Kåringsregler og granskingstilskudd eller tilskudd til interesselaget.
Møteboka fra Avlsrådet 18-19 juni 2013:
Sak 10/2013 Farga spæl i spælavlen framover
Kvit og farga spæl anses for å være fargevarianter av rasen spælsau. For å kunne skille de to
fenotypene fra hverandre på en enkel måte har vi laget to rasekoder for rasen i Sauekontrollen: 4
Spæl (kvit) og 21 Farga spæl. I indeksberegningen inngår begge rasekodene i rasegruppen spælsau.
Avlsverdiene som beregnes er uavhengige av hvilken rasekode som dyret er tildelt (4 eller 21).
Gjeldende avlsplan for spæl spesifiserer at fellen skal være kvit. Spæl med farga fell kan settes inn
til avkomsgransking, men vi gir ikke granskingstilskudd til dem. Interesselaget for farga spæl har
siden 2010 arbeidet for den farga spælen. Laget har inngått samarbeidsavtale med NSG der det får
økonomisk støtte for medlemmer som er medlem både i Interesselaget og i NSG. Interesselaget har
fått godkjent egne kåringsregler for farga spæl. De viktigste forskjellene frå regelverket for Okåringen av kvit spæl er at kroppspoenget er delt i 3 poeng, framkropp, rygg og bakpart, og at det
ikke er noe minstekrav til O-indeks.
Landsmøtet tilbyr granskings-tilskudd.
Landsmøtet i NSG vedtok i mars 2013 at spæl med farga fell skal kunne få
avkomsgranskingstilskudd igjen. Avlsrådet må derfor ta stilling til alle forhold som knytter seg til
avlsarbeidet på spæl der vi nå skal være «fargenøytrale».
Granskingstilskudd eller samarbeidsavtale med NSG?
Granskingstilskudd er den vanlige måten å støtte avlsarbeidet innen en rase. Vi gir i dag
granskingstilskudd til NKS, kvit spæl og sjeviot. Samarbeidsavtale med NSG som utløser støtte per
medlem er alternativet til granskingstilskudd. Vi har ingen raser som får støtte både via
avkomsgransking og via samarbeidsavtale. Takker Interesselaget for farga spæl ja til å få
granskingstilskudd, sier de samtidig nei til å få støtte per medlem gjennom samarbeidsavtalen.
Felles kåringsregler
Skal kvit og farga spæl sidestilles er det ikke lenger grunnlag for å ha 2 kåringsregelverk.
Kåringsreglene for spæl må angi at fellen kan være både kvite og farga. Det bør brukes ett
kroppspoeng igjen, ikke 3 ulike poeng. Kravet til O-indeks for å bli kåret må være felles og
uavhengig av farge. Det vil bli mange farga kåringskandidater som ikke klarer dagens krav på 110
i O-indeks. Referat fra møte i Avlsrådet for sau 18.-19. juni 2012 Side 10.
Minstekrav til O-indeks ved innsett som prøvevær
Prøveværer som skal ha rett til granskingstilskudd må oppfylle minimumskrav til O-indeks ved
innsett. I 2012 var kravet på spæl 118, og høsten 2013 øker det til 120. Det vil være få farga værer
som klarer dette kravet.
Seminværer
De siste årene har det vært vanlig å ta inn 2 farga spælværer til semin i året. I 2013 er det planlagt å
ta inn 3 farga værer. Værene er stort sett tatt inn basert på fenotype,
fargevariant (brun, blå eller sort) og slekt. O-indeks har hatt liten betydning. Ved inntak av kvite
spælværer til semin er O-indeks det aller viktigste kriteriet. Skal vi legge vekt på O-indeks ved et
felles inntak av kvite og farga værer, vil det vanligvis ikke være noen farga værer som hevder seg
tilstrekkelig til å bli tatt inn til semin. Skal vi opprettholde tilbudet om farga spælværer i semin, må
disse tas inn i tillegg til de kvite spælværene.

Vedtak:
Avlstiltakene for farga spæl
 endres ikke i 2013. Farga spæl beholder egne kåringsregler og eget inntak av seminværer.
Det gis ikke granskingstilskudd for farga værer som får offisiell
O-indeks høsten 2013 (2012-årgangen).


Hvis Interesselaget for farga spæl vil gå over fra tilskudd per medlem til tilskudd for
avkomsgranska værer, vil de samme reglene gjelde for både farga og kvite værer.
Felles kåringsregelverk og samme krav til kåring som i dag gjelder for kvite værer, blant
annet samme minstekrav til O-indeks (minst 110 i 2013). Samme minstekrav til O-indeks
ved innsett av prøveværene for at de skal være berettiget til granskingstilskudd (minst 120
ved innsett høsten 2013).



Interesselaget for farga spæl bes om å avklare innen 1. juni 2014 om de ønsker støtte til
avlsarbeidet gjennom å få granskingstilskudd for avkomsgranska værer, eller om de vil
fortsette som nå med støtte per medlem i Interesselaget. Eventuell endring gjøres gjeldende
for tilskuddet som tildeles for 2014.
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Problemstilling.
O-indeksene ligger mye lavere på farga spæl enn på hvite, og det kan være mange grunner til det.
Det er slett ikke sikkert at indeksene noen gang vil komme på samme nivå heller fordi vi må legge
mye større vekt på ullkvaliteten hvis skinna skal ha noen verdi. Uansett vil det ta mange år. Likevel
er det viktig at det blir granska farga spæl, slik at vi kan ta vare på det beste. Hvis ikke, vil farga
spæl etter hvert være uinteressant for seriøse saueholdere. En forutsetning for å få rett indeks er
gode genetiske band mellom besetningene, og mange registreringer i sauekontrollen. Det er igjen
avhengig av at det er kåra værlam som blir omsatt hver høst. Ingen kan vel ønske seg tilbake til den
situasjonen vi hadde med omsetning av ukåra farga spælværer. Da vet vi jo ingenting!
Minstekravet for O-indeks på 110 for kåring, er helt urealistisk. Vi har analysert kåringsresultatene
for 2012, og kommet fram til følgende resultat:
Statistikken fra 2012 viser at den gjennomsnittlige O-indeksen ved kåring varierer fra 86,0 i SørTrøndelag til 104,5 i Hedemark. Snittet på landsplan ligger på 93,2.
På den ene siden er det positivt at landsmøtet i NSG og avlsrådet ønsker å komme den farga
spælsauen i møte. På den andre siden er det klart at kravene som blir stilt medfører at det ikke lar
seg oppfylle.
Vi har også en utfordring med å kåre hvite dyr med farga hår i fellen. De fanges ikke opp av
kåringsreglene verken for farga eller hvit spæl. Det kan være gode kåringskandidater på alle andre
måter og ha farga gener fra mor eller far, men kan altså ikke brukes som avlsdyr.
Styret i Interesselaget har henvendt seg til avlsrådet i flere sammenhenger for å diskutere
kåringsregeler og kriterier for granskingstilskudd. Vi har sett det som helt nødvendig å få en
avklaring for at årsmøtet skal kunne ta stilling til spørsmålet om granskingstilskudd eller tilskudd

til Interesselaget. Til nå har ikke avlsrådet ikke vist noen interesse i å møte oss. Spørsmålet var
oppe på møtet i avlsrådet 15. januar 2014, og her er foreløpig referat derfra. Referatet er ikke
endelig godkjent ennå.


Interesselaget oppfordres til å avklare om det ønsker granskingstilskudd eller medlemstilskudd,
helst i før midten av mars 2014.
 Avlsrådet vil ta stilling til kåringsreglene for fargede dyr (inkludert kvite dyr med farga hår og krav
til O-indeks) når punktet over er avklart.

23. januar 2014
Styret i Interesselaget for farga spælsau

