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Referat fra møte nr 5/2022 i Avlsrådet for sau 

Tid: Onsdag 21. desember kl 19:00 – 22:00 

Sted: Teams 

 

Deltakere 

Navn Funksjon/region/organisasjon Vara / ny fra 2023 

Avlsrådet for sau 

Sven Reiersen Leder i Avlsrådet  

Else Horge Asplin Styret i NSG  

Peder Leirdal Region Øst  

Jon Roar Grøstad Region Sør-Øst Torhild Sisjord 

Per Johan Lyse Region Sør-Vest  

Tore Atle Sørheim Region Vest Tom Idar Kvam 

Atle Moen Region Midt, nestleder i Avlsrådet Audun Tiller 

Glenn Peter Knædal Region Nord - forfall Eirik Larsen - forfall 

Finn Avdem Nortura  

Hilde Kalleklev Håland KLF  

Gunnar Klemetsdal NMBU - forfall  

Observatører 

Ronald Slemmen Styreleder i NSG  

Lars Erik Wallin Generalsekretær i NSG  

Inger Anne Boman Avlsforsker i NSG  

Jette Jakobsen Avlsforsker i NSG  

Henriette Berg Olsen Avlsforsker i NSG - forfall  

Martin Opheim Gløersen Avlsrådgiver i NSG  

Thor Blichfeldt Avlssjef i NSG, sekr. Avlsrådet  
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49 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Innkallingen 
Innkalling til møtet, som opprinnelig var planlagt til tirsdag 12. desember, ble sendt ut 30.10.2022. 
 
Sakspapirene ble ikke ferdig i tilstrekkelig tid (1 uke) på forhånd slik at de kunne sendes ut til ringene 
og avlsansvarlige i fylkene. Møtet ble derfor utsatt til onsdag 21. desember. Avlsrådet fikk e-post om 
dette natt til mandag 12. desember. 
 
Saksmappa 

➢ Lista over saker som skal behandles, ble sendt til Avlsrådets medlemmer sammen med 
endringen av dato. 

➢ Saksmappa med de viktigste sakene ble sendt ut natt til 12. desember. 
 
Saksnummereringen i den utsendte mappa var feil og er korrigert i referatet. 
 

Vedtak: 
Innkallingen og saklista godkjennes. 

50 Referat fra møtet i Avlsrådet 15.06.2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Leserne av referatet bør være oppmerksomme på at styret har overprøvd Avlsrådets vedtak i 2 saker. 
 
Jeg har derfor oppdatert referatet på 2 punkter: 

➢ 43.2.2 Andel av kåringsavgiften for å dekke Avlsavdelingens kostnader 
➢ 40.2 Budsjett 2023 for «Avl og semin på sau» 

 
Referatet finner du på NSG sin web: https://www.nsg.no/sau/avlsradet-for-sau/  
 

Vedtak: 
Referatet fra møtet 15. juni 2022, oppdatert med vedtak i styret i NSG, tas til orientering. 
  

https://www.nsg.no/sau/avlsradet-for-sau/
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51 Genomisk seleksjon på spælsau 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

51.1 Status for referansepopulasjonen for spæl 
Den økonomiske rammen for gentesting til referansepopulasjon er 600.000 kr, og dette er inkludert i 
budsjettet for 2022 som er godkjent av styret og årsmøtet. Budsjettrammen gir grunnlag for 2000 
gentester. 
 
Vi har satt i gang prosessen med å finne registreringsbesetningene på spæl. 
 
Avlsrådet ble informert om arbeidet med registreringsbesetningene i et notat lagt ved en e-post sendt 
29. november. Fredag 9. desember fikk Avlsrådet oppdatert informasjon om arbeidet, der 
framdriftsplanen var revidert. Den samme informasjon har gått til alle ringmedlemmene med spæl og 
de tillitsvalgte i spælringene. 
 
Totalt antall ringmedlemmer med spæl er ca 140 besetninger i avlsåret 2022/23. Vi har invitert 57 av 
dem til å bli registreringsbesetninger. Onsdag 21. desember har 49 besetninger sagt seg interessert. 
 
De som sier seg interessert, vil bli grundigere gransket der vi går inn i Sauekontrollen for å se at 
besetningen følger opp Sauekontrollen slik vi ønsker det. De som passerer, vil så få et tilbud om å 
inngå avtale om å bli registreringsbesetning. 
 
Som beskrevet i notatet til Avlsrådet, vil antall søyer som registreringsbesetningen kan genteste for 
referansepopulasjonen være avhengig av antall besetninger som vil inngå avtale. Vi har gått ut med 
følgende info: 

• Besetningene er garantert en kvote på 0,35 gentestede søyer av gjennomsnittet av antall 

lamminger i 2021 og 2022. Blir det færre enn 57 besetninger som vil delta, øker kvoten. Hvis 

50 vil delta blir kvoten 0,4, og med 40 besetninger blir kvoten 0,5. 

Vedtak: 
Informasjonen om registreringsbesetningene og referansepopulasjonen for spælsauen tas til 
orientering. 

51.2 Driftsbudsjett for gentestingen i regulær drift i 2023 
Ett av punktene i vedtaket i Avlsrådet 1. april 2022 lyder som følger: 

• Driftsbudsjettet for 2023 og framover må gi plass for gratis gentesting av søyer/søyelam 

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

Status: 

- Registreringsbesetningene på NKS kan genteste 0,2 lam per lamming.  

- Vi har lagt inn 180.000 kr til gentesting av spælsau-lam i det foreløpige budsjettet for 2023. 

Skal vi holde det foreløpige budsjettet for 2023 og det blir 50 besetninger som deltar, kan vi ikke tilby 
mer enn ca 0,13 gentester per lamming. Med 35 besetninger kan vi bruke 0,2, samme faktor som for 
gentesting som for NKS. 
 
I tilbudet vi har sendt ut om å bli registreringsbesetning, har vi gjort oppmerksom på at tilbudet om 
gentesting av lam født 2023 vil bli mellom 0,13 og 0,15 gentestede per lamming. Får vi kun 35 
registreringsbesetninger, vil tilbudet bli det samme som for NKS: 0,2 søyelam per lamming. 
 

Vedtak: 
Informasjonen om driftsbudsjettet for gentesting av spælsauen tas til orientering. 
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52 Status for registreringsbesetningene på NKS 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi har inngått avtale med 181 NKS-besetninger om å være registreringsbesetning.  
 
De aller fleste av besetningene har sendt inn sin kvote av søyeprøver.  
 
Det er fortsatt en del besetninger som ikke har sendt inn sin kvote av årets lam. Om dette skyldes 
forglemmelser, synkende entusiasme, for liten kompensasjon for ekstraarbeidet eller at besetningen 
ikke har klart å oppfylle kravene til å være registreringsbesetning, er ikke godt å si. 
 
I starten av januar vil vi gå gjennom i hvilken grad besetningene har oppfylt kravene til registreringer. 
Kun de som har oppfylt kravene vil få tilbud om gratis gentesting av lam i 2023. 
 
Jeg regner med at det er en del som vil falle fra. Når budsjettet til gentesting har blitt en avgjørende 
ramme for avlstiltaket, er det bare en fordel om noen besetninger går ut. Det holder om vi har igjen 
130-150 besetninger. 
 
Det skal mye til at det blir plass for å ta inn nye registreringsbesetninger i 2023. 
 

Vedtak: 
Informasjonen om 2022-aktiviteten i registreringsbesetningene for NKS og planene for 2023 tas til 
orientering. 

53 Budsjett 2023 for «Avl og semin på sau» 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Styrets budsjett for 2023, lagt fram for representantskapet i oktober 2022, er som følger. 
 

 
 
Driftsunderskuddet på sau 2023 er budsjettert til 494.000 kr  
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Tabellen nedenfor har noen flere detaljer for Avlsavdelingen, der regnskap 2021 og budsjett 2022 er 
med for sammenligningens skyld. 
 

 
 
I framlegget for styret orienterte jeg om følgende forutsetninger for «Saueavl og klima». 
 
Inntektene 

• Semininntekter 2023 
o Fakturer dunkleie igjen (1000 dunker * 500 kr = 500 000 kr) 
o Samme antall solgte doser som i 2022: 27.000. Øker prisen med 20 kr per strå 

• Genanalyseinntekter 
o Væreringene betaler for alle gentester tatt av værlammene 
o Registreringsbesetninger får gratis gentest av 0,2 lam per lamming i flokken.  

Både NKS (3000 lam) og spæl (800 lam) 
o Ringemedlemmer som gentester søyer. 300 kr per prøve 

• Kåringsinntekter 2022 og 2023 
o 25 kr per kåra lam * 8000 lam = 200 000 kr (+mva)  

▪ Styret godkjente ikke ekstra kåringsavgift i 2022. 
▪ Ekstra kåringsavgift i 2023 ligger inne i budsjettet for 2023. 

• Prosjektinntekter saueavl 
o Ingen innvilgede avlsprosjekter 

• Prosjektinntekter Metanmåleren 
o TINE søker forprosjekt på metanhemmer.  

▪ Geita på SHF er modell-dyr. 
▪ 90.000 kr i inntekt til NSG (halvparten for leie av Metanmåleren og halvparten 

leie av metantekniker). 
▪ Prosjektet gikk ikke inn, så her må vi stryke 90.000 kr i inntekt.  

Øker underskuddet til 584.000 kr. 
Kostnadene 

• Væreringene 

o Ringene må betale all gentesting av prøveværskandidater selv (se inntektene) 

• Granskingstilskuddet settes til 3 mill kr (ned fra 4 mill kr)  

o Antall værer reduseres til 1500, og tilskuddet settes til 2000 kr per vær.  

o Redusert tilskudd til væreringene støttes av Avlsrådet. 

• Raselagene med samarbeidsavtale 

o Dette tilskuddet bidrar ikke til økt avlsframgang. 

o Positive effekter i form av økt medlemstall i NSG, tilfaller Organisasjonen 

REGNSKAP 2021, BUDSJETT 2022 OG 2023 FOR AVLSAVDELINGEN (SAU+GEIT+KLIMA) Dato: 12.10.2022

Tall i 1000 kr 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

INNTEKTER 18 602   21 305   20 285   4 690      4 938      4 139      23 292   26 243   24 424   

VAREKOSTNAD 8 117      8 910      7 309      617         647         538         8 734      9 557      7 847      

LØNNSKOSTNAD 5 984      6 601      7 015      2 587      2 826      2 593      8 571      9 427      9 608      

AVSKRIVNINGER 487         487         487         15           15           15           502         502         502         

ANDRE DRIFTSKOSTN. 5 981      7 796      5 968      1 654      2 116      1 560      7 635      9 912      7 528      

SUM KOSTNADER 20 569   23 794   20 779   4 873      5 604      4 706      25 442   29 398   25 485   

DRIFTSRESULTAT 1 967-      2 489-      494-         183-         666-         567-         2 150-      3 155-      1 061-      

AVLSFONDET 01.01 6 438      3 967      2 585      1 925      9 023      5 892      

AVLSFONDET 31.12 6 438      3 967      3 473      2 585      1 925      1 358      9 023      5 892      4 831      

SAU OG KLIMA (avd 13*) GEIT (avd 14*) HELE AVLSAVDELINGEN



 
 

 

 
Referat fra møtet i Avlsrådet 21.12.2022 – Godkjent av Avlsrådet 15.01.23. Styrebehandlet 16.02.23 Side 7 

o Fra og med 2023 ønsker Avlsavdelingen at tilskuddet fjernes fra avdelingens 

regnskap.  

o Styret har vedtatt at Avlsdelingen fortsatt skal dekke medlemstilskuddet til raselagene 

• «Administrasjonsavgiften» for saueavlen 

o Sauavlen overfører i 2022 kr 1.276.000 til organisasjonen 

o Beløpet vil øke med 5 % til 1.340.000 kr i 2023. Dette er lagt inn i budsjettet. 

o Dette er en stor sum, og det er høyst uklart for meg hvorfor det er en berettiget 

kostnad 

o Jeg ber om at generalsekretæren spesifiserer hva som er bakgrunnen for beløpet, 

bryter det ned på de enkelte elementene som inngår og kvantifiserer hvor mye som 

går til hvert element. 

o Styret har opprettholdt «Administrasjonsavgiften».  

Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor dette er et berettiget beløp slik jeg ba om. 

• Gentestingskostnader 

o I 2022 ble vi ferdige med investeringene for å få genomisk seleksjon opp og stå, og vi 

går over i vanlig drift fra 2023 

o Vi startet å beregne genomiske indekser på NKS våren 2020. 

o Vi starter å beregne genomiske indekser på spæl våren 2023 

o Væreringene må betale for gentestingen av værlam som er prøveværskandidater 

o Registreringsbesetningene får gentestet 0,2 lam per søye av rasen de er med på 

(NKS eller spæl).  

Antall besetninger reduseres til totalt 15000 lamminger i året 

o Totalt vil gentestingen 2023 koste 2.616.000 kr til BioBank og AgResearch. 

o NSG sin personellinnsats i oppfølging av prøvene, er betydelig. 

o En pris til produsent på 300 kr dekker kostnadene så lenge alt går «etter boka», men 

den gir ingen fortjeneste. 

• Metanmåleren 

o Vi forsøker å få en permanent, sikker finansiering av driften av bilen, slik at vi kan 

starte avlsarbeidet for egenskapen «Redusert metangassutslipp» 

o Bilen blir antakelig stående stille i 2023 om vi ikke får finansiering med 2 mill kr årlig i 

friske midler. 

o Det er ikke lagt inn driftskostnader (utenom avskrivning) til Metanmåleren i 2023. 

o «Organisasjonen» overfører 1,5 mill til støtte til klimasatsingen og Metanmåleren, 1,0 

mill i 2022 og 0,5 mill i 2023.  

▪ Dette gir et godt bidrag til å redusere underskuddet i 2023. 

▪ Vi kan ikke regne med et tilsvarende bidrag i 2024, og dermed øker 

kostnadene i avlsavdelingen med 500.000 kr. 

 
Jeg er muntlig orientert om at budsjettet for 2023 skal revideres og legges fram for styrebehandling 
midt i februar, og så blir det endelig vedtatt av årsmøtet midt i mars. 
 
Da jeg laget budsjettet tidlig i høst la jeg inn en prisstigning på 3-4 % for de fleste av 
kostnadsgruppene, og mer for strøm og fôr. Med de prisstigningene vi er varslet om fra mange av våre 
leverandører (mange av dem følger konsumprisindeksen som er opp 7,5%), er det nå klart at jeg har 
underbudsjettert kostnadene. 
 
Den største usikkerheten er hvor lønnsoppgjøret i NSG havner. Blir det +7 % og ikke +4 % som jeg 
har forutsatt, vil dette gi en kostnadsøkning på 220.000 kr. 
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Vedtak: 
Avlsrådet tar informasjonen om det foreløpige budsjettet for 2023 til orientering, med følgende 
anmerkninger: 

• Avlsrådet ber om at styret i løpet av januar godkjenner at NSG kan kreve 25 kr i kåringsavgift i 
2023, da dette er en betydelig inntektspost i 2023-budsjettet. 

• Avlsrådet ber styret nok en gang vurdere om medlemstilskuddet til raselagene virkelig er en 
avlskostnad, og som dermed hører til på Avlsbudsjettet. 

• Avlsrådet støtter avlssjefens ønske om en grundig gjennomgang av og begrunnelse for 
«administrasjonsavgiftens» størrelse. 

• Avlsrådet oppfordrer generalsekretæren og avlssjefen om å «snu hver stein» for å finne 
sparetiltak i drifta av NSG sentralt. 

54 Tilskuddet til væreringene og registreringsbesetningene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi har budsjettert med følgene tilskudd til væreringene: 

• 2022: 4,0 millioner kr 
o Tilskuddet gis til prøveværene av 2021-årgangen 
o Det vil bli beregnet etter de samme kriteriene som vi har brukt de siste årene, der 

grunnbeløpet justeres for å gi den budsjetterte utbetalingen 
o Kompensasjonen for betalt gentesting av værlammene født 2022 i NKS-ringene 

▪ Inntekten er fakturert på 2022 
▪ Kompensasjonen, 600 kr per værlam godkjent for tilskudd, belastes 2022-

regnskapet med 900.000 kr og utbetales 1. kvartal 2023. 

• 2023: 3,0 millioner kr 
o Beløpet ble vedtatt av Avlsrådet i sak 40.2/2022 
o Styret har godkjent referatet og summen er innarbeidet i budsjettet for 2023 
o Tilskuddet gis til prøveværene av 2022-årgangen 
o Hvordan skal dette tilskuddet beregnes? 

 
Leder Sven har gjort seg noen tanker om de grunnleggende prinsippene for finansieringen av ringene 
og registreringsbesetningene, samt omfanget av gentestingen. 
 

• Væreringene skal hente mer av inntekta si fra salg av indeksværer og kåra værlam. 

• Forholdsvis mindre overføringer til væreringene. 

• Mer midler til GS-prøver og registreringsbesetningene. 

• Anslagsvis 5000 GS-prøver a kr 300: Sum 1,5 mill. 

• Metanmåling og økonomiske støtte til besetningene som deltar, må komme fra eksterne 
midler og egne prosjekt. 

 
Hvordan kan tilskuddet beregnes fra 2024 og utover? 

• Værene må ha fått offisiell indeks ved H5 (som nå). 

• Vi må beholde begrensningene på antall innsatte prøveværer etter én seminfar for å 
kontrollere innavlsoppbyggingen i populasjonen 

• Vi avvikler kravet til O-indeks ved innsett for å være kvalifisert til granskingstilskudd 
o Det vil forenkle innsettprosessen for ringene. 
o Det vil forenkle beregningene av tilskuddet for administrasjonen. 

• Granskingstilskudd gis til beste 2/3 av granska værer innen hver av fire rasene: 
NKS, spæl, sjeviot og pels 

• Denne måten å regne på vil anslagsvis gi tilskudd til 1200 værer.  

• Med kr 1200,- i tilskudd pr vær blir summen 1,44 millioner kr 
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Min kommentar til Sven sine tanker er: 

• Enig i at væreringene må forberede seg på lavere tilskudd. 

• Enig i at registeringsbesetningen og gentesting må prioriteres framfor tilskudd til væreringene. 

• Nye prinsipper for tildelingen kan gjennomføres for 2023-årgangen. 
o I 2022 betalte vi ut 1,3 millioner i indekstillegg og 2,7 millioner i grunntilskudd til 1665 

værer, til sammen 4,0 millioner kr 
o Vi kan godt droppe indekskravet ved innsett. 
o Vi bør beholde et indekstillegg på 30 kr per indekspoeng over 115 for å beholde fokus 

på O-indeks ved innsett. 
o Tildeling til beste 2/3 av værene er «uoversiktlig». Vi oppnår samme effekt om vi 

tildeler tilskudd til alle som får offisiell O-indeks og oppfyller seminfar-kravet, men 
senker grunnbeløpet etter hvert som totalt tilskudd reduseres. 

 
Det hadde vært greit å få avklart Avlsrådets syn på størrelsen av tilskuddet til væreringene for noen år 
framover, slik at væreringene har størst mulig grad av forutsigbarhet.  
 
Her er mitt utgangspunkt for diskusjonen om granskingstilskuddet til væreringene: 

• 2023: 3,0 mill. kr (Vi bekrefter tidligere vedtak med tanke på budsjettrevisjonen i februar) 

• 2024: 2,0 mill. kr (Redusert grunnbeløp, samme indekstillegg som i 2023) 

• 2025: 1,5 mill kr (Sven sitt forslag til nivå for tilskuddet) 

• 2026: 1,0 mill kr (Intet grunnbeløp, kun indekstillegg. Hevet innslagspunkt for tillegget) 
 
Registreringsbesetningene kan ikke forvente annen betaling for innsatsen enn en kvote med gratis 
gentesting. 
 
Frigjorte midler fra granskingstilskuddet går først og fremst med til å forsøke å få avlsbudsjettet i 
balanse. Er det så noe til overs, går dette til økt omfang av gentestingen. 
 

Vedtak: 

• Det samlede avlsbudsjettet gir rammen for avlsarbeidet. 

• Væreringene er ett av mange viktige avlstiltak. 

• Fordelingen av budsjettmidler mellom væreringene og de andre avlstiltakene vil være en del 
av den langsiktige avlsplanen og avlsbudsjettet 

• Ringen må være forberedt på at tilskuddet til avkomsgransking vil bli redusert framover. 

• I 2023 vil tilskuddet ikke bli mer enn 3,0 mill. kr. Behandlingen av budsjettet for 2023 kan 
redusere tilskuddet ytterligere. 

• Ringene og ringmedlemmene må jobbe hardt for å selge flere kåra lam, og prisen på de beste 
lammene må opp. 
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55 Kåring 2023 – vedtak gjort i 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

55.1 Kåringsavgift til NSG i 2023 
Denne saken ble avklart under sak 53 Budsjettet for 2023. Styret aksepterer at NSG fra og med 2023 
innfører at 25 kr av kåringsavgifta skal gå til NSG sentralt. Saken ble derfor ikke drøftet ytterligere. 

55.2 Krav til O-indeks ved kåring 2023 
I sak 43.4/2022 (juni-møtet) behandlet vi kravet til O-indeks ved kåring for NKS og kvit spælsau. Vi 
vedtok å heve kravet med 5 indekspoeng. Kravet til O-indeks ved kåring vil i 2023 være: 

• NKS:  120 (115 ved disp) 

• Kvit spælsau: 115 (110 ved disp) 
 
For å være helt sikker på at informasjonen når ut, ber jeg om at vedtaket bekreftes i dette møtet. 
 

Vedtak: 

• Kravet til O-indeks ved kåring økes med 5 poeng, og vil i 2023 være: 
o NKS:  120 (115 ved disp) 
o Kvit spælsau: 115 (110 ved disp) 

• Detaljer i kåringsreglene vil ikke bli en del av den organisasjonsmessige behandlingen av 
avlsarbeidet i NSG 

56 Avlsplan for 2023-2027 – organisasjonsmessig behandling 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi behandlet Avlsplanen for perioden 2023-2027 i juni-møtet, sak 39/2022. Som saksutredning skrev 
jeg en lengre avhandling om det faglige fundamentet for avlsarbeidet vårt for å øke sjansen for at 
faglighet vil ligge i bunnen for en ny avlsplan. Det meste av fagstoffet er beholdt i referatet. 
 
I kapittel 39.8.9 summerte jeg opp: 

Skal vi drive et godt avlsarbeid med stor avlsframgang, trenger vi alle avlstiltakene vi har i dag: 
✓ 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. 

 
Styret vedtok i sak 109/22:  

- Styret går inn for at det i 2023 gjennomføres en grundig organisasjonsmessig gjennomgang 
av avlsarbeidet i Norsk Sau og Geit.  

 
Avlsrådet må drøfte hvordan den organisasjonsmessige behandlingen skal gjennomføres, hva den 
skal omfatte, når den skal gjennomføres osv. 
 

Vedtak: 
Saken tas opp igjen i Avlsrådet i 1. kvartal 2023. 
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57 Semin 2022 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

57.1 Salget 
Vi er nå ferdige med salget i 2022. De gikk mye bedre enn jeg fryktet. Tusen takk til alle dere som har 
gitt oss en ny sjanse til å produsere god sæd. 
 
Antall solgte doser de 5 siste årene: 

2018 2019 2020 2021 2022 

31 078 30 319 31 598 29 273 28 546 

 
Figuren viser når vi selger sæd gjennom sesongen. Dato på x-aksen (måned/dag) er datoen for 
seminstart som saueholderen oppgir ved bestilling. 

 
 
Vedtak: 

Informasjonen om sædsalget tas til orientering. 

57.2 Tilslaget 
Det tar lang tid før vi har en pålitelig tilslagsstatistikk for hele sesongen.  
 
Avlsrådet fikk presentert foreløpige tall for så langt i sesongen. Vi har så langt resultater fra ca 
halvparten av søyene. Mitt anslag er at vi havner et sted mellom 65 og 70% når vi har fullstendige 
data en gang ut i februar. 
 

Vedtak: 

• Informasjonen om tilslaget så langt i sesongen tas til orientering. 

• Avlsavdelingen kan vente med å gå ut med resultatet inntil innrapporteringen er tilnærmet 
fullstendig. 
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58 Avlsrådet for sau fra 1. januar 2023 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 

58.1 Medlemmer i 2023 
Medlemmene oppnevnes for ett år av gangen. Funksjonstida følger kalenderåret. 
 

- Styret oppnevner leder og styrets representant 
- De 6 regionene oppnevner sine representanter 
- Nortura, KLF og NMBU oppnevner sine representanter 
- Rådet velger selv sin nestleder 

 

Navn Funksjon/region/organisasjon Vara 

Stemmerett   

Atle Moen Leder i Avlsrådet  

Else Horge Asplin Styret i NSG  

Peder Leirdal Region Øst Helge Olaf Aas 

Torhild Sisjord Region Sør-Øst Magnus Tveit Torsvik 

Per Johan Lyse Region Sør-Vest Lars Nevland 

Tom Idar Kvam Region Vest Tore Atle Sørheim 

Audun Tiller Region Midt Stein Magne Lauritzen 

Glenn Peter Knædal Region Nord Jørgen Moe 

Tale- og forslagsrett   

Finn Avdem Nortura Terje Bakken 

Hilde Kalleklev Håland KLF Emilie Oldervik 

Gunnar Klemetsdal NMBU Bente Aspeholen Åby 

58.2 Instruks for rådene i NSG 
Styret arbeider med ny instruks for alle rådene i NSG. 
 

Vedtak: 
Den nye instruksen, gjeldende fra 1. januar 2023, vil bli grundig gjennomgått på første møte i 2023. 

59 Oppdatering av detaljert regelverk for væreringene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Vi har ikke fått oppdatert det detaljerte regelverket for væreringene enda. 
 

Vedtak: 
Avlssjefen får fullmakt til å oppdatere det detaljerte regelverket og publisere det uten at Avlsrådet skal 
gå gjennom det først, så lenge alle elementene i regelverket er forankret i vedtak i Avlsrådet. 
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60 Eventuelt 

60.1 Sikkerheten på beregnede indekser/avlsverdier 
Per Johan Lyse har spurt Avlsavdelingen om det er mulig å beregne sikkerheten på de beregnede 
avlsverdiene/indeksene. 
 
Svaret er at det er mulig i noen av programmene som kan brukes til indeksberegning, men ikke med 
den programvaren vi bruker i dag.  
 
Avlssjefen er også redd for at publisering av sikkerheten kan gi feil fokus ute hos ringene og 
ringmedlemmene: Seleksjon kan endre seg fra høyest mulig O-indeks til sikrest mulig O-indeks. Skjer 
det, vil det redusere avlsframgangen per år. 
 
Per Johan sa seg fornøyd med orienteringen, og spørsmålet anses som besvart. 

61 Saker til seinere møter i Avlsrådet 
 
Her er ei liste over saker som er ønsket tatt opp, men som vi ikke er funnet plass til eller som vi ikke 
har fått utredet enda. 
 
1. Kan vi avle for værer som gir bedre tilslag i semin? 

Problemstilling lansert av Sven Reiersen. 

 

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 øsker 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 genomisk seleksjon sammenlignet med tradisjonell seleksjon 


