
 
 

Sakspapirer til møtet i Avlsrådet for sau 20.-21. juni 2012. Utarbeidet 5. juni 2012. Side 60 

Sak 32/2012 Livdyrpriser 2012 

Avlsrådet fastsetter hvert år veiledende priser på avlsdyr for NSGs avlsbesetninger (medlemmer av 
væreringer og væreholdslag). Prisene som ble fastsatt i fjor, går fram av tabellen nedenfor.  
 
Veiledende priser for dyr fra NSGs avlsbesetninger, gjeldende fra 1. juli 2011 

NKS,spælsau, sjeviot og pelssau 

Kåra  
værlam 

Grunnpris:2 400 kr 
 
Tillegg: 40 kr per poeng  
over 150 i sum kåringspoeng 

Kåra lam skal ikke prises etter levende vekt. 
Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales 
med veiledende pris 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 300 kr 
 
Tillegg: 100 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Endringer i indeks ved seinere 
beregninger, både opp og ned, får ikke 
konsekvenser for prisen. 

Seminvær Grunnpris:7 300 kr 
 
Tillegg: 100 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris 
Semintillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for 
å levere en seminvær. 
Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr. 

Søyelam Grunnpris: 1 700 kr 
 
Tillegg: 20 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, 
Skal være i så god utvikling at de kan pares 
samme høsten.  
Prises ikke etter levendevekt. 

Voksne  
søyer 

Grunnpris: 2 500 kr 
 
Ikke indekstillegg 

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i 
september-november 

Kjøttsau (Nor-X, Texel og Charollais) 

Kåra  
værlam 

Grunnpris:2 400 kr 
 
Tillegg: 40 kr per poeng  
over 150 i sum kåringspoeng 

Kåra lam skal ikke prises etter levende vekt. 
Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales 
med veiledende pris 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 300 kr 
 
Tillegg: 100 kr per poeng  
over 110 i K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Endringer i indeks ved seinere 
beregninger, både opp og ned, får ikke 
konsekvenser for prisen. 

Seminvær Grunnpris:7 300 kr 
 
Tillegg: 100 kr per poeng  
over 110 i K-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris 
Semintillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for 
å levere en seminvær. 
Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr. 

Andre raser 

Seminvær Pris:7 300 kr Semintillegget dekker blodprøvetaking i felt, 
ekstraarbeid og "plunder og heft", samt premie for 
å levere en seminvær. 
Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr 

 
Vi oppfordrer de av Avlsrådets medlemmer som representerer en region om å innhente synspunkter 
fra ringene på de veiledende prisene. Er det mulighet for å øke prisene, eller må ringene stadig gi 
avslag for å få solgt livdyra? 
 
Vedtak:  Utformes i møtet  


