Mal for avlsplaner for
fåtallige småferaser i Norge
Utarbeidet av Norsk genressurssenter og Norsk Sau og Geit, mars 2007

Forklaring til bruk av malen:
Malen inneholder rammer for å skrive en enkel avlsplan i forbindelse med søknad om
godkjenning av rase til Norsk Sau og Geit. Bortsett fra overskriftene velger raselaget selv hva
det vil skrive under de enkelte overskriftene. I malen er det fremmet forslag til tekst under
hver overskrift, men raselagene står fritt til eventuelt å velge annen tekst.

Enkel presentasjon av rasen
Henvis gjerne til rasestandarden.

Enkel presentasjon av raselaget
Forslag til tema:
• Lagets navn___________________________________________________________
•

Stiftelsesår ___________________________________________________________

•

Antall medlemmer ______________________________________________________

Registrering av slektskap og produksjonsegenskaper
Forslag til krav:
Rasen er registrert i Sauekontrollen (eller en annen slektskapsdatabase) hvor følgende
egenskaper registreres, eks:
• Slektskapsopplysninger
• Relevante produksjonsegenskaper, hvis det er praktisk mulig
• Raserenhet (hvis det beregnes av kontrollsystemet)

Avlsmål
Forslag til tekst:
• Målet for avlsarbeidet er å:
o Ta vare på særpreget og mangfoldet i rasen som er beskrevet i rasestandarden.
o Avle fram dyr med egenskaper tilpasset rasens formål som beskrevet i
rasestandarden.
o Avle fram en sunn og funksjonsdyktig sau/geit i tråd med god dyrevelferd.
• Dyr som er 7/8 eller mer av den nevnte rase anses som raserein.
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Avlstiltak
Forslag til tekst:
• Rasen skal være registrert i et offisielt kontrollsystem, eks Sauekontrollen.
•

Relevante egenskaper for rasens utvikling skal registreres og tas hensyn til i avlen.

•

For å hindre problem med innavlsøkning i populasjonen skal en søke å
o bruke flest mulig hanndyr i avl
o få like mange avkom fra hvert hanndyr i avl, dvs unngå å få avlsmatadorer.
Kårede hanndyr kan få flere avkom enn ukårede.
o unngå nære slektskapsparinger
o akseptere en regulert innkrysning av søsterrasen_______________________
dersom det anses som avlsfaglig nødvendig for å redusere innavlsøkningen
o ta i bruk innavlsberegningsprogram og følge råd fra disse gjennom f eks Norsk
Sau og Geit (dersom de har tilbud om slik rådgiving)

•

Inntak av seminværer/seminbukker gjøres i samarbeid med Norsk Sau og Geit (og
Norsk genressurssenter dersom rasen er anerkjent som nasjonal og truet).

•

Dyr skal ikke brukes i avl dersom de har følgende arvelige defekter:
o Færre enn to tekstikler
o
o
o
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