REFERAT FRA STYREMØTE FOR RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND PÅ QUALITY HAFJEL
HOTEL&APARTMENTS DEN 7/6-12.

Tilstede: Tobias Stubrud, Kjell Ivar Bergehagen, Hans Petter Vaberg og Terje Bakken
Fravær: Lars Olav Leirdal

Saksliste:
Sak 7/12: Referatsaker
Sak 8/12: Saker til regionmøtet og avlsrådsmøtet
Sak 9/12: Kåringene, dommerkurs og eventuelt dommersamling
Sak 10/12: Utestående for værer, eventuelt inkasso

Sak 7/12: Referatsaker
- Referat fra styremøte den 28/3. Referat godkjent
Sak 8/12: Saker til avlsrådsmøte/regionmøte
Styret gikk gjennom sakslista til avlsrådsmøte og kom med kommentarer til de enkelte
sakene. Disse kommentarene la leder frem for regionutvalget.
Sak 14 – Godkjenning av referat : Møtereferat bør ut fortere
Sak 15- Plan for indekskjøringene: Er det mulig og ha slaktefristen senere, f.eks samme dag som
sauekontrollfrist.
Sak 16- Genkartlegging-genseleksjon-genomseleksjon: Styret støtter uttalelsen fra leder i region øst
på avlskonferansen den 22/1-12.
Sak 17- Myostatinmutasjonene-regler 2012: Punkt 5 i tiltaksplanen mener styret ja både for NKS og
spæl. Punkt 6 faller bort viss vi sier ja til punkt 5. Når det gjelder punkt 7 mener styret nei for både
NKS og spæl. Styret i Oppland vil ikke kjøpe inn prøveværer som kan være potensielle bærere av
myostatingenet.
Punkt 10-mener ja på både spæl, kjøttsau og NKS.
Sak 18- Gult fett-regler 2012: Støtter fremlagt forslag.
Sak 19- Genvariant som har stor effekt på lammetall: Støtter forslaget til videre arbeid med å finne
genet frem til avlsrådsmøtet i juni 2013.
Sak 20 – Holdbarhet-ny egenskap i avlsmålet ? : Viktig at vi kan få inn nye egenskaper i avlsindeksen
for søyene, og da er holdbarhet den viktigste.
Sak 21- Nye modeller for indeksberegningene: Må stole på det arbeidet som er gjort er riktig. Ser ut
som systemet er mer riktig nå.
Sak 22- Nye genetiske parametre: Tas til orientering
Sak 23- Nye avlverdier: Tas til orientering
Sak 24- Vektlegging av egenskapene i samleindeksen: Vårveging bør bli obligatorisk hvis morsevne
vår skal vektlegges så høyt. Stiller spørsmålstegn ved sikkerheten når det ikke vårveies.
Sak 25- Seminsesongen 2012: Er det mulig med karantene lokalt ? Dette for å kunne ta inn værer fra
siste års gransking.
Sak 28- Avkomsgransking i en flokk: Støtter forslaget til vedtak. Sikkerheten ved granskinga er den
viktigste.
Sak 29- Søknad om avkomsgransking utenom værring: Denne søknaden bør avslås.
Sak 30. Smittevern i værringene: Dagens regler bør ikke lempes på.
Sak 32- Livdyrpriser 2012: Tobias la frem et forslag. Prisene på indeksværene bør økes.
Sak 9/2012: Kåringene/dommerkurs, eventuelt en dommersamling.
Styret foreslår ingen dommersamling i år da det er lite nytt i kåringsregelverket.

Ellers så foreslår styret å vente med dommersamling da det er nok dommere nå. Viktig at alle
dommerene får noen kåringer hver.
Sak 10: Utestående for værer.
Det er ca. 40 000 i utestående beløp for værer solgt de siste årene. Lederen tar en ringerunde og ser
om det er mulig og få inn det meste av dette.
Forslag til regler for innkreving legges frem til neste møte.

Møtet hevet!

