• Dyra som skal gentestes, må være registrert i Sauekontrollen 

• Gentesting av dyr av rasen NKS (rasekode 10, både søyer og værer) fordrer at besetningen 
har overholdt de samme smittebeskyttelsesreglene som gjelder for 
væreringene/væreringsmedlemmene som avkomsgransker NKS 

o Bruksbesetninger som ønsker å genteste NKS, må bekrefte at smittevernreglene er 
overholdt når de registrerer seg for gentestingen. 

o Reglene gjelder hele flokken (alle raser, ikke bare NKS).  
o Kontroll/oppfølgingen av kravene er tillitsbasert. 

• All kommunikasjon mellom besetningen og NSG (bestilling av merker, registrering av 
gentestede dyr, rapportering av resultater osv.) går via selvbetjeningsløsninger på web der 
brukeren logger seg inn selv med sitt eget produsentnummer. 

• Pris for gentesting 
o Væreringsmedlem som gentester søyer av rasen som medlemmet er med i ring på  

(gentesting av værene går gjennom ringen) 
▪ Årsavgift:        0 kr 
▪ Per innsendt genprøve:  300 kr 

o Væreringsmedlem som gentester raser som medlemmet ikke er med i ring på  
(smittebeskyttelsesreglene gjelder alle raser/hele flokken) 

▪ Årsavgift:        0 kr 
▪ Per innsendt genprøve:  500 kr 

o Bruksbesetning 
▪ Årsavgift:    1000 kr 
▪ Per innsendt genprøve:    500 kr 
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16 NKS-seminværer inn som 1,5 år gamle 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Genomisk seleksjon gir bedre sikkerhet på beregnede avlsverdier (indekser). Økningen i sikkerhet 
betyr mest når dyra er unge, før de selv blir foreldre. Hos de unge dyra gir de genomiske avlsverdiene 
relativt større økning i sikkerhet for egenskapene som registreres på slaktede avkom eller i forbindelse 
med lamming enn for egenskapene som registreres på dyret selv før det blir avlsdyr (fødselsvekt, 
vårvekt og høstvekt). 
 
Vi tar vanligvis inn NKS seminværene når de er 2,5 år gamle. I 2022 vil dette være 2020-årgangen, 
ispedd noen fra 2019. På utvalgstidspunket, i slutten av juli, vil 2020-årgangen ha minst 20 slaktede 
avkom fra høsten 2021. Værene vil også være på tur med sin andre avkomsgruppe av lam der vi har 
fått med fødselsvekt og vårvekt på disse. De fleste av dem vil også ha 5-10 døtre (noen flere, andre 
færre) der vi har registrert spenestørrelse og vekter på lamma. 
 
På melkeproduserende dyr (ku og geit) utnytter man den økte sikkerheten for hunndyregenskapene 
på unge dyr til å ta hanndyra inn til semin og bruke dem som eliteokser/-bukker før de har en egen 
avkomsgruppe. Sikkerheten på en ung okse uten avkomsgruppe er mye dårligere enn sikkerheten på 
en eliteokse med over 200 døtre. Sikkerheten på en ung bukk er noe dårligere enn sikkerheten på en 
elitebukk med 5-10 døtre halvvegs ut i første laktasjon. 
 
Målet i avlsarbeidet er størst mulig avlsframgang per år, ikke per generasjon. Nedgangen i sikkerhet 
på unge seminokser/-bukker oppveies av redusert generasjonsintervall, og avlsframgangen øker 
vesentlig med yngre semindyr. 
 
Vi holder NKS i Norge på grunn av kjøtt- og ullproduksjonen. En vær som har en egen gentest og en 
slaktet avkomsgruppe på minst 20 slakt som 2,5-åring, har en god sikkerhet på egenskapene knyttet 
til kjøtt og ull. Søyeegenskapene er sterkt vektlagt i O-indeksen, men sikkerheten på dem er ikke så 
god, da dattergruppa er liten. 
 
Skal vi starte å ta inn NKS seminværer når de er 1,5 år gamle? Det vil øke avlsframgangen per år, 
men endringene i O-indeks fra inntaket til avkommet skal settes på ett år etter, vil bli større enn i dag. 
Noen vil gå opp da de var undervurdert ved inntaket, men de fleste vil gå ned i indeks fordi de er 
overvurdert ved inntaket. Vil seminbrukerne akseptere dette? 
 
Vi i avlsavdelingen har lyst til å prøve å ta inn noen værer født i 2021 i år. Vi vil prioritere sønner etter 
seminfedre som ikke har så høy indeks. Disse kan være indeksmessig gode nok som 1,5-åring, men 
året etter, når indeksnivået er justert ned 4 poeng, kommer de kanskje ikke inn til semin lenger. 
Tiltaket vi hjelpe oss å begrense innavlen, da flere seminværer enn i dag får minst én sønn på 
seminstasjonen. I tillegg vil vi vurdere sønner etter svært gode eliteværer i felt. 
 
Skal vi gjøre dette forsøket i 2022, ønsker vi å ta inn 10 1,5-åringer, alle etter forskjellige fedre. 
Samtidig vil vi øke totalt antall seminværer til rundt 30 NKS-værer, da vi vet at noen av de unge vil bli 
indeksmessig uaktuelle når de får en avkomsgruppe med slaktede lam i september/oktober. 
 

Vedtak: 
Avlsrådet støtter forslaget om å ta inn 1,5 år gamle NKS-værer i 2022 

- Antallet begrenses til maks 10 
- Værene skal ha forskjellige fedre 
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17 Spenestørrelse – klar for vektlegging i O-indeksen 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Her er beskrivelsen av hvordan spenestørrelse skal registreres. 

 
 
Datainnsamlingen startet i 2016. Fra starten av har det vært obligatorisk for et væreringsmedlem å 
registrere spenestørrelse.  

- For sjeviot ble dette endret fra obligatorisk til frivillig i 2021. 
- For NKS er det obligatorisk i registeringsbesetningene, mens det ble gjort til en frivillig 

registrering i de andre ringbesetningene i 2022. 
- For spæl er registreringen obligatorisk i 2022. 
- For pelssau er registreringen obligatorisk i 2022. 

 
Vi startet å beregne avlsverdi (indeks) for spenestørrelse i 2021. Høy indeks betyr små spener. 
Spenestørrelse behandles som en optimumsegenskap, da spenene kan være både for små og for 
store for lammene. 
 
Vi setter følgende krav til registrerte data for å inkludere dem i indeksberegningene: Datavasken 
foretas innen hvert enkelt registreringsår innen rasegruppa (NKS, spæl osv) innen den enkelte 
besetningen 

- Besetningen må ha minst 10 registreringer 
- Minst 50 % av søyene som lamma må være bedømt 
- Spenestørrelse «middels» (kode 2) må være brukt på minst 30 % og ikke mer enn 95 % av 

registreringene 
- Arbeidet med å registrere er bortkastet hvis det ikke er noen variasjon mellom dyr 

 
De tre figurene nedenfor viser oppslutning og godkjente spenedømmingsdata i væreringene for de 
siste 3 årene (2019-2021) hos henholdsvis NKS, spælsau (SP) og pelssau (PE). 
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Vi la ikke vekt på spenestørrelsesindeksen i O-indeksen i 2021, og vedtatt optimum på 120 for NKS, 
spæl og pelssau hadde derfor ingen praktisk betydning i 2021. 
 
Vi ønsker nå å legge vekt på spenestørrelse i O-indeksen, og må derfor bestemme optimum og 
vektlegging. 
 
For NKS var det et snaut flertall i Avlsrådet som ikke syntes det er behov for å avle mot mindre 
spener. Analyser av speneindeksen viste at gjennomsnittet ligger rundt 110, og Avlsrådet bestemte 
derfor at 110 er et høvelig optimum. 
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For spæl var det enighet om at det er behov for å avle mot litt mindre spener, og optimum ble derfor 
lagt på 120. 
 
Avlsavdelingen har fått i oppgave å se nærmere på hvor dagens indeksmiddel ligger for alle 
egenskapene som behandles som optimumsegenskaper, og vil legge fram oppdatert informasjon også 
om spenestørrelse. 
 
En vektlegging av spenestørrelse i O-indeksen på 3 % fikk tilslutning. 
 
Vektlegging og optimum for NKS og spælsau ble utsatt (se sak 24/2022) og skal behandles i et eget 
Avlsrådsmøte den 28. april, etter at det har vært ute til høring i ringene. Det endelige vedtaket for 
spenestørrelse utsettes til dette møtet. 

18 Holdbarhet og mastitt 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
En holdbar sau er ønskelig både fra dyrets og produsentens side. Aldersfordeling og utrangering/tap 
varierer noe fra år til år. Nedenfor viser diagrammet aldersfordelingen for besetninger som var i NKS-
ring i mars 2022.  
 
Ved å sammenlikne antallet søyer i 2020 med antallet i 2021 per årgang, f.eks. åring i 2020 med 
toåring i 2021, ser vi hvor mange som har gått ut. Risikoen for å gå ut øker jamt fram til 5 års alder, 
etter det øker risikoen vesentlig.   
 

 
 
Det er stor sesongvariasjon i slakting og tap av søyer gjennom året (se figuren nedenfor). Det er en 
liten slaktetopp i mars, mens det er slakting i høstmånedene som dominerer. Tap av søyer skjer 
hovedsakelig i forbindelse med lamming og på beite. Av søyene som ble slakta i mars som hadde 
oppgitt årsak, var ca halvparten ikke drektig og drøyt hver femte søye hadde årsak forbundet med 
forrige produksjonsår (skade på jur/spene, mastitt, høy alder og feil beiteatferd). 
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Tidlig utrangering gir størst økonomisk tap. Avlsmessig er det en fordel om informasjon om 
egenskapen er tilgjengelig tidlig i dyrets liv slik at det kan påvirke seleksjon av avlsdyr. Jeg har regnet 
på holdbarhet tidlig i søyenes liv ved å se på: 
 

1. om søyer som lammet som åring også lammet som toåring 

2. om søyer som lammet som åring også lammet som både to- og treåring 

Jeg brukte en farmodell i analysen, fordi det for søyene er en binomisk egenskap (ja/nei). Dessverre 
var det svært lav arvbarhet (2-3 %) for begge disse egenskapene både når jeg regnet på dem hver for 
seg eller sammen som en bivariat modell. Gjentaksmodellen fungerte ikke (null genetisk variasjon). Da 
jeg prøvde tilsvarende analyse for spæl, var arvbarheten enda lavere som enkeltegenskaper og 
gjentaksmodellen fungerte heller ikke her. 
 
Vi vet at mastitt og skade på jur og spener er vanlige grunner til utrangering, og at de to egenskapene 
delvis henger sammen fenotypisk. Jeg regnet derfor på samleegenskapen mastitt og skade på jur og 
spener for 

1. søyer som lammet som åring 

2. søyer som lammet både som åring og toåring 

For NKS var arvbarheten enda lavere for disse egenskapene enn for egenskapen holdbarhet.  
 
For spæl var arvbarheten rett og slett null. 
 
Med en arvbarhet nær null og data som foreligger etter at seleksjonen er gjort, er det lite håp om å få 
avlsmessig framgang for disse egenskapene med denne framgangsmåten.  
 
Jeg fant at det var forskjell på hvor stor andel som fikk mastitt eller skade på jur/spener mellom 
dattergruppene. Om dette skyldes tilfeldigheter eller om det skyldes genetikk er ikke godt å si. Vi tror 
at variasjon i immunforsvaret og utforming av jur og spener kan ha sammenheng med mastitt og 
skade på jur/spener og tenker å jobbe videre med det. Det er fortsatt viktig at utrangeringsårsak blir 
registrert. 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
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19 Søyevekt 
 
Saksbehandlere: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Avlsavdelingen har lenge ment at vi må ta hensyn til egenskapen voksenvekt (søyevekt) på søya i 
avlsarbeidet.  
 
Vi har også ønsket oss at vektene blir tatt på nyåret, omtrent midt i drektigheten, og ikke tidlig om 
høsten i forbindelse med sanking.  
 
Midt i drektigheten vil det trolig være mindre variasjon i holdet på søyene enn rett etter at lammene er 
tatt fra. En større del av variasjonen i vekt vil dermed skyldes søyenes «genetiske størrelse», og 
arvegraden blir høyere. Jo høyere arvegraden er, jo mer presis seleksjon kan vi gjøre for egenskapen. 
 
Avlsrådet og væreringene har i mange år vært «lunkne» til å veie søyer. Begrunnelsene har vært flere: 

- Søyevektene ser ikke ut til å øke over tid 
- Nytteverdien står ikke i stil med arbeidet med å veie søyer 
- Veiing om høsten må være godt nok, da det forenkler arbeidet 

 
Nå har saken løsnet, da veiing av søyene har blitt en obligatorisk registrering i 
registreringsbesetningene. 
 
Målet: Et rasktvoksende lam som ikke blir så stor som voksen 
Ønskedrømmen er å finne dyr som vokser fort fram til de er et halvt år, og så flater vekstkurven raskt 
ut slik at de ikke blir så store som voksne søyer.  
 
Den arvelige sammenhengen (den genetiske korrelasjonen) mellom høstvekt og voksenvekt er 
antakelig høy, så vi forventer ikke å finne så mange med en avvikende vekstkurve. 
 
Den genetiske utviklingen i voksenvekt på søyene må derfor styres med vektlegging på egenskapen 
som premierer de lette søyene (små søyer = høy indeks). Jo mer vekt vi legger på voksenvekta, jo 
mer vil det bremse avlsframgangen for slaktevekt (tilvekst fram til slakting som lam). 
 
Veiing i registreringsbesetningene 
I 2022 kom vi for seint i gang med veiingene, og søyene var høydrektige i mange besetninger da 
oppfordringen om å veie ble sendt ut. Registreringsbesetningene som ikke fikk veid i 1. kvartal 2022, 
er bedt om å veie ved sanking (september 2022) og i januar/februar 2023. På den måten vil vi få et 
godt datasett til å vurdere om veiing om høsten er godt nok. 
 
Fra 2023 og framover bør vi få inn over 20.000 søyevekter tatt i januar/februar fra 
registreringsbesetningene, og forhåpentligvis vil ringmedlemmer som ikke er registreringsbesetning 
også bidra med vekter. 
 
Vi starter med å veie alle søyene i flokken, fra påsettlammene til de aller eldste. Dermed får vi 
gjentatte veginger på den enkelte søya, og vi kan analysere vekstkurven fra høstveging som lam fram 
til søya er utvokst som 4-5 år gammel. 
 
Etter at vi har veid alle søyene i 2-3 år er det godt mulig at vi har lært så mye om vekstkurvene at vi 
kan redusere kravet om obligatorisk veiing til å gjelde de 3 yngste årgangene (snart ett år, to år og tre 
år). 
 
Hvor mange NKS-søyer har blitt veid? 
Antall søyevekter i væreringene med NKS, fordelt på år og veiemåned i årene 2010-2021 går fram av 
tabellen nedenfor. Antall hittil i år er også med. Vi ser at registreringsbesetningene har kommet i gang 
med veiingene. 
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I 2010 og 2011 er antall vekter størst i januar/februar. Forklaringen på det er at vi de to årene hadde 
en kampanje for å få ringbesetningene til å veie søyene midt i drektigheten. 
 
Fra 2012 og utover er september den dominerende veiemåneden. Vektene er antakelig tatt i 
sammenheng med sanking/høstveging av lammene. 
 
Datavask 
Søyevekter skiller seg ikke fra andre opplysninger i avlsarbeidet: Søppel inn → Søppel ut. 
 
Når vi henter ut søyevektene fra Sauekontrollen, finner vi mye «rart». Vi oppfordrer derfor alle 
om ikke å registrere andre søyevekter enn de som er reelt veide vekter. 
 
Har du anslått vekta, for eksempel fordi du har brukt lesestaven til å registrere at søya er sanket, så 
må disse vektene slettes fra kontrollen. 
 
Det er mye arbeid å slette ei og ei vekt. Vil du slette alle søyevekter for ett eller flere år, så ta kontakt 
med Sauekontrollen sentralt som kan gå rett i databasen og gjøre det for deg. 
 
Har du registrert søyevektene basert på reelle veiinger, så ta en sjekk på at de er sannsynlige. Ei 
søyevekt på 50 kg for ei to år gammel søye er biologisk mulig, men ikke særlig sannsynlig. Slett 
vektene som åpenbart er feilregistreringer. Du må ikke slette vekter som er innenfor den normale 
fenotypiske variasjonen, for da fjerner du en del av den genetiske variasjonen. 
 
Vi i avlsavdelingen har brukt mye tid og energi på datavasken av vektene tatt om høsten. 
Forventningen vår er at dataene er normalfordelte (klokkeformet fordeling) innen den enkelte 
besetning det enkelte året og den enkelte aldersårgangen. Har vi data fra 500 besetninger, veid de 
siste 4 årene og med 3 aldersgrupper, må vi inspisere 6000 normalfordelingskurver. Det sier seg selv 
at dette ikke lar seg gjøre som en manuell jobb. 
 
Vi har programmert en del datasjekker av søyevektene, og vi har inspisert en del fordelingskurver 
innen besetning. På dette grunnlaget har vi forkastet  

- Enkeltopplysninger 
- Enkeltår for enkeltbesetninger 
- Alle år for enkeltbesetninger 

 
Arvegrader og genetiske korrelasjoner 
På møtet la vi fram foreløpige beregninger av arvegraden for søyevekt basert på vekter tatt om 
høsten, og den genetiske korrelasjonen mellom søyevekt og høstvekt. 
 
Vi ønsker ikke å presentere disse i referatet, da vi vil forbedre datavasken og den genetiske modellen 
for beregningene. 
 

År Januar Februar Mars Apri l Mai Juni Jul i August September Oktober November Desember Sum

2010 81       4 916    330    -  90      306      181    150      1 523         1 060    898           32             9 567     

2011 1 002  2 336    482    33   84      325      4        89        1 874         1 348    665           199           8 441     

2012 965     429       89      -  70      320      15      277      2 091         870       640           136           5 902     

2013 435     550       47      -  53      340      5        302      2 259         616       288           179           5 074     

2014 134     455       -     1     86      482      19      366      2 894         1 120    787           97             6 441     

2015 175     287       -     -  113    1 128   117    605      3 872         1 115    1 049        102           8 563     

2016 563     158       118    64   370    1 138   27      705      5 461         2 487    1 316        121           12 528   

2017 420     154       246    106 581    1 670   43      861      7 102         3 282    282           8               14 755   

2018 387     454       102    -  473    1 525   255    1 691   8 351         3 405    2 021        280           18 944   

2019 1 356  791       76      -  1 082 1 967   234    1 736   8 801         3 265    1 629        173           21 110   

2020 577     678       308    -  323    2 650   245    2 066   8 022         4 368    1 149        221           20 607   

2021 815     203       153    71   808    2 511   474    2 033   7 858         3 243    1 029        387           19 585   

Sum 6 910  11 411  1 951 275 4 133 14 362 1 619 10 881 60 108       26 179  11 753      1 935        151 517 

2022 2 806  2 436    7 508 
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Vi ønsker å komme tilbake til de genetiske beregningene på møtet i Avlsrådet i juni. Da håper vi at vi 
også kan presentere beregninger som inkludere årets veiinger fra første kvartal 2022. 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. Søyevekt tas opp igjen i juni 2022. 

20 Avlsarbeidet for egenskapen fett 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
Avlsutvalget i Rogaland ved Per Johan Lyse har bedt om at følgende tas opp i Avlsrådet. 
 

Vi i avlsutvalget i Rogaland har drøftet slaktekvaliteten på lam, og da spesielt fett. Det ser ut til 
at det er en trend blant ringmedlemmene at en begynner å få for magre lam. Det er flere som 
har kommentert at de nå slakter lam med normale vekter, i fett klasse 1+, også i ren 1.klasse. 
Med gjerne et snitt på 2 til 2-. Dette fører til et økonomisk tap. Både for en taper kilo og klasse 
på å slakte så magre lam. Samt at flere slakteri har "smalnet" inn de beste prisgruppene. Så 
tapet for et for magert lam er nok minst like stort som tapet for et for fett lam. 

 
Ett til moment i saken er at vi kanskje skulle sett ett nytt mål for delindeksen Fett. Det er 
sannsynligvis ikke den beste økonomien i å tro at jo magrere en blir jo bedre er det. Kanskje 
egenskapen burde vært en optimumsegenskap? Samt at vi burde diskutert i Avlsrådet hvilken 
fettklasse som er optimal. 

 
Kvalitetsbetaling etter fettgruppe 
Det er et mål å kunne levere lam som ikke får fett-trekk, og ikke mister slakteriets høyeste 
kvalitetstillegg pga for lite eller for mye fett.  
 
Nortura (Gourmetlam) har intervallet 1+ til 3- for fettgruppe, mens Fatland (Elitelam Pluss) har 
intervallet 1+ til 3. De to slakteriene er altså enige om hva som er for magre lam til å være topp 
kvalitet. Fettgruppe 1 og 1- er for magert. I den fete enden av skalaen er det en liten forskjell mellom 
slakteriene. Nortura synes 3 er for fett til å få den beste betalingen, mens Fatland aksepterer 
fettgruppe 3. Ettersom Nortura er det største slakteriet, bør vi i avlsarbeidet sikte oss inn mot deres 
kvalitetskrav. 
 

Ønsket fettgruppe: Fra og med 1+ til og med 3-  

 
Hvis gjennomsnittet i flokken ligger mellom 2 og 2+, er dette er godt utgangspunkt for å få 
kvalitetstillegget på den største delen av flokken. 
 
Fordeling av fettgruppe for alle ringbesetningene i hele landet 
Vi har sett nærmere på fettgruppe for slaktede NKS-lam (rase 10). Datamaterialet er hentet fra 
ringkjøringen i 2021-H5. Årene vi har sett på er 2020 og 2021 med henholdsvis 92 006 og 89 649 
slakt godkjente for indeksberegningen.  
 
Kravene til å inkludere slaktene i indeksberegningene er: 

- Slaktedato mellom 1. august og 30 november 
- Slaktealder mellom 90 og 210 dager 
- Kopplam og fravendte lam inkluderes ikke 
- Høstvekt må være veid og registrert i Sauekontrollen for å inkludere slaktevekta 

 
Den prosentvise fordelingen av NKS-slakt på fettgruppe for hele landet ses i Figur 1. Det er litt 
variasjon mellom 2020 og 2021, men godt innenfor helt normale årsvariasjoner. 
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Figur 1. Prosentvis fordeling av de slaktede lammene i ring i hele landet per fettgruppe 
 
Hovedtyngden av slaktene ligger i 2 og 2+. Andelen i fettgruppe 1, og som dermed ikke oppnår beste 
kvalitetsklasse, er svært liten. Det er langt flere lam som er for feite til å få topp betaling (fettgruppe 3 
og oppover). 
 
Ut fra landstallene de siste 2 årene er det, etter vår mening, liten grunn til å bekymre seg over for 
magre lam. 
 
Fordeling av fettgruppe for alle ringbesetningene i Rogaland 
Spørsmålet om slaktekvalitet på lam kom fra Avlsutvalget i Rogaland. Vi har derfor laget en 
tilsvarende figur for den prosentvise fordeling av fettgruppe for de slaktede lammene fra 
ringbesetningene i Rogaland (Figur 2). I 2020 og i 2021 ble det slaktet henholdsvis 12.792 og 12.409 
lam i Rogaland.  
 
Lammene i Rogaland var feitere i 2021 sammenlignet med 2020, med større andel i fettgruppe 2+ og 
oppover. Var beitesommeren 2021 bedre enn beitesommeren 2020? 
 
Fordelingen av slakt på fettgruppe i Rogaland 2021 er ganske lik fordelingen for hele landet. 
 

 
Figur 2. Prosentvis fordeling av de slaktede lammene i ring i Rogaland per fettgruppe 
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En værering i Rogaland med magre slakt 
Det er mye sau og mange væreringer i Rogaland, og det er mange ulike driftsopplegg. Bak fordelingen 
for Rogaland kan det derfor gjemme seg ringer som får klassifisert mange av lammene sine i lave 
fettgrupper. 
 
Vi har valgt å vise den prosentvise fordelingen av fettgrupper for ringavdelingen med størst andel av 
lammene sine i fettgruppe 1 i 2021. Ringavdelingen slakter ca 500 lam i året. Se Figur 3.  
 

  
Figur 3. Prosentvis fordeling av de slaktede lammene i Rogalandsringen med flest lam i 
fettgruppe 1 i 2021. 
 
I 2021 er 9 % av lammene klassifisert i fettgruppe 1. Disse lammene mister slakteriets kvalitetstillegg. 
Det er forståelig at dette gir grunn til bekymring. 
 
I denne ringavdelingen er lammene magrere i 2021 enn i 2020, altså den motsatte trenden av hva vi 
så for Rogaland som helhet. En så stor endring fra et år til et annet må ha sin bakgrunn i 
driftsforholdene, og ikke i en genetisk endring. 
 
Fettgruppe, slaktevekt, slakteklasse og alder ved slakt 
Vi vet at fettgruppe har en sammenheng med slaktevekt, slakteklasse og alder ved slakt, der høyere 
slaktealder, høyere slaktevekt og høyere slakteklasse gir feitere slakt. 
 
Vi har derfor sett på gjennomsnitt og standardavvik for disse fire egenskaper for alle ringer i landet i 
2021, for Rogaland og for ringen med den gjennomsnittlige laveste fettgruppe i 2021. 
 
Tabell 1. Gjennomsnitt (standardavvik i parentes) i 2021 for fettgruppe, slaktealder, slaktevekt 
og slakteklasse for alle ringene i landet, for Rogaland og for Rogalandsringen med de 
magreste slaktene. 

 Landet Rogaland «Mager-ringen» 

Fettgruppe (4 = 2- ; 5 = 2; 6 = 2+) 5,6 (1,4) 5,6 (1,4) 4,8 (1,6) 

Slaktealder, dager 150 (20) 152 (21) 142 (17) 

Slaktevekt, kg 21,5 (3,3) 21,8 (3,3) 20,3 (2,9) 

Slakteklasse (9=R+) 9,1 (1,0) 9,0 (0,9) 9,1 (1,1) 

 
Tabellen viser at gjennomsnittlig fettgruppe, slaktealder, slaktevekt og slakteklasse er den samme i 
Rogaland i 2021 som i resten av landet.  
 
Ringen med de magreste lammene ligger nesten 1 fettgruppe lavere enn landet. Den slakter lammene 
10 dager yngre og 1,2 kg lettere enn gjennomsnittet i landet, men til samme slakteklasse. 
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Vi har ett felles avlsmål for hele landet. Det er krav om bruk av semin i ringene, og de fleste 
prøveværer har en seminfar. Vi antar derfor at det er liten forskjell i genetisk nivå for egenskapen fett 
mellom ringene. Er det genetiske nivået omtrent det samme i «Mager-ringen» som i resten av landet, 
skyldes de observerte fenotypiske forskjellene forskjell i miljøet. Miljøet i denne sammenhengen kan 
for eksempel være driftsopplegget, med en større andel slaktet rett fra fjellet selv om de kanskje er litt 
lette.  
 
Genetisk trend fra 2005 til 2020 

 
Figur 5. Genetisk utvikling i fettgruppe for prøveværene i væreringene beregnet ved 2021-H5.  
Genetisk nivå i 2005 er satt til 0, og nivået i årgangene 2006-2020 er vist som avvik fra 2005. 

 
Vi ser en klar avlsmessig framgang mot magrere slakt, 0,7 fettguppe-poeng lavere på de 10 siste 
årene. 
 
Hva gjør vi med avlsarbeidet for fett framover? 
Avlsarbeidet skal bidra til å oppfylle markedets ønsker/krav til feithetsgrad på lammene. 
 
Slakteriene gir ikke signaler om at lammene begynner å bli for magre, eller at intervallet som gir den 
beste betalingen skal strammes inn. Så lenge det er langt flere slakt i fettgruppe 3 og oppover enn i 
fettgruppe 1 og nedover, bør vi fortsatt avle for magrere lam. 
 
Det er også viktig å spørre oss hvordan driftsoppleggene vil endre seg. Er besetningene med lav 
slaktealder «forut for sin tid» og driver på en måte som vil bli mer vanlig framover? 
 
Avlsrådet drøftet følgende problemstillinger: 
 
1) Skal vi fortsatt avle mot magrere lam? 

a) Hvis ja, skal vi opprettholde styrken i framgangen, eller bør den reduseres noe med mindre 
vektlegging? 
 

2) Er vi så nært et passende genetisk nivå for fett at det er på tide å anse egenskapen som 
optimumsegenskap? 
a) Hvor skal vi i så fall plassere optimum, på dagens gjennomsnitt (110) eller noe magrere 

(120)? 
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b) Hvor stor vekt skal vi legge på egenskapen, hvis hovedformålet er å holde middelet konstant 
og prøve å stramme inn variasjonen?  
(Redusere vekta på fett for å gi plass til andre egenskaper?) 

 
Vedtak: 

 

• Egenskapen fett gjøres om til en optimumsegenskap for alle raser 

• Avlsavdelingen beregner hvor indeksnivået på fett ligger i dag, som grunnlag for å fastsette 
optimum for egenskapen, per rase. 

• Optimum og vektlegging besluttes i møtet i Avlsrådet 28. april. 

21 Hvordan bør spælsauen utvikle seg? 
 
Saksbehandler: Sven Reiersen 
 
Sven har gjort seg noen tanker om hvilke egenskaper spælsauen bør ha, og hva vi kan bidra med 
gjennom avlsarbeidet framover. Disse delte han med Avlsrådet, som et første steg på vegen mot 
eventuelle endringer av dagens avlsmål og avlstiltak for spælsau. 
 
Hovedbudskapet fra Sven var: Spælsauen kan ikke avlsmessig være en «NKS-light». Da er den dømt 
til gradvis tape mer og mer terreng som en viktig rase i norsk sauehold. Spælsau må derfor være et 
alternativ til NKS, med egenskaper som skiller den fra NKS, og som mange brukere vil verdsette. 
Stikkord er bruksegenskapene og holdbarheten. 
 
Flokkinstinkt er et godt utgangspunkt for å skille de to rasene. Vi må derfor prioritere å beholde, og om 
mulig, forsterke flokkinstinktet hos spælsauen. 
 
Spælsauavlen bør prioritere en mer «lettstelt» sau som i større grad klarer seg selv i lamminga. Vi må 
ha mest mulig tvillinger og en minst mulig andel av de store kullene med fire og flere. Så langt som det 
er mulig, bør vi unngå kopplam. 
 
Mjølkeevnen hos spælsauen er viktig, særlig i første delen av laktasjonen. Søya må mjølke nok til 
minst to lam om våren, men ikke ha en for stor mjølkeproduksjonen mot høsten. Da vil vi få god 
tilvekst på lamma tidlig i livet, og voksensauen vil sine opp naturlig før lammene tas fra. En naturlig 
avsining gir mindre risiko for mastitt. 
 
Holdbarheten bør være bedre enn på NKS, med mindre mastitt. Dette er økonomisk viktig, da kort 
holdbarhet gir økte rekrutteringskostnader og reduserer produksjonen i flokken. 
 
Spælsauflokkene kan ikke regne med å ha like god tilvekst på lammene og like god kjøttfylde på 
lammene som vi har på NKS. Men tapet i tilvekst på lammene kan tjenes inn, helt eller delvis, hvis 
spælsøyene er markert lettere enn NKS-søyene. Væreringsbesetningene med spæl må derfor 
registrere søyevekter som en obligatorisk registrering, og genetisk tunge dyr må få sin fortjente «straff 
i O-indeksen». 
 
Hvis Avlsrådet er enige om at det er ønskelig med endringer, må vi legge opp til en prosess der vi 
sørger for solid involvering av spælfolket. Det gjelder først og fremst medlemmene i spælringene, men 
også bruksbesetningene med spælsau. 
 
Avlsrådet støttet Sven sine tanker. Høring hos saueholderne med spæl er viktig før vi trekker 
beslutning om hva som skal prioriteres. Væreringene og deres medlemmer bør ta kontakt med sine 
bruksbesetninger (de som kjøper kåra og granska værer), slik at vi kan klare oss med væreringene 
som «høringsinstans». 
 

Vedtak: 
Vi gjennomfører høsten 2022/vinteren 2023 en høring i spælværeringene om framtidige avlsmål for 
spælsauen. Eventuelle endringer fra dagens avlsmål og avlstiltak gjennomføres fra 2023. 
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22 Genomisk seleksjon på spæl 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Saken er tidligere behandlet i Avlsrådet i sak 23/2021 og sak 4/2022. Følgende vedtak gjelder inntil vi 
eventuelt gjør et nytt vedtak. 

• Vi bruker 600.000 kr på oppstart av genomisk seleksjon på spæl. 

• Oppstarten 
o Gentesting for referansepopulasjonen i høsten 2022 
o Beregning av genomiske avlsverdier på spæl fra første indekskjøring i 2023 

 
Beregning av genomiske avlsverdier 
Avlsforsker Jette har gjort et første forsøk på å beregne genomiske avlsverdier for spælsau. Det 
snurrer rundt, og vi får ut genomiske avlsverdier. Det er positivt at det tekniske fungerer, men vi jobber 
fortsatt med forbedringer til beregningene! 
 
Referansepopulasjonen er liten, da den kun består av gentestede værer i ringene. Vi har gentestet 
spælværer i ganske få år, og mange av værene har få eller ingen døtre. Sikkerheten på de genomiske 
avlsverdiene er foreløpig ikke så mye større enn sikkerheten på de tradisjonelle avlsverdiene, og dette 
gjelder spesielt morsegenskapene. Vi ønsker derfor ikke å offentliggjøre resultater fra den første 
testkjøringen. 
 
Økonomisk prioritering på kort og lang sikt 
Vi må ha en plan for hvordan vi skal ha økonomi til å beregne genomiske avlsverdier på spæl 
framover. Har vi ikke dette på plass, så har det liten hensikt å bruke penger på å etablere en 
tilstrekkelig stor referansepopulasjon. 
 
Skal vi få til en avlsutvikling for spælsauen slik Sven har visjoner om (ref. forrige sak), bør vi etablere 
registreringsbesetninger på spælsau tilsvarende det vi nå gjør på NKS. 
 
På NKS får vi med ca 180 av de 715 ringmedlemmene som registreringsbesetninger, altså ca 25 %. 
 
Skal spælsauen ha samme andel som referansebesetning, må vi ha ca 35 registreringsbesetninger 
blant de 140 ringmedlemmene. Magefølelsen min sier at det blir kamp om disse plassene. 
 
Det vil være naturlig å gi de to rasene de samme økonomiske betingelsene, og de 35 
registreringsbesetningene på spæl må da få gratis gentest av 0,2 søyelam per lamming. Dette blir ca 
600 lam i året til en kostnad av ca 180.000 kr. Bør vi prioritere denne kostnaden for å styrke 
spælsauavlen framover? Jeg sier ubetinget JA!. Hva sier Avlsrådet? 
 
Er Avlsrådet enig i at spælsauen skal over på genomisk seleksjon, så må vi også stå fast ved 
etableringskostnaden på 600.000 kr for å genteste 2000 søyer til referansepopulasjonen. Dette er en 
engangskostnad (investering). Er genomisk seleksjon økonomisk fornuftig, er det bare å sette i gang. 
Vi bruker da pengene i 2022, selv om underskuddet er stort fra før. Det blir ikke noe bedre av å skyve 
investeringen til 2023, selv om det da ser litt «penere» ut i 2022 og tilsvarende «verre» ut i 2023. 
 
Vedtaket nedenfor ble gjort med  

- 7 stemmer for (Sven, Gunnar, Per Johan, Else, Finn, Hilde, Jon Roar) 

- 1 stemme mot (Peder) 
- 3 blanke (Atle, Tom Idar, Glenn Peter) 

 
Vedtak: 

1) Avlsrådet ønsker at spælsauen skal ta i bruk genomisk seleksjon, på linje med det som er 

gjort på NKS. 

2) Vi gjør avtale med ca 35 ringmedlemmer med spælsau om å bli registreringsbesetning 

3) Høsten 2022 gentester vi gratis 2000 søyer i registreringsbesetningene for å etablere en 

tilstrekkelig stor referansepopulasjon. Kostnad: 600.000 kr. 
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4) Driftsbudsjettet for 2023 og framover må gi plass for gratis gentesting av søyer/søyelam på 

samme relative nivå som for NKS, i 2023 anslått til 180.000 kr for spælsauen. 

5) Spælsauen får beregnet genomiske avlsverdier fra første indekskjøring i 2023. 

23 Farga spæl: Egen vektlegging i O-indeksen? 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Jette Jakobsen 
 
Som dere vet, så inngår rasene kvit spæl (rasekode 4) og farga spæl (rasekode 21) i rasegruppen 
spælsau i indeksberegningene.  
 
Rasene gammalnorsk spælsau (rasekode 16) og gammalnorsk sau (villsau med rasekode 15) 
inkluderes ikke i indeksberegningen for spæl, og får ikke beregnet indeks i det hele tatt. 
 
Synet på rasen farga spæl har variert opp gjennom tida, mye avhengig av hvem som har sittet i styret i 
Interesselaget for farga spælsau. 
 
Hvis jeg har forstått Sveinung Skjerahaug, som er leder i Interesselaget, korrekt, så anser laget kvit 
spælsau og farga spælsau for å være samme genetiske populasjon med ulike fenotypiske 
fargevarianter. 
 
Interesselaget for farga spælsau har på årsmøtet 12. mars gjort vedtak om å fremme 2 saker for 

Avlsrådet 

1) Vektlegging av delindeksene i O-indeksen 

2) Kåringsreglene (ullmengde og ullkvalitet) 

Sak 1) må behandles nå, for vi skal fastsette vektleggingen i dette møtet. 

Det blir ikke tid til å ta opp kåringsreglene på dette møtet, så sak 2) må utsettes til junimøtet i 

Avlsrådet. 

Til sak 1) skriver Skjerahaug: 

Pr i dag vektlegges delindeksen for ullkvalitet med 8 %. Årsmøtet gjorde vedtak på at denne 
ønskes kraftig nedjustert da vi ser en tydelig korrelasjon mellom høy delindeks for ull og at det 
typiske spælpreget på dyra blir svekka. (utypisk ull, kort og nærmere crossbred ull enn det 
som er ønska og som er typiske rasepreget). 
 
Vi forstår at indeksene beregnes sammen for rase 4 (kvit spæl) og 21 (farga spæl), men at det 
rent teknisk skal være mulig å ha ulik vekting på de ulike rasene ved publisering av indeksene. 
 
Vårt forslag er å nedjustere delindeks for ullkvalitet som har veldig liten økonomisk betydning 
for den farga spælsauen og ødelegger rasepreget. De prosentene som fjernes fra delindeks 
for ullkvalitet ønsker vi fordelt på delindeksen for mor vår og slakt da det er viktigere 
egenskaper utfra et økonomisk standpunkt. 
 
Når det gjelder den nye delindeksen for spenestørrelse mener årsmøtet at det er lite 
problematikk med store spener på spælsauene, og foreslår derfor at vektingen av denne 
delindeksen settes lavt på både kvit og farga spælsau. 

 
Rasene som inngår i samme rasegruppe, beregnes sammen, med én felles slektskapsmatrise. 
Krysninger mellom rasekode 4 og rasekode 21 inkluderes i beregningene og får beregnet indeks. 
Dette styrker beregningene og gir en fleksibilitet i bruken av avlsdyra innen rasegruppen. 
  
Tabellen nedenfor viser antall dyr av de to rasene som inngår i indeksberegningene (18 med data) i 
det vi kaller ringkjøringen (hovedsakelig ringmedlemmene) og totalkjøringen (alle medlemmene i 
Sauekontrollen). 
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Rase Ringkjøringen Totalkjøringen 

Kvit spæl 25 687 (41 %) 62 690 (100 %) 

Farga spæl 3 085 (14 %) 21 356 (100 %) 

Totalt 28 772 (34 %) 84 046 (100 %) 

 
Cirka 1/3 av spælen (kvit og farga) i Sauekontrollen er med i væreringene, og 2/3 er i 
bruksbesetninger utenom ringene. 
 
Farga spæl utgjør 11 % av dyra i væreringene, mens den utgjør 33 % av dyra utenom ring. 
 
PCA-plottet nedenfor viser at kvit spælsau (4) og farga spælsau (21) ser ut til å være to ulike 
populasjoner, med begrenset overlapping. Plottet forteller oss ikke hvor forskjellige rasene er, og 
heller ikke på hvilke egenskaper de er forskjellige. 

 
PCA-plot for 100 tilfeldig utvalgte værer av kvit spæl (rasekode 4) og 100 tilfeldig utvalgte 
værer av farga spæl (rasekode 21) 
 
Indeksnivået på de kvite og farga dyra i ringene er ganske forskjellig for de fleste av egenskapene. 
Det peker mot at de to rasene er forskjellige på mange egenskaper, ikke bare farge. 
 
Jo mer forskjellig 2 raser i samme rasegruppe er, jo mindre mening gir det å publisere indekser som 
kan sammenlignes. Innføring av genomisk seleksjon for spælsau vil antakelig ikke forbedre denne 
problemstillingen, men heller komplisere den. 
 
Egen vektlegging av delindeksene for farga spæl vil bidra til at ulikhetene mellom de 2 rasene øker, og 
det er ikke positivt i beregning av delindeksene. O-indeksen vil heller ikke bli direkte sammenlignbar 
mellom kvit spæl og farga spæl. 
 
Det er saueholderen selv som angir rasekoden på dyret ut fra fenotypisk farge. Ei kvit søye og en kvit 
vær kan få fargede avkom hvis begge foreldrene er bærer av farge. Rasekoden på avkom følger i 
utgangspunktet faren, og avkommene får i dette tilfellet rasekode 4. Saueholderen må så selv endre 
rasekoden til 21 hvis avkommet er farga. Har vi ulik vektlegging O-indeksen for de to rasekodene, vil 
saueholderen kunne påvirke indeksen avhengig av om han koder om avkommet fra rasekode 4 eller 
ikke. Dette mener vi er negativt og en viktig grunn til at vi ikke bør ha ulike vektlegging for de 2 
rasekodene. 
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Vår faglige konklusjon er:  

• Skal vi beregne indeks for kvit og farga spælsau sammen i samme rasegruppe, bør vi ikke 
innføre en egen vektlegging for farga spæl.  

• Er målet at indeksene på farga spæl skal bli sikrest mulig, bør mange ringbesetninger ha noen 
farga søyer, ringene bør avkomsgranske noen farga værer, og det må gjerne lages krysninger 
mellom kvite og farga dyr. 

 
Avlsrådet var enige i avlsavdelingens vurderinger. 
 

Vedtak: 
Avlsrådet for sau imøtekommer ikke Interesselaget for farga spælsau sitt ønske om å ha en egen 
vektlegging av delegenskapene som inngår i O-indeksen. 

24 Vektlegging i O-indeksen 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Saken startet med en prinsipiell diskusjon om Avlsrådet burde ta stilling til vektleggingen på NKS og 
spælsau når saken ikke hadde vært til høring i væreringene og regionutvalget ikke hadde hatt tid til å 
diskutere den. 
 
Noen av medlemmene mente at Avlsrådet burde kunne ta en avgjørelse på dette møtet selv om saken 
ikke hadde vært sendt ut til høring, mens andre mente at den burde utsettes til den var hørt i ringene 
og drøftet i regionutvalget. 
 
Den første indekskjøringen i 2022, Vår1-foreløpig, er planlagt til uka som starter mandag 19. april, og 
da burde vi ha hatt nye optimum og nye vekter klare. Det rekker vi ikke hvis saken skal ut på høring og 
så besluttes i Avlsrådsmøte. Men vi kan ha et digitalt Avlsrådsmøte etter påske og likevel bli klare til 
andre indekskjøring, den offisielle Vår-1, som skal kjøres i uka som starter 2. mai. 
 
Beslutningen i Avlsrådet ble: 

- Sak 24.1 Vektlegging for NKS og sak 24.2 Vektlegging på spæl utsettes 
- Avlsavdelingen går gjennom optimumsegenskapene og foreslår optimum 
- Saken sendes på høring til ringene 

- Avlsrådet har Teamsmøte torsdag 28. april og vedtar optimum og vektlegging for NKS og 
spæl 2022 

 
Vektlegging i O-indeksen for sjeviot hadde vært til høring i sjeviotringene og pelssauen hadde vært til 
høring i Norsk Pelssaulag, og Avlssjefen hadde innarbeidet deres ønsker i framlegget for Avlsrådet 
(sak 24.3 og 24.4).  
 
Avlsrådet vedtok optimum og vektlegging for 2022 for sjeviot og pelssau i samsvar med framlegget. 
 
Ny informasjon tilkommet etter møtet i Avlsrådet: 

• Etter at saksmappa til møtet den 28. april var sendt ut, har styret i Pelssaulaget meldt at det 
likevel ønsker en endring i 2022, men reduksjon i vektlegging for slakteklasse og økning for 
slaktevekt. 

• Sjeviotringene bør også ha mulighet til å vurdere informasjon om optimumsegenskapene. 

• Alle 4 raser behandles derfor i møtet den 28. april. 

  



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 1. april 2022 – Godkjent 28. april 2022 Side 31 

25 Årets indekskjøringer 

25.1 Endringer i beregningene av avlsverdier 
 
Saksbehandler: Jette Jakobsen 
 
Vi forsøker få gjort alle planlagte endringer i indeksprogrammene før vi starter opp med årets 
indeksberegninger, men i år vil vi ikke lykkes med det. Her er en rask status for bruken av genprøvene 
i indeksen på NKS: 
 

• Gentestingen har så langt vært gjort på 6 ulike plattformer (chiper): 
 600K, 8K, 18K_v1, 18K_v2, 18K_v3 og 18K_v4 

• Når vi har genotypet dyr på ulike plattformer, må genprøvene bringes sammen til en felles 
plattform før de brukes i beregning av genomiske avlsverdier. Dette kalles imputering. Vi 
imputerer i dag til 18K_v4. 

• AgResearch har lansert sin nye chip som vi kaller 60K_v1. Denne har de brukt på våre prøver 
siden nyttår. 

• Vi forventer at økningen i antall analysepunkter fra 18K til 60K vil bidra til økt sikkerhet på de 
genomiske indeksene. 

• I første halvår vil vi fortsette å bruke 18K_v4 som felles plattform for alle genprøvene. Når vi 
har fått tilstrekkelig med resultater på den nye plattformen, vil vi bytte til den nye. Vi regner 
med å kunne gjøre dette ved S1-indeksen i slutten av juli 2022. Fra da vil alle prøver bli 
imputert til den nye plattformen, 60K_v1. 

• Endringer av plattform krever tilpasninger og testkjøringer før den nye plattformen kan tas i 
bruk. Dette blir en vesentlig arbeidsoppgave fra påske fram til sommerferien.  

 
Vi må regne med at skifte av genotypingsplattform vil gi endringer i indeksene, forhåpentligvis til det 
bedre. Bedre i denne sammenhenger er større sikkerhet, ikke høyrere indekser. Hvor store 
endringene vil bli, kan vi enda ikke si noe om. 
 

Vedtak: 
Informasjonen om bruken av genotypene i indeksberegningen tas til orientering. 

25.2 Kjøreplanen 2022 

Kjøring 
Sauekontrollfrist 

Mandag 
Offentliggjøring 

Torsdag 

Vår–1f (V1f) 18. april 21. april 

Vår–1 (V1) 2. mai 5. mai 

Vår–2f (V2f) 16. mai 19. mai 

Vår–2 (V2) 30. mai 2. juni 

Vår–3f (V3f) 6. juni 9. juni 

Vår–3 (V3) 13. juni 16. juni 

Vår–4f (V4f) 20. juni 23. juni 

Vår–4 (V4) 27. juni 30. juni 

Sommer-1 (S1) 25. juli 28. juli 

Sommer-2f (S2f) 15. august 18. august 

Sommer-2 (S2) 22. august 25. august 

Sommer-3f (S3f) 29. august 1. september 

Sommer-3 (S3) 5. september 8. september 

Høst-1f (H1f) 12. september 15. september 
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Høst-1 (H1) 19. september 22. september 

Høst-2f (H2f) 26. september 29. september 

Høst-2 (H2) 3. oktober 6. oktober 

Høst-3f (H3f) 10. oktober 13. oktober 

Høst-3 (H3) 17. oktober 20. oktober 

Høst-4f (H4f) 24. oktober 27. oktober 

Høst-4 (H4) 31. oktober 3. november 

Høst-5f (H5f) 7. november 10. november 

Høst-5 (H5) 12. desember 15. desember 

 
Vedtak: 

Den framlagte kjøreplanen godkjennes. 

26 Anbefaling om avlsbudsjettet 2022 og framover 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
I sak 11/2022 la jeg fram bakgrunnsinformasjon om den økonomiske situasjonen, og så har vi gått 
gjennom ulike tiltak som krever penger i de etterfølgende sakene. 
 
Nå er det på tide å trekke konklusjoner, basert på disse to forutsetningene 
 

✓ Budsjettet vi ender opp med må oppfylle vårt oppdrag:  
Størst mulig avlsframgang, innenfor de rammene som økonomien setter. 

 
✓ Budsjettet må inneholde tilstrekkelig med innsparinger slik at vi ikke tapper avlsfondet for mye 

i 2022 og 2023. 
 
Avlssjefen vil da følge Avlsrådets anbefalinger så langt råd er når han skal legge fram avls- og 
seminbudsjettet for endelig vedtak i styret i NSG. 
 
Noen av elementene som Avlsrådet anbefaler å ta inn i budsjettet, er: 

- Styret anmodes om å vurdere på nytt på vedtaket om seminkompensasjon med gratis frakt- 

og dunkleie i 2022. Avlsrådet foreslår en mindre kompensasjon på doseprisen. 

- Støtten til væreringene for avkomsgransking av værer er allerede avtalt for 2022, men for 

2023 og framover vil den måtte reduseres. 

- Forslaget om at væreringene må betale for gentesting av ringens værer, støttes. 

- Støtten til raselagene for felles medlemmer i raselaget/NSG fjernes fra Avlsområdets budsjett.  

Vedtak: 
Avlssjefen utarbeider budsjett for 2022 og langtidsbudsjett for 2023-2027 som oversendes 
generalsekretær og styret i NSG. 

27 Saueskabb hos geit 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Våren 2021 hadde vi en svært uavklart situasjon med mange funn av Saueskabbmidd (Psoroptes 
ovis) på flere geiteraser i ammegeitbesetninger, og med langt over 100 kontaktbesetninger. 
Mattilsynet «kastet kortene» fordi arbeidet med oppfølging ble uoverkommelig for dem, uten å kunne 
forsikre sauenæringa om at midden ikke smitter og gir sjukdom på sau. 
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Avlsrådets leder og styret i NSG var såpass bekymret over situasjonen at styret, i samsvar med føre-
var-prinsippet, vedtok at besetninger med geit  

- ikke fikk møte på kåringssjå 2021 
- kunne få kåra værlam, men kun til eget bruk (ikke salg) i 2021 
- måtte ta permisjon som medlem i væreringen i avlssesongen 2021/22 

 
Generalsekretær og styreleder orienterte om hvor saken står nå, og lovte å prøve å ha en konklusjon 
klar til Avlsrådet skal fastsette kåringsreglene i møtet midt i juni. 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 

28 Tiltak for å bedre tilslaget i semin 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Avlsrådet (se sak 7/2022), fylkeslagsledere og årsmøtet i NSG er orientert om arbeidet med å bedre 
tilslaget i semin. 
 
Etter møtet i Avlsrådet 10. februar har vi inngått en avtale med Høgskolen i Innlandet om en avansert 
analyse av forsøkssæden vi har produsert helt på slutten av seminsesongen. Vi har tatt ett sprang av 
17 værer, delt ejakulatet i 3 like deler og fortynnet det med følgende fortynningsvæsker: 

1. Andromed av batchen som ble brukt høsten 2021 
2. Steridyl som vi har brukt for å produsere lagersæd av værene som var i produksjon 
3. OviXcell som vi vurderer å bruke i sesongen som kommer 

 
Vi har dermed 51 ulike sædproduksjoner som Høgskolen i Innlandet skal evaluere. Analysene koster 
2000 kr per sædproduksjon, totalt 102.000 kr. Dette er altså analyser som det ikke er aktuelt å bruke i 
den daglige sædproduksjonen gjennom sesongen. 

 
Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

29 Eventuelt 

29.1 Mattilsynets tilgang til helseregistreringene i Sauekontrollen 
Sven orienterte om hvordan Mattilsynet i Agder opererer ved inspeksjon av sauebruk. Mattilsynet har i 
utgangspunktet ikke tillit at saueholderen gir korrekte opplysninger. Dette gjør det vanskelig å få til et 
godt samspill mellom produsent og tilsynsmyndighet for å sikre at næringa produserer mat som er 
uten helsefare for forbrukerne. 
 
Mattilsynet krever innsyn i saueholdernes helseregistreringer Sauekontrollen, Hvis registreringsdato er 
seinere enn behandlingsdato, tolkes dette som at saueprodusenten har forsøkt å manipulere 
informasjonen. 
 
Animalia undersøker nå om Mattilsynet har juridisk grunnlag for å kunne kreve innsyn i saueholderens 
registreringer i Sauekontrollen. Inntil dette er avklart, advarer Aust-Agder Sau og Geit mot å bruke 
Sauekontrollen som registreringsverktøy for helseopplysningene. Men opplysningene må selvsagt 
dokumenteres på papir/helsekort i samsvar med kravene i forskriften. 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
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30 Saker til junimøtet i Avlsrådet 
 
Her er ei liste over saker som må opp. Den må suppleres fram til møtet. 
 
1) Orientering om endelig budsjett 2022 

 

2) Sædproduksjon og sædsalg 2022 

a) Fortynningsvæska 

i) Resultatet fra undersøkelsen ved Høgskolen i Innlandet 

ii) Valg av fortynningsvæske 2022 

iii) Salg av lagersæd 

b) Seminværene – inntaket (til orientering) 

 

3) Kan vi avle for værer som gir bedre tilslag i semin? 

Problemstilling lansert av leder Sven R. 

 

4) Registreringsbesetningene på NKS 

a) Status for gentestingen av søyene 

b) Gentesting av årets søyelam til påsett 

 

5) Søyevekt 

Arvegrad og genetisk sammenheng til høstvekt som lam for søyevekter tatt ved sanking og midt i 

drektigheten. 

 

6) Detaljert regelverk for ringene/ringmedlemmene 

 

7) Kåring 
a) De generelle kåringsreglene 

i) Sauskabbmidden 
b) Dommerinstruksen 
c) De rasespesifikke reglene 

i) Dalasau 
ii) Farga spælsau 

 
8) Veiledende livdyrpriser 

 
9) Ringrapportene i Sauekontrollen 

Ring 120 Vest-Agder ber om at rapportene utvides med fenotypeinformasjon om slaktede lam. 
 

10) Slakting av værer fra væreringene 
- Oppgjøret: Til ringen eller medlemmet som har væren oppstallet på leveringstidspunktet? 
- KSL: Må være oppfylt for at det ikke skal bli trekk på oppgjøret 
- Mattrygghet/sporing: Må siste oppstallingsbesetning identifiseres? 

 
11) Sentral tilrettelegging for premiering av beste vær i det enkelte fylke  

Innspill fra Vestfold Sau og Geit 
 

12) Er det en negativ sammenheng mellom morsevne_vår og mastitt? 
Avlsrådmedlem Glenn Peter Knædal har sendt oss tanker rundt melkeevne og mastitt, der han 
avslutter med: Jeg ber NSG undersøke følgende påstand fra meg: Søyer med (troverdig) høy 
delindeks på morsevne vår har en høyere utrangeringsårsak på mastitt sammenlignet med søyer 
med middels/dårlig indeks på morsevne vår. 
 
Dette er komplisert stoff, og vi i avlsavdelingen trenger tid på å utrede problemstillingen. 


