
 
 

Høring om avlsarbeidet på sau i NSG 
Svarskjema/uttalelse fra  

 
Organisasjon: Hordaland Sau og Geit 

 

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: 
 
Hordaland er eit fylke med store avstandar og mange ringar. Fare for at ringmedlemane vil føla for 
stor avtand til fylkesringen. Fare for at ein mister noko av dugnadsånda som i dag er 
hovuddrivkrafta i avlarbeidet lokalt. Vi har i dag ringar for dei tre rasane NKS, Spæl og Sjeviot.  
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2 Organisasjonsmodeller 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: HSG 
 

Problemstilling  
– hvliken organisasjonsmodell er den beste? 

Ja Usikker  Nei 

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

 
X 

  

eller 

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 

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 

 
Kommentarer og andre forslag: 
 
Avlsrådet er stort nok i dag og fordeling av medlemmar i dei 4 regionane er ok.  
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3 Tilskudd til avsarbeidet 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: HSG 
 

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: 
 
1 og 2a er klare då dette er store populasjonar der det i dag er mange ringar som driv avlsarbeid 
med stor avlsframgang. 
3 Sjeviot dersom dei finn avlsmål for rasen som er unike og ikkje berre ein NKS-light. Har lange 
tradisjonar, er godt organiserte og driv godt avlsarbeid.  
4. Ved avlspopulasjon over 2000 søyer 
5. Kjøtsausatsinga har vorte nedstemt frå ringmedlemarne tidlegare, seinast på avskonferansen på 
Flesland. NKS er i dag ein god kjøtsau og det vil vera meir fornuftig å konsentrera innsatsen på 
denne rasen. I staden for å bygga opp under oppfatninga om at alt vert så mykje betre med 
bruksdyrkryssing med kjøtsau-ver, kan ein auka innsatsen for å få desse flokkane til å kjøpa gode 
NKS-verar.Dette vil gje dei større økonomisk utbytte enn kjøtsau-ver på slaktelamproduksjonen.  
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4 Eierskap til værene som avkomsgranskes 
 

Svarskjema/uttalelse fra  
 

Organisasjon: HSG 
 

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: 
 
Norsk saueavl er drive med offentlege midlar, lagspengar(NSG) og dugnadsinnsats frå 
avlsbesetningane. I ein samvikeavl som dette må fellesskapet eiga og ha disposisjonsretten av 
verane. 

 


