
 
 

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG 
Svarskjema/uttalelse fra  

 
Felles høringssvar fra Ring 41 Oppland alle 11 avdelinger og fra Oppland Sau og Geit. 

 
Vi føler at det er noe uklart hva avlsrådetets oppgave og ansvar er. Særlig er vi opptatt av at 
det også i framtida blir styrt etter gode demokratiske prinsipper og at det foretas gode 
evalueringer og kvalitetssikring av arbeidet som gjøres. Derfor mener vi avlsrådets ansvar 
må defineres klarere og kanskje dette bør presiseres i en ny organisasjonsplan. 
 
Forslag til innhold i definisjonen av avlsrådets ansvar: 
 
Avlsrådet har ansvar for det løpende avlsarbeidet. De har ansvar for at 
gjennomføringen blir i henhold til de vedtak som er fattet av styret i NSG. Store 
endringer, både organisasjonsmessige, prinsipielle, økonomiske og faglige, må ut på 
høring. 
Avlsrådet har også ansvar for etterprøving blir gjennomført av nye avlsmodeller og at 
vedtak blir fulgt opp.  
 

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? 

X   

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? 

x   

 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 

  X 

 

Kommentarer og andre forslag: 
 
De store synergieffektene i hele organisasjonen gjør at vi bør være lojale over for 
moderorganisasjonen, både økonomisk og organisasjonsmessig.  
Dette gir grunnlag for et sterkere avlsmiljø i fylkene, og bør gjøre det lettere å få avlen inn som en 
integrert del av fylkeslaget. På denne måten knyttes hele organisasjonen sammen. 
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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 

  X 

  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 

  X 

  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 

  X 
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4. Uten regionutvalg, styrking av næringens representasjon i avlsrådet. 
(endret sammensetning)  
 
Regionene i sin nåværende form oppløses, men fortsetter som valgdistrikt. Region øst som i dag 
består av 8 fylker deles i 2. som i Thors alt 2.  
 
De 5 regionene i forslaget til Thor velger hver 2 representanter til Avlsrådet, med funksjonstid 2 år. 
I tillegg velges 2 spælrepresentanter uavhengig av region. Styret i NSG oppnevner leder og 1 
representant fra UMB. Smårasene eller andre instanser kan innkalles ved spesielle saker. Dagens 
slakterirepresentanter får observatørstatus.  
 
Ordningen med Regionkonsulentene utgår. Frigitte midler tilføres fylkesringene og til styrking av 
avlsavdelingen. 
 
Avlsrådet vil da bestå av 14 representanter. Målet er et bredt sammensatt avlsråd som sikrer god 
bredde i diskusjonene og en god forankring i ringmiljøet. Med et avlsråd på denne størrelsen 
vurderes det ikke lenger å være behov for regionutvalg eller andre tilsvarende fora.    
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3 Tilskudd til avlsarbeidet 
 

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) X   

2a Spælsau – kvit X   

2b Spælsau – farga  X  

3 Sjeviot  X  

4 Pelssau  X  

5 Kjøttsau (Nor-X, Texel, Charollais)   X 

 

Kommentarer og andre forslag: 
 
Avlsrådet i samarbeid med avlsforskerne ved UMB må utrede hvor grensen går for 
populasjonsstørrelse og hvilke egenskaper som skal inngå i avlsarbeidet. Dette for å kartlegge hvor 
stor økonomisk gevinst som er mulig å få gjennom avlsframgang for rasene. Granskingstilskudd 
bør tildeles kun de raser med avlsframgang som gir forretning av innsatte midler. 
 
Oppland ønsker at avlsarbeidet prioriterer ressursene til en kombinasjonsau tilpasset bruk av 
norske utmarksbeiter. Vi har dokumentert god avlsframgang for alle egenskapene på Norsk kvit 
sau og kvit spælsau. Vi mener det er feil å bruke ressursene på en todeling av populasjonen i en 
egen morlinje og en egen kjøttsaulinje.   
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4 Eierskap til værene som avkomsgranskes 
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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)   X 

2a Spælsau – kvit   X 

2b Spælsau – farga   X 

3 Sjeviot   X 

4 Pelssau   X 

5 Kjøttsau (Nor-X, Texel, Charollais)   X 

 

Kommentarer og andre forslag: 
NSG må sikre seg eierskapet til værene som avkomsgranskes. Hvis det blir mulig å granske 
selveide værer risikerer vi det blir sådd tvil om at egeninteresse kan påvirke resultatene. Tillit til 
avlsarbeidet er en forutsetning for å sikre salg av avkomsgranska værer til økonomisk lønnsomme 
priser, og for å sikre at myndighetene og landbrukets organisasjoner skal være villig til å innvilge 
midler til avlstiltak framover.  

 


