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Referat fra møte nr 1/2022 i Avlsrådet for sau 

Tid: Torsdag 10. februar kl 19:00 – 21:00 

Sted: Teamsmøte 

 

Deltakere 

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 

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 

Thor Blichfeldt Avlssjef i NSG, sekretær for Avlsrådet 

Inger Anne Boman Avlsforsker i NSG 

Jette Jakobsen Avlsforsker i NSG 

Henriette Berg Olsen Avlsforsker i NSG 

Martin Opheim Gløersen Avlsrådgiver i NSG 

Helge Olaf Aas Region Øst – Vara 

Knut Johan Hvistendal Region Sør-Øst – Vara – forfall 

Lars Nevland Region Sør-Vest – Vara - forfall 

Tom Idar Kvam Region Vest – Vara – forfall 

Audun Tiller Region Midt – Vara – forfall 

Eirik Larsen Region Nord – Vara – forfall 

Terje Bakken Nortura – Vara 

Emilie Oldervik KLF – Vara (fra kl 19:20, sak 3) 

Cathrine Brekke NMBU – Vara - forfall 

Mina Sjuve Klaseie Leder Sauekontrollen 
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1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Dette er et «hastemøte» for å komme videre med registreringsbesetningene på NKS.  
 
Innkallingen ble sendt på e-post 8. februar kl 06:00. Sakspapirene ble sendt ut på e-post 10. februar kl 
10:00. 
 
Når vi først skal ha et møte, tar vi med noen andre saker som det kan være greit å få gjort unna. 
 

Vedtak: 
Innkallingen og saklista godkjennes. 

2 Økonomien i avlsarbeidet på sau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

Prosessene rundt budsjett/regnskap i saueavlen er som følger: 

1) August/september: 

a. I forbindelse med søknad til Omsetningsrådet (Omsetningsavgifta på sau og lam) og 

søknad til Landbruksdirektoratet (LMD/Jordbruksavtalen) om tilskudd til neste års 

avlsarbeid, utarbeider avlssjefen et «ønsket kostnadsbudsjett og ønsket tilskudd» for 

neste år 

b. Generalsekretæren orienterer styret i NSG om søknadene. 

2) Januar/februar 

a. Vi har fått svar på søknadene om tilskudd. Det er som regel et godt stykke ned fra 

«ønsket tilskudd». I beste fall er fjorårets tilskudd økt med prisstigningen. 

b. Vi har fått svar på eventuelle prosjektsøknader om forskningsmidler. 

c. Kontorsjefen og generalsekretæren avslutter det offisielle regnskapet for NSG, og har 

fordelt dette på «Organisasjon» og «Avl». 

d. Avlssjefen fordeler regnskapet for «Avl» på saueavl og geiteavl, og videre ut på ulike 

avdelinger/prosjekter. 

e. Avlssjefen, i samarbeid med kontorsjef og generalsekretær, utarbeider budsjett for 

inneværende år. 

f. Regnskap og budsjett behandles i styret i NSG. 

g. Overskudd på saueavlen og geiteavlen tilføres NSGs interne avlsfond for dyreslaget, 

mens underskudd dekkes av fondet. 

h. Regnskapet for saueavlen og geiteavlen trykkes i årsmeldingen for NSG. 

3) Mars 

a. Årsmøtet behandler regnskapet for foregående år og budsjettet for inneværende år 

Avlsrådet for sau har aldri hatt noen sentral oppgave i budsjett/regnskap for saueavlen, men har blitt 

orientert om de store postene for inntekter og kostnader, samt resultatet og status for Avlsfondet. 

Regnskapet 2021: 

Stort underskudd, 1.950.000 kr, for avl og semin på sau. Dette er første år med underskudd på mange 

år. 

Forklaringen på underskuddet er flere, der de viktigste, sammenlignet med 2020, er: 

- Reduserte inntekter fra Forskningsprosjekter, da store prosjekter går mot avslutning: 2,2 mill. 

- Reduserte inntekter i semin, lavere salg, lavere pris per dose (mindre indekstillegg): 0,4 mill. 

- Økte kostnader, metanmåleren: 0,4 mill. 
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Avlsfondet for sau var ved utgangen av 2021 på 6.438.000 kr. 

Budsjett 2022: Budsjettet for 2022 er ikke ferdige, men utsiktene er ikke lyse. Vi har ingen nye 

prosjekter på gang som kan dekke deler av forskerstillingene i Avlsavdelingen. Det går mot større 

underskudd enn i 2021. 

Hvis det ikke settes inn omfattende sparetiltak, vil underskuddet i 2023 bli betydelig. 

Vedtak: 
Avlssjefens gjennomgang av regnskapet for saueavlen 2021 og framtidsutsiktene for 2022 og 
framover, ble tatt til orientering. 

3 Registreringsbesetningene for NKS 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt. 
 
Avlsforsker Jette Jakobsen og avlsrådgiver Martin Opheim Gløersen har hatt viktige oppgaver i 
arbeidet med å finne fram til registreringsbesetningene. 
 
Jeg minner om at gentesting av en sau koster 300 kr. 

3.1 Opprinnelig plan for registreringsbesetningene 
Opprinnelig plan var: 

- Ca 100 registreringsbesetninger med ca 10.000 søyer 
- Skriftlig avtale som regulerer plikter og goder for en registreringsbesetning.  

o Ved oppstart:  
Gratis gentesting av alle reinrasede NKS-søyer i besetningen ved oppstart 
Kostnad opp mot 3 mill kr 

o Årlig løpende drift:  
Gentesting av inntil 50 % av alle merkede sauelam (4000 lam) 
Kostnad 1,2 mill kr i året 

o Krav om deltakelse i minst 3 år 
 
Vi startet høsten 2021 med å gå gjennom alle aktive ringmedlemmer, ca 750 i tallet. Disse ble vurdert 
ut følgende kriterier: 

• Besetningsstørrelse: Minimum 30 NKS-lamminger i 2021 

• Seminfar til søyene som lammet i 2021: 
o Minst 10 søyer, og 
o Minst 10 % av alle søyene 

• Andel åringer av alle som lammet i 2021: Minst 10 % 

• Spenedømming 2021: Minst 75 % av lammingene 

• Fødselsvekt 2021: Minst 75 % av fødte lam 

• Vårvekt 2021: Minst 50 % av merkede lam 

• Gjennomsnittlig O-indeks på lam født 2021: Minst 115 
 
Besetninger som gikk ut på kravet om vårveging fikk sjansen til å argumentere for at de ikke hadde 
mulighet for å gjennomføre vårveging, og 5-10 besetninger ble tatt inn i varmen igjen. 
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Statusen for registreringsbesetningene 08.02.2022: 

1: Alle aktive ringmedlemmer innen NKS  

  Etter rydding i registeret 730 

2: Etter de generelle utvalgskriteriene  

  Inviterte 309 

  Ikke svart – for seint å melde seg nå 61 

  Takket nei 39 

  Takket JA 209 

3: Sjekk av Sauekontrollen  

  Ikke godkjente føringer i Sauekontrollen 16 

4: Interessert og kvalifisert  

  Inviteres til å inngå avtale 193 

 
Vi står altså igjen med 193 besetninger. De 193 besetningene har til sammen 16 500 søyer. 
Gjennomsnittet er på 86 søyer. Det er 7 besetninger med mer enn 200 søyer, og disse drar 
gjennomsnittet en del opp. Den typiske registreringsbesetningen har 75 søyer. 
 
Besetningene som blir referansebesetninger, bør være spredd over hele landet for å fange 
geografiske forskjeller. 
 
Det er 130-140 NKS-avdelinger i ringene. Det er også en fordel om alle ringer/ringavdelinger har minst 
1 registreringsbesetning som kan bidra til at ringen/avdelingen holder et godt avlsnivå ved innsett av 
prøveværene.  
 
Det er altså ikke lett å komme seg ned fra 193 til 100 besetninger på en god måte. 
 
Gir vi gratis gentesting av alle søyene ved oppstart av registreringsbesetningene, vil vi tappe 
avlsfondet altfor raskt. 
 
Dermed startet letingen etter en økonomisk bærekraftig oppstartskostnad, som samtidig gir et godt 
bidrag til kvaliteten av referansepopulasjonen. 
 

Vedtak: 
Avlssjefen ferdigstiller utvalget av registreringsbesetninger. 

3.2 Ny plan for registreringsbesetningene 2022 
Leder Sven R. og avlssjef Thor B. fremmet følgende forslag: 

- Kalenderåret 2022 blir et kvalifiseringsår for registreringsbesetningene, der NSG og 
besetningene selv får sjekket om de klarer registreringskravene 

- Alle de 193 besetningene inviteres til å bli registreringsbesetning 
- NSG tilbyr gratis gentesting av den beste halvdelen søyene i 2019- og 2020-årgangen. 

 
Søyer av årgangene 2019, 2020 og 2021 
Etter lange og grundige diskusjoner havnet vi på å tilby gratis gentesting av de 50 % beste på O-
indeks av de tre årgangene 2019, 2020 og 2021. 
 
Hvis alle takker ja, blir kostnaden over 2,0 mill kroner. 
 
Søyelam født våren 2022 
Ifølge opprinnelig plan skulle vi tilby gratis gentesting av inntil 50 % av alle merkede søyelam, og 
prøvene kunne tas om våren, før fjellsending. 
 
Her endte vi opp med å tilby gratis gentesting av 0,2 søyelam per lamming i 2022 (eksempel: 100 
lamminger gir 20 gentestede lam). Kostnad i 2022: Minst 0,8 mill kroner. 
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Prøvetakingen bør gjøres rett etter sanking slik at resultatet foreligger før paring. Da kan resultatet 
brukes til å finne søyelammene som fortjener å være elitesøye høsten 2022. 
Målet er å kunne tilby gratis gentesting av minst 0,2 søyelam i 2023 og framover, og helst øke det litt. 
 

Vedtak: 
Registeringsbesetningene 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. 

3.3 Avtale om å være registreringsbesetning 
Vi må ha en formell avtale om å være registreringsbesetning som spesifiserer rettigheter og plikter. 
Jeg har ikke planer om å redusere på pliktene (obligatoriske registeringer osv) som ble vedtatt i 
Avlsrådet i juni 2021 (sak 22.5/2021). 
 

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 
om avlssjefen om dispensasjon. 

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

Lammet om høsten    

- 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  

 



 
 

 

 
Referat fra Teamsmøtet i Avlsrådet for sau 10. februar 2022 – Utkast Side 7 

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. 

 
Vedtatt av Avlsrådet for sau i NSG 17. juni 2021, sak 22.5/2021 

 
En registreringsbesetning må innstille seg på at den økonomiske kompensasjonen vil begrense seg til 
gratis gentesting som skissert over, og at dugnadsånden til fellesskapets beste må være stor. 
 
Det kan godt tenkes at noen av de 193 besetningene trekker seg av den grunn.  
 
Det er viktig at de som svarer ja til å delta, vet hva de går til og er topp motivert for å drive et 
avlsarbeid som bringer sauenæringa mer framover enn noen gang før. 
 

Vedtak: 
Avlssjefen ferdigstiller avtalen om å være registeringsbesetning og legger den ut for elektronisk 
godkjenning. 

3.4 Bestilling av GS-merker til søyene 
Målet er å åpne for bestilling av GS-merker til årgangene 2019, 2020 og 2021 den 15. februar. 
Bestilling til årets lam åpner ikke før lamminga er registrert. 
 
Forutsetningen for å kunne bestille merker, er at registreringsbesetningen har bekreftet elektronisk at 
den godtar avtalen om å være registreringsbesetning. 
 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

3.5 Fortløpende innsending til BioBank 
Gentestingen kan starte så snart merkene er mottatt. Besetningen sender inn prøvene så snart alle 
aktuelle søyer er gentestet. Vi håper det meste av gentestingen er gjort fram til påske, men vil ta imot 
prøver for gratis gentesting fram til midt i juni. 
 
Besetningene som sender inn prøvene før påske, kan regne med at det går 7-8 uker før svaret på 
dem foreligger hos NSG.  

- Mutasjoner og farskap vil bli rapportert fortløpende. 
- Vi har ikke laget planen for vårens indekskjøringer enda. Er man uheldig, kan det ta en uke 

eller tre fra resultatet foreligger til gentesten er med i indeksberegningen. 
 
Prøver som sendes inn i mai-juni, blir antakelig ikke med i indeksberegningene før tidligst ved S1 i 
slutten av juli. 
 

Vedtak: 
Tas til orientering. 

3.6 Gentesting av værlam i ringene 2022 
Gentesting av værlam vil være et avlstiltak styrt av ringen slik det var i 2021.  

Vedtak: 
Tas opp som sak på neste møte i Avlsrådet. 
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4 Genomisk seleksjon på spælsau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Saken var oppe i juni 2021, se referatet fra sak 23/2021. 
 
Vedtaket ble den gangen: 

• Vi starter med genomisk seleksjon på spæl fra første indekskjøring i 2022. 

• For å etablere en god referansepopulasjon fra starten av, settes det av 600 000 kr til 

gentesting av søyer vinteren 2021/2022. Midlene tas fra avlsfondet. 

Rekkefølgen på de to punktene burde vært: 

1) Etablere referansepopulasjonen 

2) Oppstart genomisk seleksjon 

Avsetningen på 600.000 kr til referansepopulasjonen gir mulighet for å genteste 2000 informative dyr 

(i hovedsak søyer) på den nye 60K-chipen som nå er tatt i bruk hos AgResearch. 

Ringene på spæl har nå 140 medlemmer og 11000 søyer. Vi må altså gjennom samme prosessen 

som på NKS med å finne besetningene som skal få tilbud om å genteste søyer. 

Skulle vi starte opp med genomisk seleksjon i 2022, burde vi vært i gang med å genteste søyelam 

allerede. 

Vedtak: 

• Vedtaket om å bruke 600.000 kr på oppstart av genomisk seleksjon på spæl, opprettholdes. 

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

• Saken tas opp igjen på neste møte i Avlsrådet 

5 Avlsprisene 2021 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Avlsprisene tildeles den beste avkomsgranskede væren innen rasen som er minst 4,5 år ved 
tildelingen. Væren må ha offisiell indeks. Rangeringen skjer med utgangspunkt i siste indekskjøring i 
tildelingsåret (H5, beregnet i desember 2021). Avlsavdelingen er ansvarlig for å finne fram til hvem 
som er kvalifisert til å få avlsstatuettene i samsvar med vedtatt regelverk. Vedtak om tildeling av 
avlsprisene er en styresak. Dette er Avlsavdelingen sin innstilling til styret: 

• NKS 
Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2021 tildeles Lars Nevland, Helleland, medlem av 139 
Dalbuen veraring, for væren 201741498 Gull Knippet. 

• Spælsau 
Avlsstatuetten for beste spælvær 2021 tildeles John Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 
226 Namdal verring, for væren 201770455 Heist Løvåsen. 

• Sjeviot 
Avlsprisen for beste sjeviotvær 2021 tildeles Ole Christian Solheim, Naustdal, medlem av 
163 Sunnfjord sjeviotring, for væren 201759336 Kleppe Pan. 

• Pelssau 
Avlsprisen for beste pelssauvær 2021 tildeles Guttorm Gudmestad, Rennesøy for væren 
201740615 Hodne Skare. 

 
Vedtak: 

Vinnere av avlsprisene 2021 tas til orientering. 
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6 Plan for Avlsrådet 1. halvår 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
I samråd med leder Sven legger vi opp til 2 fysiske møter på Gardermoen første halvår 2022. Begge 
møtene er tenkt som et langt dagsmøte. Deltakerne kommer til Gardermoen kvelden i forvegen, og vi 
starter tidlig neste dag. 
 

• Aprilmøtet 
o Plan: Siste uka før påske (uke 14) 
o Fastsatt etter møtet til fredag 1. april 

• Junimøtet 
o Plan: Midten av juni (uke 24) 
o Fastsatt etter møtet til onsdag 15. juni 

 
Enkeltsaker som ikke kan vente til aprilmøtet, tas på Teams. 

7 Orientering om tilslaget i semin 2021 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Avlsrådet fikk den samme orienteringen som styret og fylkeslederne i NSG har fått. Orienteringen var 
ikke en del av det formelle møtet. 
 
Ambisjonene er å gi en økonomisk kompensasjon for det dårlige resultatet. Avlsrådet samlet seg om 
følgende forslag: 

• Vi gir ikke kompensasjon basert på resultatet den enkelte saueholder fikk i 2021. 

• Vi reduserer kostnadene for de som vil inseminere i 2022. 

• Kompensasjonen gis som gratis frakt og gratis dunkleie, da vi mener dette har en bedre effekt 
enn å redusere prisen per sæddose. 

 
Gratis frakt og leie av sæddunk vil antakelig koste nesten 1,4 millioner kroner. 
 
Seminsaken skal opp i styret i NSG igjen på styremøtet 15.-16. februar. 

8 Eventuelt 

8.1 Fett som optimumsegenskap 
 
Per Johan Lyse: Avlsutvalget i Rogaland ønsker å få vurdert om egenskapen fett (fettgruppe) skal 
gjøres om til en optimumsegenskap, da det er besetninger i Rogaland som nå har så magre lam at de 
ikke oppnår stjernelamtillegg og gourmet-tillegg. 
 

Vedtak: 
Saken tas opp på aprilmøtet. 


