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Referat fra møte nr 3/2022 i Avlsrådet for sau  

Tid: Torsdag 28. april 2022 kl 14:00 – 16:00 

Sted: Teams 

 

Deltakerlista 

Navn Funksjon/region/organisasjon 

Avlsrådet for sau 

Sven Reiersen Leder i Avlsrådet 

Else Horge Asplin Styret i NSG – forfall 

Peder Leirdal Region Øst (til og med sak 34.1) 

Jon Roar Grøstad Region Sør-Øst 

Per Johan Lyse Region Sør-Vest 

Tore Atle Sørheim Region Vest 

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 - forfall 

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 - forfall 

Thor Blichfeldt Avlssjef i NSG, sekretær for Avlsrådet 

 
Vararepresentantene til Avlsrådet var inviterte. Tom Idar 
Kvam (region Vest) og Audun Tiller (region Midt) deltok. 
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31 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen 
 
Dato for Teamsmøtet ble fastsatt til torsdag 28. april på møtet den 1. april. 
 
Innkalling til Teamsmøte ble sendt torsdag 14. april. 
 
Saksmappa 
 
Saksmappa ble sendt på e-post 14. april til  

- Avlsrådets medlemmer og varamedlemmer 
- Tillitsvalgte i væreringene 
- Avlsavdelingen, generalsekretær og styret i NSG 

 
Ny sak: Optimumsegenskapene 
Avlssjefen hadde forberedt en sak til møtet med generell av gjennomgang av hvordan vi behandler 
optimumsegenskapene når vi regner O-indeksen. Denne ble tatt inn som ny sak 32, og så ble de 
andre sakene skjøvet ett saksnummer utover. 
 
Eventuelt 
Avlsrådets medlemmer hadde ingen saker til Eventuelt. 
 
 

Vedtak: 
 
Innkallingen og saklista godkjennes. 

32 Referat fra møtet i Avlsrådet 01.04.2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Det hadde ikke kommet noen endringer til referatet fra Avlsrådets medlemmer. 
 
Jeg redegjorde for noen endringer som jeg hadde gjort etter at referatet var utsendt. Dette var mindre 
endringer uten praktisk betydning for vedtakene. 
 
 

Vedtak: 
 
Det framlagte referatet fra møtet 1. april 2022 godkjennes. 
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33 Generelt om optimumsegenskapene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
En optimumsegenskap er en egenskap der både for mye og for lite er negativt. Vi ønsker derfor å 
stramme inn variasjonen og premiere dyra som er sånn midt på treet. 
 
Optimumsegenskapene ble introdusert i 2017, med lammetall som første egenskap. Etter den tid har 
vi tatt i bruk prinsippet om optimum for fødselsvekt, spenestørrelse og fett. 
 

Prinsippene for beregning av O-indeks 
 

• Delindeksen for en egenskap beregnes på samme måte enten egenskapen er  
en «vanlig egenskap» eller en «optimumsegenskap» 

• En økning på ett delindekspoeng representerer samme endring i faktisk avlsverdi over hele 
indeksskalaen for egenskapen (lineær endring) 

• Høy delindeks betyr vanligvis høy fenotypisk verdi, i noen tilfeller lav fenotypisk verdi 
Eksempler: Høy indeks for egenskapen betyr: 

o Fødselsvekt, vårvekt, høstvekt og slaktevekt) → Tunge lam 
o Slakteklasse → Kjøttfulle lam 
o Fettgruppe → Lite fett på lam 
o Lammetall → Mange totalfødte 
o Spenestørrelse → Små spener 

• Optimumsegenskap 
o I prosessen med å beregne O-indeksen blir den beregnede delindeksen for egenskapen 

regnet om, slik at delindekser som ligger utenom det vi anser som det mest passende 
nivået (optimum) blir redusert.  

o Reduksjonen blir større jo lengre bort fra optimum den vanlige delindeksen ligger. 
o Reduksjonen er like stor om avviket er på den lave siden eller den høye siden av 

optimum. 
o Størrelsen på reduksjonen bestemmes også av «kurvefaktoren» (se eksempler nedenfor) 
o Den omregnede delindeksen presenteres aldri noe sted, men inngår bare i 

mellomregninger fram til O-indeksen. 

• Optimumsegenskapens bidrag i O-indeksen. 
Bidraget bestemmes av 

o Dyrets delindeks for egenskapen 
o Kurvefaktoren 
o Optimum 
o Vektleggingen 

 
 

 
Å gå fra en vanlig egenskap til en optimumsegenskap påvirker beregningen av O-indeksen,  
ikke beregning av delindeksen for egenskapen. 
 

 

Eksempler 
Jeg har laget en regnearkmodell for å lage noen eksempler som viser effekten av de ulike elementene 
som inngår ved beregning av O-indeksen. 
 
- Dyret har alltid 120 i delindeks for alle andre egenskaper enn den ene optimumsegenskapen jeg 

fokuserer på 
- Delindeksen for optimumsegenskapen ligger mellom 65 til 165 
- Kurvefaktoren kan endres. Jeg har brukt halv (-0,05), trekvart (-0,075) og hel (-0,1). 
- Optimum delindeks kan endres. Jeg har brukt 115 i de fleste eksemplene. 
- Vektlegging av egenskapen i O-indeksen kan endres. Jeg har brukt 3 %, 6 %, 9 % og 12 %. 
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Kurvefaktoren 
Da vi innførte optimum for lammetall i 2017, bestemte vi oss for å gå forsiktig ut. Vi vedtok å starte 
med en kurvefaktor som skulle ha «halv effekt» første året. Denne skulle så økes til trekvart effekt i 
2018, og så skulle vi gå til full effekt i 2019. 
 
I 2018 gjorde som vedtatt og gikk til trekvart effekt ved første indekskjøring. Etter å ha sett utslagene 
på enkelte værer, vedtok Avlsrådet å bruke halv effekt også i 2018. Etter den tid har kurvefaktoren 
ikke vært oppe til diskusjon. 
 
Vi startet gjennomgang med å se på kurvefaktoren sin betydning. Figurene som følger har 3 kurver, 
der kurvefaktoren er halv (grønn – brukt i åra 2017-2021), trekvart (blå) og full (svart). 
Deleegenskapen som er en optimumsegenskap, har 115 som optimum. Alle de andre egenskapene 
holdes konstante på 120. Vektleggingen på optimumsegenskapen er 6 %. 
 

 
 
Vi ser at effekten på O-indeksen øker med økende kurvefaktor, og med optimumsegenskapens 
økende avvik fra optimum. 
 
Forslaget mitt var derfor å heve kurvefaktoren fra halv til trekvart fra og med 2022.  
 
Regnearkmodellen viser ikke hele effekten av endringene som simuleres. Det er enda en omregning 
inne i beregningene av O-indeksen (skalering av O-indeksen til et standardavvik på 10) som gjør at 
utslagene blir større enn modellen viser. 
 
Når vi også tar hensyn til den siste omregningen, vil 65 eller 165 i indeks, trekvart kurvefaktor og 6 % 
vektlegging gi 105 i O-indeks, ikke 110 som vist i figuren over. 
 

Vektlegging på optimumsegenskapen 
Legger vi mye vekt på optimumsegenskapen, blir reduksjonen i O-indeks betydelig hvis dyret ligger 
langt fra optimum. 
 
Med 6 % vekt på optimumsegenskapen gir 20 poeng avvik fra optimum en reduksjon i O-indeksen 
med 2 poeng. Med 40 poeng avvik reduseres O-indeksen med 10 poeng. Dette er utslag som må 
tåles hvis det skal ha noen hensikt å operere med optimumsegenskaper. 



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet for sau 28. april 2022 – Endelig godkjent 15.06.2022 Side 5 

 
 
 
Med 12 % vektlegging, gir 20 poeng avvik fra optimum (95 eller 135) en reduksjon i O-indeksen med 5 
poeng og 40 poeng avvik (75 eller 155) gir en reduksjon på 21 O-indekspoeng. Dette er antakelig en 
større effekt enn vi ønsker. Vi bør derfor ikke legge så mye vekt som 12 % på en optimumsegenskap. 
 

Hvor bør optimum ligge? 
Hvis målet for optimumsegenskapen er at vi ikke skal ha noen endring av gjennomsnittlig avlsverdi for 
populasjonen, verken opp eller ned, må optimum legges på dagens gjennomsnitt. Litt avhengig av 
hvilken egenskap vi ser på og hvilke dyr vi definerer som representative for populasjonen, vil optimum 
som regel ligge i området 110-115. 
 
Har vi målsetting om å flytte gjennomsnittet for egenskapen samtidig som vi arbeider for å redusere 
variasjonen, kan vil legge optimum et stykke fra gjennomsnittet. 
 
Figuren nedenfor viser et eksempel der optimum er lagt på 110, 115, 120 eller 125. Vektleggingen på 
egenskapen er 6 %. 
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Hvis et dyr har en delindeks for optimumsegenskapen på 150, vil O-indeksen variere med hvor 
optimum er lagt: 

- Optimum: 110 O-indeks: 110 
- Optimum: 115 O-indeks: 113 
- Optimum: 120 O-indeks: 116 
- Optimum: 125 O-indeks: 119 

 
Det er altså ikke avgjørende om optimum plasseres på 110 eller 115. Plasser vi optimum på 125 har 
det en betydning for O-indeksen både ved høye og lave delindekser for optimumsegenskapen. 
 
Et optimum på 125 og 6 % vektlegging bør føre til en forsiktig økning i gjennomsnittet i populasjonen. 
Men optimumsegenskapen kan være genetisk korrelert til andre viktige egenskaper, og da vil disse 
korrelasjonen kunne ha betydning for hvordan gjennomsnittet endrer seg. 
 
Overgangen fra en vanlig egenskap til en optimumsegenskap 
Fett har vært en egenskap i O-indeksen i mange, mange år. Vi har avlet i retning av mindre fett (høy 
indeks), og jo høyere delindeksen har vært, jo større positivt bidrag har den gitt i O-indeksen. 
 
Fra 2022 blir fett endret til en optimumsegenskap, og vi skal ikke lenger avle mot magrere lam. 
 
Hvis optimum blir lagt på 115 og vekta på egenskapen blir 6 %, viser figuren nedenfor hvordan 
overgangen fra vanlig egenskap til optimumsegenskap virker inn på O-indeksen. 
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Hvis et dyr har en delindeks på 150, vil O-indeksen bli 122 hvis egenskapen er en vanlig egenskap, og 
114 hvis den er en optimumsegenskap. 
 
Diskusjonen 
Avlsrådet syntes gjennomgangen av matematikken bak optimumsegenskapen var nyttig, og 
forståelsen for de ulike faktorene ble bedre. 
 
Diskusjonen dreide seg først og fremst om hvilken kurvefaktor vi skulle bruke i 2022. To forslag ble 
fremmet: 

1. Fortsette med dagens «halve» kurvefaktor ut fra at vi ikke bør lage store endringer for dyr som 
har vært brukt som elitedyr i 2021. 

2. Gå til «trekvart» kurvefaktor for å få en større effekt av å ha innført optimumsegenskaper. 
 
Forslag 2 ble først tatt opp til avstemning. Fem stemte for forslaget (Sven, Per Johan, Finn, Jon Roar 
og Gunnar) og fem stemte mot (Atle, Peder, Tore Atle, Glenn Peter og Hilde). Ingen av de 10 
stemmeberettigede medlemmene i rådet stemte blankt.  
 
Avlsrådets leder valgte å bruke sin dobbeltstemme slik at forslaget ble vedtatt. 
 
Fastsetting av optimum og vektlegging avgjøres under behandlingen av årets vektlegging for de 3 
rasene. Se neste sak. 
 

Vedtak: 
Kurvefaktoren økes fra halv (-0,05) til trekvart (-0,075) for å få større effekt på dyr med lav eller høy 
delindeks for en optimumsegenskap. 
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34 Vektlegging i O-indeksen 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Optimum for delegenskapene og vektleggingen i O-indeksen var oppe som sak i forrige møte, sak 
24/2022. 
 
Sakspapirene ble sendt ut så seint at Avlsrådets medlemmer ikke hadde hatt anledning til å diskutere 
dem med de andre medlemmene i regionen og med ringene. Det ble derfor vedtatt å sende ut saken 
på nytt, og deretter behandle den i et Teamsmøte torsdag 28. april. 
 
Avlsutvalget for sjeviot og styret i Norsk Pelssaulag hadde kommet med sine ønsker til vektleggingen 
for 2022 til møtet 1. april, så her gjorde vi et endelig vedtak. 
 
Etter at versjon 1 av saklista ble sendt ut, har Pelssaulaget kommet med ønske om endring for 2022. 
Dette tas opp nå med tanke på å gjøre et nytt vedtak. 
 
Første indekskjøring i 2022, den foreløpige indeksen 2022-Vår1f, ble beregnet uka etter påske. For 
NKS og spæl brukte vi da vektleggingen fra 2021, og for sjeviot og pelssau brukte vi vedtatt 
vektlegging for 2022. 
 
Vi skifter til ny vektlegging 2022 fra og med 2022-Vår1 som beregnes første uka i mai. 

34.1 NKS 
 
Fettgruppe 
I sak 20/2022 behandlet vi egenskapen fett hos NKS.  

• Avlsrådet var enige om å gjøre om «Fettgruppe» til en optimumsegenskap, da både for lite og 
for mye fett fører til reduksjon i noteringsprisen og/eller tap av kvalitetstillegg fra slakteriet. 

• Avlsavdelingen fikk i oppgave å se nærmere på den genetiske utviklingen i fett, og komme 
med forslag til optimum som kan stabilisere utviklingen på dagens genetiske nivå. 

 
Lammetall 
I sak 24/2022 gikk vi gjennom den fenotypiske trenden i lammetall hos NKS i væreringene. Den 
bekrefter meldingene fra felten om at lammetallet er på veg nedover, men endringene er ganske små. 
Reduksjonen er ca 0,01 lam i året, litt avhengig av aldersgruppe (åring, toåring, treåring), og om vi 
regner totalfødte eller merka lam. 
 
Det er mange ringer som har valgt å sette inn sterke tiltak for å få ned frekvensen av 
finnegenvarianten. Vi ser at frekvensen er på rask tur nedover, ikke minst blant seminværene. Dette 
gir redusert lammetall. 
 
Avlsrådet må beslutte om vi skal prøve å stabilisere, eventuelt øke lammetallet forsiktig. En økning er 
mulig selv om frekvensen av finnegenvarianten fortsatt reduseres, da det også er andre gener som 
påvirker lammetallet. Skal lammetallet øke, må vi legge optimum for egenskapen (vesentlig) høyere 
enn det genetiske middelet i siste årgang. 
 
Spenestørrelse 
I mars 2021 (sak 11/2021) vedtok vi 

• Vi starter å beregne indeks for spenestørrelse fra første indekskjøring i 2021 

• Høy delindeks for spenestørrelse betyr små spener 

• Spenestørrelse inngår i O-indeksen som en optimumsegenskap, men uten noen vektlegging 
o Vi ønsker at gjennomsnittsspenen blir litt mindre enn den er i dag, og optimum legges 

derfor på 120  
 
Spenestørrelse ble behandlet på nytt i april 2022 (sak 17/2022). Vi vedtok da, med et snaut flertall, at 
dagens middel var høvelig, og at optimum legges på 110. 
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Det var også flertall for å starte å legge 3 % vekt på egenskapen i O-indeksen fra 2022. 
 
Ettersom saken nå har vært ute på høring, ble både optimum og vektlegging tatt opp på nytt for å få 
med innspill fra felten. 
 
Utviklingen for hver enkelt av egenskapene i O-indeksen 
Vi styrer den genetiske utviklingen i enkeltegenskapene ut fra prinsippet «ønsket utvikling» (Desired 
gains). 
 
På webben vår, www.saueavl.nsg.no, kan du se utviklingen i den enkelte delindeksen for 
avkomsgranskede NKS-værer i væreringene for årgangene 2011-2020. Utviklingen vises i indekstall 
og i absolutte enheter (kg tilvekst, lammetall osv.). 
 

 
 
Tabellen nedenfor viser O-indeksen og delindeksene fra 2021-H5 for  

- Prøveværene født i 2020 
- Alle merka lam født 2021 
- Differansen mellom prøveværene født 2020 og lammene født 2021 

 
Optimumsegenskapene er merket med gulfarge. 
 

NKS 
Prøveværene  

Født 2020 
Lam i ringene 

Født 2021 Differanse 

O-indeks 127,4 117,4 10,0 

    

Fødselsvekt 114,9 111,0 3,9 

Slaktevekt 125,3 116,4 8,9 

Slakteklasse 114,3 110,8 3,5 

Fettgruppe 116,1 111,7 4,4 

Fødselsvekt_morsevne 117,6 112,3 5,3 

Vårvekt_morsevne 128,2 117,2 11,0 

Slaktevekt_morsevne 126,2 116,1 10,1 

Lammetall 110,1 108,9 1,2 

Spenestørrelse 114,9 110,8 4,1 

Ullvekt 105,0 105,9 -0,9 

Ullklasse 107,8 107,1 0,7 

 
Når prøveværene født 2020 ligger godt over lammene født 2021 i indeks, har vi stor avlsframgang for 
egenskapen. Egenskapen Slaktevekt, Vårvekt_morsevne og Slaktevekt_morsevne er eksempler på 
egenskaper med stor genetisk framgang. 
 

http://www.saueavl.nsg.no/
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Lammetall er et eksempel på egenskap med liten genetisk endring, og det samme med Ullvekt og 
Ullklasse. 
 
Egenskapene Fødselsvekt_direkte og Fødselsvekt_morsevne har begge optimum på 110, og 
vektlegging på henholdsvis 5 % og 2 %. Likevel ser det ut til av vi har en genetisk trend mot høyere 
fødselsvekter. Dette viser at det ikke er rett fram å ta grep om en enkeltegenskap. Årsaken til at 
fødselsvekta øker, skyldes antakelig at fødselsvekta er genetisk korrelert til tilvekst på lamma etter 
fødsel og til søyas morsevne (melkeevne), egenskaper som har stor vekt i O-indeksen. Dermed 
bestemmes den genetiske utviklingen i fødselsvekta mye ut fra framgangen i de korrelerte 
egenskapene, selv om den bremses noe av optimum på 110. 
 
Mitt forslag for 2022, som ble sendt ut med sakspapirene før møtet, hadde følgende endringer 

sammenlignet med 2021: 

- Spenestørrelse vektlegges med 3 %, og at optimum legges på 115.  

Vektleggingen hentes med 1 % reduksjon i vektlegging for egenskapene Fettgruppe, 

Vårvekt_morsevne og Slaktevekt_morsevne. 

- Fettgruppe får et optimum på 115. 

- Optimum for lammetall økes fra 120 til 125. 

Region Øst sendte før møtet inn følgende forslag: 
- Ingen endring i vektlegging i forhold til utsendt forslag 
- Lammetall: Optimum på 115 
- Spenestørrelse: Optimum på 120 

 
Etter å ha arbeidet seg gjennom enkeltegenskapene, optimum og vektlegging, ble følgende 
vektlegging vedtatt med stort flertall. 
 

Vedtak: 

NKS  
2020 
Vekt Optimum 

2021 
Vekt Optimum 

2022 
Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 5 % 110 5 % 110 5 % 110 

Slaktevekt (direkte) 20 %  20 %  20 %  

Slakteklasse 17 %  17 %  17 %  

Fettgruppe 
(Lite fett = Høy indeks) 

7 %  7 %  6 % 115 

Fødselsvekt_morsevne 2 % 110 2 % 110 2 % 110 

Vårvekt_morsevne  14 %  14 %  13 %  

Slaktevekt_morsevne  22 %  22 %  21 %  

Lammetall 6 % 120 6 % 120 6 % 120 

Spenestørrelse 
(Små spener = høy indeks) 

  0 %  3 % 115 

Ullvekt 5 %  5 %  5 %  

Ullklasse 2 %  2 %  2 %  

Sum 100 %  100 %  100 %  
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34.2 Spæl 
 
Utviklingen for hver enkelt av egenskapene i O-indeksen 
På webben vår, www.saueavl.nsg.no, kan du se utviklingen i den enkelte delindeksen for 
avkomsgranskede spælværer i væreringene for årgangene 2011-2020. Utviklingen vises i indeks og i 
absolutte enheter (kg tilvekst, lammetall osv.). 
 
Tabellen nedenfor viser O-indeksen og delindeksene fra 2021-H5 for prøveværene født i 2020, alle 
merka lam født 2021, samt differansen mellom prøveværene 2020 og lammene 2021. Optimums-
egenskapene er merket med gulfarge. 
 

Spælsau 
Prøveværene  

Født 2020 
Lam i ringene 

Født 2021 Differanse 

O-indeks 120,2 113,7 6,5 

    

Fødselsvekt 114,8 109,8 5,0 

Slaktevekt 120,5 112,9 7,6 

Slakteklasse 113,1 108,8 4,3 

Fettgruppe 114,4 109,4 5,0 

Fødselsvekt_morsevne 117,8 111,6 6,2 

Vårvekt_morsevne 118,6 112,9 5,7 

Slaktevekt_morsevne 115,0 110,7 4,3 

Lammetall 111,8 109,0 2,8 

Spenestørrelse 102,1 104,5 -2,4 

Ullvekt 104,5 105,1 -0,6 

Ullklasse 105,8 105,6 0,2 

 
Når prøveværene født 2020 ligger godt over lammene født 2021 i indeks, har vi stor avlsframgang for 
egenskapen. Hvis forskjellen ligger rundt 0, er endringen i genetisk nivå for egenskapen liten/ingen. 
 
Avlsrådsleder Sven Reiersen ønsker en grundig gjennomgang av hvordan vi ønsker spælrasen skal 
utvikle seg framover. Det vil bli en prosess på dette høsten 2022/vinteren 2023. Det er derfor naturlig å 
avvente denne før vi gjør større endringer i vektlegging og optimum. 
 
I forrige møte ble vi enige om at spenestørrelse må vektlegges i O-indeksen. Avlssjefen foreslår 3 %. 
Spælfolket ønsker ikke bare å redusere variasjonen i spenestørrelse, men også å avle i retning av 
mindre spener. I forrige møte gikk vi ut fra at middelet for egenskapen for alle fødte lam var 110, og 
det var enighet om at et optimum på 120 kunne være passe. Tabellen over viser at midlet ligger litt 
under, på ca 105. Jeg foreslår derfor å legge optimum på 110. 
 
Region Øst fremmet følgende forslag til endring til forslaget som var sendt ut med sakspapirene: 
«Vi støtter forslaget om at spenestørrelse kommer inn med 3 % vekt, men at prosentene hentes med 
2 % fra ullklasse (ned fra 8 til 6 %) og 1 % fra slakteklasse.» 
 
Vi stemte oss gjennom forslagene, og vedtaket vist nedenfor fikk stort flertall. 
 
Det ble så en større diskusjon om hvilke konsekvenser de vedtatte endringene ville få for O-indeksen 
fra 2021-H5 til 2022-V1.  
 
Den populære seminværen 201775523 OLAVS FINALE ble brukt som eksempel. Væren har 6 
avkomsgranskede sønner i ringen den kom fra, og 45 prøveværer født 2020 rundt om i landet. Flere 
av disse sønnene har meget god indeks ved 2021-H5 og er aktuelle seminkandidater i 2022. 
 
OLAVS FINALE har en meget spesiell indeksprofil. Her er indeksene ved 2021-H5. 

http://www.saueavl.nsg.no/
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201775523 OLAVS FINALE   Indekskjøring 2021-H5 

O-
indeks 

Fødsels-
vekt 

Slakte-
vekt 

Slakte-
klasse 

Fett-
gruppe 

Fødsels-
vekt_mor 

Vår-
vekt_mor 

Slakte-
vekt_mor 

Lamme-
tall 

Spene-
størrelse 

Ull-
vekt 

Ull-
klasse 

128 153 142 115 148 141 127 131 129 48 99 116 

 
Væren har svært lav indeks for spenestørrelse, 48. Dette er 62 indekspoeng under vedtatt optimum på 
110. Som gjennomgangen av optimumsegenskapene i forrige sak viser, vil dette gi en stor endring i 
O-indeksen.  
 
I tillegg «feiler» væren også på de andre optimumsegenskapene (se gulmerkede indekser i tabellen 
over). Den har fått sin «straff» i O-indeksen ved 2021-H5 for høy indeks for fødselsvekt (153) og 
fødselsvekt_morsevne (141). I 2022 vil den i tillegg straffes for høy indeks for fett (148), noe den fikk 
tillegg for i O-indeksen i 2021-H5. 
 
Avlsrådet var samstemt om at konsekvensen av vedtaket for vektlegging og optimum ville ramme 
denne væren svært hardt. Spørsmålet var om vi ønsker å gjennomføre endringer fra ett år til et annet 
som gir så store utslag for enkeltdyr. Her var meningene delte, sterkest fremmet av: 
 

- Avlsrådets leder Sven Reiersen.:  
Det er viktig å sørge for at slike dyr ikke får prege avlspopulasjonen framover. O-indeksen på 
væren vil synke kraftig, og det samme med slekta. Sønnene med samme genprofil (store 
spener) vil antakelig ikke lenger være aktuelle for semin, og det er bra! 
 

- Avlsrådets nestleder Atle Moen: 
Store endringer hos mye brukte seminværer skaper frustrasjon hos saueholderne, mistillit til 
indeksberegningene og vil reduserer seminsalget. Vi må gjøre minst mulig endringer, og 
kurvefaktoren bør tilbake til der den var i 2021. 

 
Diskusjonen førte ikke til en ny avstemning om kurvefaktor eller optimum. 
 

Vedtak: 

Spælsau  
2020 
Vekt Optimum 

2021 
Vekt Optimum 

2022 
Vekt Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 5 % 110 5 % 110 5 % 110 

Slaktevekt (direkte) 15 %  15 %  15 %  

Slakteklasse 19 %  19 %  18 %  

Fettgruppe  
(Lite fett = Høy indeks) 

8 %  8 %  8 % 115 

Fødselsvekt_morsevne 5 % 110 5 % 110 5 % 110 

Vårvekt_morsevne  17 %  17 %  16 %  

Slaktevekt_morsevne  12 %  12 %  11 %  

Lammetall 9 % 120 9 % 120 9 % 120 

Spenestørrelse  

(Små spener = høy indeks) 
  0 %  3 % 110 

Ullvekt 2 %  2 %  2 %  

Ullklasse 8 %  8 %  8 %  

Sum 100 %  100 %  100 %  

 

34.3 Sjeviot 
Etter at Avlsrådsmøtet var avholdt tok Avlssjefen kontakt med Henrik Steinsund, leder i avlsutvalget 
for sjeviot, og orienterte om effekten av ha 12 % vekt på egenskapen Fettgruppe etter den vedtatte 
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innstrammingen av kurvefaktoren. Sjeviot kom da tilbake med ny ønsket vektlegging for 2022, og 
denne vil bli brukt resten av året (fra og med 2022-V2). 
 

Vedtak: 

Sjeviot 
2020 
Vekt Optimum 

2021 
Vekt Optimum 

2022 
Vekt  

Fødselsvekt (direkte) 5 % 100 5 % 100 3 % 100 

Slaktevekt (direkte) 20 %  20 %  22 %  

Slakteklasse 19 %  19 %  22 %  

Fettgruppe  
(Lite fett = Høy indeks) 

11 %  11 %  6 % 120 

Fødselsvekt_morsevne 2 % 110 2 % 110 2 % 110 

Vårvekt_morsevne  18 %  18 %  20 %  

Slaktevekt_morsevne  16 %  16 %  16 %  

Lammetall 6 % 110 6 % 110 6 % 110 

Ullvekt 3 %  3 %  3 %  

Ullklasse 0 %  0 %  0 %  

Sum 100 %  100 %  100 %  

34.4 Pelssau 
Vedtak: 

Pelssau 
2020 
Vekt 

Optimum 
2021 
Vekt 

Optimum 
2022 
Vekt 

Optimum 

Fødselsvekt (direkte) 0 % 100 0 % 100 0 % 100 

Slaktevekt (direkte) 10 %  10 %  15 %  

Slakteklasse 35 %  35 %  30 %  

Fettgruppe  
(Lite fett = Høy indeks) 

0 %  0 %  0 % 105 

Fødselsvekt_morsevne 0 % 110 0 % 110 0 % 110 

Vårvekt_morsevne 10 %  10 %  10 %  

Slaktevekt_morsevne 10 %  10 %  10 %  

Lammetall 5 % 100 5 % 100 5 % 100 

Spenestørrelse 
(Små spener = Høy indeks) 

  0 %  0 % 120 

Pelsegenskaper       

Fargenyanse  
(Mørk farge = Høy indeks) 

3 % 95 3 % 95 3 % 95 

Fargepoeng 5 %  5 %  5 %  

Lokkform  
(Stor lokk = Høy indeks) 

5 % 120 5 % 120 5 % 120 

Lokkpoeng 12 %  12 %  12 %  

Glanspoeng 2 %  2 %  2 %  

Pelsavvikspoeng  
(Få avvik = Høy indeks) 

3 %  3 %  3 %  

Tetthet  
(Glissen = Høy indeks) 

0 % 120 0 % 120 0 % 120 

Sum 100 %  100 %  100 %  
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35 Eventuelt 

35.1 Møtet i Avlsrådet 15. juni 2022 
 
Vi har behov for å spare kostnader over alt hvor det er mulig, og Avlssjefen reiste derfor spørsmål om 
vi skulle endre det planlagte møtet den 15. juni fra et fysisk møte på Garder til et Teamsmøte. 
 
Vi stemte over alternativene, og det ble besluttet å beholde møtet som et fysisk møte (5 mot 3 
stemmer). 

35.2 Avlsbudsjettet for 2022 og langtidsbudsjett for 2023-2027 
 
Avlssjefen orienterte om forslaget til budsjett 2022 som han hadde oversendt til generalsekretær og 
styret i NSG. Dette skal behandles i et styremøte som så beslutter budsjettet som skal opp på 
ekstraordinært årsmøte 23. mai. 
 
Avlsrådet vil bli orientert om forslaget som legges fram for årsmøtet. 
 
Avlsrådet vil bli involvert i prosessen med å lage et langtidsbudsjett for perioden 2023-2027. 
Framdriftsplanen er: 

1. Avlssjefen lager et utkast til budsjett 
2. Avlsrådet diskuterer utkastet på et Teamsmøte 
3. Utkastet presenteres for ringene slik at Avlsrådets medlemmer kan få tilbakemelding. 
4. Avlsrådet behandler langtidsbudsjettet på møtet 15. juni 
5. Avlssjefens forslag til langtidsbudsjett sendes til styret 22. juni 


