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36 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen 
Innkallingen ble sendt ut 9. mai. 
 
Saksmappa 

➢ Lista over saker som skal behandles, ble sendt til Avlsrådets medlemmer 1. juni. 
➢ Saksmappa med de viktigste sakene ble sendt ut 7. juni kl 07:24. 

 
Sak nr 46/2022 «Registeringsbesetningene – oppdatering» utgår.  
 
Møtedeltakernes meldte saker ble ført opp under sak 47 Eventuelt. 
 

Vedtak: 
 
Innkallingen og saklista godkjennes. 
 

37 Referat fra møtet i Avlsrådet 28.04.2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Foreløpig referat ble send til medlemmene i Avlsrådet og styret i NSG 8. mai, og jeg fikk ingen 
endringsforslag.  
 
Jeg ønsker selv å endre noe på det omfattende «fagforedraget» i saken om optimumsegenskapene 
før referatet ferdigstilles. Det faglige bør også samsvare med figurer osv i fagartikkelen min som 
kommer i Sau og Geit nr 3/2022. 
 

Vedtak: 
 
Referatet fra møtet 28. april 2022 godkjennes. 
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38 Sikkerheten på genomiske indekser for NKS 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Jette Jakobsen 
 

 
Målet med genomisk seleksjon er økt avlsframgang per år. 

 

 
Den økte framgangen kommer gjennom økt sikkerhet på beregnede avlsverdier. Detter gjelder først 
og fremst for dyr som selv har en gentest, og som ikke har egne registreringer eller avkom med 
registreringer. 
 
Vi arbeider intenst med å analysere hvor mye sikkerheten øker med genomisk seleksjon 
sammenlignet med tradisjonell beregning av avlsverdiene. Planen er å regne gjennom alle 
egenskapene som inngår i avlsarbeidet på NKS, og å se på økningen i sikkerhet for ringværene etter 
som de blir eldre. Dette er dessverre en så maskinkrevende oppgave at det tar dager/uker å få gjort 
beregningene. Så langt har vi fått kjørt gjennom egenskapene «Lammetall», «Spenestørrelse», 
«Fødselsvekt – direkte effekt» og «Fødselsvekt - morsevne». 
 
 
Sikkerhet på lammetallsindeksen, spenestørrelsesindeksen ved tradisjonell og genomisk 
seleksjon for gentestede prøveværer i årgangene 2018-2021 basert på indeksen 2021-H5. 

Egenskap Årgang 
Prøve-
værer 

Døtre 
(gj.snitt) 

Lam 
(gj.snitt) 

Tradisjonell 
beregning 

Genomisk 
beregning 

Økning i 
sikkerhet 

Lammetall 

2021 1628 0  0,56 0,79 41 % 

2020 1636 0  0,61 0,81 33 % 

2019 1669 6  0,68 0,84 24 % 

2018 1727 10  0,73 0,85 13 % 

 

Spenestørrelse 

2021 1628 0  0,57 0,80 40 % 

2020 1636 0  0,61 0,82 34 % 

2019 1669 5  0,69 0,84 16 % 

2018 1727 8  0,73 0,85 16 % 

 

Fødselsvekt  
– morsevne 

2021 1628 0     

2020 1636 0  0,57 0,75 32 % 

2019 1669 6  0,70 0,81 16 % 

2018 1727 8  0,75 0,83 11 % 

 

Fødselsvekt  
– direkte 

2021 1628  0    

2020 1636  48 0,78 0,83 6 % 

2019 1669  67 0,81 0,86 6 % 

2018 1727  75 0,83 0,87 5 % 

 
Analysene så langt viser at genomisk avlsverdier gir økt sikkerhet i samsvar med forventningene vi 
hadde før vi startet opp med gentestingsprosjektet (mest på unge dyr og mest på søyeegenskapene). 
Gentesten bidrar mest til økt sikkerhet på unge dyr. 
 
Dette er godt grunnlag for å fortsette satsingen på  

• Beregning av genomisk avlsverdier 

• Omfattende gentesting i væreringene 

• Registreringsbesetninger som registrerer gamle og nye søyeegenskaper 
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Vi har tatt ut én årgang av prøveværer for å illustrere økningen i sikkerhet med og uten genomisk 
informasjon og med økende antall døtre i avkomsgruppa. Dette er illustrert i figuren nedenfor for 
prøveværer av 2017-årgangen. Figuren viser at sikkerheten for avlsverdien for lammetall øker mest for 
værer med få døtre. Når væren får mange døtre, er det liten forskjell på tradisjonelle og genomiske 
avlsverdier. 
 

 
Sikkerheten på prøveværene fra 2017 årgangen med og uten genomisk informasjon. Værer 
med mer enn 100 døtre er ikke med i figuren. Disse har en sikkerhet på over 0,9. 
 
Vi har allerede vedtatt å ta inn cirka 10 NKS risbiter (2021-årgangen, 1,5 år gamle) til semin i år, 
sammen med cirka 25 eldre (hovedsakelig 2020-årgangen). Dette vil være et første forsøk på å øke 
den årlige avlsframgangen gjennom redusert generasjonsintervall for seleksjonsleddet seminfar-
avkom (fra 3 til 2 år). 
 
Tabellen over med sikkerhetene forteller oss hva vi kan forvente som resultat. Vær oppmerksom på at 
sikkerhetene ble beregnet med grunnlag i indeksen 2021-H5. Når vi kommer til årets semininntak som 
baseres på indeksen 2022-S1, vil 2021-årgangen av værer fått en sikkerhet tilsvarende 2020-værene i 
tabellen, og 2020-årgangen vil ha en sikkerhet tilsvarende 2019-værene i tabellen. 
 
La oss se på 2,5 år gamle seminværer først. For søyeegenskapene gir gentesten og genomiske 
avlsverdier i en økning i sikkerhet på ca. 20 % (16-24 %). For risbitene øker sikkerheten på 
søyeegenskapene ca. 33 % (32-34 %). 
 
For direkteegenskapene, der seminværkandidatene har fått mange egne avkom, øker sikkerheten lite 
med en gentest. «Fødselsvekt – direkte» øker med 6 % når vi går fra en tradisjonell indeks til en 
genomisk indeks. 
 
Vi er over på genomiske indekser. Derfor er det interessant å se på de genomiske sikkerhetene for 
risbitene sammenlignet med 2,5 år gamle værer. For søyeegenskapene øker sikkerheten lite når 
væren blir ett år eldre (Lammetall: 0,81→0,84; Spenestørrelse: 0,82→0,84; Fødselsvekt-morsevne: 
0,75→0,81). Det skyldes at en prøvevær vanligvis ikke få så mange påsatte døtre. Økningen i 
sikkerhet er alt for liten til å oppveie fordelen med et generasjonsintervall på 2 år med risbiter 
sammenlignet med 3 år som vi har hatt fram til nå. 
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Sikkerheten på en direkteegenskap som Fødselsvekt-direkte øker også lite fra væren er 1, år til den 
blir 2,5 år (0,83→0,86), da den har mange veide avkom allerede som risbit. 
 
Sikkerheten på direkteegenskapene som registreres om høsten, etter semininntaket (høstvekt, 
slaktevekt, slakteklasse osv.), vil være lavere på risbitene enn på de eldre værene, Risbitene vil ha 0 
avkom med informasjon, mens de eldre værene har minst 20 slaktede avkom. Sikkerheten blir likevel 
ikke så mye lavere at gevinsten med et generasjonsintervall på 2 år vil bli spist opp. Avlsframgangen 
per år vil øke også for direkteegenskapene. 
 
 

Vedtak: 

• Informasjonen om sikkerhetene tas til orientering 

• Resultatene bekrefter det faglige grunnlaget for vedtaket vi har gjort tidligere om å ta inn NKS-
risbiter til semin i 2022. 
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39 Avlsplan for 2023-2027 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 

Planen inneholder synspunkter på arbeidet framover som er mine. Disse var utgangspunkt for 
diskusjonen, og må ikke oppfattes som vedtatte tiltak. 

 
Å lage en fullstendig avlsplan er en omfattende oppgave. Vi må i denne omgangen nøye oss å drøfte 
hovedelementene. Det er ikke tid til omfattende simuleringer av effekten av ulike tiltak for å 
optimalisere forholdet mellom dem, eller å regne ut nytte/kostforholdet av de ulike alternativene.  
 
Nytten av avlsarbeidet tilfaller saueholderne. Det er stor sannsynlighet for at vi kunne fått solid 
avkastning om vi investerte enda mer i avlsarbeidet på sau, i alle fall på NKS-rasen. Men så lenge 
tildelingene til avlsarbeidet sentralt (Avlsavdelingen i NSG) blir mindre og mindre (følger ikke 
prisstigningen) og størsteparten av kostnadene dekkes av Avlsavdelingens budsjett, setter dette klare 
begrensninger for hvilken avlsframgang vi kan oppnå framover. 
 
Planen som skisseres for de kommende 5 årene, er ikke en revolusjon. Den bygger på avlsarbeidet vi 
har drevet de siste 10-15 årene, og da inkludert gentesting, genomiske avlsverdier og genomisk 
seleksjon. Planen er en videreutvikling av arbeidet vi driver i dag, tilpasset: 

- ny teknologi 
- redusert engasjementet for avlsarbeidet i væreringene og hos deres medlemmer 
- reduserte økonomiske rammer for avlsarbeidet 

 
Følgene avlstiltak er nye og kostbare, og er hovedgrunnen til at vi nå må ta en grundig gjennomgang 
av avlsplanen for de kommende årene. 
 

• Genomiske avlsverdier 
o I april 2020 gikk vi fra «tradisjonelle avlsverdier» (indekser) til «genomiske 

avlsverdier» på NKS. 
o I 2023 vil spælsauen starte opp med «genomiske avlsverdier». Dette er vedtatt og 

grunnlagskostnadene er tatt inn i det godkjente 2022-budsjettet. 
o Beregning av genomiske avlsverdier er mer komplekst enn beregning av tradisjonelle 

avlsverdier, og krever mer av Avlsavdelingen både når det gjelder kompetanse og 
kapasitet. 

• Genomisk seleksjon 
o Genomisk seleksjon krever en god referansepopulasjon som består av gentestede dyr 

med gode og omfattende registreringer. For liten satsing på referansepopulasjonen 
reduserer effekten av genomisk seleksjon. 

o Genomisk seleksjon forutsetter et stort omfang av gentesting i avlsbesetningene slik 
at seleksjonen av værlam (og søyelam?) foretas blant mange avlskandidater som har 
en egen gentest. 

• Registreringsbesetninger 
o Registreringsbesetningene tar arbeidet med å registrere egenskaper som de fleste av 

de andre væreringsmedlemmene ikke registrerer. Dette gjelder egenskaper som vi 
allerede har med i avlsmålet (for eksempel vårvekt og spenestørrelse), og ikke minst 
nye egenskaper som vi ønsker å få inn (voksenvekt osv). 

o Registreringsbesetningene vil være sentrale i vedlikeholdet og videreutviklingen av 
referansepopulasjonen, og vi må genteste søyelam/søyer i disse besetningene. 

 
Avlsrådet er den primære målgruppen for informasjonen nedenfor. Den vil forhåpentligvis også bli lest 
av tillitsvalgte i ringene, samt andre avlsinteresserte.  
 
Jeg forutsetter at leserne er godt kjent med avlsarbeidet på sau fra før, både teori og praksis. 
Gjennomgangen inneholder likevel en del grunnleggende informasjon og fakta slik at vi forhåpentligvis 
kan ha et felles utgangspunkt for diskusjonen om valg som må gjøres. 
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39.1 Målsettingen for avlsarbeidet i NSG 
 
Styret i NSG vedtok i 2015 følgende målsettinger for avlsarbeidet i NSG. Dette er gode retningslinjer, 
og jeg ser ikke behov for å vurdere disse i forbindelse med gjennomgang av avlsplanen for 2023-
2027. 
 

 
 
 
Avlsplanen tar først og fremst utgangspunkt i delmålet om størst mulig avlsframgang. 
 
 
Med den økonomiske situasjonen vi står i, må vi legge en rammebetingelse i første delmål, i tillegg til 
bærekraftig utvikling og god dyrevelferd: 
 
Størst mulig avlsframgang per år basert på ressursene som stilles til rådighet for avlsarbeidet 
på sau. 
 
Dette håper jeg kan være det samlende utgangspunktet for alle valg vi tar når vi nå reviderer 
avlsplanen.  

39.2 Økonomiske rammer 
 
De økonomiske rammene for avlsarbeidet i regi av NSG går fram av budsjettet som behandles i neste 
sak. 
 
Hovedbudskapet er:  
Vi må være innstilt på å at de økonomiske ressursene til avlsarbeidet vil bli redusert hvert eneste år 
framover. Det skyldes først og fremst at inntektene (spesielt tilskuddet over Jordbruksavtalen) ikke 
følger prisstigningen. Vi kan heller ikke basere budsjettet på at vi får inn nye prosjekter som gir 
lønnsbidrag til de fast ansatte i Avlsavdelingen. 
 
2023 vil bli det første året siden 2017 uten store FoU-prosjekter. Vi ser nå hva de ulike avlstiltakene vil 
koste med «vanlig drift», og hva som er igjen til løpende utviklingsarbeid. 
 
Vi har drevet kostnadsjakt i stort og smått hvert eneste år som jeg har vært avlssjef. Nøktern drift, 
sammen med ekstern prosjektfinansiering av FoU-prosjekter, er årsaken til at vi har gått overskudd på 
avlsbudsjettet fram til 2021. Overskuddet (kalt «avlsfondet for sau») er øremerket for å finansiere 
genomisk seleksjon og andre nye avlstiltak. 
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Kostnadsjakta må og vil fortsette framover, men det er begrenset hva som kan hentes inn med bruk av 
«ostehøvelen» etter så mange år med kostnadsfokus. 
 
I 2023 må vi derfor ta tak i de store postene. Det er noen hovedområder for som peker seg ut, der 
kostnadsreduksjonene og/eller inntektsøkninger kan bli så store at det monner noe i forhold til de 
millionene vi må spare inn. 

39.3 En avlsplan for NKS og spælsau 

39.3.1 Indeksrasene 
 
NSG er ansvarlig for å drive et aktivt avlsarbeid på følgende 4 raser. 
 

• Norsk kvit sau (Rasekode 10) 

• Spælsau (Rasekode 4 og 21) 

• Sjeviotsau (Rasekode 3) 

• Pelssau (Rasekode 12) 
 
Vi kaller dette for «indeksrasene», da beregning av indekser og seleksjon basert på indeksene er 
grunnleggende avlstiltak i disse rasene. 
 
Sauekontrollens årsstatistikk for 2021 viser at indeksrasene står for følgende andel av de 405 000 
para søyene i Sauekontrollen: 

Rase (rasekode) Para søyer Andel i % 

Norsk kvit sau (10) 270 087 66,7 

Kvit spælsau (4) 37 540 9,3 

Farga spælsau (21) 13 456 3,3 

Sjeviot (3) 2 888 0,7 

Pelssau (12) 9 028 2,2 

 
Noen av avlstiltakene for indeksrasene er aktuelle og viktige også for de andre rasene, for eksempel 
gentesting, kåring og semin. Men det vil være indeksrasene, og da spesielt NKS og Kvit spælsau, som 
legger premissene for tiltakene som så de andre rasene kan nyte godt av. 

39.3.2 NKS og spælsau 
Denne planen vil spesielt ta for seg NKS og kvit spælsau. Dette er de to desidert største rasene i 
norsk sauehold, og derfor de to rasene der vi har størst mulighet for å lage et effektivt avlsopplegg 
som gir god avkastning på innsatte midler. 
 
NKS er cirka 7 ganger større enn kvit spælsau i Sauekontrollen. Jo større den aktive avlspopulasjonen 
er, jo større mulighet har rasen for avlsframgang. Vi har derfor større årlig avlsframgang framgang hos 
NKS enn vi har på kvit spælsau. 
 
Norge har et spesielt ansvar for spælsauen som genetisk ressurs. Hvis vi ønsker at kvit spælsau 
skal ha omtrent samme avlsframgang som NKS, må vi øke avlsinnsatsen for spælsauen  

39.3.3 Farga spælsau 
Farga spæl står for ca 10 % av de avkomsgranskede værene i væreringene med spælsau. 
 
Kvit spælsau og farga spælsau inngår i det vi kaller rasegruppen spælsau, og får beregnet avlsverdier 
i «spælkjøringen». Indeksene skal dermed være sammenlignbare.  
 
Så lenge avlsmål og vektlegging av egenskapene er det samme for de to rasene (rasekodene) er 
dette en god løsning for farga spæl. Hvis det er ønske om at farga spæl skal skille seg fra kvit spæl på 
andre egenskaper enn fargen på ullfellen, bør rasen skilles ut i en egen indekskjøring (som vi gjør 
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med sjeviot som er skilt fra NKS). Dette blir da en svært liten rase i avlsarbeidet, med liten mulighet for 
avlsframgang. Se hva jeg skriver om sjeviot nedenfor 
 
Vi forutsetter at farga spæl fortsetter sammen med kvit spælsau i rasegruppen spælsau i planperioden 
2023-2027. 

39.3.4 Sjeviot 
Sjeviot er en rase som etter hvert har blitt svært liten, og en stor andel av dyra i Sauekontrollen er med 
i de 3 væreringene på Vestlandet. 
 
Potensialet for spredning av avlsframgangen er mindre enn på de to store rasene, og støtten til 
avlsarbeidet (granskingstilskuddet) er redusert i forhold til tilskuddet vi gir på NKS og spælsau. 
 

• Sjeviotringene må være forberedt på at granskingstilskuddet kan bli ytterligere redusert i 
planperioden. 

• NSG vil fortsatt beregne indekser for sjeviot i en egen rasegruppe. Vi har ikke planer om å gå 
over til genomiske avlsverdier på sjeviot. 

• Vi vil fortsette å ta inn 2 seminværer i året som i dag, og vil bistå med import av sæd fra 
Skottland. 

39.3.5 Pelssau 
Pelssauen er i framgang, både i populasjonsstørrelse og i pelskvalitet. 
 
Rasen har et eget avlsopplegg med 7 pelsegenskaper som inngår i indeksberegningene for rasen, i 
tillegg til de vanlige egenskapene som tilvekst, kjøttfylde osv. NSG har bistått Norsk Pelssaulag med å 
utvikle avlsopplegget. 
 

• Vi vil fortsette med å beregne indekser for rasen, inkludert pelsegenskapene.  

• Vi har ikke planer om å gå over til genomiske avlsverdier på pelssau. 

• Vi vil fortsette med å ta inn 4 værer i året til semin, og vi vil bistå med import av sæd fra 
Sverige. 

 
Rasen har ikke fått granskingstilskudd for avkomsgranskede værer, da det ikke drives tradisjonell 
ringdrift i de fleste av ringavdelingene. Raselaget (ikke væreringene) har fått et tilskudd til avlsarbeidet, 
da det legger ned et stort arbeid i å forbedre pelskvaliteten (pelsdømming av lam). Laget må være 
forberedt på at denne støtten kan bli redusert. 

39.4 Avlsledelsen 
Vi forutsetter at avlsarbeidet for NKS og spælsau fortsatt skal ledes og organiseres gjennom NSG.  
 

• Tillitsvalgte 
o Styret i NSG 
o Avlsrådet for sau med 11 medlemmer 

Avlsrådet er et rådgivende organ for styret og administrativ ledelse 

• Administrasjonen 
o Generalsekretæren i NSG 
o Avls- og seminavdelingen, felles for sau og geit 

▪ Avlssjef (1 årsverk) 
▪ Avlsforskere (3 årsverk) 
▪ Avlsrådgiver sau (1 årsverk) 
▪ Rådgiver geit (0,5 årsverk) 
▪ Ansatte på seminstasjonene (2 faste årsverk, samt ekstrahjelp i sesongen) 

 
Antall årsverk som er oppgitt for Avls- og seminavdelingen, er faste stillinger og er inkludert i det 
vedtatt budsjettet for 2022 og i budsjettforslaget for 2023. 
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39.5 Størst mulig avlsframgang per år 

39.5.1 Formelen for avlsmessig framgang 
Vi repeterer formelen for avlsmessig framgang i omtrent alle møter i Avlsrådet, da den må ligge i 
bunnen for alle faglige drøftinger og valg. Da viser jeg vanligvis den enklest mulige versjonen. Figuren 
nedenfor har mer informasjon som det er viktig å ha med seg når vi skal lage en avlsplan.  
 
Formelen for avlsmessig framgang per år 

 
 
Det er fire seleksjonsledd som alle påvirker framgangen for avlspopulasjonen:  
 

1. Far-sønn 
2. Far-datter 
3. Mor-sønn 
4. Mor-datter 

 
Hvert ledd har sin egen seleksjonsstyre, sikkerhet og generasjonslengde. Dette kompliserer 
problemstillingene. 
 
For å gjøre det enda mer komplisert: Avlsframgangen må beregnes for hver enkelt egenskap før vi 
kan sette det hele sammen til framgang for O-indeksen. 

39.5.2 Sikkerheten og generasjonsintervallet 
I forbindelse med overgangen fra tradisjonell avlsverdiberegning til genomiske avlsverdier, har vi ofte 
drøftet sikkerheten på avlsverdiene (indeksene). Dette var tema i foregående sak i dagens møte. 
 
Vi har også vært innom muligheten for å redusere generasjonsintervallet i semin ved å ta inn værene 
når de er 1,5 år gamle mot 2,5 år som i dag. 

39.5.3 Seleksjonsstyrken 
Vi har sjelden vært innom seleksjonsstyrken i drøftingene. Den må vi ikke glemme når vi jakter på 
størst mulig avlsmessig framgang per år. 
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Hvert av de 4 seleksjonsleddene har sin egen seleksjonsstyrke. Her et par eksempler: 
 

- Velger avlsbesetningen nye påsettlam blant de 40% beste,  
gir dette en seleksjonsstyrke på 1,00. 

- Velger ringen/avdelingen nye prøveværer blant de 5 % beste værlammene, 
gir dette en seleksjonsstyrke på 2,06. 

 
Seleksjonsstyrken er over brøkstreken i formelen for avlsmessig fram: Jo større seleksjonsstyrke, jo 
mer framgang. Seleksjon av værlam innen ringen betyr altså dobbelt så mye som seleksjon av nye 
søyer hos det enkelte ringmedlem. (Jeg ser bort ulikheter i sikkerhet og generasjonsintervall i dette 
eksemplet). 
 
Seleksjonen av værer foregår i dag i 3 trinn: 

1. Ringen velger prøveværer blant alle fødte værlam i ringen 
2. Ringen velger eliteværer blant alle prøveværene 
3. Avlsavdelingen velger seminværer blant eliteværene i ringen (samt noen som er solgt videre) 

 
Seleksjon i flere trinn reduserer vanligvis effektiviteten i seleksjonen. I teorien, med perfekt seleksjon i 
alle tre trinnene, vil andelen selekterte til semin være under 0,1 % og seleksjonsstyrken godt over 3. I 
praksis er den nok ned mot 2. 
 
Når vi går over til å ta inn 1,5 åringer til semin blir ledd 2 i seleksjonen (prøvevær → elitevær) borte. 
Da vil seleksjonsstyrken ved inntaket av seminværer kunne vil øke. Samtidig går generasjons-
intervallet med seminværfar ned fra 3 til 2 år, og dette øker også den årlige framgangen. 

39.5.4 Avlsbesetningene må prioritere eliteparingene 
Gode eliteparinger er et vesentlig element i avlsarbeidet. Jeg tror at manglende vilje til å prioritere 
eliteparingene kan forklare en god del av forskjellene i avlskvalitet mellom ringene/avdelingene i 
landet.  
 
Noen elementer til ettertanke: 

- Semin 
o Hvor mye insemineres det totalt i ringen? 
o Inseminerer alle medlemmene? 
o Insemineres det kun helt i starten av paringssesongen? 

- Eliteværer 
o Er de utvalgte eliteværene de beste som ringen kan oppdrive? 
o Bruker ringen prøveværene med høyest indeks som elitevær? 
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o Har ringen gode rutiner for kjøring av værene, slik at medlemmene kan bruke ringens 
beste værer på sine beste søyer? 

39.6 Egenskapene i avlsarbeidet 
 

 
Vi prioriterer egenskaper som gir: 

• Bedre økonomi i primærproduksjonen 
o Økte inntekter og/eller reduserte kostnader per kg kjøtt og ull 
o Redusert arbeidsinnsats per kg 

• Bedre produktkvalitet og høyere verdi for slakteri, foredlingsindustri og forbruker 

• Bedre dyrevelferd 

• Økt bærekraft og redusert klimaavtrykk per kg kjøtt 
 

 
Hvilke egenskaper vi skal skape avlsframgang for, og hvordan vi skal prioritere mellom dem, drøftes 
hvert eneste år i Avlsrådet for sau. Denne prosessen har fungert fint opp til nå, og er tenkt å fortsette 
slik. 
 
Egenskapene i avlsarbeidet og prioritering mellom dem blir derfor ikke grundig gjennomgått ved denne 
revisjonen av avlsplanen. 

39.7 Samvirkeavl og avlspyramide 

39.7.1 Samvirkeavl 
Avlsarbeidet på sau har fram til nå vært en suksess. Det får vi bekreftet gjennom: 

• Den dokumenterte avlsmessige framgangen som vi oppnår 

• «Benchmarking» mot utenlandsk avlsmateriale (import av sæd)  

• Anerkjennelsen vi får for avlsarbeidet vårt i utlandet (Storbritannia, New Zealand osv) 
 
Grunnlaget for suksessen ligger i samvirkeavlen: 

• Ledelse og organisering gjennom NSG, en medlemsorganisasjon med stor tilslutning 

• Fellesfinansiering av avlsarbeidet (Jordbruksavtalen og Omsetningsavgifta) 

• Ett felles avlsmål for avlsarbeidet (alternativet er mange «private» avlsmål) 

• Avlstiltak som involverer samarbeid mellom flere organisasjoner 
o Sauekontrollen 
o Slakteriene 
o Væreringene og deres medlemmer (avlsbesetningene)  
o NSG sentralt (indeksberegning, gentesting og semin) 

• Samarbeid mellom ringerne til felles beste for avlsframgangen 
o Alternativet er konkurranse mellom mange små avlsbesetninger og avlsselskaper slik 

vi ser i utlandet 
 
Vi må holde fast på samvirkeavlsprinsippet i avlsplanen som er under revisjon. 

39.7.2 Avlspyramiden 
Vi har i dag en pyramidestruktur i avlsarbeidet vårt, der avlsbesetningene (væreringsbesetningene) er 
på toppen. Registreringsbesetningene inngår i avlsbesetningene. 
 
Figuren viser avlspyramiden for NKS. Prosentene er cirka-tall, da vi ikke har oversikt over 
rasefordelingen for all sau i landet. 
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Avlspyramiden for Norsk Kvit Sau (NKS) 

 
 
Kvit spælsau vil antakelig ha omtrent de samme prosentene i de ulike kategoriene. 
 
Avlsbesetningene har som sin fremste som oppgave å bidra til å skape størst mulig framgang.  
 
Avlspyramiden, med avlsbesetningene på toppen av pyramiden, ønsker vi å beholde. 
 
Avlsbesetningene må forplikte seg til å følge regler og retningslinjer fra avlsledelsen i NSG. Forholdet 
mellom NSG og avlsbesetningene reguleres gjennom avtaler og regelverk. 

39.7.3 Spredning av avlsframgangen til bruksbesetningene 
Besetninger i avlspyramiden som ikke er en avlsbesetning, kaller vi bruksbesetninger. 
 
Avlsframgangen spres til bruksbesetningene gjennom: 

1. Semin 
2. Avkomsgranskede værer fra væreringene 
3. Kåra værlam fra avlsbesetningene (og fra noen bruksbesetninger) 

 
Rask spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene gir et lite avlsmessig 
(genetisk) etterslep i avlskvalitet i bruksbesetningene. Dette øker den økonomiske gevinsten av den 
årlige investeringen i avlsarbeidet. 
 
Det er også viktig at flest mulig av bruksbesetningene tar i bruk avlsmaterialet fra avlsbesetningene, 
slik at vi får størst mulig antall søyer og slaktelam med god avlskvalitet i produksjonen. 
 
Bruksbesetningene må akseptere at livdyrprisene og seminprisene inneholder en «avlsavgift» som 
skal bidra til å finansiere avlsarbeidet og avlsframgangen. Aksepteres ikke dette, må alt avlsarbeid 
finansieres av sentrale avlsmidler og innsats i avlsbesetningene. I så fall står vi foran en nedskalering 
av avlsinnsatsen. 

39.7.4 Oppformeringsbesetninger 
Hvis avlsbesetningene ikke har kapasitet til å dekke behovet for avlsdyr i bruksbesetningene, eller ikke 
har tilstrekkelig geografisk nærhet til kjøper, kan det bli behov for å ha oppformeringsbesetninger. 
 
En oppformeringsbesetning kjøper gode avlsdyr fra en avlsbesetning eller bruker semin for å følge 
med på avlsframgangen. Besetningen produserer så værlam til salg til bruksbesetningene. 
 
Det er i dag enkelt avlsinteresserte bruksbesetninger som fungerer på samme måte som en 
oppformeringsbesetning vil gjøre. Disse har ingen formell tilknytning til NSG på samme måte som 
avlsbesetningene, og vi kaller dem derfor ikke for oppformeringsbesetning. 
 
Blir det behov for å organisere «Oppformeringsbesetninger» som et nytt avlstiltak for å få en god 
spredning av avlsframgangen rundt om i hele landet, må dette tas inn i avlsplanen og samarbeidet 
formaliseres gjennom en avtale med NSG. 
 
Behovet for oppformeringsbesetninger vil bli drøftet seinere i planen, og da for NKS og spælsau hver 
for seg. 
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39.7.5 God helsestatus i avlsbesetningene 
Når vi har et system for spredning av avlsframgangen med levende dyr, må vi sørge for at de 
livdyrselgende besetningene har god helsestatus.  
 
Vi bør også ha geografiske avgrensede områder der avlsdyra ikke krysser grensene mellom 
områdene. Dette er godt smittevern som vil hindre/forsinke spredning av sjukdom fra et område til 
resten av landet. 
 
Regelverket som Mattilsynet forvalter, setter standarden for helsestatus og smittebeskyttelse i 
næringa. Dette regelverket vi må følge.  
 
Avlsbesetningene må også akseptere at NSG på noen områder setter strengere krav til 
smittebeskyttelse enn det offentlige regelverket. Forbudet mot inntak av livdyr utenom væreringen 
(ringavdelingen) et godt eksempel på tiltak som absolutt bør bestå. 

39.8 Avlstiltakene 2023-2027 
 
Avlsplanen 2023-2027 vil først og fremst ta for seg hvilke avlstiltak vi bør prioritere for å ha en effektiv 
«avlsfabrikk» som skaper stor avlsframgang. I det følgende vil de aktuelle avlstiltakene bli 
gjennomgått. 
 
Omfanget av de ulike avlstiltakene blir drøftet under hver enkelt rase. 

39.8.1 Sauekontrollen 
Vi forutsetter at det gode samarbeidet med Sauekontrollen som dataleverandør, fortsetter. 
 
Brukene av dataene i indeksberegningene (avlsverdiberegningene) utløser i dag ikke en faktura for 
dataleveransen, og dette fortsetter forhåpentligvis. NSG vil da fortsette å levere indekser tilbake til 
Sauekontrollen uten å fakturere for merverdien vi har skapt for medlemmene av Sauekontrollen. 

39.8.2 Slakteriene 
Slakteriene er i dag en viktig dataleverandør til Sauekontrollen (slaktevekt, klassifisering, ullvekt og 
ullklasse). Dette forutsetter vi at fortsetter framover. 

39.8.3 Avlsverdiberegningene 
Avlsavdelingen i NSG beregner indekser (avlsverdier) for rasegruppene: 

• NKS:   Genomiske avlsverdier, 10 egenskaper 

• Spælsau: Tradisjonell avlsverdier, 10 egenskaper 

• Sjeviot:  Tradisjonelle avlsverdier, 9 egenskaper 

• Pelssau:  Tradisjonelle avlsverdier, 15 egenskaper, derav 7 pelsegenskaper 
 
Hver rasegruppe beregnes for seg, med egne genetiske parametere (arvegrader og genetiske 
korrelasjoner) for alle egenskapene. De genetiske parameterne re-estimeres etter 3-4 år, eller når det 
har skjedd vesentlige endringer for rasen (nye egenskaper og/eller avlstiltak).  
 
Hver gang vi tar inn en ny egenskap i avlsarbeidet (for eksempel spenestørrelse), må vi gjøre en 
utviklingsjobb med datahåndtering, datavask og beregningsmodell for avlsverdien, og vi må beregne 
genetiske parametere for egenskapen. Skal vi få inn nye egenskaper i avlsmålet, må feltapparatet ta 
jobben med registreringene og Avlsavdelingen må ha kapasitet til å regne på dem. 
 
I 2023 skal spælsauen gå fra tradisjonelle til genomiske avlsverdier. Dette krever en ekstrainnsats ut 
over vanlig drift. 
 
Det er viktig med hyppige indeksberegninger gjennom året, slik at avlsbesetningen har mest mulig 
oppdatert informasjon når han tar avlsavgjørelser (hvem skal gentestes, hvem skal bli settes på som 
livlam eller prøvevær, hvem skal elitepares osv.). 
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I 2022 har vi 23 indekskjøringer gjennom året. Dette er en omfattende driftsoppgave. (Til orientering 
for de som ikke har avlshistorien helt klart for seg: I 2005 hadde vi 3 indekskjøringer i året.) 
 
Antall indekskjøringer per år vil være minst 20 i årene framover. 

39.8.4 Gentesting 
Gentestingen organiseres av Avlsavdelingen i NSG. Formålet med gentestingen er: 

• Genomiske avlsverdier 

• Farskapskontroll 

• Sjekk for uønskede mutasjoner 
 
Vi tilbyr genotyping av søyer og værer til alle besetninger som er medlem av NSG og som er med i 
Sauekontrollen. Bruksbesetninger med NKS har noen tilleggskrav som det fører for langt å gå inn på 
her. 
 
Gentestingen betales i 2022 av den som sender inn prøven. Vi har et tredelt prissystem: 

1. Redusert pris til væreringene og avlsbesetningene (2022: 300 kr per prøve) 
2. Svært redusert pris for registreringsbesetningene innenfor tildelt kvote (2022: Gratis) 
3. Full pris til andre besetninger (2022: 1000 kr i årsavgift + 500 kr per prøve) 

 
Vi har ingen planer om å endre på selve opplegget for gentestingen, og vil opprettholde tilbudet om 
gentesting til alle. Prisene vil være under kontinuerlig vurdering. 
 
Prisen til avlsbesetningene og registreringsbesetningene må ses i sammenheng med 
granskingstilskudd og eventuelt annen kompensasjon til væreringene og deres medlemmer. 

39.8.5 Væreringene og væreringsmedlemmene 
En værering er en egen økonomisk og juridisk enhet. Ringen samarbeider med NSG om 
avkomsgransking av værer. Samarbeidet er regulert gjennom et regelverk fastsatt av NSG. 
 
Sauebesetninger går sammen i en værering med formålene: 

1. Et rasjonelt og lønnsomt værehold i fellesskap, med værer av bedre kvalitet enn den enkelte 
kan skaffe seg alene. 

2. Avkomsgranske værer gjennom sirkulering av værene mellom medlemmene i 
paringssesongen. 

3. Lage gode genetiske bånd mellom egen væreringen og resten av ringene i landet gjennom 
bruk av semin. Dette er nødvendig for at indeksene skal være sammenlignbare på tvers av 
besetninger og væreringer. 

4. Selge ringens beste værer til semin. 
5. Spre avlsframgangen gjennom å selge gode avkomsgranska avlsværer fra ringen og gode 

kåralam fra det enkelte ringmedlemmet til bruksbesetninger innenfor fylket. 
 
En værring må ha minst 3 medlemmer for å avkomsgranske værer og få tilskudd for dette fra NSG. 
 
En værering kan ha en eller flere avdelinger. En ringavdeling kan bestå av kun én stor besetning hvis 
besetningen bruker værene og inseminerer i samsvar med regelverket (avkomsgransking i egen 
flokk). 
 
Det er ringavdelingen, ikke ringen, som er den avlsmessige og smittemessige enheten. 
Ringavdelinger kan ikke utveksle værer seg imellom. 
 
Tabellen viser omfanget av væreringsdriften i avlsåret 2021/22, per rase. 

Rase Ring-
avdelinger 

Medlemmer Søyer 
total 

Søyer  
per medlem 

Prøveværer Eliteværer 

NKS 106 699 67 895 97 1 634 244 

Spæl 26 142 10 967 78 274 60 

Sjeviot 4 32 1142  36 41 13 

Pelssau 11 22 1844 84 59 14 
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NKS 
NKS-avlen har et svært stort omfang, med ca 700 medlemmer, 70.000 søyer og over 1600 
avkomsgranskede værer i året. 
  
NSG er, så langt vi kjenner til, det største «avlsselskapet» i verden på kjøttproduserende sau. 
Avlsselskap i denne sammenheng betyr at avlspopulasjonen har ett felles avlsmål under én felles 
ledelse, og der ringene og ringmedlemmene gjennomfører avlstiltakene i samsvar med retningslinjene 
fra avlsledelsen. 
 
Omfanget i form av medlemmer og søyer har vært fallende de siste årene. Det er mange ringer som 
har mistet eller står i ferd med å miste medlemmer, og det er vanskelig å finne nye avlsinteressert som 
vil gå inn og gjøre en (dugnads)innsats.  
 
Antall prøveværer er også redusert, men ikke i samme omfang som søyetallet. Vi har nettopp redusert 
kravet til antall slakt for å få offisiell indeks og granskingstilskudd fra 25 til 20, og det hjelper med til å 
holde granskingskapasiteten oppe. 
 
Spælsau 
Avlspopulasjonen på spæl, med ca 140 medlemmer, 11.000 søyer og over 250 avkomsgranskede 
værer, er også et stort «avlsselskap» i verdensmålestokk. 
 
Tilslutningen til spælringene har holdt seg bedre oppe enn på NKS, og vi har fått nye ringer i det siste. 
Det er bra! 
 
NKS-avlen er 6-7 ganger større enn spælsauen, og har derfor større mulighet for avlsframgang. Dette 
skyldes først og fremst at vi må passe bedre på at innavlsøkningen ikke blir for stor på spælsau når vi 
tar inn værer til semin (færre seminværer i årgangen gir økt risiko for høy innavlsoppbygging). Flere 
værer til semin i forhold til avlspopulasjonen gir også lavere seleksjonsstyrke. 

39.8.6 Registreringsbesetningene 
Registreringsbesetninger er et nytt avlstiltak på NKS som startet opp i 2022. Planen er å etablere 
registreringsbesetninger på spælsau i 2023. 
 
Vi må presisere følgende: Registreringsbesetningene er medlemmer av en værering. Vi kunne like 
gjerne kalt disse besetningene for «Væreringsmedlemmer med utvidede oppgaver». 
 
Det spesielle med registreringsbesetningene er at de har tatt på seg å registrere informasjon som ikke 
de andre ringmedlemmene vil forplikte seg til å registrere. Vi setter også noen andre krav til en 
registreringsbesetning, for eksempel: Besetningen må inseminere og den må pare lam. 
 
Da vi inviterte besetningene som vi mente var kvalifisert for oppgaven, fikk vi 180 som vil delta. Det 
var kjempebra, og en motvekt til den pessimismen som råder i noen av ringene. 
 
I 2022 skal registeringsbesetningene bidra med følgende opplysninger som er frivillige for et vanlig 
ringmedlem. 

- Fødselshjelp (på det enkelte lammet) 
- Spenestørrelse 
- Vårvekt 
- Voksenvekt (søyene) 

 
Når vi kommer i gang med prosjekt på følgende egenskaper, så har registeringsbesetningene 
forpliktet seg til å bidra: 

- Ekstraspener 
- Jurform 
- Eksteriørmål på søyer (bekkenutforming osv). 

 
Kompensasjonen som besetningene har blitt lovet for ekstrainnsatsen, er 0,2 gentestede lam per søye 
som lammer. Det er ikke for mye! 
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Vi må ha registeringsbesetninger hvis vi skal: 
✓ Beregne genomiske avlsverdier for alle egenskapene i avlsmålet  

(søyer til referansepopulasjonen) 
✓ Utvikle avlsmålet vårt med nye egenskaper 

39.8.7 Semin 
Semin på sau er et svært viktig avlstiltak: 

• De aller beste værene i væreringene tas inn til semin, og alle avlsbesetningene kan kjøpe 
sæd av dem. 

• Semin gir en mye kraftigere seleksjon, og dermed større avlsframgang, enn om hver enkelt 
værering eller avlsbesetning skulle selektere kun blant sine egne værer. 

• Seminavkommene skaper genetiske bånd mellom besetningene. Gode genetiske bånd er en 

forutsetning for å kunne beregne avlsverdier som er sammenlignbare på tvers av 

besetningene. 

Semin gir mulighet for sterk seleksjon, men kan samtidig resultere i for høy innavlsoppbygging i 

populasjonen. Avlsledelsen er seg dette bevisst, og tar hensyn til innavlsoppbyggingen ved utvalget 

av nye seminværer. 

Antall nye seminværer de siste årene: 

• NKS:    20-25 

• Kvit spælsau:   8-10 

• Farga spælsau:  3-4 

• Sjeviot:   2 + importsæd fra Skottland 

• Pelssau:  4 + importsæd fra Sverige 

Seminværene har fram til nå vært 2,5 år gamle ved inntaket til seminstasjonen, og 
generasjonsintervallet seminfar-avkom har vært 3 år. Tar vi dem inn som 1,5 år gamle blir 
generasjonsintervallet seminfar-avkom 2 år. 
 
Ved overgang til genomiske avlsverdier øker sikkerheten på avlsverdiene, spesielt på unge dyr. I et 
avlsopplegg med genomisk seleksjon utnytter man den økte sikkerheten til å ta inn yngre dyr til semin. 
Det reduserte generasjonsintervallet vil så øke avlsframgangen per år. 
 
Vi starter i 2022 med å ta inn 10 NKS-værer som er 1,5 år sammen med 20 som er 2,5 år gamle. Blir 
dette vellykket, vil vi dreie enda mer mot 1,5-åringer i 2023. 
 
Spæl vil få beregnet genomiske indekser i 2023, og da vil vi vurdere 1,5-åringer til semin også for 
spæl.  
 
Når vi reduserer generasjonsintervallet, øker risikoen for uønsket sterk innavlsoppbygging. Vi må 
derfor øke antall værer per år for å ha det samme antall værer per generasjon. Dette er spesielt viktig 
på spæl, da spælsauen er en mindre populasjon og har færre seminværer enn NKS. 

39.8.8 Kåring av værlam 
Kåring av værlam regnes som et avlstiltak, men er i like stor grad et tiltak for å skape avlsinteresse og 
godt fagmiljø for saueholderne. 
 
Det økonomiske ansvaret for kåringene ligger hos fylkeslaget. Prinsippet er at kåringene ikke skal 
belaste det sentrale avlsbudsjettet hos NSG sentralt. 
 
Avlsformålet med kåring er å kvalitetssikre værlam som: 

1. Settes inn i væreringen som prøveværer 
2. Selges til en bruksbesetning 

 
Kåringsdommerne må ha god kunnskap om funksjonelle trekk, og om ullkvalitet. 
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En livdyrselger må kunne få dekket inn kostnadene til kåring i livdyrprisen. NSGs veiledende priser 
forutsetter at væren er kåra. 
 
Så lenge markedet foretrekker å kjøpe kåra lam framfor ukåra til en lavere pris, bør selgeren tilby kåra 
lam for salg. 
 
Væreringene er pålagt å bruke kåra lam som prøvevær i ringen, og vi har ingen planer om å endre på 
dette. 
 
De fleste av væreringene og deres medlemmer ønsker å opprettholde kåringene, selv om det er 
kostnad for ringdriften. Det er derfor lite sannsynlig at kåring som avlstiltak vil endre seg vesentlig i 
planperioden. 

39.8.9 Konklusjon om avlstiltakene 
Skal vi drive et godt avlsarbeid med stor avlsframgang, trenger vi alle avlstiltakene jeg har gått 
gjennom: 

✓ Sauekontrollen 
✓ Slakteriene 
✓ Avlsverdiberegningene 
✓ Gentesting 
✓ Væreringene og væreringsmedlemmene 
✓ Registreringsbesetningene 
✓ Semin 
✓ Kåring av værlam 

 
Utfordringen er å finne den rette «doseringen» av hvert tiltak, slik at vi får så stor avlsframgang 
som mulig innenfor den økonomiske rammen vi har. 

39.9 NKS-avlen 
NKS-avlen har alle forutsetninger på plass for å kunne skape stor avlsframgang: Svært stor 
populasjon, genomisk seleksjon, omfattende registreringer i Sauekontrollen, gentesting av 
prøveværskandidatene før innsett, streng seleksjon av værer til semin og stort omfang av semin hos 
ringmedlemmene. 
 
En stor populasjon er en forutsetning for å kunne skape stor avlsframgang per år over lang tid, men er 
ingen garanti for stor avlsframgang. Ringer/avdelinger og ringmedlemmer som ikke driver i samsvar 
med «læreboka» og/eller som ikke legger ned tilstrekkelig innsats, bidrar ikke avlsframgangen for hele 
populasjonen. 
 
Det er for stor «strekk i laget» når det gjelder avdelingenes avlskvalitet, og det vil ha liten/ingen 
betydning for avlsframgangen i populasjonen om ringene med lavest avlskvalitet blir borte. 
 
Vi må se på hele økonomien i feltapparatet under ett, og så må vi bruke pengene der de gir størst 
avlsframgang. 
 
Med feltapparatet mener jeg væreringene og deres medlemmer, inkludert registreingsbesetningene. I 
det videre vil jeg bruke begrepet «Avlsbesetningene», for det er ikke sikkert at væreringene slik vi 
kjenner dem i dag, vil få en økonomi slik at de er villige til å fortsette. 
 
Vi må ha «Avlsbesetninger» i felten. Uten det har vi ikke noe avlsarbeid på sau.  
 
Avlsbesetningene må akseptere en sterkere styring enn vi har i dag, skal vi få maksimalt ut at 
avlsbudsjettet. 
 
I 2027 vil antakelig antall avlsbesetninger være langt færre enn vi har medlemmer i væreringene i 
2022. 
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Hvordan skal vi få styrt arbeidet i en retning som gir så stor avlsframgang som mulig? Erfaring har vist 
meg at de fleste av væreringene responderer på «pengestimuli». Faglig forståelse, spennende 
utviklingstiltak og motivasjon/inspirasjon gir også viktige bidrag i rett retning. 
 
Vi må legge til rette for at væreringene og deres medlemmer, inkludert registreringsbesetningene: 

• Inseminerer 
o Bruker semin på de rette søyene. 
o Bruker alle seminværene, ikke bare noen «favoritter». 

• Bidrar til å styre innavlen i populasjonen 
o Ikke avkomsgranske mer enn 1 sønn per seminfar per avdeling, maks 2 i de aller 

største avdelingene.  
o Vi kan i alle fall ikke gi granskingstilskudd de overskytende. 

• Gentester mange prøveværskandidater for å finne de beste 
o I 2022 må ringen betale hele kostnaden med disse prøvene. 

Er vi da trygge på at det blir gentestet mange nok? 
o Bør vi i 2023 sponse denne testingen med gentester til halv pris? 

Det vil koste minst 850.000 kr, og granskingstilskuddet må reduseres tilsvarende. 

• Styrker jakten på de beste avlsværene 
o En større del av granskingstilskuddet bør gis per O-indekspoeng, og mindre som 

grunntilskudd per vær. 

• Bidrar med gode registreringer 
o Registreringene som er obligatorisk for alle. 
o Registreringene som er frivillig for et vanlig ringmedlem, men obligatorisk for en 

registreringsbesetning. 

39.10 Spælsauavlen 
Spælavlen har gode forutsetninger på plass for å kunne skape stor avlsframgang, der det viktigste en 
stor populasjon, relativt mange avkomsgranskede værer, samt genomisk seleksjon fra 2023. 
 
Vi har de samme problemstillinger i spælsauavlen som vi har i NKS-avlen: Det er for «stort strekk i 
laget». 
 
Vi har større behov for å beholde avlspopulasjonen på spæl enn vi har på NKS, da populasjonen er 
mindre. Men da må de som ligger lavest i avlskvalitet gjøre en ekstra innsats for å tette gapet til de 
beste. 
 
Vi har dårligere dekning av ringer med spælsau enn vi har med NKS. Oppformeringsbesetninger som 
har som oppgave å selge gode kåra lam i lokalt i fylket, er derfor et tiltak som må utredes nærmere. 

39.11 Diskusjonen i Avlsrådet 
Det framlagte materialet var så omfattende at det ikke var mulig å gå grundig inn på hvert punkt. Men 
innholdet ga en god bakgrunn for diskusjon og vedtak dagens hovedsak: Sak 40 Budsjett for 
avlsarbeidet på sau. 
 
Det ble ikke gjort konkrete vedtak i saken. 
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40 Budsjett for avlsarbeidet på sau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

40.1 Budsjett 2022 
Det ekstraordinære årsmøtet i NSG vedtok 23. mai budsjettet for 2022. Avlsrådet ble grundig orientert 
om delbudsjettet for «Avl og semin på sau» på Teamsmøtet torsdag kveld 26. mai. 
 
Jeg tar med det viktigste her slik at ringene og andre interessert kan få bakgrunnen for budsjett-
arbeidet for neste år. 
 
Vi har ett regnskap for NSG som rapporteres utad, i årsmelding osv. Se kolonnen «Samlet hele 
virksomheten» i tabellen nedenfor som viser regnskapsresultatet for 2021. 
 
«Avl og semin» får ekstern finansiering fra Jordbruksoppgjøret, Omsetningsavgifta og FoU-prosjekter 
på avl, og hvert år må vi rapportere hvordan midlene brukes. Vi har også inntekter fra seminsalg, og vi 
har etter hvert inntekter fra fakturering av gentesting i væreringene. 
 
Internt er derfor regnskapet delt i to: «Organisasjonen» og «Avl og semin». «Avl og semin» må igjen 
for deles på «Sau» og på «Geit» for å kunne rapportere på det detaljeringsnivået som 
finansieringskildene krever. 
 
NSG: Regnskap 2021 og vedtatte budsjett for 2022 

 
 
Vi har altså fått godkjent et underskudsbudsjett for «Avl og semin» på 3.131.000 kr, fordelt på  
 

✓ SAU: 2.471.000 kr 
✓ GEIT:    660.000 kr 

 
«Avl og semin» har gått overskudd i en rekke år fram til 2021. Overskuddet er tilført det vi kaller 
avlsfondet og framgår av balansen for NSG. En annen betegnelse for avlsfondet kunne vært 
«Øremerkede midler avsatt til avlsarbeidet». Hensikten med å avsette midler har vært å kunne starte 
opp nye satsinger som genomisk seleksjon. 
 
Underskuddet i 2021 ble dekket opp av avlsfondet. Det budsjetterte underskuddet i 2022 vil også 
dekkes opp av de oppsparte midlene. Ved utgangen av 2022 vil vi ha snaut 4 millioner kroner igjen. 
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40.2 Budsjett 2023 for «Avl og semin på sau» 
 
Mitt utkast til budsjett som ble lagt fram for Avlsrådet viste et underskudd på 935.000 kr. Dette er en 
kraftig forbedring fra underskuddene i 2021 og 2022. 
 
Budsjettet for 2023 har følgende viktige endringer i forhold til 2022: 
 
Inntektene 

• Leie av sæddunk (gratis i 2022) + 500.000 kr 

• Antall solgte sæddoser økt fra 27.000 til 28.000, og doseprisen økt 10 kr → + 400.000 kr. 

• NSG-andel av kåringsavgifta for kårede lam: 25 kr * 8000 lam → + 200.000 kr 

• Gentester for væreringen og andre faktureres til kostnadsdekning 

• Tilskudd over Jordbruksavtalen: Ingen økning fra 2022 til 2023 (burde økt med 250.000) 

• Tilskudd fra Omsetningsavgifta → + 100.000 kr 
 
Kostnadene 

• Har lagt inn en generell kostnadsøkning på 3 % 

• Kostnader i semin (antall værer, pris per vær, innfrakt, fôr osv) økt med 150.000 kr 

• Tilskudd til raselagene med samarbeidsavtale: Redusert fra 200.000 kr til null. 
o Dette er tilskudd for felles medlemmer i raselaget og NSG, og er ikke avlsrelatert 
o Avlsavdelingen vil fortsatt bidra med tilrettelegging for kåring 
o Avlsavdelingen vil fortsatt bidra med seminværer, import av sæd osv. 

• Tilskudd til væreringene: Redusert med ca 1 mill kr til 3.300.000 kr 

• Lønnskostnadene for Avlsavdelingen: Redusert med 130.000 kr til 4.660.000 kr 

• Overhead til «Organisasjon»: Økt med 65.000 kr til 1.340.000 kr 
 
Vi hadde en meget konstruktiv og nyttig gjennomgang i Avlsrådet om mulige inntektsøkninger og 
kostnadsreduksjoner. 
 
Endringene som allerede var lagt inn fra 2022 til 2023, ble bifalt. 
 
Avlsrådet ønsket å få til et budsjett som ga et underskudd på rundt 0,5 millioner kroner, og ga konkrete 
innspill til avlssjefen om hva som kunne endres før budsjett 2023 legges fram for styret i NSG. 

- Sædprisen økes med 20 kr per dose 
- Tilskuddet til væreringene 2023 settes til 3,0 millioner kroner 
- Overføringen fra «Avlsavdelingen» til «Organisasjonen» for administrative tjenester og 

styrekostnader er budsjettert til totalt 1.786.000 kr for hele avlsavdelingen, der sauen belastes 
med 1.340.000 kr og geita med 446.000 kr. Beløpet bør reduseres, og Avlsrådets leder og 
avlssjefen fikk i oppdrag å gå i dialog med generalsekretær og styre om dette.  
Argumentasjonen for en redusert intern overføring var: 

o «Organisasjon» disponerer hele inntekten fra medlemskontingenten. Det er da rimelig 
at «Organisasjon» dekker alle kostnadene med tillitsvalgte i styret, representantskap 
og årsmøte i NSG. 

o «Avlsavdelingen» bør kun dekke sin andel av administrative tjenester basert på 
faktisk forbruk, ikke på anslag. 

 
Vedtak: 

 
Avlssjefen fremmer et budsjettforslag for 2023 til styret i NSG i samsvar med det framlagte forslaget 
fra avlssjefen og de endringer som Avlsrådet ønsket å få inn. 
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Vedtak i Styret i NSG 15.09.2022, sak 109/22:1 
- Styret i Norsk Sau og Geit ber avlssjef Thor Blichfeldt om å utarbeide budsjett for avl/semin 

2023 i henhold til framlegg og styrets avgjørelser om gitte forutsetninger.  
- Styret går inn for at tilskudd til raselag også framover skal finansieres over avlsbudsjettet. 
- Styret ser ikke at det skal gjøres andre endringer i budsjettframlegget datert 08.09.2022. 
- Foreløpig informasjon om budsjett for NSG 2023 skal legges fram for Representantskapet 18. 

– 19. oktober 2022.  
- Styret går inn for at det i 2023 gjennomføres en grundig organisasjonsmessig gjennomgang 

av avlsarbeidet i Norsk Sau og Geit. 
 
Det reviderte budsjettet for avlsarbeidet på sau 2023 som ble lagt fram for representantskapet, viser et 
driftsunderskudd på 494.000 kr. 
 
Det har så langt ikke kommet nye endringer til budsjettet. Det vil bli revidert fram mot styremøte midt i 
februar. 

  

 
1 Lagt til 11.12.2022 
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41 Veiledende livdyrpriser 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Livdyrprisene, og da særlig prisen på et kåra lam, ble grundig gjennomgått. 
 

Vedtak: 
 
Veiledende priser 2022 

NKS (10), Kvit spælsau (4), Farga spælsau (21) og Sjeviot (3) 

Kåra  
værlam 

Grunnpris: 3 600 kr 

Indekstillegg: 
50 kr per poeng over 115 i O-
indeks.  
Gentesttillegg: 400 kr 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 
Gentesttillegget forutsetter at lammet er gentestet med 
godkjent farskap og uten uønskede mutasjoner på 
salgstidspunktet. 
Kåra lam som kjøpes inn til væreringen, skal betales 
grunnpris pluss O-indekstillegg. Gentesttillegget faller 
bort, da ringen har dekket kostnaden med gentesten. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 4 500 kr 
Indekstillegg: 200 kr per 
poeng over 115 i offisiell O-
indeks 

Gjelder værer som er 1,5 år eller mer på salgstidspunktet. 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Seminvær Grunnpris: 4 500 kr 
Indekstillegg: 200 kr per 
poeng over 115 i offisiell O-
indeks 
Seminværtillegg: 4 500 kr 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke 
har offisiell indeks får ikke indekstillegg. 
Seminværtillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å 
levere en seminvær.  
Seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen 
pga feil som selger burde sett, mister seminværtillegget. 

Søyelam Grunnpris: 2 900 kr 
Indekstillegg: 25 kr per poeng 
over 115 

Salg om høsten, før paring. Må være i så god utvikling at 
de kan pares samme høsten. 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Voksne søyer Grunnpris: 3 000kr 
Indekstillegg: 25 kr per poeng 
over 115 

Salg om høsten, før paring (september-oktober) 
Indekstillegget fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Pelssau (12) 

Seminvær Grunnpris: 4 500 kr 
Indekstillegg: 200 kr per 
poeng over 115 i offisiell O-
indeks 
Seminværtillegg: 4 500 kr 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som ikke 
har offisiell indeks får ikke indekstillegg. 
Seminværtillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å 
levere en seminvær.  
Seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen 
pga feil som selger burde sett, mister seminværtillegget. 

Andre 
dyregrupper 

 Fastsettes av Norsk Pelssaulag. 
www.nsg.no/Norsk-Pelssaulag  

Andre raser 

Seminvær Grunnpris: 4 500 kr 
Indekstillegg: Nei 
Seminværtillegg: 4 500 kr 

Seminværtillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for å 
levere en seminvær.  
Seminværer som vrakes ved ankomst seminstasjonen 
pga feil som selger burde sett, mister seminværtillegget. 

 

  

http://www.nsg.no/Norsk-Pelssaulag
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42 Saueskabbmidden hos geit 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt og Lars Erik Wallin 
 
Styret i NSG behandlet saken i sitt styremøte 9.-10. juni, og gjorde følgende vedtak i sak 76/22: 
 
Styret i Norsk Sau og Geit ber Avlsrådet for sau om å drøfte dagens situasjon vedr. saueskabbmidd 
og framlegg om tiltak mottatt fra Helsetjenesten for sau. Styret ber om en vurdering av muligheten for 
at NSG kan oppheve/lette på tiltak mot kombibesetninger sau/geit vedtatt høsten 2021. 
 
Avlsrådet drøftet saken, og ga følgende råd til styret: 
 
NSG opphever restriksjonene ved værlamkåring og deltakelse i værering som ble innført høsten 2021 
for besetninger med både sau og geit. 

- Arrangør av kåringssjå oppfordres til være spesielt nøye med smittebeskyttelsen på 
kåringssjået ved kåring av værlam der besetningen også har geit. 

- Væreringen oppfordres til å diskutere smittebeskyttelsen mellom sau og geit (begge veier) 
med medlemmene som har begge arter, og å finne best mulig praktiske løsninger. 

 
Vedtaket ble oversendt styret i NSG rett etter møtet i Avlsrådet. Styret i NSG behandlet saken på nytt 
30. juni. Vedtaket ble som foreslått fra Avlsrådet. 

43 Kåring av værlam 

43.1 Kåringssesongen 2022 
 

Vedtak: 
➢ Første kåringsdag:  Lørdag 17. september 
➢ Siste kåringsdag: Mandag 31 oktober 

43.2 Kåringsavgiften 

43.2.1 Kåring er en oppgave for fylkeslaget 
NSGs fylkeslag er ansvarlig for å organisere kåring i sitt fylke, og er ansvarlig for økonomien i tiltaket. 
 
Fylkeslaget må oppnevne en kåringsansvarlig som er Avlsavdelingens kontaktperson. 
 
Utstillerne betaler en kåringsavgift per kåra vær. Denne fastsettes av Fylkeslaget. 
 
Prinsippet er at kåringsavgiften skal dekke alle kostnader med kåringa: Dommere, dommeropplæring, 
arrangørens kostnader osv. Fylkeslaget kan velge å subsidiere kåringa. 
 
Nytt av året er at NSG sentralt vil legge på en kåringsavgift per kåra dyr som fylkeslaget må ta høyde 
for når de fastsetter kåringsavgiften.  

43.2.2 Andel av kåringsavgiften for å dekke Avlsavdelingens kostnader 
Avlsavdelingen i NSG sentralt har fram til nå dekket kostnadene med: 

- Utarbeiding av regelverk 
- Utvikling og vedlikehold av dataløsningen for å håndtere kåringa (webkåringsprogrammet) 
- Samarbeide med Sauekontrollen om datagrunnlaget for værlammene som stilles til kåring 
- Bistå fylkene med å etablere kåringssjåene i dataløsningen, og å knytte sekretærer og 

dommere til sjået 
 
Avlsbudsjettet er nå så trangt at vi ikke lenger kan dekke disse kostnadene. 
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Vi ønsker derfor å legge på en NSG-avgift på alle kårede dyr fra og med 2022. Fylkeslaget må ta 
høyde for denne avgiften når kåringsavgiften for utstiller fastsettes. 
 
I 2021 ble det stilt 9841 værlam til kåring, og det ble kåra 8156 lam. 
 
Hvis vi forutsetter at det i 2022 blir kåra 8000 dyr og at avgiften til NSG er 25 kr per dyr, vil dette 
redusere underskuddet i budsjettet med 200.000 kr. 
 

Vedtak i Avlsrådet: 

• NSGs andel av kåringsavgiften i 2022 skal være 25 kr pr kåra vær pluss mva. 

• NSG lager statistikk over kårede værlam per fylkeslag og beregner hvor stor andel NSG skal 
ha av innkrevd kåringsavgift. 

• Hvis fylket ikke er med i den sentrale innkrevingen av kåringsavgiften, vil NSG sende faktura 
på sin andel 

• Krever NSG inn for fylket, trekker vi NSG sin andel fra refusjonen til fylket. 
 

Vedtak i Styret i NSG 15.09.2022, sak 105/22:2 
Styret i Norsk Sau og Geit ber om at det ikke blir krevd inn ekstra kåringsavgift i  
2022, da denne saken er for dårlig forankret organisasjonsmessig. 
 
Vi har dermed ikke krevd inn 25 i kåringsavgift til NSG i høsten 2022. 

43.2.3 NSG som innkrevingssentral for kåringsavgifta 
NSG har i flere år gitt tilbud til fylkeslagene om å fakturere kåringsavgifta som utstillerne skal betale, 
og så sender fylkeslaget faktura til NSG for alle kårede dyr i fylket. Dette har vi gjort uten noe påslag, 
og dette tilbudet vil bli opprettholdt i 2022. 
 
Omkring halvparten av fylkeslagene har benyttet seg av NSG som innkrevingssentral, og er godt 
fornøyde med ordningen. 
 
Vi oppfordrer fylkeslagene som har andre løsninger for å kreve inn kåringsavgifta fra utstilleren, om å 
vurdere å takke ja til tilbudet fra NSG. Ønsker fylkeslaget å starte å bruke NSG, må kåringsansvarlig ta 
kontakt med Avlssjefen for å få mer informasjon om ordningen.  
 

Vedtak: 

• NSG opprettholder tilbudet om å være innkrevingssentral av kåringsavgifta fra utstillerne i 
fylket 

• Fylkeslag som ønsker å starte å bruke NSG som innkrevingssentral, må varsle om dette 
seinest 15. august. 

o Fylkeslaget må ikke fastsette årets kåringsavgift før de er kjent med NSGs 
forutsetninger for å ta jobben. 

43.3 Nye poeng for «bruksegenskaper» på kåring 
 
Saksbehandler: Martin Opheim Gløersen 
 
Vi innførte egenskapen «bruksegenskaper» i 2016.  
De tre hovedfaktorene som inngår i fastsettingen av poeng for bruksegenskaper, er: 

- Beinbygning/hode 

- Høyde 

- Kryss 

Disse egenskapene kan være vidt forskjellige på ett og samme dyr. Hvis et værlam har fått 8 i 
bruksegenskaper, vet man ikke om det er fordi det er dårlig på en ting og bra på en annen, eller om 
det er middels på alle tre. I tillegg har man i dette poenget kunnet trekke for andre eksteriørfeil som: 
løse bøger, svak overlinje, bittfeil, testikkelfeil etc.  

 
2 Lagt til referatet 11.12.2022 
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Derfor forslår Avlsavdelingen at vi fra høsten 2022 innfører 3 nye poeng som brukes i stedet for 
«bruksegenskaper». Disse 3 poengene er bygget på det vi allerede vurderte som «bruksegenskaper», 
men «beinbygning/hode» er gjort om til «kroppsbygning» slik at dette delpoenget også fanger opp 
eksteriørfeil som vi ikke ønsker. Ved trekk for eksteriørfeil skal det markeres under «Merknad».  
 
Denne inndelingen vil gjøre at kåringspoengene er mer beskrivende for eksteriøret til dyret og man 
kan ut ifra kåringsskjemaet få et mer konkret bilde av hvilke bruksegenskaper en vær er god eller 
dårlig på, i større grad enn tidligere. Sammen med «ullkvalitet» og «beinstilling» vil vi da ha totalt 5 
poengsettende egenskaper på NKS og Kvit Spæl. Dette er samme antall som en rekke andre raser. Vi 
mener denne løsningen gjør det lettere å sette korrekte poeng for hver enkelt egenskap, i stedet for å 
måtte finne et passende gjennomsnittspoeng når man vurderer de tre faktorene under ett, slik vi har 
gjort til nå. 
 

1. Kroppsbygning 

I dette poenget skal du i hovedsak vurdere beinbygningen til lammet. Et værlam med gode 
bruksegenskaper skal ha smekker (fin) beinbygning. Den skal ikke ha grove bein eller spesielt 
kraftig/bred skalle. Vurder spesielt hode, skulder og bein. Ved ulik grovhet på f.eks hode og 
bein blir poengscoren satt som et snitt av disse. Brede skaller er negativt, mens smale, jevne 
skaller er positivt. Noe kjønnspreg må likevel forventes og godtas. 
 
Dersom lammet har bittfeil, løse bøger, slakk rygg, pukkelrygg, manglende testikler eller 
lignende avvik som går på kroppens bygning/funksjon så skal det trekkes på dette poenget. 
Kjøttfylde skal ikke vurderes her. Høyde og kryss skal heller ikke vurderes her. 
 

2. Høyde 

Et værlam med gode bruksegenskaper skal være høgstilt. Med høyde tenker vi i hovedsak på 
beinlengde. Lammet skal ha god bakkeklaring og ikke være sid i buken.  
 

3. Kryss 

Krysset skal være langt, bredt og hellende. Er krysset smalt, kort eller flatt skal det trekkes i 
poeng. 
Kjenn på hoftekammen og vurder bredden, jo bredere jo bedre. Kjenn deretter på seteknutene 
og vurder lengde og fall på krysset. Det skal være tydelig fall fra hoftekammen til seteknutene. 
Et flatt kryss med lite fall skal få trekk i poeng, og et kryss med god bredde, lengde og helling 
skal få pluss. 

 
Felles for alle egenskapene er at de må ses og vurderes i sammenheng med størrelsen på lammet. Et 
60 kg værlam vil naturlig være høyere og ha kraftigere beinbygning enn et 40 kg værlam, uten at det 
nødvendigvis har bedre eller dårligere bruksegenskaper. 
 
Forklaringstabell: 

Egenskap Pluss 1 poeng 8 poeng Minus 1 poeng Minus 2 poeng 

Kroppsbygning Fin Middels Grov Svært grov 

Høyde (bakkeklaring) Høg Middels Låg Svært låg 

Kryss Langt/hellende Middels Smalt/kort/flatt Svært smalt/kort/flatt 

 
Denne er hentet fra Dommerinstruksen 2021, og er uendret bortsett fra at ordet «Beinbygning/hode» 
er byttet ut med «Kroppsbygning». Den forklarer hva som er de grunnleggende vurderingsfaktorene til 
de nye kåringspoengene.  
 
Forslag til vedtak fra avlsavdelingen: 

• Fra høsten 2022 erstattes egenskapen «Bruksegenskaper» med de tre egenskapene 
«Kroppsbygning», «Høyde» og «Kryss».  

• Endringen gjelder alle raser som får vurdert «Bruksegenskaper» på kåring. 
 
Avlsrådet drøftet om oppdelingen av Bruksegenskaper i 3 poeng, vil være en forbedring eller ikke, og 
det var ulike syn på dette. Avlsrådet gjorde derfor følgende vedtak: 
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Vedtak: 

• Oppdelingen av bruksegenskaper i 3 egenskaper, gjennomføres ikke ved kåring i 2022 

• Poengsetting for de 3 foreslåtte egenskapene prøves ut ved bedømming av værene på Staur 
høsten 2022, og poengene publiseres i seminkatalogen. 

43.4 Kravet til O-indeks hos NKS og kvit spælsau 
Kravet til O-indeks ved ordinær kåring og kåring på dispensasjon er: 
 

• NKS:   115 / 110 

• Kvit spælsau:  110 / 105 
 
O-indeks bør være en av de viktigste kriteriene ved kåring, for å sikre at det er avlsmessige gode dyr 
som går gjennom og blir kåra. 
 
Indekskravet har stått uendret i mer enn 15 år. Kvaliteten på dyra i væreringene er nå så god at lagt 
de fleste fødte lam holder kravene til ordinær kåring. På NKS har 71 % av lammene minst 115 i O-
indeks. På kvit spæl har 84 % minst 110. Det i praksis omtrent ingen seleksjon på O-indeks ved 
kåring. Hever vi kravet til henholdsvis 120 og 115, vil 56 % av NKS-lammene og 60 % de kvite 
spælammene holde kravene. 
 
Avlsrådet ønsket allerede nå å informere om at kravet til O-indeks vil bli hevet i 2023. 
 

Vedtak:  
Kravet til O-indeks ved kåring vil i 2023 være: 

• NKS:  120 (115 ved disp) 

• Kvit spælsau: 115 (110 ved disp) 

43.5 Kåringsreglene for andre raser enn NKS og kvit spælsau 
 
Saksbehandler: Martin Opheim Gløersen 

43.5.1 Håndtering av raselagenes innspill til kåringsreglene 
Landslaget for reinrasa norsk sau ønsker mindre strenge krav til marg og dødhår i kåringsreglene for 
dalasau. 
 
Avlsavdelingen ønsker at Avlsrådet tar stilling til noen prinsipielle spørsmål før vi tar stilling til 
endringsønsket for Landslaget for reinrasa norsk sau. 
 
Vi får stadig innspill til endringer i kåringsreglene fra raselagene, både de bevaringsverdige rasene og 
de andre rasene som har raselag. I tillegg har vi noen raser som ikke har et eget raselag, men som 
har egne kåringsregler. Avlsavdelingen ønsker klarere retningslinjer for hvordan vi skal håndtere 
innspill fra raselagene. 
 
Det har stort sett vært krav til ull og ullkvalitet som har vært gjenstand for diskusjoner opp igjennom 
årene. Da gjelder det spesielt krav til marg, dødhår og ull-lengde. 
 
Skal raselagene for de bevaringsverdige rasene få gjennomslag om endringer i kåringsreglene som 
bidrar til mindre vraking? Deres begrunnelse er som regel at det er viktig å ta vare på den genetiske 
bredden i de bevaringsverdige rasene. 
 
Vi tillater i dag noe marg og dødhår i ulla hos de bevaringsverdige rasene blæset, fuglestadbrogete og 
grå trønder uten at det fører til vraking. Dala, rygja og steigar har samme krav som NKS, og marg og 
dødhår fører automatisk til vraking. 
 
  



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet 15.06.2022 – Godkjent av Avlsrådet 04.10 og Styret 09.12.2022 Side 30 

Til diskusjon i Avlsrådet 

• Skal alle raselag selv kunne bestemme hvilke krav som skal gjelde for ull hos sin rase? 

• Skal det være forskjell på kravene til bevaringsverdige raser og de resterende småraselaga? 

• Hva med smårasene som ikke har noe raselag? 

• Gjelder problemstillingen kun ullkvalitet eller flere egenskaper? 
 

Vedtak:  

• NSG fastsetter og utformer kåringsreglene for alle raser som skal kåres innenfor NSGs 
kåringsopplegg. 

• Kravene til ullkvalitet må ikke settes så strengt at det fører til en høy vrakingsprosent 
o For de bevaringsverdige rasene må vi ta vare på mest mulig av den variasjonen som 

finnes i rasen. 
o Rasetypiske ull skal ikke føre til vraking selv den ikke går i beste ullklasse 

(eksempelvis kort ull på texel og charollais). 

43.5.2 Kåringsreglene for dalasau 
Landslaget for reinrasa norsk sau ønsker mindre streng bedømmelse av ullkvaliteten. De ber om at 
kåringsreglene til Dala følger Norsk Ullstandard som tillater inntil 3% marg og 0,3% dødhår. Dette skal 
kunne gi maks 6 poeng i «Ullkvalitet» og skal kommenteres i «Merknad». 
 
Endringsønskene fra Landslaget for reinrasa sau behandles i samsvar med prinsippvedtaket i forrige 
sak. 
 

Vedtak:  
Landslaget for reinrasa norsk sau sott forslag til endringer i kåringsreglene for dalasau innarbeides i 
kåringsreglene 2022. 
 

43.5.3 Kåringsreglene for farga spælsau 
Interesselaget for Farga Spæl har følgende innspill til kåringsreglene for farga spælsau: 
 
«Vi ønsker å ta bort delpoeng for "ullmengde" på kåringsskjemaet, og bake dette inn i delpoenget for 
rasepreg, og presisere ovenfor dommere at ullmengde skal sammen med ull-lengde ha betydelig 
betydning når poeng gis for rasepreg. (øke fokuset på ullfellen i dette delpoenget)» 
 
Avlsavdelingens synspunkt på saken: 
Ullmengdepoenget, slik det bedømmes på kåring, har vi ikke funnet noe arvbarhet på Dette var 
bakgrunnen for at vi fjernet poenget fra NKS og kvit spælsau. Derfor mener Avlsavdelingen at det er 
riktig å fjerne dette delpoenget fra farga spælsau, og heller ta disse vurderingene med i poenget for 
«Rasepreg», slik Interesselaget ønsker. 
 

Vedtak:  
 
Kåringsreglene for farga spælsau (rasekode 21) endres i 2022: 

• Poeng for «ullmengde» tas ut 

• Ullmengde og ull-lengde vurderes i poenget for «rasepreg» 
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44 Voksenvekt på søyene 
 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
Avlsmålet vårt er/bør være:  
Et rasktvoksende lam som ikke blir så stor som voksen søye  
 
Som skrevet i sak 19/2022, er ønskedrømmen 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 høy, så vi vil ikke 
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 av søyene har blitt en obligatorisk registrering i registreringsbesetningene. Vi har ikke 
fullstendige vektopplysninger fra registreringsbesetningene midt i drektigheten i vinter, ettersom 
avtalene om å bli registreringsbesetning ble tegnet da en del søyer var kommet for langt i 
drektigheten. Likevel er det nesten 10 000 ring-søyer som har blitt veid før lamming.  
 
Det var også ca 10 000 søyer som ble veid høsten 2021. Dessverre er det hittil få søyer som er veid 
både høst og vinter, i underkant av 2000.  
 
Denne gangen har vi regnet på søyevekt veid i tidsrommet uke 33-44 i fjor (15. august til 6. november 
2021). Dette kan vi kalle sankevekt for å skille det fra lammenes høstvekt.  
 
Og så har vi regnet på søyevekt veid i tidsrommet januar til april 2022, som vi kan kalle vintervekt. Her 
la vi på en begrensning på at søyene skulle ha minst 1 måned igjen til lamming.  
 
Grunnen til at vi bare har regnet på ett år med data, er at vi har problemer med at det er registrert 
fiktive vekter i en del besetninger tidligere år.  
 
Antall opplysninger og gjennomsnittet er gitt i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antall søyevekter brukt i analysen og gjennomsnittlig vekt.  

 Sankevekt Vintervekt 

Alder høsten 2021 Antall Snittvekt 
Lam ved 

foten 
Antall Snittvekt 

Antall 
lam 

Dager til 
lamming 

1, lamma som 
åring 

2925 68,5 1,2 2501 85,1 2,2 29 

1, tom som åring 448 74,7 0 490 88,8 2,4 35 

2 2774 77,5 1,7 2278 94,2 2,5 28 

3 1952 81,8 1,8 1376 98,5 2,6 25 

4 1421 84,2 1,8 951 98,7 2,6 23 

 
Vi startet med å analysere sankevekt med en farmodell. Modellen som ble brukt inneholdt flokk, søyas 
alder i år og hvor mange lam søya kom hjem med om høsten. I tillegg la vi inn en regresjon per antall 
lam for ukenummer da søya ble veid. Ett år gamle søyer som ikke fikk lam som åring, skilte vi ut i en 
egen aldersgruppe.  
 
Etterpå gjorde vi en tilsvarende analyse av vintervekt. Modellen inneholdt flokk, søyas alder i år 
(samme som om høsten for enkelthets skyld), antall totalfødte lam rapportert i ettertid, og en regresjon 
for dager igjen til lamming per antall lam. Vintervekt ble også regnet på i en felles analyse sammen 
med høstvekt som lam. 
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Vi sammenliknet genetisk løsning for Høstvekt, Sankevekt og Vintervekt for søyer som var veid enten 
ved sanking eller på vinteren. Se tabell 2 og 3. Høyest arvbarhet fant vi for søyer veid om vinteren, 
den var på 0,54. 
 
Tabell 2. Arvbarheter og genetiske korrelasjoner for høstvekt og sankevekt. 
Arvbarhet på diagonalen, korrelasjon mellom genetiske løsninger under diagonalen.  
9520 sankevekter ble brukt i analysen. 

 Høstvekt 
Høstvekt_ 

morsevne 
Sankevekt 

Høstvekt 0,13   

Høstvekt_morsevne 0,13 0,09  

Sankevekt 0,57 0,55 0,35 

 
Tabell 3. Arvbarheter og genetiske korrelasjoner for høstvekt og vintervekt. 
Arvbarhet på diagonalen, korrelasjon mellom genetiske løsninger under diagonalen.  
7698 vintervekter ble brukt i analysen. 

 Høstvekt 
Høstvekt_ 

morsevne 
Vintervekt 

Høstvekt 0,13   

Høstvekt_morsevne 0,13 0,08  

Vintervekt 0,56 0,43 0,54 

 
 
Med såpass høye genetiske korrelasjoner er det vanskelig å unngå at søyevektene øker når vi 
selekterer for økt tilvekst hos lam. 
 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 

45 Sædproduksjon og sædsalg 2022 

45.1 Fortynningsvæska 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi hadde ikke noe nytt å komme med om valg av fortynningsvæske for 2022. 
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45.2 Seminværene 2022 
 
Saksbehandler: Martin Opheim Gløersen 
 
Nedenfor ser dere listen over det ventede antallet værer fra hver rase. Noen endringer kan 
forekomme. Nytt av året er at vi tar inn ti 1,5-åringer på NKS. 
 

Rase Seminkandidater Reserver 

NKS – voksne+ risbit 20+10 5+2 

Kvit Spæl 12 2 

Farga Spæl 4 2 

Sjeviot 2 2 

Pels 4 2 

Dala 2 2 

Rygja 2 2 

Steigar 2 2 

Grå Trønder 2 2 

Fuglestadbrogete 3  

Blæset 4  

Gammelnorsk Sau 2 2 

Gammalnorsk Spæl 2 1 

Suffolk 2 2 

Svartfjes 2 2 

Texel 2  

Valais Blacknose 1  

Totalt: 78 26 

 
Vedtak: 

Tas til orientering. 

45.3 Uttaks- og bedømmingskomitéen 2022 
 
Saksbehandler: Martin Opheim Gløersen 
 
Komitéens arbeidsoppgaver:  

• Komiteen starter arbeidet når S1 er klar i slutten av juli for å beslutte hvilke kandidater vi går 

videre med blant indeksrasene.  

• Neste beslutningspunkt er å avgjøre hvem av kandidatene som skal transporteres til Staur. 

Når det er gjort, er det for seint å få med nye kandidater.  

• Endelig utvalg gjøres ved bedømmingen på Staur midt i september.  

 
Vedtak: 

Uttaks- og bedømmingskomitéen 2022 er den samme som i 2021: 

• Fra Avlsrådet: Leder og nestleder 

• Fra Avlsavdelingen: Avlssjef og avlsrådgiver 
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46 Registreringsbesetningene på NKS – en orientering 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Saken gikk ut pga en stram tidsplan. 

47 Eventuelt 

47.1 Evaluering av råd og utvalg 
Generalsekretær Wallin informerte om at styret har satt i gang en evaluering av alle råd og utvalg. 

47.2 Informasjon om hvem som er leder i væreringene 
Per Johan Lyse er avlsansvarlig i Rogaland. Rogaland Sau og Geit har bruk for å kontakte lederne av 
væreringene i forbindelse med invitasjon til møter osv., og Per Johan ønsker seg muligheten for å ta ut 
ei liste med lederne som er oppdatert. 
 
Thor sa at det er mulig å programmere noe slikt. Inntil det er gjort, kan avlsansvarlig i et fylke kontakte 
administrasjonen for å få tilsendt lista med navn, adresse, telefon og e-post. 

47.3 Utvide ringrapportene med fenotypeinformasjon 
Ring 120 Vest-Agder ønsker at ringrapportene i Sauekontrollen utvides med fenotypeinformasjon om 
slaktelammene fra det enkelte ringmedlemmet. 
 
Da ringrapportene ble laget, begrenset vi innholdet til å være kun det som er relevant for den 
avlsmessige drifta av ringen. Fenotypeinformasjon som slaktevekt, slakteklasse osv skulle ikke være 
en del ringrapportene. 
 
Avlsavdelingen i NSG og Sauekontrollen i Animalia har drøftet det prinsipielle i ønsket fra ring 120. 
Konklusjonen ble at vi må hegne om personvernet for ringmedlemmene, og ikke ta med mer på 
rapportene en hva som er høyst nødvendig for god drift av væreringen. Ønsket fra ring 120 
etterkommes derfor ikke. 

47.4  Premier for utdeling i fylket 
 
Vestfold Sau og Geit har fremmet følgende forslag  

 
På værlam-kåringa i Vestfold fylke, blir det utdelt premier i forskjellige klasser. Vi skulle ønske at det 

kunne være en standardisering av «topp-premieringen» – en premie som sier tydelig at det er fra NSG 

og at det er litt «stas» å oppnå denne utmerkelsen. 

 

Vårt forslag er en slags plakett, gjerne som et skjold slik som i Nordland, og at det er noe NSG sentralt 

kjøper inn og som fylkeslagene kan kjøpe av NSG sentralt igjen. 

  

Det som kan være standardisert, blir satt på ved kjøpet til NSG sentralt, mens det som er spesielt for 

hver premiering må fylkene selv ordne med. Da ser vi for oss at det er i graverbart materiale (metall?).  

 

Det er jo ikke noe i veien for at dette også kan være topp-premie/utmerkelser innen andre grener 

innunder NSG, f.eks. gjeterhund, æresmedlemmer, mm.  

 

Mvh styret i Vestfold Sau og Geit  

v/ Lars-Bjarne Linneflaatten 
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Avlsrådet tente ikke på ideen. Premieringen kan være forskjellig fra fylke til fylke, og det er vanskelig å 
standardisere den. Det er heller ikke riktig bruk av avlsdelingens tid å håndtere slikt. 
 
Forslaget fra Vestfold følges ikke opp. 

48 Saker til seinere møter i Avlsrådet 
 
Her er ei liste over saker som er ønske tatt opp på juni-møtet, men som det ikke er plass til eller som 
vi ikke har fått utredet. 
 
1. Kan vi avle for værer som gir bedre tilslag i semin? 

Problemstilling lansert av leder Sven R. 

 

2. Slakting av værer fra væreringene 
Mattilsynet krever at ringværer som slaktes, skal være merket kvitt øremerke som identifiserer 
besetningen hvor væren er oppstallet før den går til slakt. Dermed havner oppgjøret for væren hos 
den som leverte den, og ikke hos ringen som er den rettmessige mottaker av pengene. 
 
Dette skaper merarbeid for ringene, og ringene ønsker seg tilbake til «Gammel ordning» der 
væren ble merket med ringens leverandørnummer og oppgjøret gikk til ringen. 
 

3. 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. 
 

4. Validering av effekten av genomiske seleksjon sammenlignet med tradisjonell seleksjon 
 

5. Oppdatering av detaljert regelverk for ringene og ringmedlemmene 


