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Høring om avlsarbeidet på sau i NSG  
Uttalelse fra Sør-Jæren Sau og Geit – Rogaland 

 

 
Sør-Jæren Sau og Geit (heretter SJSG) har diskutert høringsnotatet på et medlemsmøte i 

begynnelsen av desember. Her framkom det en rekke innspill i forhold til de ulike 

alternativene i dokumentet. 13 av våre medlemmer er med i ring 137 Hå veraring, og styret i 

lokallaget vil i hovedsak slutte seg til synspunktene som veraringen har landet på i sakens 

anledning. 

 

Pkt. 1 – værringene 
Når det gjelder værringenes organisering og tilhørighet, mener SJSG at det - i allefall for 

Rogalands del - ikke er noe å tjene på å organisere alle ringene under en fylkesring. Vi 

opplever at dagens organisering med væreringen som en selvstendig juridiske enhet, har 

fungert godt i mange år, og vi vet at våre ringmedlemmer ønsker å fortsette med det.  

 

Dugnadsånden kan bli borte 

Selv om det sikkert finnes små ringer og avlsmiljøer rundt om i landet som kan ha fordel av et 

større fellesskap, er situasjonene annerledes her i vestregionen. Ringene er store og er preget 

av et aktivt fagmiljø og stor dugnadsånd, og vi frykter at noe av dette kan bli borte om ringen 

tvinges inn som avdeling under et fylkeslag. Medlemmene vil trolig føle mindre tilknytning til 

en fylkesring enn til sin ”egen” lokale værring, og kanskje ikke delta like aktivt i det praktiske 

dugnadsarbeidet som i dag.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Man frykter også at ringens økonomi vil bli berørt. I dag finansierer Hå veraring i stor grad 

sin virksomhet ved salg av avkomsgranskede værer. Selv om det sikkert også er mulig å finne 

en kostnads-/inntektsforedeling av slikt salg i en fylkesring, ønsker man i vårt lokallag at 

eiendomsretten til disse værene forblir i den lokale ringen, med den sikkerheten det gir for 

finansieringen av det lokale avlsarbeidet. 

 

Pkt. 2 – Organisasjonsmodeller 
SJSG opplever at dagens organisasjonsmodell med et avlsråd på 8 medlemmer, 4 regioner og 

en representant per fylke i regionutvalget har fungert bra, og ønsker å beholde den modellen.  

 

Skjev fordeling 

Vi kan for så vidt se behovet for å dele region øst, med sine 8 medlemsfylker, men føler da at 

representasjonen i avlsrådet blir veldig feil.  

Med utvidet regionmodell vil da dagens region øst med ca 12 000 sauer få én stemme mer i 

avlsrådet enn region vest med ca 38.000 sauer. Dersom det opprettes en 5. region, bør i så fall 

region vest få utvidet representasjon i avlsrådet.  

 

Spredning av avlsframgangen 

Enten avlsutvalgene opprettholdes som i dag, eller blir utvidet til to representanter per fylke, 

ser vi det som svært viktig at oppgaven med å spre avlsframgangen fra avlsbesetningene til 

bruksbesetningene får enda større oppmerksomhet enn i dag. For styret i SJSG kan det synes 



som mye av denne framgangen forblir i avlsbesetningene og ikke kommer bruksbesetningene 

til gode i den grad som intensjonen var. Vi er klar over at ansvaret for dette ligger hos flere, 

men vi kunne likevel ønske oss større fokus rundt tema fra sentralt eller regionalt hold. 

 

Pkt. 3 – Tilskudd til avlsarbeidet 
Når det gjelder spørsmålet om hvilke raser/linjer/varianter som skal få tilskudd til 

avkomsgransking, registeringer etc. er vårt syn at alle værer som blir gransket i ring bør få 

tilskudd. Det betyr at både farga spæl, pelssau og kjøttsau bør få granskingstilskudd i 

framtiden, selv om det kan bety at den totale potten må deles på flere.  

 

Pkt. 4 – Eierskap til værene som avkomsgranskes 
SJSG er også helt klar i sin holdning når det gjelder spørsmålet om eierskapet til værer som 

avkomsgranskes. Alle granska værer SKAL eies av væreringen. Det bør også gjelde værer fra 

avlsbesetninger som avkomsgransker i egen flokk eller fra andre dyreeiere som ønsker å delta 

i det felles granskingsarbeidet. 
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