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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for høringen 

Etter en omfattende utredning og høring ble det i 2005 vedtatt en ny organisasjonsplan for 
avlsarbeidet på sau. Saueavlen har blitt gjennomført i samsvar med planen som ble vedtatt, i 7 år nå. 
Det er på tide å ta foreta en evaluering av måten vi har vært organisert på, og å komme med forslag til 
alternative organisasjonsmodeller. 
 
Vi vil samtidig be om råd i noen andre avlssaker av interesse for hele organisasjonen. 

1.2 Avlsarbeidet på sau i regi av NSG 

NSG driver et omfattende avlsarbeid på sau, og er antakelig det største ”avlsselskapet” i Europa på 
sau i kjøttproduksjon. 
 
Her er noen nøkkeltall for avlssesongen 2011/12 for de 5 rasene som inngår i 
avkomsgranskingsarbeidet: 

 NKS Spæl Sjeviot Pelssau Kjøttsau 

Avlsbesetninger 1080 175 50 20 29 

Ringer/avdelinger 150 25 4 1  

Søyer 99 000 13 000 2 100 1 300 1 300 

Avkomsgranskede værer 1850 250 50 35 40 

 
Vi ser at NKS er den desidert største rasen som inngår i avlsarbeidet, med spæl som en god nummer 
to. Sjeviot er den største av de 3 minste rasene, men pelssau og kjøttsau haler raskt innpå. 
 
Avlsframgangen 
Resultatet av avlsarbeidet uttrykkes gjennom den beregnede avlsframgangen. Resultatene 
presenteres løpende på Internett. Se www.saueavl.nsg.no > Avlsframgang 
 
Framgangen varierer fra egenskap til egenskap, og fra rase til rase. Figuren nedenfor viser 
framgangen fra år til år for egenskapen slaktevekt (tilvekst hos lammet) hos NKS som et eksempel. Vi 
ser at framgangen er stor og stødig, og at den årlige framgangen er større på slutten av perioden enn 
den var i starten.  
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Vi må skynde oss å legge til at vi viser den beregnede genetiske framgangen. Framgangen i 
produksjonen (den fenotypiske framgangen) er avhengig av at vi klarer å tilby et miljø (fôring og stell) 
som tillater dyra å uttrykke sitt genetiske potensial. Når det gjelder egenskapen slaktevekt klarer vi nok 
ikke det. 

1.3 Spredning av avlsframgangen til bruksbesetningene 

Avlsbesetningene (væreringsmedlemmene) har ca 15 % av sauene i landet. Vi er helt avhengige at 
bruksbesetningene utnytter avlsmaterialet som væreringene framskaffer skal vi få god avkastning på 
midlene som brukes på avlsarbeidet. Avlsframgangen spres fra avlsbesetningene til 
bruksbesetningene gjennom salg av: 

 Kåra lam (ca 5000) 

 Avkomsgranskede værer (ca 1500) 

 Semin (ca 12 000 doser) 

1.4 Avlsarbeidet i de mindre rasene 

Det er mange andre raser i Norge utenom de 5 som inngår i avkomsgranskingsarbeidet. Avlsarbeidet 
på disse rasene ivaretas først og fremst av raselaget/interesselaget for den enkelte rasen. Noen av 
dem støttes av Norsk genressurssenter. NSG har inngått samarbeidsavtale med de fleste av 
raselagene. NSGs viktigste bidrag til avlsarbeidet i disse rasene er organisering av kåring av værlam 
og inntak av værer til semin. 

1.5 Administrasjonen 

Administrasjonen som arbeider med avlsarbeidet på sau i NSG er organisert som følger: 

 Generalsekretær 
o Avls- og seminsjef (1 ansatt – ca 0,75 årsverk) 

 FoU (3 ansatt – 2 årsverk) 
 Regionene (4 ansatte – 1,35 årsverk) 
 Semin (3 fast ansatte – ca 3 årsverk inkludert sesonghjelp) 

1.6 Finansiering av avlsarbeidet på sau 

Avlsarbeidet på sau har 3 hovedfinansieringskilder (2011-tall): 

 Tilskudd fra Landbruks- og matdepartementet:    7 180 000 kr 

 Tilskudd fra Omsetningsrådet:      2 440 000 kr 

 Semininntekter:       4 800 000 kr 
Totalt:      14 420 000 kr 

 
Tilskuddet fra LMD har ikke økt de siste årene. Tilskuddet fra Omsetningsrådet har økt omtrent i takt 
med prisstigningen. Semininntektene har gått noe oppover de siste årene pga økt salg av sæddoser. 
 
De totale inntektene har ikke fulgt med prisstigningen, så relativt sett bruker vi mindre penger på 
avlsarbeidet nå enn for noen år siden. Samtidig har vi gjennom forbedret drift sentralt og i væreringene 
klart å øke avlsframgangen per år. Vi får på denne måten enda større avkastning på midlene til 
avlsarbeidet nå enn da den nye organisasjonsplanen ble satt i verk for 7 år siden. 
 

2 Væreringene 

2.1 Dagens væreringer 

2.1.1 Egne juridiske enheter 

Vi har i dag ca 90 væreringer som er selvstendige juridiske enheter, med årsmøte, styre og eget 
regnskap. Det brukes en del tid, og i noen tilfeller også penger, på formalia knyttet til det å være en 
egen juridisk enhet. 
 
Væreringene må overholde NSGs regelverk for væreringer for å få drive avkomsgransking og få 
tilskudd til driften av ringen. 
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2.1.2 Avkomsgransking i enkeltflokker 

Det er nå mulig å avkomsgranske værer som har avkom kun i en flokk.  
 
Innen rasene NKS, spæl (kvit) og sjeviot er enkeltbesetningene som avkomsgransker egne værer 
nødt til å være medlem av en ring for å få beregnet offisielle avlsverdier. Slik er det ikke innen rasene 
pelssau, ”kjøttsau” og farga spæl. 

2.1.3 Eierskap til avlsværene 

Væreringene eier værene som avkomsgranskes. Dette gjelder for rasene NKS, kvit spæl og sjeviot. 
Innen pelssau eies værene av den enkelte flokk (unntaket er pelssauringen i Sogn), og det samme 
gjelder for ”Kjøttsau” og farga spæl. 
 
Hvis NSG ønsker å få inn en vær til semin, er ringen forpliktet til å selge væren til en pris som er 
fastsatt av Avlsrådet.  
 
Eies væren av en privatperson må vi ”forhandle” oss til å få kjøpe væren, og det går ikke alltid i orden. 

2.2 Ny modell: Kun en værering per fylke 

Væreringene organiseres i fylkeslaget etter modell av Oppland, eller som en egen juridisk enhet for 
alle avlsbesetningene etter modell av Hedmark.  
 
Oppland og Hedmark har en ring for hele fylket, og så er hver enkelt ”ring” en avdeling i fylkesringen. 
Fylkesringen er den juridiske og økonomiske enheten utad. Internt føres det et avdelingsregnskap, og 
den enkelte avdeling er ansvarlig for sine egne inntekter og kostnader. 
 
Fordelene med denne modellen er: 

 Arbeidet med formaliteter som regnskap, årsmelding osv blir redusert når antall juridiske 
enheter reduseres 

 Avlsmiljøet samles og gir mulighet for å ha stabilt god kompetanse og flere å spille på i 
sentrale verv 

 Det vil være mulighet for å ta opp enkeltbesetninger som gransker i egen flokk, og dermed 
beholde dem i fellesskapet. Dette er særlig aktuelt på de mindre rasene der det er vanskelig å 
finne tilstrekkelig antall flokker i nærområdet til å danne en tradisjonell værering 

 Fellesskapet eier og disponerer de granskede værene, og det sikrer at NSG kan få dem inn i 
semin. 

 
Ulemper: 

 Det lokale engasjementet og dugnadsånden kan bli redusert. 

2.3 Til høring i organisasjonen 

Vi ønsker organisasjonens syn på følgene: 
 

1. Skal alle fylkeslag gi et tilbud om å organisere avlsbesetningene (ringmedlemmene) i fylket? 
 

2. Hvis fylkeslaget starter å gi tilbud om organisering av avlsbesetningene, skal det da 
a. være obligatorisk for alle dagens ringer å legge ned sin organisasjon og ta med 

medlemmene inn i fylkesringene, eller 
b. være opp til den enkelte ring og det enkelte ringmedlem å velge om de skal bli 

medlem av fylkesringen, eller fortsette som i dagens selvstendige ringer? 
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3 Organisasjonsmodeller 

3.1 Målet med organiseringen av avlsarbeidet 

Organisasjonsmodellen skal fremme tre målsettinger: 
1. Størst mulig avlsframgang 
2. Effektiv spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene 
3. Et avlsarbeid som ivaretar interessene til NSG sine medlemmer 

o Bruksbesetningene (”de mange”) 
o Avlsbesetningene (væreringsmedlemmene) 

3.2 Dagens organisasjonsmodell 

Siden 2005 har vi hatt følgende organisering av saueavlen: 

 Styret i NSG 

 Avlsrådet for sau 

 Regionutvalgene for sau 

 Avlsutvalget i fylkene 

 Væreringene 

3.2.1 Væreringene 

Væreringene med deres medlemmer er selve grunnmuren i avlsarbeidet på sau. Væreringen er en 
selvstendig juridisk enhet med sin egen økonomi. Arbeidet i ringen må foregå i samsvar med NSGs 
regler for væreringer og væreholdslag. 
 
NSG støtter arbeidet i ringene med ca 4 000 000 kr i året. Tilskuddet gis til avkomsgranskede værer 
som holder gitt kriterier, med en grunnpris per vær og et kvalitetstillegg ut fra oppnådd O-indeks. 

3.2.2 Avlsutvalget i fylket 

Selv om regionen har kommet inn som et nytt nivå i ”hierarkiet” ble Avlsutvalget i fylket beholdt i 
organisasjonsplanen. Avlsutvalget har fått som sine hovedoppgaver: 

 å organisere kåringene 

 å bidra til spredning av avlsframgangen fra avlsbesetningene til bruksbesetningene 
 
I region Nord har fylkene lagt ned Avlsutvalget. Avlsutvalgets oppgaver skjøttes av regionen gjennom 
regionkonsulenten og fylkets avlsrepresentant. 
 
Styret i fylkeslaget utpeker sin avlsrepresentant som sitter i regionutvalget. 
 
Arbeidet i Avlsutvalget i fylket finansieres av fylkeslaget. De fleste fylker får et mindre beløp fra NSGs 
sentrale avlsmidler til bruk på Avlsutvalget i fylket og på kåringene. 
 
Utfordringen for fylkeslaget er å finne en avlsrepresentant som kan ivareta interessene til både 
avlsbesetningene og bruksbesetningene. 
 
Avls- og bruksbesetningene bør i utgangspunktet ha sammenfallende interesser. Når det oppstår 
motsetninger skyldes det ofte ulik vektlegging av høy produktivitet i saueholdet. Ulikt syn på høyt 
lammetall er ett eksempel. 

3.2.3 Regionutvalget for sauavl 

Organisering i regioner var en nyskapning i organisasjonsmodellen som ble vedtatt i 2005.  
 
Regionen har som viktigste oppgave å bidra til størst mulig avlsframgang. Væreringene i regionene 
sorterer direkte under regionutvalget, ikke lenger under avlsutvalget i fylket. 
 
Hver region har fått ansatt sin regionkonsulent i deltidsstilling. NSG er arbeidsgiver for 
regionkonsulenten. Regionkonsulenten er administrativt underlagt Avls- og seminsjef og 
Generalsekretær. 
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 Hovedoppgaven for regionkonsulenten er å bidra til kunnskapsspredning om avlsarbeidet og å støtte 
væreringene i deres arbeid. 
 
Det ble dannet 4 regioner: 

 Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder) 
o Regionkonsulent – 0,35 årsverk 

 Vest (Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) 
o Regionkonsulent – 0,50 årsverk 

 Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) 
o Regionkonsulent – 0,25 årsverk 

 Nord (Nordland, Troms, Finnmark) 
o Regionkonsulent – 0,25 årsverk 

 
Regionutvalget består av en representant fra hvert fylke oppnevnt av fylkesstyret. Utvalget har i tillegg 
en representant for Nortura og en representant for KLF. Utvalget velger selv sin leder som har plass i 
Avlsrådet blant fylkesrepresentantene. 
 
Regionkonsulenten er sekretær for utvalget. 
 
Arbeidet i regionutvalgene finansieres av NSG sine midler til avlsarbeidet på sau. I 2011 brukte vi 1,5 
millioner kroner på regionleddet inkludert et mindre beløp som overføres fylkene for å støtte arbeidet 
med kåring. 

3.2.4 Avlsrådet for sau 

Avlsrådet for sau er rådgivende for styret og administrasjonen i NSG i faglige og organisatoriske 
problemstillinger innen avl og semin. 
 
Avlsrådet har 8 medlemmer: 

 Leder utnevnt av styret i NSG 

 4 fra de 4 regionene 

 1 fra Nortura 

 1 fra KLF 

 1 fra IHA/UMB 
 
Avlssjefen er sekretær for Avlsrådet.  
 
De ansatte i avlsavdeling møter som observatører. 
 
Avlsrådet har 1-2 fysiske møter gjennom året, samt telefonmøter og e-postmøter etter behov. 

3.2.5 Fagforum for sau 

Organisasjonsplanen av 2005 inneholder enda et rådgivende organ: Fagforum. Det består av alle 
avlsrepresentantene for fylkene, de ansatte i avlsavdelingen i NSG, representant for Sauekontrollen 
osv. Fagforum har vært innkalt en gang siden 2005, men har ikke vært aktivt de siste årene. 
 
Beholdes organiseringen med regioner foreslår vi at Fagforum legges ned. 

3.2.6 Evaluering 

Bedømt ut fra den årlige avlsframgangen før og etter 2005, har omorganiseringen vært en suksess. 
 
I perioden fra 2005 fram til i dag har det vært relativt stor enighet om mål og midler, og vi har dratt godt 
i lag. Det er avgjørende for å få til størst mulig avlsframgang. 

3.2.7 Nye utfordringer 

Vi ser nå at vi står overfor nye utfordringer. Her er noen av dem 

 Endringer i avkomsgranskingsarbeidet for å beholde de større avlsbesetningene i 
ringsystemet 
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 Nye søyeegenskaper må inn i avlsmålet. Det krever nye registreringer, og tilskuddet til 
væreringene bør dreies fra avkomsgranskingstilskudd til registreringstilskudd. 

 NKS vil antakelig dreie i retning ”morlinje”, og det kan bli behov for en farlinje (”kjøttsau”) i 
slaktelamsproduksjonen 

 Pelssau, ”kjøttsau” og farga spæl avkomsgransker et økende antall værer, og ønsker å bli 
inkludert blant rasene som får tilskudd fra NSG til avlsarbeidet sitt 

 Mer bruk av genseleksjon som igjen krever større økonomisk innsats til dette avlstiltaket 
 
Endringer er mer krevende enn ”stø kurs”. Det krever økt innsats i kunnskapsoppbygging, utredninger, 
faglig informasjon og forankring hos saueholderne. Organisasjonsmodellen vår bør sikre dette i størst 
mulig grad. 

3.3 Alternativ 1: Utvidet regionmodell ”5 regioner – 2 rep per fylke” 

Dette er en videreføring av dagens modell, med mindre justeringer. 

3.3.1 5 regioner 

Region Øst består av 8 fylker, mens de andre 3 regionene består av 3 eller 4 fylker. Forslaget er å 
dele dagens region Øst i 2 regioner slik at vi får 5 regioner. 
 

 Region Øst bestående av de 4 fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland 
 

 Region Syd bestående av de 5 fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-
Agder (flyttet fra region Vest) 

 
Dagens region Vest vil fortsatt være desidert størst når det gjelder ringer og sau, mens region Syd vil 
være den minste selv etter å ha fått tilført Vest-Agder. 
 
Selv om antall regioner utvides fra 4 til 5, vil det ikke bli ansatt noen ny avlskonsulent i den nye region 
Syd. Øst og Syd får felles regionkonsulent, da det ikke er ønskelig med stillinger som er mindre enn 
0,25 årsverk. 

3.3.2 2 medlemmer per fylke i regionutvalget 

Hvert fylke får to representanter i regionutvalget: 

 En representant utpekt av styret i fylkeslaget i NSG 

 En representant valgt av medlemmene i væreringene i fylket 
 
Vi tror to representanter fra hvert fylke vil gi en større bredde i synspunktene og en enda bedre faglig 
debatt i regionutvalget. 
 
Det er en forutsetning at dagens Region Øst blir delt i to regioner som vist over for at hver region skal 
få en håndterlig størrelse på forsamling. 
 
Fylker uten avlsbesetninger (i dag kun Østfold) får bare en representant i regionutvalget. 

3.3.3 2 medlemmer i fylkets avlsutvalg 

De to representantene fra fylket i regionutvalget utgjør ”Avlsutvalget i fylket”.  Dette gir en liten 
forenkling i strukturen innen fylket i de fylkene som i dag har et større avlsutvalg. To medlemmer bør 
kunne dekke oppgavene som fylket er tildelt (fortsatt kåring og spredning av avlsframgangen). 

3.3.4 Avlsrådet 

Avlsrådet beholdes nesten som i dag, men utvides med 1 medlem til 5 regionrepresentanter da vi har 
fått 5 regioner. 

3.3.5 Fagforum sau 

Fagforum sau avvikles. 
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3.3.6 Kommentarer til modellen 

Denne modellen gir antakelig en større og bredere forankring, både hos avlsbesetningene 
(væreringene) og blant de andre medlemmene i NSG. 
 
Den største ulempen med modellen er at det blir økte kostnader til drift av regionutvalgene. 

3.4 Alternativ 2: ”Ingen regioner - en ring per fylke” 

Dagens organisering er omfattende, og det samme gjelder organisasjonsmodellen med 5 regioner 
(se 3.3) 
 
Vi foreslår derfor en enklere modell med redusert administrativ innsats, færre organisasjonsledd og 
lavere driftskostnader. 

3.4.1 Væreringene 

Det er bare 1 værering per fylke, organisert av fylkeslaget slik som i Oppland (se 2.2). 
 
Væreringen ledes av et styre på 3 (5) medlemmer, der 2 (3) velges av avlsbesetningene 
(ringmedlemmene) og 1 (2) utpekes av fylkeslaget. 

3.4.2 Avlsutvalget i fylket 

Styret i væreringen ivaretar funksjonene til Avlsutvalget, slik at det ikke er noe formelt Avlsutvalg. 

3.4.3 Regionene med regionutvalg 

Avlsregionene avvikles. 

3.4.4 Avlsrådet for sau 

Avlsrådet for sau vil ha det samme mandatet som i dag:  
”Å være rådgivende for styret og administrasjonen i arbeidet med avl og semin.” 
 
Avlsrådet får følgende sammensetning (forslag, ikke endelig fastsatt) 

 Leder utnevnt av styret i NSG 

 4 representanter valgt av avlsbesetningene med NKS og andre crossbred-linjer (kjøttsau osv) 

 2 representanter valgt av avlsbesetningene med spælsau 

 1 representant for avlsbesetningene med sjeviotsau 

 1 representant for avlsbesetningene med pelssau 

 2 representanter fra bruksbesetningene 

 1 representant fra Nortura 

 1 representant fra KLF 

 1 representant fra IHA/UMB 

 1 representant fra Genressurssenteret (?) 

 1 representant for Mattilsynet (?) 
 
Representanten for Genressurssenteret og representanten for Mattilsynet kan være fullverdige 
medlemmer, observatører uten stemmerett, eller de kalles inn i spesielle saker. 
 
Representantene for bruksbesetningene utnevnes av styret i NSG etter forslag fra fylkeslagene. 
 
Representantene for de ulike rasene velges ved direkte valg der hver enkelt avlsbesetning har 1 
stemme. Er en besetning med i avlsarbeidet på 2 raser, har besetningen 2 stemmer. 
 
Valget gjennomføres ved en webløsning for å redusere det administrative arbeidet. 
 
Det er behov for en valgkomité som foreslår kandidater som det stemmes over. 
 
Avlsrådet vil normalt ha 2 fysiske møter i året. Når Avlsrådet blir så stort bør det formaliseres et 
arbeidsutvalg på 3 medlemmer for å ta de løpende mindre avgjørelser. 
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3.4.5 Fagforum sau 

Fagforum sau avvikles. 

3.4.6 Regionkonsulentene blir avlskonsulenter 

Selv om regionutvalgene legges ned, er det fortsatt et stort behov for lokal kompetanse om avl. 
Dagens regionkonsulenter fortsetter i jobben med samme stillingsstørrelse, men får tittelen 
avlskonsulenter. 
 
Avlskonsulentenes viktigste jobb blir å formidle faglig kunnskap og å bistå væreringene i deres arbeid. 

3.4.7 Kommentarer til modellen 

Denne modellen reduserer antall organisasjonsledd og kostnadene knyttet til organisasjonsarbeidet. 
 
Den største ulempen med modellen er at Avlsrådet blir svært stort. 

3.5 Til høring i organisasjonen 

Hvilken organisasjonsmodell foretrekkes?  
 

1. Fortsette med organisasjonsmodellen vi har i dag (se 3.2) 
 

2. Utvide regionsmodellen til 5 regioner og med 2 utvalgsmedlemmer per fylke (se 3.3) 
 

3. Forenkle organisasjonen gjennom å ha en værering per fylke, legge ned regionene og utvide 
Avlsrådet (se 3.4) 

 

4 Raser som skal få støtte til avlsarbeidet som utføres 

4.1 Dagens situasjon 

Tilskuddet til væreringsdriften er et veldig viktig verktøy for å kunne stimulere til kvalitetsarbeid i 
væreringene, øke avlsframgangen, styre innavlsutviklingen osv. Vi har så langt gitt tilskuddet til værer 
som avkomsgranskes, men det kan framover bli aktuelt å dreie tilskuddet mer mot tilskudd for gode og 
omfattende registreringer. 
 
Vi gir i dag støtte til avlsarbeidet i form av avkomsgranskingsstilskudd til følgende raser/linjer/varianter: 

 NKS 

 Spæsau (kun kvite værer gir rett til tilskudd) 

 Sjeviot 
 
Avkomsgransking av pelssau og ”Kjøttsau” gir ikke rett til avkomsgranskingstilskudd. Pelssauringen i 
Sogn har søkt om å få tilbake avkomsgranskingstilskuddet. 
 
Interesselaget for farga spæl og Spælværringen i Telemark ønsker at fargede værer skal ha samme 
rett til granskingstilskudd som kvite værer. 
 
Beløpet som går til støtte til væreringene for avkomsgranskingen er ca 4 millioner kroner i året. 
Beløpet vil mest sannsynlig ikke øke. Hvis nye raser/linjer/varianter gis rett til tilskudd, vil 
beløpet til de som får tilskudd i dag, reduseres tilsvarende. 

4.2 Til høring i organisasjonen 

Vi ser det som selvsagt at vi fortsatt skal gi tilskudd til avlsarbeidet på NKS og spælsau. 
 
Vi ønsker å høre organisasjonen syn på følgende spørsmål: 
 

1. Skal fargede spælværer gi rett til tilskudd på lik linje med kvite spælværer? 
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2. Skal sjeviot som er en liten rase med en begrenset utbredelse, fortsatt få tilskudd til 
avlsarbeidet? 
 

3. Skal pelssau få tilskudd til avlsarbeidet? 
 

4. Skal ”kjøttsau” få tilskudd til avlsarbeidet? 
 
Rasene som ikke får tilskudd til avlsarbeidet vil fortsatt få bidrag fra NSG hvis de inngår en 
samarbeidsavtale med NSG: 

 Avlsverdivurdering (indeksberegning) 

 Seminværer (og import av sæd der det er aktuelt) 

 Kåring etter rasens egne kåringsregler 
 

5 Eierskap til avkomsgranskede værer 

5.1 Dagens situasjon 

Vi avkomsgransker i dag værer av følgende raser, der hver rase har sine egne avlsmål: 
1. Norsk kvit sau (NKS) 
2. Spælsau (både kvit og farga) 
3. Sjeviot 
4. Pelssau 
5. ”Kjøttsau” (Texel, Charollais, Nor-X) 

 
De avkomsgranskede værene innen NKS, kvit spælsau og sjeviot er alle eid av fellesskapet, da 
væreringene kjøper inn kårede lam som settes inn til avkomsgransking. 
 
Dette prinsippet utfordres i dag av avlsbesetninger som avkomsgransker i egen flokk. Noen av dem 
ønsker å gå ut av væreringen for å kunne ta egne avgjørelser på hvilke værer som skal 
avkomsgranskes, kunne eie dem selv og selge dem selv. De er også villige til å avstå fra tilskuddet 
som gis til avkomsgransking. 
 
På farga spæl er situasjonen ulike fra ring til ring. Noen ringer kjøper inn farga værer som settes inn til 
gransking. I andre ringer eies de farga værene av det enkelte medlemmet i ringen. 
 
Avkomsgranskede værer innen pelssau og kjøttsau eies i hovedsak av den enkelte avlsbesetning. 
Unntaket er Pelssauringen i Sogn, og kanskje noen få kjøttværer som granskes i NKS-ringer. 

5.2 Til høring i organisasjonen 

Skal vi åpne for at enkeltbesetninger kan avkomsgranske værer de selv eier innenfor rasene NKS, 
spæl og sjeviot så lenge de  

- overholder NSGs regler for væreringer, og  
- er villige til å avgi væren til semin til priser fastsatt av Avlsrådet 

6 Framdrift 
 Høringsuttalelser til NSG: Svarfrist: 20. desember 2012  

 Fylkeslagene 
o Lokallagene via fylkeslaget 

 Regionutvalgene 
o Væreringene via regionutvalget,  

kopi til fylkeslaget 
 Raselagene direkte til NSG 

 Innstilling til landsmøtet godkjent av styret i NSG:  
Frist: 12. februar 2013 

 Endelig vedtak i Landsmøtet 13.-14. mars 2013. 
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7 Høringssvar/svarskjema 
 

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG 
Svarskjema/uttalelse fra  

 
Organisasjon: 

 

7.1 Væreringene 

 

 Problemstilling - Væreringene Ja Usikker Nei 
1 Skal alle fylkeslag gi et tilbud om å organisere 

avlsbesetningene (ringmedlemmene) i fylket og 
danne en fylkesring? 

   

2 Hvis fylkeslaget gir tilbud om organisering  
av avlsbesetningene, skal det da 

2a - være obligatorisk for alle dagens ringer å 
legge ned sin organisasjon og ta med 
medlemmene inn i fylkesringene? 

   

 eller 

2b - være opp til den enkelte ring og det enkelte 
ringmedlem å velge om de skal bli medlem av 
fylkesringen, eller fortsette som i dagens 
selvstendige ringer 

   

 

Kommentarer og andre forslag: 
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7.2 Organisasjonsmodeller 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: 
 

  
Problemstilling  
– hvliken organisasjonsmodell er den beste? 

Ja Usikker Nei 

 1 
1 

Dagens organsisjonsmodell 
 Avlsrådet med 8 medlemmer 
 4 regioner 
 1 representant per fylke i regionutvalget 

   

  eller 

 1 
2 

Utvidet regionmodell 
 5 regioner (dagens Øst deles i to regioner) 
 2 representanter fra hvert fylke i regionutvalget 

o 1 valgt av væreringsmedlemmene  
o 1 utpekt av styret i fylkeslaget 

   

  eller 

 1 
3 

Uten regioner – 1 ring per fylke 
 Utvidet avlsråd for sau 

o 15-20 medlemmer 
 Raserepresentanter 
 Bestningsgrupperepresentanter 
 Andre organisasjoner 

 Regionene legges ned 
o Regionkonsulentene blir avlskonsulenter 

 Fylkesringer (18) 
o Fylkeslaget danner én ring 
o Dagens ringer går inn i fylkesringen som 

egne avdelinger 
o Styret i fylkesringen med representant fra 

fylkeslaget og fungerer som avlsutvalg 

   

 

Kommentarer og andre forslag: 
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7.3 Tilskudd til avsarbeidet 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: 
 

 a
d 

Problemstilling: 
Hvilke raser/linjer/varianter skal få tilskudd til 
avkomsgransking, registeringer osv? 

Ja Usikker Nei 

1 Norsk Kvit Sau (NKS)    

2a Spælsau - kvit    

2b Spælsau - farga    

3 Sjeviot    

4 Pelssau    

5 Kjøttsau (Nor-X, Texel, Charollais)    

 

Kommentarer og andre forslag: 
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7.4 Eierskap til værene som avkomsgranskes 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: 
 

 a
d 

Problemstilling: 
Skal en vær innen rasen kunne avkomsgranskes 
og få offentlig indeks hvis den er eid privat  
(av en enkeltbesetning og ikke en værering)? 

Ja Usikker Nei 

1 Norsk Kvit Sau (NKS)    

2a Spælsau - kvit    

2b Spælsau - farga    

3 Sjeviot    

4 Pelssau    

5 Kjøttsau (Nor-X, Texel, Charollais)    

 

Kommentarer og andre forslag: 

 


