
STYREMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND PÅ HAFJELL 
HOTEL&APARTMENTS, ØYER DEN 28/3-12  
 
 
Tilstede: Tobias Stubrud, Hans Petter Vaberg, Lars Olav Leirdal, Kjell Ivar Bergehagen og Terje Bakken 
 
Saksliste: 

1. Møtereferater 
- Regionmøte 
- Årsmøte 
- Styremøte OSG 

2. Kåring 
- Opplegg til høsten med tanke på kåringsplasser, gårdskåring 
- Dommersamling, nye dommere 

3. Opptak av nytt medlem i avd.52 
4. Sak fra regionmøtet angående bruk av værer av andre raser i avlsbesetninger 
5. Avd. 55 

- Semin/eliteprosent 
- Uttak av prøveværer og antall 
- Tiltak fremover 

6. Sluttutbetaling av tilskudd til avd. for 2011 
 
 

1. MØTEREFERATER: 
- Hans Petter orienterte om møtet i region øst , årsmelding og møtereferat vedlagt. 
- Referatet fra årsmøtet i ring 41/avlsutvalget godkjent 
- Tobias orienterte fra siste styremøtet i OSG 

2. KÅRING: 
- Evaluering etter høstens kåringer: ønske fra noen dommere om at kåringene burde 

vært gjennomført før elgjakta, dårlig bevertning til dommerene enkelte plasser, få 
stilte dyr noen plasser. 

- Sekretærer på kåringene: Nortura/egne sekretærer, lite og hente økonomisk på og 
ha egne sekretærer, men kunne vært greit og hatt en 2-3 stykker som kunne steppe 
inn som sekretærer ved behov. Sekretærfunksjonen bør ikke være en begrensning 
for når vi kan avvikle kåringssjåene. 

- Gårdskåring: orientere bedre om at vi har et tilbud om gårdskåring og fastsette en 
sats for gårdskåring og honorar til dommer. 
Forslag på en stoppsats på kr. 300,- og en kåringsavgift på kr. 120,- ved gårdskåring. 
Honorar til dommer på kr.300,- + kr. 60,- per kåra og kjøregodtgjørelse etter Statens 
satser. 

- Antall kåringssjå: Sel, Biri og Snertingdal var det få stilte dyr ved høstens kåring. Sel 
kuttes ut som kåringsplass fra høsten, mens Biri og Snertingdal kontaktes for 
eventuelt og få til noe felles kåringsopplegg. 

- Nye dommere: Det har kommet inn et forslag fra Fåvang Sau og Geit på to nye 
kandidater som dommere.  
Det vil bli sendt en forespørsel til lokallaga og ringavdelingene om de har noen 
kandidater som dommere. Styret vil forbeholde seg retten til å plukke ut de aktuelle 
kandidatene ut fra geografi og behov. 

- Sekretær undersøker muligheten til å søke om tilskudd til utdanning av dommere til 
dømming av smårasene. 



- Søknad om kåringssjå i Vestre Toten: Vestre Toten Sau og Geit har søkt om å få 
arrangere eget kåringssjå i 2012, kåringa er tenkt lagt til en fagdag i samarbeid med 
Vestre Toten sausankelag søndag den 23.september. 
Vedtak: Styret ser positivt på søknaden fra Vestre Toten Sau og Geit og godkjenner 
eget kåringssjå under forutsetning at det blir godkjent av mattilsynet. 
 

3. OPPTAK AV NYTT MEDLEM I AVD. 52 NORD-FRON:  
- Ole Johan Kolseth har søkt om opptak i avd.52 fra høsten 2012. Styret i avdelingen 

har behandlet saken og godkjent opptak av nytt medlem, og sendt den til 
godkjenning i styret for ring 41. 
Vedtak: Styret ser positivt på opptak av Ole Johan Kolseth som nytt medlem i avd.52 
og godkjenner søknaden under forutsetning av mattilsynets godkjenning. Sekretær 
søker Mattilsynet om godkjenning. 
   

4. SAK FRA REGIONMØTET ANGÅENDE BRUK AV VÆRER AV ANDRE RASER I AVLSBESETNINGER: 
- Under sak 11/2012 i referatet fra regionmøtet den 17/2 ble brudd på smittevern i 

avlsbesetninger behandlet. Det var gjort funn som viste kjøp av søyer og værer 
utenfor egen smittegruppe, bruk av hanndyr ifra andre smittegrupper, gjenbruk av 
hanndyr solgt ut ifra ring. Utifra dette ble det offentliggjort en del navn på møtet der 
regionkonsulenten hadde gjort funn men ikke vært i kontakt med besetningene. For 
Oppland sin del ble det gjort funn i en avdeling, avdeling 58. Der det så ut til å ha 
vært brukt  innkjøpte værer av gammelnorsk spælsau i 2 besetninger. Terje 
orienterte styret om saken og de faktiske forhold som lå til grunn for funnene. I den 
ene besetningen dreier det seg egentlig om 2 besetninger som er registrert i samme 
sauekontrollen mens sauen er oppstallet på 2 forskjellige gårder og har ingen fysisk 
kontakt. I det andre tilfellet er det ei samdrift mellom far og sønn, som også 
registrerer alt i samme sauekontrollen. Sønnen drev tidligere med ammeku i ett eget 
kaldfjøs, men har nå sluttet med det og gått til innkjøp av gammelnorsk spæl og har 
utedrift på de, mens faren fortsatt har NKS i gammelfjøset. Han meddelte styret i 
avdelingen allerede før nyttår at det var siste året han er medlem i ring. 

 
5. AVD.55 OG VIDERE OPPFØLGING: 

- Bakgrunnen for saken er sein rapportering og slakting i høst. Styret er heller ikke enig 
i det innsettet som ble gjort i høst da det ble satt inn værer på henholdsvis 116 og 
118 i indeks, mens de hadde værer med indekser rundt 130 som kunne vært satt inn 
i stedet. Når det gjelder bruk av semin så har de en høy seminprosent, men har brukt 
mange av de værene som er på negativlista. 
Leder i avd. 55 hadde i forkant av møtet sendt en epost til leder hvor han orienterer 
litt om avd.55 og hvordan de tenker fremover, samt at han tar det hele og fulle 
ansvar for det som skjedde i høst. Videre ønsket han og forholde seg til Hans Petter 
og sekretær fremover. 
Vedtak: Styret var enige om å legge bak seg det som skjedde i høst, da det var første 
året. Men ønsker å følge opp avdelingen til høsten med bl.a godkjenning av innsettet 
deres, styret skal i utgangspunktet godkjenne alle innsett før de kjøpes inn. Ellers så 
har alle underskrevet en medlemskapsavtale med de forpliktelser det medfølger, slik 
at det forventes at frister overholdes til høsten. Viktig at det er en god dialog mellom 
styret i ring 41 og avdelingene skal ting fungere optimalt. 
Avd. 55 må forholde seg til det enhver sittende styre og dets medlemmer. Det er et 
samlet styre bak vedtaket. 
 

6. UTBETALING AV TILSKUDD TIL AVDELINGENE: 



- Tilskuddet til ringene fra NSG er blitt utbetalt og sluttutbetaling til avdelingen vil bli 
gjort med det første. 

 
Neste møte i avlutvalget blir i forkant av avlsrådsmøte og regionmøte i juni. 
 
 
Møtet hevet ! 
 
 
 

 
     


