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Møte nr 3/2008 i Avlsrådet for sau 
 
Tid: Tirsdag 1. juli 2008  kl 09:00-11.15 

Sted: Telefonmøte 
 

Deltakere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatører: 

Bjørn Høyland, leder 
Eirik Larsen, region Nord – forfall 
Frank Simensen. region Nord – vararepr. 
Kent Berg, region Midt 
Audun Nedrebø, region Vest 
Pål Kjorstad, region Øst  
John Olav Husabø, Nortura 
Rolf A. Aass, KLF 
Gunnar Klemetsdal, IHA/UMB - forfall 
Thor Blichfeldt, avlssjef i NSG 
 
Inger-Johanne Holme 
Inger Anne Boman 
Terje Bakken 
Turid Sundt 
 

Referent: 
 

Thor -Blichfeldt 
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Sak 28/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Vedtak: 
Innkalling og saklista godkjennes. 
 

Sak 29/2008 Referat fra møte i Avlsrådet 16.-17. juni 2008 
 
Referatet fulgte sakspapirene til møtet. 
 

Vedtak: 
Referatet godkjennes. 
 

Sak 30/2008 Vektlegging av delindeksene i O-indeksen 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Notatet ”Indeksene på sau - endrede genetiske parametre og endret 
vektlegging” fulgte saken. 
 
Resultater fra beregning av indekser med nye genetiske parametre og 
nye forslag til vektlegginger ble presentert. Det ble gjort endring på 
vektlegging hos NKS, der vekta på lammetall ble redusert fra 18% til 
15%, og vekta på slakteklasse ble økt fra 20 til 23%. 
 
For spælsau, sjeviot og pelssau ble det ikke gjort endringer i de 
foreslåtte vektleggingene. 
 

Vedtak: 
Ved indeksberegningene i 2008 brukes de n nye genetiske 
parametrene som er beregnet, samt følgende vektlegging av 
egenskapene som inngår i samleindeksen 
 

Egenskap 
NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Slaktevekt 17 % 20 % 17 % 20 % 17 % 22 % 18 % 20 % 

Slakteklasse 27 % 23 % 29 % 30 % 27 % 18 % 28 % 30 % 

Fettgruppe 9 % 9 % 4 % 5 % 9 % 9 % 4 % 5 % 

Morevne-vår  8 %  15 %  8 %  25 % 

Morevne-slakt  25 %  25 %  25 %  15 % 

Morevne (høst) 27 %  27 %  27 %  26 %  

Lammetall 20 % 15 % 23 % 5 % 20 % 18 % 24 % 5 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Sak 31/2008 Kåringsreglene 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Forslag til endrede kåringsregler fulgte sakspapirene. Forslaget ble 
gjennomgått, og endring i kravet til lammets O-indeks og krav til Sum 
kåringspoeng ble drøftet spesielt. Det ble ikke gjort endringer i det 
framlagte forslaget. 
 

Vedtak: 
Forslaget til kåringsregler datert 01.07.2008 fastsettes som de nye 
kåringsreglene. Det nye regelverket reinskrives og sendes ut sammen 
med referatet fra møtet for endelig godkjenning. 
 

Sak 32/2008 Regler for væreringer og væreholdsalg 
 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Forslag til endrede regler fulgte sakspapirene. De fleste endringene ble 
godkjent. 
 
Regelverket sier ikke uttrykkelig at en værering kan ta tilbake en vær 
som har gått til et væreholdslag. Avlrådet vedtok at dette ikke lenger 
skal være tillatt. Dermed må regelverket tilpasses dette, og passuser 
som nevner avlsgruppe (smittegruppe) gjennomgås. 
 
Maksimal størrelse på ei smittegruppe som utveksler fastsettes til 
5000 søyer. Ekisterende smittegrupper som er større enn dette, gis 
anledning til å søke Avlsrådet om dispensasjon. 
 

Vedtak: 
Forslaget til regler for væreringer og væreholdslag datert 01.07.2008 
fastsettes som de nye reglene med de endring som framkom i møtet. 
Det nye regelverket reinskrives og sendes ut sammen med referatet fra 
møtet for endelig godkjenning. 
 

Sak 33/2008 Eventuelt 
a) Fotråten 

Status for fotråtesmitten ble gjennomgått. 
 
På forrige møte ble det drøftet hvordan værer fra en ring/avdeling der 
en eller flere medlemmer har fått påvist fotråte, kan disponeres. Saken 
ble tatt opp igjen nå med tanke på endelig vedtak. 
 
Mattilsynet vil forhåpentligvis gjennomføre en større kartlegging av 
forekomsten av fotråte høsten 2008 for å se hvor bakterien finnes 
rundt om i landet.  
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Det er av avgjørende betydning for fortsatt ringdrift slik vi har det i 
dag at ringsystemet er fri for fotråte.NSG ønsker derfor at 
ringbesetninger brukes til denne kartleggingen for raskest mulig å få 
en oversikt situasjonen. 
 

Vedtak: 
• I en ring/avdeling som har fått påvist fotråte i 2008, gjelder 

følgende: 
o Vær(er) som i 2008 står/har stått oppstallet hos en 

besetning som har fått påvist fotråte, skal ikke brukes av 
ringen og skal heller ikke selges ut av ringen. 
Besetningen som har oppstallet dem, kan disponere dem 
til bruk i egen besetning. 

o Vær(er) som i 2008 står/har stått oppstallet hos en 
besetning er grundig undersøkt og er utenfor mistanke 
mht fotråte, kan brukes i ringen høsten 2008. Men 
ringen kan ikke selge disse granska værene til andre. 

o Medlemmer av ringen som har hatt en grundig 
undersøkelse av hele flokken og er utenfor mistanke 
mht til fotråte, kan kåre og selge værlam høsten 2008. 
 

• Avlsrådet støtter Mattilsynet i arbeidet med å gjennomføre en 
større kartlegging av forekomsten av fotråte høsten 2008, og 
ønsker at ringbesetninger brukes til dette. 
 

b) Veiledende pris på saulam 
Pål Kjorstad ønsket at Avlsrådet fastastte veiledende pris på saulam 
som reflekterer at prisen på lammekjøtt har økt. Etter som det er 
avlsdyr som skal selges, tas det utgangspunkt i en grunnpris og et 
indekstillegg, men uten tillegg for levendevekt. Prisleiet legges slik at 
det stimulerer til å selge saulam med god indeks, og at saulam med lav 
indeks går til slakt. 
 

Vedtak: 
Grunnprisen for et saulam som selges høsten 2008 som avlsdyr, settes 
til kr 1500,-. Det gis et tillegg/fradrag på kr 30,- per indekspoeng 
over/under 125. 
 

c) Oppslag i pressen om høyt lammetall og stort lammetap 
Kent Berg ønsket å drøfte oppslagene, og mente at avlsarbeidet fikk 
ufortjent mye skyld for lammetapet. Både antall fødte lam og 
lammetapet er langt mer påvirket av miljøet enn av genetikken. 
 
Det var enighet om at det ikke er Avlsrådets sak å følge opp saken, 
men at dette gjøres av administrasjon og styre i NSG. 


