
Referat fra møte mellom ringene på Nortura Gol, 12.01.12 

Tilstede: 

Avlsansvarlig i Buskerud sau og geit, Per Liahagen 

Ring 61, Ivar Slettemoen – Ring 62, Per Kvelprud - Ring 63, Knut Sørbøl – Ring 64, Jon 

Roar Grøstad – Ring 65, Oddbjørn Fønnebø - Ring 67, Sigbjørn Grøthe. 

Andre: Jon Lilleslett, skal holde innlegg på avlskongressen. 

Vinni Foss, sekretær 

Sak 1. Diskusjon rundt organisering av avl i Buskerud  

Bakgrunn er vedtak fra styremøte i Bsg, 31.05.11 

“Avlsutvalget legges ned for et år, med virkning fra 1. juli 2011 

Per Liahagen tar ansvar for de praktiske gjøremål på avlssektoren i Buskerud. Han representerer 

Buskerud i Regionutvalget Øst. 

Det skal utarbeides et forslag til hvordan strukturen på avlsutvalget skal være framover. 

Forslaget skal diskuteres i ringene, værlaga og lokallaga i god tid før årsmøte 2012” 

Per la fram forslag på oppgave for avlsutvalget i Buskerud: 

Avlsutvalget for sau i Buskerud har ansvaret for:  

 Å holde kåringssjå for verlam i tilstrekkelig omfang, og for de raser det trengs. 

• At det er tilstrekkelig med kompetente dommere, sekretærhjelp og nødvendige 

hjelpemiddel til kåringene. 

• Å arbeide for at alle dei granska verene, som er av akseptabel kvalitet, blir brukt 

i saueavlen i fylket eller går til seminstasjon. 

• Å sørge for at alle sauebuskapene i fylket har et godt tilbud om kåra verlam. 

• Å drive et aktivt informasjons- og opplæringsarbeid for å få fram verdien av å 

nytte godkjente avlsverer i avlen. Her kan en veremønstring i fylket være et 

godt tiltak. 

 
I ”REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG” står det bl.a.: 

• ”Avlsutvalget i fylket har ingen direkte oppgaver overfor væreringene og 
væreholdslagene i sitt fylke.” 

• ”Avlsutvalget i fylket og fylkeslaget må følge vedtak gjort av Avlsrådet for sau og/eller 
styret i NSG.” 

 
Tradisjonelt sett har Fylkestyret fått innspill til tillitsvalgte fra råd og nemnder som 

representerer og utøver arbeidsoppgavene. Dette ble det lagt stor vekt på ved 

omorganiseringen som ble gjort i Nsg da avlsutvalget ble til med en representant fra 

den enkelte ring.  

I dag møter ikke avls-organisasjonene styret i Nsg før på Landsmøte. (gjennomføres 2. 

vært år) Det er derfor viktig å diskutere saker og utvikling på lokalt plan. Nsg som 

organisasjonen satser mye på avl og mange ansatte jobber med avl.  

 



Under møte kom det fram at arbeidsoppgaver må komme fra grasrota og må følges opp 

av avlsutvalget i fylke og videre opp i organisasjonen. Væreringene utøver det praktiske 

arbeidet og må få mulighet til å samarbeide og deltagelse i avlsutvalget er en måte å 

sikre innflytelsen på eget arbeid. 

 

De som er med i avlsutvalget må representere en organisasjon/gruppe. 

 

Dersom andre utenom ring har lyst til å være med på å diskutere avlsretning er det 

ingenting som er bedre enn det. For å engasjere flest mulig er det viktig at alle får 

komme med sine meninger.  

 

Lokalmiljøet rundt avlsringen nyter godt av avlsfremgangen. De fleste ringene har utleie 

av værer og selger kåra lam. Enkelte ringer fører også protokoll på solgte værer, slik at 

kjøper ikke får innavlværer årene etter. 

 

Forslag til aktivitet: eksempel værmønstring eventuelt familiedag.  

 

Forslag til vedtak. Jon Roar Grøstad v/ring 64  

“Fremtidig avlsutvalg for Buskerud skal bestå av en person fra hver ring, 

samt en person fra styret i Buskerud sau og geit, som oppnevnes i styret. 

Avlsutvalget konstituerer seg selv.” 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

 

Sak 2. Årsmøte i Buskerud sau og geit 

Styre i Bsg ønsker avlsdiskusjonen videre og har invitert leder i avlsrådet v/Bjørn 

Høyland og avlsforsker i Nsg Sigbjørn Eikje. 

Hva ønsker ringene som tema? 

Spørsmål til Høyland: 

Realitetene i seminsatsing, variasjoner og kvalitet i resultat fra vær til vær. 

Dårlig sed bør avklares på forhånd. 

Økt seminkrav, men metodikk ikke har fulgt med. 

Billiger å gå med bekar`n! 

Evaluering av organisasjonen bør skje ganske snart! 

Ansvarsområdet for avlsarbeid på sau. 

Regler for oppnevning av representanter for avlsarbeid! 

Spørsmål til Eikje: 

Morsevne, innvirkning av fødselsvekt/vårvekt. Holdbarhet på søyene. 


