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Lov om husdyravl

§ 1. Lovens formål er å sikre forsvarlig 
husdyravl, herunder kunstig overføring av 
sæd, egg og embryo. 

§ 4. Avlsforeninger og avlsorganisasjoner 
som fører stambøker skal godkjennes av 
departementet. …..
– NSG er godkjent av departementet



Forskrift om godkjente (reinavla) 
avlsdyr av sau og geit

§ 1. Formål. 
Forskriftens formål er å sikre forsvarlig avl på reinavla 
dyr av sau og geit.

§ 3. Definisjoner
– Godkjent (reinavla) avlsdyr: Et individ av sau eller geit som har 

foreldre og besteforeldre innført eller registrert i et dyreregister 
(stambok) omtalt i vedlegg 3 for vedkommende avlspopulasjon 
(rase) og som selv enten er innført eller er registrert og kan 
ventes å bli innført i dette registeret. 

– Dyreregister (stambok): Ei bok, en database, kartotek eller 
annen databærer, som blir ført av en instans som er offentlig 
godkjent i det land i EØS der instansen er opprettet, og der 
godkjente (reinavla) avlsdyr av en bestemt avlspopulasjon (rase)
blir innført eller registrert med opplysning om avstamningen til 
dyret. 



Forskrift om godkjente (reinavla) 
avlsdyr av sau og geit

§ 4. Offentlig godkjenning
– For å bli offentlig godkjent, må instanser med 

hovedkontor i Norge som fører eller oppretter 
dyreregister, fastsetter regler for registrering 
av yteevne, vurderer avlsverdien til renrasede 
dyr av sau og geit og offentliggjør resultater, 
søke Mattilsynet om dette. 

For å bli godkjent må den aktuelle instans 
oppfylle vilkårene i vedlegg 1.



Vedlegg 1. 
Vilkår for offentlig godkjenning av instanser som fører eller 

oppretter dyreregister (stambøker) over godkjente 
(reinavla) avlsdyr av sau og geit

For å få offentlig godkjenning, må instanser som fører eller oppretter 
dyreregister (stambøker) 

2) overfor Mattilsynet dokumentere 
c) at de har tilstrekkelig mange dyr til å kunne gjennomføre et reelt 

foredlingsprogram eller i gitt tilfelle å kunne sikre bevaring av 
dyrematerialet (rasen) når det blir sett som nødvendig, 

d) at de er i stand til å framskaffe og utnytte de opplysningene om dyrenes 
prestasjoner som er nødvendige for gjennomføring av avlsprogrammet 
for bedring eller bevaring av populasjonen

3) ha tekniske regler som omfatter 
a) bestemmelser om kjennetegn for avlspopulasjonen eller populasjonene, 
b) et identifikasjonssystem for dyrene, 
c) et registreringssystem for avstamning, 
d) en definisjon av avlsmål, 
e) et system for vurdering av avlsverdi på grunnlag av prestasjonene til 

dyrene,



Vedlegg 3. 
Krav til sau og geit ved innføring i dyreregister (stambøker) 

I. Hovedavsnittet i dyreregisteret
For å kunne bli innført i hovedavsnittet i dyreregisteret 
(stamboken) for avlspopulasjonen (rasen) sin, skal 
aktuelle avlsdyr 

1) stamme fra foreldre og besteforeldre som alle er innført i 
dyreregisteret for denne avlspopulasjonen, 

2) være identifisert etter fødselen ifølge reglene for 
dyreregisteret og 

3) ha en avstamning som er fastlagt ifølge reglene for 
dyreregisteret.

III. Innføring av hunndyr i vedlegg til dyreregisteret
IV. Innføring av hanndyr i vedlegg til dyreregisteret



Godkjenning av en rase
• Rasestandard

– Kjennetegn
– Egenskaper

• Avlsplan
– Avlsmål
– Avlsverdivurdering
– Avlstiltak (inkludert kåringsregler)

• Identifikasjonssystem (individ)
• Merkeforskriften
• Sauekontrollen

• Stambokføring



Samarbeid NSG – ”småraselag”

Tilbud om å inngå samarbeidsavtale hvis
1. Rasen er godkjent av NSG, og 
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 

100 stambokførte hunndyr, og
3. Minst 80 % av medlemmene i raselaget 

er medlem i NSG



NSGs bidrag til raselag med 
samarbeidsavtale     ☺

• Økonomisk støtte til 
lagets arbeid
– Avtale må være inngått 

1.10.2007 for å få støtte for 
2007

– Totalt støttebeløp 2007: 
150.000 kr. 
Utbetales i november 2007

– Støtten fordeles i forhold til 
antall stambokførte 
hunndyr som lammet/kjeet 
avlsåret 2006/2007

• Faglig og praktisk støtte 
til lagets arbeid
– Sauekontrollen
– Paringsveiledning / 

innavlskontroll
– Kåringsregler / opplæring 

dommere

• Semin (NSG Semin tar den 
økonomiske risikoen)
– En vær på stasjonen annet 

hvert år (salg 200 doser)
– Import av sæd
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