
Møte i avlsutvalet i Rogaland  

Aksdal Rådhus, 30.03.22 

 

Desse møtte:  

Per Johan (Lyse Leder), Jon Egil Østerhus (RSG) og Hilde Håland (Fatland) 

Lars Nevland(Vèraringane rep), Erik Gilje (Kåringsansvarleg) og Stian Espedal (Nortura) kunne ikkje 

møta 

 

Saksliste 

- Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Saksmappe til Avlsrådet sitt mars-møte  

- Kåring 

- Innkomne saker 

- Eventuelt 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

Kåring 

Inntak av nye kåringsdommerar 

Orientering om inntak av nye kåringsdommerar, kjem som sak til juni-møte 

 

Kåringsavgift 

Avlsutvalet held kåringsavgifta lik som i 2021 

 

Saksmappe til Avlsrådsmøte 

 

11 Orientering om avlsbudsjettet  

Avlsutvalet har ikkje innblikk i avlsbudsjettet, men er orienterte om avlsfondet frå tid til annan 

 

 

 



12 Kun 2 speneanlegg på avlsvêrane? 

Ring 120 Vest Agder har sendt inn sak ang antal speneanlegg. Avlsutvalet ønskjer ei registrering på 

plass, for å kartlegge før ein evt legger inn antal speneanlegg som deleigenskap 

 

13 Registreringsbuskapane på NKS 

Ekstraspener, jurform og bekkenmåling er aktuelle eigenskapar som kan registrerast hjå 

registreringsbuskapane. Avlsutvalet ønskjer å koma i gong med registrering av antal speneanlegg, 

men å avvente med jurform og bekkenmåling.  

 

14 Gentesting av prøvevêrskandidatane i vêraringane  

Avlsutvalet ønskjer å gå for alternativ 2, der ringmedlemmet får rekninga på alle gentesta dyr frå sin 

buskap (begge kjønn). Medlemmet må videre-fakturere ringen for gentestane, for dei vêrlamma som 

ringen vil betale for 

 

15 Gentesting av buskapar som ikkje er med i vêraring 

Avlsutvalet støtter vilkåra NSG set til gentesting av sau 

 

16 NKS-seminvêrar inn som 1,5 år gamle 

Med gentest skal vêrlamma ha samme sikkerheten som 1,5 år gamle som 2,5 år gamle vêrar. 

Avlsutvalet støtter forslaget om å ta inn 1,5 år gamle NKS-værer i 2022, med forbehold at antalet 

settes til 10 og at dei har ulike fedre 

 

17 Spenestørrelse – klar for vektlegging i O-indeksen 

Saka til orientering 

 

18 Haldbar sau og mastitt 

Saka til orientering 

 

19 Søyevekt 

Saka til orientering 

 

20 Avlsarbeidet for eigenskapen feitt 

Avlsutvalet ønskjer at eigenskapen feitt skal gjerast om til ein optimumseigenskap, og at optimum 

legges på 110 (der me er i dag). Vektlegginga bør reduserast frå 7% til 6%. 



21 Korleis bør spælsauen utvikle seg? 

Hovedmålet for spælsauen blir utforma i avlsrådsmøte 

 

22 Genomisk seleksjon på spæl 

Avlsutvalet støtter forslaget at spælsauen skal ta i bruk GS og få berekna genomiske avlsverdier i 

2023.  

 

23 Farga Spæl: Eigen vektlegging i O-indeksen? 

Avlsutvalet ønskjer ikkje å støtte interesselaget for farga spælsau sitt ønskje om å ha eigen 

vektlegging av delskapane 

 

24 Vektlegging av eigenskapene i O-indeksen 

Avlsutvalet støtter endringane til vektlegging, men ønskjer å ha optimum på 110 på deleigenskapen 

feitt på NKS. 

 

25 Årets indekskjøringar 

Informasjon om bruken av genotypene i indeksberekninga og årets køyreplan tas til orientering 

 

26 Anbefalingar om avlsbudsjettet 2022 og videre 

Utformes i avlsrådsmøtet 

 

27 Saueskabb hjå geit 

Saka til orientering 

 

28 Tiltak for å betre tilslaget i semin 

Saka til orientering 

 

29 Eventuelt 

Ingen saker 

 

30 Saker til juni-møtet 

Saka til orientering 



 

Innkomne saker 

Det var kome inn følgjande sak til avlsutvalget: 

 

Time Sau og Geit, Time Veraring, Sør-Jæren Sau og Geit og Hå Veraring 

Lokallaga og vêraringane i Time, Sør-Jæren og Hå søkjer om gardskåring i 2022. Avlsutvalet i 

Rogaland syner til årsmøtesak i RSG, der vedtaket seier at det skal arrangast kåringssjå i regi av 

lokallaga. Vedtaket krever at det skal liggja avklarte økonomiske eller smittevernmessige årsaker til 

grunn, for å ikkje stilla på organisert kåring. Avlsutvalet ønskjer at desse vert lagt fram for avlsutvalet, 

og utset saka til juni-møte.   

 

 

Skrivar: Hilde Håland      Aksdal 30.03.22 

 

 

 


