
 
 

 

 
Sakspapirer til møtet i Avlsrådet for sau 17.-18. juni 2014 – utarbeidet 01.06.14 Side 1 

Møte i Avlsrådet for sau 17.-18. juni 2014 
 
Saksframleggene er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt 

Saklista 
11 Godkjenning av innkalling og sakliste.......................................................................................2 

12 Godkjenning av referat fra møtet 15. januar 2014 ....................................................................2 

13 Pelssauavlen ...........................................................................................................................3 

14 Tilskudd til farga spæl ..............................................................................................................6 

15 Lammetall - ny beregningsmodell fra 2014 ...............................................................................7 

16 Lammedød - ny egenskap i 2014? ...........................................................................................9 

17 Holdbarhet som ny egenskap – status ................................................................................... 15 

18 Fenotypisk framgang for slaktelamegenskapene.................................................................... 16 

19 Verdien av morsevne kontra direkte tilvekstevne.................................................................... 20 

20 Vektlegging av enkeltegenskapene i O-indeksen ................................................................... 25 

20.1 Målsettingsdebatten ........................................................................................................... 25 

20.2 Avlsframgangen de siste årene .......................................................................................... 26 

20.3 NKS................................................................................................................................... 26 

20.4 Spæl .................................................................................................................................. 27 

20.5 Sjeviot ............................................................................................................................... 27 

20.6 Pelssau ............................................................................................................................. 28 

20.7 Kjøttsau ............................................................................................................................. 28 

21 Farskapstesting ..................................................................................................................... 29 

22 Inntak av seminværene 2014 ................................................................................................. 30 

22.1 Arbeidsoppgavene ved inntak av seminværene ................................................................. 30 

22.2 Ulldømming på seminstasjonene i 2013 ............................................................................. 30 

22.3 Ullkvaliteten på ullstasjonene ............................................................................................. 31 

22.4 Krav til seminværene ved dømming på seminstasjonen ..................................................... 31 

22.5 Avlsrådets behandling........................................................................................................ 33 

24 Regler for avkomsgransking .................................................................................................. 34 

24.1 Krav til O-indeks ved innsett .............................................................................................. 34 

24.2 ”Negativlista” med uaktuelle seminfedre ............................................................................. 34 

24.3 Antall sønner per seminfar ................................................................................................. 34 

24.4 Seminkravet ...................................................................................................................... 35 

25 Veiledende priser på livdyr 2014 ............................................................................................ 36 

26 Godtgjørelse for arbeidet i væreringene ................................................................................. 37 

27 Krav til registreringer i avlsbesetningene ................................................................................ 38 

27.1 Årsak til utrangering ........................................................................................................... 38 

27.2 Helsekort ........................................................................................................................... 39 

27.3 Vårvekt .............................................................................................................................. 39 

27.4 Fødselsvekt ....................................................................................................................... 39 



 
 

 

 
Sakspapirer til møtet i Avlsrådet for sau 17.-18. juni 2014 – utarbeidet 01.06.14 Side 2 

28 Avlsprosjektet 2014-2016 ...................................................................................................... 40 

29 Avlsutvalg, regionutvalg og Avlsråd ....................................................................................... 41 

29.1 Organisasjonsplanen ......................................................................................................... 41 

29.2 Arbeidet i Avlsrådet i avlsåret 2014/15 ............................................................................... 42 

30 Eventuelt ............................................................................................................................... 43 

 
 
 
 
 

11 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Saklista vil bli gjennomgått ved oppstarten av møtet.  
 
Saker til «Eventuelt» må meldes så tidlig som mulig, helst noen dager før møtet, og seinest ved 
oppstarten av møtet. 
 
Væreringer og avlsutvalg i fylkene som ønsker å ta opp en sak under Eventuelt, må sende disse 
«tjenesteveg» til Regionutvalget, som så eventuelt fremmer saken for Avlsrådet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Godkjenning av referat fra møtet 15. januar 2014 
 
Referatet er vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatet godkjennes. 
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13 Pelssauavlen 
Bakgrunn 
NSG arrangerte den 31. mars 2014 et møte med styret i Norsk Pelssaulag og avlsbesetningene på 
pelssau om avlsarbeidet på pelssau. 
 
Møtet ga oss en god gjennomgang av avlsarbeidet, alt fra de overordnede problemstillingene til 
detaljer omkring registrering av pelsegenskaper. Temaene var blant annet: 

- Inntektsmulighetene fra omsetning av pelsskinn 
- Sammenhengen mellom kvalitet på pelsskinnene og prisen på dem 
- Betydningen av «kjøtt» kontra «pels» i økonomien med pelssau 
- Avlstiltak for forbedring av pelsegenskapene 

o Kåringsregler 
o Dømming av pels på alle lam i flokken 
o Avkomsgransking, herunder krav til innsatte prøveværer  
o Krav til en NSG avlsbesetning på pelssau 

- Formell organisering av avlsbesetningene i væreringer 
- Forholdet mellom Norsk Pelssaulag og NSG (oppgaver og myndighet) 

 
Det er laget et omfattende referat fra møtet (18 sider) som ble sendt til Avlsrådets medlemmer i e-post 
27. april. E-posten inneholdt også en orientering om den videre saksgangen.  
 
Referatet fra møtet den 31. mars legges ved på nytt som bakgrunn for behandlingen av pelssauavlen i 
Avlsrådet. 
 

Norsk Pelssaulag sitt syn 
Pelssaulaget avholdt styremøte 21. mai. Fra referatet som er oversendt NSG, kopierer jeg inn: 
 

Avlsarbeidet for pelseigenskapane. 
Skipinga av Norsk Pelssaulag hadde bakgrunn i innavlsproblematikken vår og trongen om å 
betre pelseigenskapane. Dette vart nedfelt i vedtekter og avlsplan. Vedtektene har 2 
hovedføremål. Det eine går på avlsarbeid der vi skal "Driva avl på Norsk Pelssau i samsvar 
med vedteken rasestandard og avlsplan".  Avlsplanen setter avlsmål. For 
pelseigenskapane  er vektinga formulert såleis: "I utvalet må pelseigenskapane utgjere ein 
heilt vesentleg del av utvalsstyrken, då det er desse eigenskapane som gjer pelssauen unik, 
og som ber i seg potensialet for meirinntekter i høve til andre rasar." 
 
I samarbeid med NSG Semin lukkast det med import av sæd frå Gotland. Vi starta opp med 
nokre buskapar vi meinte kunne gje eit bidrag til fellesskapet ved å lage kåra verlam frå 
svenskeimporten og få dei beste inn til semin. Reglar for avlsbuskapar vart utarbeidde. 
Rettleiing for dømming av pelseigenskapane sameleis.  Nye kåringsreglar vart vedtekne. Krav 
til talfesta avkom med slakteopplysningar og pelsdømming for å få offisiell indeks vart sette. 
Så langt, så bra. 
 
Så starta det ei rekruttering av NSG-avlsbuskapar for pelssau. Nokre av desse har vore, og er, 
utan interesse for pelseigenskapane slik dei er nedfelte i grunndokumenta til Norsk 
Pelssaulag, og det gjer det vanskeleg å levere hanndyr inn i fellesskapet med stabil og god 
nedarving av pelseigenskapane. NSG oppheva den obligatoriske pelsdømminga av lamma 
med det resultatet at mindre enn halvparten av avlsbuskapane mønstra lamma. For å komme 
desse buskapane som ikkje vil registrere pelseigenskapane i møte, sette ein fram forslag  om 
å berre notere seg lokkform og lokkpoeng på saulamma. I gardermoenmøtet var det danna eit 
fleirtal av avlsbuskapar som ville tilsidesette avlsplanen til Norsk Pelssaulag og tone kraftig 
ned registrering og vektlegging av pelseigenskapane i avlsarbeidet. Uansett kva styret måtte 
meine om dette er vi fram til nytt landsmøte bundne av vedtekter og gjeldande avlsplan. 
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Nytt landsmøte må drøfte samarbeidet med NSG, avlsplan og vedtekter. Aksepterar 
landsmøtet at styringa av avlsarbeidet vert overlate til NSG, kan arbeidet vidareførast som 
konkludert i gardermoenmøtet. Fram til slike vedtak eventuelt ligg føre opprettheld styret sine 
tidlegare vedtak om: 
 

- fenotypeutval for pelseigenskapane i landsmøteperioden 2013- 2015 
- samarbeidsavtale med NSG 

  
Spørsmålet om å danne ein landsomfattande pelsverring ser vi naturleg å drøfte slik det nye 
landsmøtet trekkjer opp linjene.  

 

Til drøfting i Avlsrådet 
Jeg foreslår at Avlsrådet konsentrerer sin diskusjon om de mer overordnede og prinsipielle 
problemstillingene. Dette må på plass før vi kan beslutte detaljene. 
 
1) Hvem er ansvarlig for avlsarbeidet på pelssau? 
 

Når det gjelder NKS, spæl og sjeviot er det enighet om at NSG er ansvarlig for avlsarbeidet. Vi 
innhenter synspunkter på sentrale saker fra væreringene/regionutvalgene og fylkeslagene. På 
sjeviot benytter vi et arbeidsutvalg bestående av lederne i sjeviotringene som høringsinstans. 
 
Norsk Pelssaulag har avlsarbeidet på pelssau som en av sine viktigste oppgaver og ønsker å 
være besluttende myndighet når det gjelder de viktigste spørsmålene. 
 
Det er for tiden ikke full enighet mellom avlssjefen i NSG og styret i Norsk Pelssaulag. Avlssjefen 
ønsker å gjennomføre det som ble anbefalt av flertallet på møte om pelssauavlen den 31. mars 
når det gjelder avlsmål (egenskaper), vektlegging mellom egenskapene i samleindeksen, avlstiltak 
(forenklet flokkdømming i alle avlsbesetningene) osv. 
 
Det er derfor behov for et prinsippvedtak om hvem som har besluttende myndighet. 
 

Forslag til vedtak: 
 
NSG har besluttende myndighet når det gjelder avlsarbeidet på pelssau. Norsk Pelssaulag er 
høringsinstans. 
 
2) Tilskudd til avlsarbeid 

 
NSG gir kun én type tilskudd til avlsarbeidet på rase,  
enten medlemstilskudd eller avkomsgranskingstilskudd 
 
Er Avlsrådet enig i dette?  
 
Hvis Avlsrådet mener at en rase skal kunne få begge typer tilskudd, må vi tenke over 
konsekvensene. Vi kan da få dannet raselag for sjeviot og for kvit spæl (og for NKS) som vil 
kvalifisere for medlemstilskudd. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Avlsarbeidet på en sauerase kan bare få én type støtte til avlsarbeidet, enten tilskudd per 
medlem i raselaget eller tilskudd til avkomsgranskede værer. 
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3) Tilskudd til pelssauavlen 
 

- NSG har i dag en samarbeidsavtale med Norsk Pelssaulag som gir tilskudd per medlem. 
- Landsmøtet i NSG besluttet i mars 2013 at pelssauavlen skulle tilbys tilskudd til 

avkomsgransking. 
- NSG har ansett Norsk Pelssaulag som besluttende myndighet om hvilken tilskuddstype som 

skal velges 
- Styret i Norsk Pelssaulag har så langt takket nei til avkomsgranskingstilskudd 
- Det er ikke full enighet mellom NSGs 19 avlsbesetninger på pelssau og styret i Norsk 

Pelssaulag om typen tilskudd. Naturlig nok ønsker Pelssaulaget tilskudd per medlem for å 
kunne opprettholde viktig aktivitet i laget, mens flere av avlsbesetningene (spesielt 
pelssauringen i Sogn og avlsbesetningene i Oppdal) ønsker tilskudd til avkomsgransking for å 
kunne drive ringarbeidet 

- Som en liten kompensasjon for at vi ikke har gitt avkomsgranskingstilskudd har avls- og 
seminsjefen innvilget pelssauen 4 seminværer høsten 2014 

 
Til diskusjon: 
Hvem er besluttende myndighet når det gjelder hva slags tilskudd vi gir til avlsarbeidet 
(medlemstilskudd eller avkomsgranskingstilskudd):  
NSG eller Norsk Pelssaulag? 
 
Hvis Avlsrådet mener NSG er besluttende myndighet og velger å tildele 
avkomsgranskingstilskudd mot styret i Norsk Pelssaulag sitt ønske, må NSG si opp 
samarbeidsavtalen med Norsk Pelssaulag. Blir dette aktuelt må beslutningen forankres i en 
sak til styret i NSG. 
 
Blir det aktuelt å tildele avkomsgranskingstilskudd må vi oppfylle Landsmøtets krav om at 
avkomsgranskingstilskudd bare tildeles for værer som er eid av fellesskapet (en værring). 
 

 
Forslag til vedtak: 
 
NSG har besluttende myndighet til å avgjøre om avlsarbeidet på pelssauen skal støttes 
med avkomsgranskingstilskudd eller med medlemstilskudd 

 For 2014 tildeles Norsk Pelssaulag medlemstilskudd i samsvar med den inngåtte 
samarbeidsavtalen 

 For 2015 og utover tildeles pelssauen avkomsgranskingstilskudd for de pelssauværene 
som holder kravene som settes av Avlsrådet (eid av en værering, avkomsgransket i en 
avlsbesetning som gjennomfører vedtatte avlstiltak, værene holder krav ved innsett 
høsten 2014 osv) 
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14 Tilskudd til farga spæl 
Avlsarbeidet med farga spæl har vært opp en rekke ganger i Avlsrådet, seinest i Sak 5/2014. 
 
Steinar Staaland, ny leder i Interesselaget for farga spæl, har informert oss om at laget: 
 

 Gir avkall på muligheten til å få granskingstilskudd 
Hovedårsaken til dette valget er at svært få av de farga værene som avkomsgranskes har så 
høy O-indeks ved innsett som prøvevær at de kvalifiserer til granskingstilskudd 
 

 Ønsker å fortsette med samarbeidsavtalen med NSG som gir rett til tilskudd per 
medlem (medlem både i Interesselaget og i NSG) 

 
Vi samarbeider med Interesselaget om inntak av 3 farga seminværer i 2014. Interesselaget har funnet 
fram til kandidatene, og NSG prøver å få tatt inn disse værene til semin. 
 
Kåringsreglene for farga spæl vil også bli gjennomgått. Prosessen er at Interesselaget kommer med 
ønsker om hvordan kåringsreglene for farga spæl skal være. Dette tar så avlssjefen hensyn til så langt 
det lar seg gjøre innenfor rammene av at  

- Kåringsreglene skal la seg gjennomføre datamessig (Sauekontrollen og NSG sin kåringsweb) 
- Regelverket bør bygges opp mest mulig som kåringsreglene for de andre «smårasene» 
- NSGs kåringsdommere skal kunne gjøre en kvalifisert jobb etter en opplæring som ikke kan 

være for omfattende, da en kåringsdommer har veldig mange raser og regelverk å forholde 
seg til 

 
Forslag til vedtak: 
 

 Avlsrådet er enige med Interesselaget for farga spæl i at medlemstilskudd er den beste 
løsningen for avlsarbeidet for farga spæl, og vil fortsette med den inngåtte 
samarbeidsavtalen. 

 Farga spælværer som holder kravene til avkomsgranskingstilskudd for kvite værer (O-
indeks ved innsett osv) tildeles ikke avkomsgranskingstilskudd. 

 Farga spæl vil fortsatt få beregnet avlsverdier (indekser) for farga dyr sammen med de 
kvite. 
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15 Lammetall - ny beregningsmodell fra 2014 
 
Lammetall = Totalfødte lam 
Avlsverdier for lammetall beregnes på grunnlag av totalfødte lam. Det gjør vi ingen endring på. 
 
Modell fram til 2013 
Lammetall har fram til nå vært sett på som tre egenskaper: 

 Lammetall som ettåring 

 Lammetall som toåring 

 Lammetall som treåring 
 
Vi har beregnet avlsverdier for hver av de 3 egenskapene, og så har disse blitt vektet sammen til en 
delindeks som har blitt presentert for saueholderne og som har gått inn i O-indeksen. 
 
Vi har ikke benyttet informasjon fra seinere kull på søya i avlsarbeidet. 
 
De genetiske parameterne (arvbarheter på diagonalen, genetiske korrelasjoner under diagonalen) for 
lammetall for NKS og spæl brukt i 2013 er vist i tabellene nedenfor. 
 

NKS Ettåring Toåring Treåring 

Ettåring 0,12   

Toåring 0,90 0,11  

Treåring 0,86 0,99 0,12 

 

Spælsau Ettåring Toåring Treåring 

Ettåring 0,05   

Toåring 0,74 0,10  

Treåring 0,67 0,95 0,07 

 
 
De tre egenskapene har høye genetiske korrelasjoner, spesielt mellom lammetall som toåring og 
treåring. 
 
Modell fra 2014 
Vi har derfor besluttet å se på lammetall som én egenskap (ikke tre) og beregne én avlsverdi for 
lammetall. Lammetall ved søyas lamminger blir da ansett som «gjentatte målinger på dyret». 
 
Arbeidet med ny modell er utført av Inger-Johanne Holme under veiledning av Ron Lewis, 
Universitetet i Nebraska – Lincoln. 
 
Alle lamminger fra søya er ett år til den blir seks år blir inkludert i beregningene. 
 
Modellen er en dyremodell. 
 
Når vi bruker en modell med gjentatte målinger må vi ta med «permanent miljø» i modellen (likhet i 
lammetall fra lamming til lamming på ei søye som skyldes miljøet og ikke genetiske faktorer). 
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Vi har også tatt inn flere faktorer som vi korrigere opplysningene for: 

 Flokk-år (den enkelte besetning innen det enkelte år) 

 Alder på søya (1, 2, 3, 4+ år) – Ikke relevant i gammel modell 

 Paringstype (naturlig paring eller semin) – Ny 

 Alder ved første lamming (åring eller toåring+) – Ny 

 Alder på mor til søya (1, 2, 3, 4+ år) – Ny 

 Lammingstidspunkt (6 halve måneder) - Ny 
 
 
Arvegrader for lammetall med ny modell. 

NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

0,13 0,08 0,09 0,07 

 
Arvegraden for lammetall er høyere på NKS enn de tre andre rasene. Forklaringen på dette er at 
lammetallet er høyere og viser mer variasjon på NKS, og deler av denne økte variasjonen er genetisk 
betinget. Vi regner med at «Finnevarianten» (en utbredt genvariant hos NKS som har stor påvirkning 
på lammetallet) forklarer en del av forskjellen mellom NKS og de andre rasene. 
 
Endringer i indekser ved bruk av den nye modellen 
Vi har beregnet indekser for alle dyr med gammel og ny modell basert på data fra siste indekskjøring i 
2013. 
 
Vi har så sett nærmere på lammetallsindeks og O-indeks for 

- Seminværene født 2000-2010 
- Eliteværene født 2011 
- Prøveværene født 2012 

 
På NKS er det noe endring i delindeksen for lammetall fra gammel til ny modell (R2=0,84). De største 
endringene på enkeltværer er en økning på 17 indekspoeng og en reduksjon på 16 indekspoeng. Men 
delindeksen for lammetall har nå så liten vekt i O-indeksen at den største endringen O-indeks er +2 
poeng og -2 poeng. 
 
På spæl er endingen i lammetallsindeksen fra -18 til +15, og endringen i O-indeksen er fra -4 til +3. 
 
Sjeviot og pelssau viser de samme endringene som de to store rasene. 
 
Oppsummering 

 Vi forventer at den nye beregningsmodellen gir en bedre utnytting av registrerte data i 
sauekontrollen og sikrere avlsverdivurdering for avlsmålsegenskapen lammetall. 

 Den nye modellen gir som regel små endringene i avlsverdi (delindeks) for lammetall, og 
omtrent ingen endringer i O-indeks. 

 Vi vil ta i bruk den nye modellen for beregning av avlsverdier for lammetall fra og med første 
indekskjøring i 2014. 

 
Forslag til vedtak: 
 
Avlsrådet tar informasjonen om den nye beregningsmodellen for lammetall til orientering. 
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16 Lammedød - ny egenskap i 2014? 
Vi er alle enige om at lammedød er en uønsket hendelse både av hensyn til dyrevelferd, 
arbeidsmengde og økonomi. 
 
Det er mange ulike årsaker til at et lam dør. Miljøet (inkludert tilfeldigheter) betyr desidert mest for 
variasjonen i lammedød, men vi regner med at genetikken også spiller en viss rolle. Den genetiske 
komponenten vil være todelt: 

- Egenskaper ved lammet som fødes (direkte effekt), og  
- Egenskaper ved søya som lammer (maternal effekt) 

 
Tidligere beregninger 
Sigbjørn Eikje med flere beregnet arvegrader for tap i de ulike periodene i lammets liv med 
utgangspunkt i data for NKS i ringene i Buskerud. 
 

 Dødfødte Død inne 
Død om 

våren 
Død om 

sommeren 

Lammedød - direkte, h2  1,0 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % 

Lammedød - maternal, h2 1,0 % 0,6 % 0,2 % 0,3 % 
 
Undersøkelsen ble presentert på Husdyrforsøksmøtet i 2009, og kan lastes ned fra Internett: 

http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2009/26.pdf 
 

Avl for redusert lammedød 
Arvegradene som Sigbjørn Eikje beregnet er forsvinnende små, fra 1 % til 0,2 %, og sikkerheten på 
avlsverdiene blir beskjedne, selv for seminværer som får mange avkom og mange døtre i produksjon. 
Det er derfor liten mulighet for avlsframgang for egenskapen. 
 
Lammedød er en enten-eller-egenskap (enten lever lammet, eller så er det dødt). Slike egenskaper 
viser vanligvis lave arvegrader ved tradisjonelle beregningsmodeller (beregning på den observerte 
skalaen), og arvegradene blir mindre jo nærmere 0 % eller 100 % frekvensen av egenskapen ligger. 
 
Det finnes andre beregningsmetoder (beregning på den underliggende skalaen) som kan benyttes for 
slike egenskaper, og som vil gi høyere arvegrader. Med høyere arvegrader vil vi få større sikkerhet på 
avlsverdiene vi beregner. 
 
Det siste halvåret har Ron Lewis og Jette Jakobsen arbeidet mye med å prøve ut ulike 
beregningsmodeller, med assistanse fra Inger Anne Boman og Inger-Johanne Holme i arbeidet med å 
tilrettelegge data. 
 
I det følgende vil vi presentere de viktigste resultatene, og så må vi prøve å trekke en konklusjon hva 
vi gjør med egenskapen lammedød når vi går inn i den nye avlssesongen 2014/15. 
 

Lammedød – fenotypisk 
Vi har konsentrert arbeidet vår om den tidlige lammedøden, dødfødt og død inne, da vi regner med vi 
har størst mulighet for å finne en arvelig komponent i tapet i denne perioden. 
 
Dataene er hentet fra Sauekontrollen for årene 1996-2013, og vi har avgrenset materialet til 
ringbesetningene. Analysene er gjort innen rase. 
 
  

http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2009/26.pdf
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Når dør lammene etter fødsel? 
Tabellen nedenfor viser når lammene dør fra fødsel og de første dagene etterpå. Tallene er fra NKS i 
ringbesetningene i 2013. 
 

 Antall lam Døde av de totalfødte 

Totalfødte 252 805  

Dødfødt 13 801 5,46 % 

Død før merking 4 270 1,69 % 

Merket, død på dag 0 108 0,04 % 

Merket, død på dag 1 528 0,21 % 

Sum «Lammedød» 18 707 7,40 % 

Merket, død på dag 2 719 0,28 % 

Merket, død på dag 3 528 0,21 % 

Merket, død på dag 4 394 0,16 % 

Merket, død på dag 5 272 0,11 % 

Merket, død på dag 6 218 0,09 % 

Merket, død på dag 7 194 0,08 % 

Merket, død på dag 8 171 0,07 % 

Merket, død på dag 9 154 0,06 % 

Merket, død på dag 10 159 0,06 % 
 
Vi ser at dødfødte utgjør en stor del av den tidlige lammedøden. Det dør også en god del lam før 
merking. Vi vet ikke når disse dør, men vi går ut fra at merkingspraksisen er slik at de fleste av dem 
dør på dag 0 (fødselsdagen) eller dagen etter. Av de merkede dør veldig få på dag 0 (fødselsdagen), 
og en del flere på dag 1. 
 
Vi har valgt å slå sammen lammene som er dødfødte, lammene som dør før merking og de merkede 
som dør på dag 0 eller dag 1 til egenskapen «Lammedød» som vi regner på i de ulike avlsmodellene. 
 
I 2013 var lammedøden (fra fødsel til og med dag 1) innen NKS i ringbesetningene på 7,4 %. 
 
Utvikling i lammedød fra 1996 til 2013 
Tabellen på neste side viser prosent døde lam fra fødsel til og med dag 1 for årene 1996-2013 for 
avlsbesetningene, fordelt på rase. 
 
Andelen døde lam svinger en del fra år til år, men det ser ut til at tapet har økt i perioden. 
 
Vi vil advare litt mot «fintolking» av tidstrendene. Hvis registreringspraksisen har endret seg over tid, 
så påvirker dette tallene. 
 
Vi hører for eksempel om enkeltprodusenter som regner tapte lam fra fostertelling til fødsel som 
dødfødte. Det er ikke korrekt måte å gjøre det på. Et dødfødt er fullbårent lam som er dødt (har ikke 
pustet) ved fødsel. Har det blitt mer vanlig å ta utgangspunkt i fostertalte lam som totalfødte lam, så 
påvirker dette både utviklingen i lammetall (totalfødte) og lammedød (tapsprosenten). 
 
Den store endingen fra innsending av papirnotater til rådgiveren til web-basert registrering utført av 
bonden de siste 5-6 årene kan også ha hatt betydning for hvordan data blir registrert. 
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År NKS Spæl Sjeviot Pelssau 

1996 5,1 4,6 5,3 4,1 

1997 4,8 4,5 5,0 4,5 

1998 4,6 4,5 4,8 4,0 

1999 5,1 4,4 6,0 4,2 

2000 4,8 4,3 4,8 4,1 

2001 5,1 4,7 5,5 4,1 

2002 4,9 4,5 4,3 4,0 

2003 5,3 5,0 4,3 3,9 

2004 5,3 4,8 4,9 3,5 

2005 5,5 5,2 6,0 4,2 

2006 6,0 5,6 4,9 5,0 

2007 6,0 5,7 5,3 4,1 

2008 6,3 5,8 5,7 3,8 

2009 6,4 6,0 5,9 4,4 

2010 7,0 6,5 6,1 4,1 

2011 6,7 6,0 6,2 4,6 

2012 7,0 5,8 6,7 4,8 

2013 7,4 6,0 7,2 4,9 

Gjennomsnitt 5,7 5,1 5,4 4,2 
 
 
Sammenhengen mellom kullstørrelse og lammedød 
Tabellen nedenfor viser hvor stor andel av lamma som dør ved økende kullstørrelse (totalfødte). 
Materialet er NKS i væreringene i årene 1996-2013.  
 

Kullstørrelse Lammedød Lam som lever 

1 4,9 % 0,95 

2 3,6 % 1,93 

3 7,1 % 2,79 

4 13,5 % 3,46 

5 24,6 % 3,77 

6 32,9 % 4,02 

7 51,7 % 3,38 

8 48,8 % 4,09 

Totalt 5,7 % 2,01 

 
Vi ser at tvillinger gir minst dødelighet, mindre enn enklingene, og så stiger dødeligheten med økende 
kullstørrelse. Selv om dødeligheten stiger, så stiger også antallet som overlever opp til firlinger. Når 
det kommer femlinger eller mer, blir dødeligheten svært høy. 
 
Ettersom kullstørrelsen og dødeligheten har økt over tid, har vi sett nærmere på tall for NKS siste år. 
 
Totalfødte og levendefødte per søye som lammer er vist nedenfor (NKS i væreringene, 2013). 

 Totalfødte Levende etter 1 døgn 

Ettåringer 1,85 1,69 

Toåringer og eldre 2,44 2,26 

Alle søyer 2,29 2,12 
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Vi har også regnet ut hvor stor andel av lammingene som har kullstørrelse på 1, 2 osv opp til 8, og 
hvilken dødelighet det er innen hver kullstørrelse. (NKS i væreringene, 2013) 
 

Kullstørrelse 

Ettåringer Toåringer og eldre Alle søyer 

Andel av 
lammingene 

Lamme-
død 

Andel av 
lammingene 

Lamme-
død 

Andel av 
lammingene 

Lamme-
død 

1 28 % 7,9 % 11 % 4,6 % 15 % 6,1 % 

2 60 % 6,0 % 44 % 3,6 % 48 % 4,3 % 

3 11 % 16,8 % 37 % 7,6 % 30 % 8,4 % 

4 1 % 27,7 % 8 % 13,6 % 6 % 14,1 % 

5 0,03 % 52,5 % 0,79 % 24,6 % 0,61 % 24,9 % 

6 0,01 % 58,3 % 0,07 % 42,5 % 0,06 % 43,0 % 

7   0,014 % 51,2 % 0,011 % 51,2 % 

8   0,002 % 68,8 % 0,002 % 68,8 % 

Gjennomsnitt  8,7 %  7,1 %  7,4 % 
 
Vi ser at lammedøden er noe høyere hos ettåringene enn de eldre søyene, og det gjelder innenfor alle 
kullstørrelser. Tvillinger er den hyppigst forekommende kullstørrelsen både hos ettåringene (60 %) og 
de eldre søyene (44 %), men trillinger er nesten like vanlig hos de eldre søyene (37 %). 
 
Det sikreste tiltaket for å redusere dødeligheten er antakelig å redusere kullstørrelsen. Men samtidig 
vil en reduksjon i trillinger og firlinger redusere antall lam i flokken som lever når de er 2 dager gamle. 
Det vil ha betydning for antall lam og antall kg lammekjøtt som blir produsert i næringa. 
 

Miljøeffekter som vi må korrigere for i avlsberegningene 
En del av arbeidet med nye genetiske modeller for en egenskap er å finne ut hvilke miljøeffekter som 
en bør korrigere de fenotypiske dataene for. 
 
Følgende effekter er med i modellen for lammedød: 

 Flokk-år (miljø som gir endring i dødelighet i den enkelte flokken det enkelte året) 

 Burd (totalfødte i kullet) 

 Alder på søya 

 Lammingskode (1=uten hjelp, 2=med hjelp, 3=med hjelp, feilstilling) 
 
Når vi beregner avlsverdier for lammedød, så er altså forskjeller mellom dyr korrigert for eventuelle 
forskjeller i kullstørrelse. Dette er det viktig å huske på når vi vet hvor stor effekt kullstørrelsen har på 
dødeligheten. 
 

Genetiske parametere 
Vi har testet en rekke ulike modeller: 

 Lammedød som  
o Normalfordelt egenskap, lineær modell, observerbare skala 
o Binær egenskap 

 Binominal fordeling med «Logit link», underliggende skala 
 «Gibbs sampling», underliggende skala 

 Lammedød som  
o Direkte effekt 
o Direkte og maternal effekt 
o Direkte og maternal effekt, og korrelasjonen mellom dem 

 Flokk-år som 
o Fast effekt 
o Tilfeldig effekt 

 Bruk av slektskap 
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o Dyremodell (lammet og mor til lammet, uten og med permanent miljø for mor) 
o Far-Morfarmodell (far til lammet og morfar til lammet, uten permanent miljø for mor) 

 
Vi har kjørt nesten alle mulige kombinasjoner av modeller, og det blir et stort antall. Og vi har 4 raser 
og de ulike kombinasjonene er kjørt for dem alle. Det er altså lagt ned et betydelig arbeid. 
 
Hva er det aller viktigste vi har lært? 

 En far-morfar-modell på den observerbare skalaen gir arvegrader omkring 1 % både for den 
direkte effekten (lammet) og den maternale effekten (søya). Dette samsvarer med Sigbjørn 
Eikje sine beregninger for dødfødte innen NKS i 2009. 

 En binominal far-morfar-modell med «Logit link» (underliggende skala) gir arvegrader mellom 
3 og 10 % både for den direkte effekten (lammet) og den maternale effekten (søya). Økningen 
i arvegrad når vi går fra den observerte skala til den underliggende skala er som forventet når 
dødeligheten ligger i området 5-6-7 %. 
 

Beregne avlsverdier 
Hvis vi beregner avlsverdier med samme modell som vi har brukt for å beregne de genetiske 
parameterne, bør vi få nesten samme sikkerhet på avlsverdiene for «Lammedød» som vi har på flere 
av de andre egenskapene vi jobber med i avlsarbeidet på sau. Slik sett ligger det til rette for å ta inn 
egenskapen «Lammedød» i avlsarbeidet vårt. 
 
Når vi beregner avlsverdier på den observerbare skalaen vil avlsverdiene gi mening i den forstand at 
de tilsvarer forskjeller mellom dyrene i prosent døde. På den underliggende skalaen får vi beregnet 
avlsverdier som i seg selv ikke tilsvarer prosent døde, og vi har ingen måte omregne disse verdiene 
på til verdier som betyr noe for oss. Men avlsverdiene hjelper oss å rangere dyrene, og vi kan 
«oversette» dem til en indeksverdi. Vi vil som vanlig sørge for at de beste dyra, dvs. de med lavest 
dødelighet, får høyeste indeksverdien. 
 
Vi har dessverre ikke rukket å regne om avlsverdien til indekstall, så vi kan ikke vise indeksen på noen 
dyr. Målet er å ha dette klart til avlsrådsmøtet om drøyt to uker. 
 

Verdien av redusert lammedød 
For å bestemme hvor stor vekt vi skal legge på lammedød i det samlede avlsmålet, må vi filosofere litt 
over den økonomiske verdien av lammetap sett i forhold til andre egenskaper vi arbeider med. 
 
Jeg tar utgangspunkt at vi kan få til en framgang på 2 % i en egenskap gjennom avl hvis vi legger all 
vekt på denne ene egenskapen. Og så har jeg satt inn noen runde gjennomsnittstall for dagens 
produksjon for å ha noen eksempler å regne på. 
 

 Slaktevekt per søye 
o Gjennomsnitt:   20 kg * 1,5 lam = 30 kg slakt 
o 2 % økning per år:      0,6 kg slakt 

 Lammetall per søye 
o Gjennomsnitt:   2,00 lam 
o 2 % økning per år:  0,02 lam * 20 kg =   0,4 kg slakt 

 Lammedød per søye 
o Gjennomsnitt:   7 % = 0,14 døde lam 
o 2 % reduksjon per år:  0,003 døde lam 
o Økning i lammeslakt per år: 0,003 lam * 20 kg =  0,06 kg slakt 

 
Vi ser at reduksjonen i dødelighet kan gi en økning i lammeslakt som tilsvarer ca 1/10 av det vi kan 
oppnå ved å avle for økt tilvekst eller økt lammetall. 
 
Den tiden vi hadde et samlet avlsmål der vektleggingen mellom egenskapene var basert på 
økonomiske vurdering, så var slaktevekt og lammetall vektlagt omtrent likt med noe over 20 %. Bruker 
vi dette som en rettesnor, vil det være riktig å legge omkring 2 % vekt på lammedød. 
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Dagens vektlegging av de ulike egenskapene i avlsmålet har etter hvert fjernet seg en god del fra hva 
som er økonomisk riktig vektlegging, og reflekterer i dag i stor grad hva saueholderne ønsker å 
prioritere å få til framgang for. Dette kan være en like god måte å gjøre det på som å prøve å regne ut 
hva som er økonomisk riktig i ei næring der den største inntektskilden er overføringene. Ett eksempel: 
Hvis støtten dreies fra støtte per søye til støtte per slakta kvalitetslam (øker fra 206 kr til 500 kr eller 
800 kr), får dette stor betydning for verdien av lammetall. Jo mer støtte per lam, jo større vekt skulle vi 
egentlig lagt på lammetallet i avlsarbeidet. 
 

Oppsummering og konklusjon 
 

 Jeg mener vi har kommet så langt i arbeidet med lammedød at vi vil kunne starte å regne 
avlsverdier for egenskapen i avlssesongen 2014/15. 
 

 Vi har ikke bestemt om vi kommer til å publisere indekser for lammedød på alle dyr i 
Sauekontrollen slik vi gjør med de andre egenskapene vi jobber med, eller om vi kun vil 
publisere indekser på avlsværene i væreringene. 
 

 Vi må legge liten vekt på egenskapen i det samlede avlsmålet. Dette av hensyn til  
o Egenskapens begrensede mulighet for framgang (reduksjon i antall døde lam per 

søye) 
o Vi må vinne erfaring med egenskapen. 

 

 Jeg foreslår følgende vektlegging i O-indeksen i 2014/15 for alle raser: 
o Lammedød – direkte effekt (lammet):  1 % 
o Lammedød – maternal effekt (søya):  1 % 

 
Jeg ber veldig pent om ingen setter i gang en budrunde i håp om å drive vektleggingen 
oppover  

 
Vektleggingen i O-indeksen gjør vi vedtak om i sak 20/2014. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Egenskapen «Lammedød» (dødfødte og døde dag 0 og dag 1) inkluderes i 
avlsverdivurderingen på sau fra avlsåret 2014/15. 

  

Kjære leser:  
Jeg er fullstendig klar over at regnestykkene over har mange svakheter og langt fra forteller den 
fulle sannheten når det gjelder økonomisk verdi av de ulike egenskapene. Men det er bedre med 
en mangelfull beregning (et grovt overslag) enn ingen beregning i det hele tatt, mener nå jeg!  
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17 Holdbarhet som ny egenskap – status 
Saksbehandler: Inger Anne Boman 
 
God holdbarhet for sau er ønskelig fordi  

- Tidlig utrangering ofte har sammenheng med redusert dyrevelferd 
- Tidlig utrangering reduserer produksjonen 
- Rekruttering av nye søyer er kostbart 

 
Avlsavdelingen har helt siden 2008 i perioder arbeidet for å finne en statistisk modell for å beregne en 
delindeks for holdbarhet som kan tas inn i avlsarbeidet. Vi startet med enkle lineære modeller for 
søyer som lamma som åring. Disse hadde svært lave arvbarheter, men arvbarhetene økte jo lenger vi 
var villig til å vente på data for søyene.  
 
Vi trodde det var potensial for å få høyere arvbarheter for data registrert tidlig i dyras liv med mer 
avanserte modeller og gikk videre til modeller som bruker informasjon om hvert enkelt lammingsår for 
søyene. I disse levetidsanalysene ble overlevelsen transformert til en kontinuerlig underliggende 
skala. Vi har prøvd en «Cox relativ risiko model» som senere ble utvidet med «konkurrerende risiko». 
Arvbarhetene ble noe høyere på den transformerte skalaen, men samtidig meldte det seg flere viktige 
spørsmål til metode og tolkning av resultater som må besvares før en av disse eventuelt tas i bruk.  
 
Det er også uklart hvordan vi best inkluderer søyene som først lammer som toåringer, da mye av 
arbeidet har hatt som forutsetning at søyene lammer første gang som åringer. 
 
Oppsummering: 

 Det ser ut til at arvbarheten for holdbarhet er lav og at avlsverdien (indeksen) vil være høyst 
usikker når avlsdyr selekteres, uansett modell. 

 Vi har fortsatt ikke funnet noen modell som vi kan anbefale brukt i et praktisk avlsarbeid. 

 Vi har ikke gitt opp, men fortsetter arbeidet. 

 Målet er fortsatt å kunne beregne tidlig utrangering med en sikkerhet som er såpass god at 
det er forsvarlig å ta inn egenskapen holdbarhet i det praktiske avlsarbeidet. 

 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering. 
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18 Fenotypisk framgang for slaktelamegenskapene 
I forbindelse med målsettingsdebatten i siste møte i Avlsrådet i januar (sak 4/2014) og i fellesmøtet 
med alle regionutvalgene i mars, konkluderte jeg med følgende: 
 

«Til tross for stor avlsframgang har vi hatt liten eller ingen fenotypisk framgang  
for tilvekst på 2000-tallet.» 

 
Analyser som Jette Jakobsen har gjort i vår har fått meg til å endre syn på saken, og jeg ønsker å gi 
Avlsrådet den samme informasjonen. 
 
Datamaterialet 
Datamaterialet er som vanlig hentet fra Sauekontrollen. Vi har begrenset det til  

 Rasen NKS 

 Besetningene som er med i væreringene 

 Årgangene 2000-2013 

 Lam som er godkjent for å være med i avlsverdiberegningene  
(slaktet seinest ved 210 dagers alder og innen utgangen av november osv). 

 
Høstvekta 
 

 
 

 Alderen ved høstvekt har sunket med 2-3 dager fra 2000 til 2013. 

 Høstvekta varierer fra år til år, fra 44,7 kg som beste år i perioden i 2008 til 43,0 kg som 
dårligste år i 2011. 

 Høstvekta korrigert til 140 dagers alder varierer også mye fra år til år. Trenden i perioden er 
en økning på 33 gram per år, altså en liten og usikker økning. 

 
Det er den manglende framgangen i høstvekt som er hovedårsaken til at jeg har sagt at vi har liten 
eller ingen fenotypisk framgang for tilvekst. 
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Slaktevekta 
 

 
 

 Alderen ved slakting er omtrent den samme i 2013 som den var i 2000. 

 Slaktevekta varierer fra år til år, men ser ut til å stige i perioden. 

 Trenden for slaktevekta korrigert til 154 dagers alder viser en økning på 92 gram per år. 
 
Økningen i slaktevekta er mye større enn økningen i høstvekta. Høstvekt har økt med ca 0,4 kg 
levendevekt, mens slaktevekta har økt med omkring 1 kg slaktevekt i perioden 2000-2013.  
 
Slakteprosenten 
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Slakteprosenten skal egentlig beregnes som forholdet mellom slaktevekta og levendevekta rett før 
slakting. Vi har ikke data som gjør at vi kan beregne en korrekt slakteprosent. Men vi har data for 
høstvekta korrigert til 140 dager og slaktevekta korrigert til 154 dager, altså med 2 ukers mellomrom. 
Slakteprosenten beregnet på denne måten blir for høy, men den gir en god indikasjon på om det har 
vært noen endring i den reelle slakteprosenten. 
 
Figuren viser at slakteprosenten har økt med nesten 3 prosentpoeng i perioden 2000-2013. Dette er 
forklaringen på at slaktevekta har økt uten en tilsvarende økning i høstvekt. 
 
Klassifiseringen 
 

 
 

 Slakteklassen har økt med 3 klasser i perioden, fra O+ til R+. 

 Fettgruppen har vært omtrent stabil de siste 10 årene. 
 
Slaktelammene har altså blitt «rundere» i formen. 
 
Kjøttfulle lam har vel en høyere slakteprosent, så endringen i fasong og sammensetning av slaktet 
forklarer antakelig økningen i slakteprosent. 
 
Andelen slaktede lam før nyttår 
Høstvekt ved 140 dagers alder blir beregnet som gjennomsnittet av alle høstveide lam. Følges reglene 
i Sauekontrollen skal alle lam bli høstveid, og vi regner med at andelen som blir høstveid er høy og 
tilnærmet konstant i hele perioden. 
 
Slaktevekta ved 154 dagers alder regner vi som gjennomsnittet av alle lam som er slaktet seinest ved 
210 dagers alder og seinest innen utgangen av november.  
 
Antall slaktede lam innen utgangen av november i forhold til antall høstveide lam forteller noe om at vi 
har færre overfôringslam. Færre overfôringslam er en positiv effekt av økt fenotypisk tilvekst, men det 
bidrar samtidig til at gjennomsnittlig slaktevekt ikke øker så mye. 
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I starten av perioden ble 60% av de høstveide lammene slakta innenfor grensa for å bli med i 
avlsverdiberegningene. I 2013 har dette økt til 72%. Økningen var betydelig fram til 2005, men så har 
den flatet ut. Hvis økningen i slaktede lam består av lam som var lette ved 154 dagers alder, bidrar de 
til å «maskere» noe av den reelle framgangen i slaktevekt. Hvor mye dette faktisk betyr tror jeg ikke at 
er mulig å regne ut. 
 
Kullstørrelsen 
Vi vet at kullstørrelsen har økt vesentlig i perioden (0,2-0,3 fødte lam), og vi vet at større kull gir lavere 
fødselsvekt og lavere tilvekst per lam. 
 
Vi har ikke regnet på hva dette betyr, men et overslag tilsier omkring ½ kg i redusert slaktevekt. Hadde 
ikke kullstørrelsen økt, ville slaktevekta vært tilsvarende høyere. 
 
Sammenhengen mellom genetisk framgang og fenotypisk framgang 
Den genetiske framgangen er beregnet til 3 kg slaktevekt i perioden (summen av direkte effekt og 
maternal effekt for slaktevekt). Den fenotypiske framgangen i samme periode ser ut til å være ca 
halvparten.  
 
Vi klarer altså ikke å realisere hele den genetiske framgangen. Skal vi få til en større fenotypisk 
framgang må vi sannsynligvis gi sauen vår mer og/eller bedre fôr. 
 

Behandling i Avlsrådet 
 
Det viktigste med denne gjennomgangen er å gi Avlsrådet informasjon om de nye beregningene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tas til orientering. 
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19 Verdien av morsevne kontra direkte tilvekstevne 
 
Morsevnen (melkeevnen) betyr mye for søyas evne til å fostre opp mange lam og for tilveksten på 
lamma. Vi legger stor vekt på morsevnen i avlsarbeidet vårt, og vektleggingen er vesentlig høyere nå 
enn for 10 år siden. Se sak 20/2014 som viser vektleggingen i O-indeksen for den enkelte rasen. 
 

 
Spørsmålet er om vi legger for stor vekt på morsevnen (indeksen for morsevne_vår og 
indeksen for morsevne_slakt) i forhold til den direkte tilvekstevnen (indeksen for slaktevekt). 
 

 

Beregnet avlsframgang 
Vi beregner avlsverdier for alle dyr som kg vårvekt, kg høstvekt og kg slaktevekt. 
 
Gjennomsnittlig avlsverdi av alle fødte lam i væreringene innen den enkelte årgang viser hvilken 
avlsframgang vi har. Vi har satt avlsverdien for 2000-årgangen til 0 og ser de nye årgangene i forhold 
til dette. 
 
Figuren nedenfor viser avlsframgangen for vårvekt innen NKS. 
 

 
 
Vi har hatt en samlet avlsmessig framgang på 2 kg vårvekt fra 2000 til 2013. Den årlige framgangen 
økte fra 2008 og utover, og samsvarer med at vi da startet å bruke de registrerte vårvektene i 
avlsverdiberegningen. 
 
Framgangen for direkte tilvekstevne (lammets gener for tilvekst) og framgangen for morsevnen (søyas 
gener for å gi lammet et godt mormiljø) betyr omtrent like mye for den samlede avlsframgangen for 
vårvekt. 
 
Vi beregner også avlsverdier for høstvekt, og disse er vist i figuren nedenfor. Avlsframgangen for 
høstvekt har samlet økt med 5 kg i perioden, og nå betyr framgangen i morsevne naturlig nok mindre 
enn framgangen i lammets direkte tilvekstevne. 
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Avlsframgangen for slaktevekt er vist i figuren nedenfor. Samlet framgang er her beregnet til 3 kg 
slaktevekt. Framgangen for morsevnen står for ¼ av den totale framgangen. 
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Vi kunne vist både vårvekt, høstvekt og slaktevekt for de andre rasene, men begrenser oss til å vise 
avlsframgangen for slaktevekt for spæl og for sjeviot. 
 

 
 
Avlsframgangen for spæl er vel halvparten av framgangen for NKS, men forholdet mellom morsevne 
og direkte tilvekstevne er omtrent den samme. 
 

 
 
Avlsframgangen for sjeviot er omkring 1/3 av framgangen for NKS. Framgangen for morsevne betyr 
mindre for den totale framgangen enn på NKS og spæl. 
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Satse på «Morsevneværer» eller «Tilvekstværer»? 
I avlsarbeidet i ringene håper vi at seleksjonen foregår med grunnlag i O-indeksen, vårt felles avlsmål.  
 
Bruksbesetninger har mulighet for å velge ut fra spesielle ønsker når det gjelder delindekser. Hvis 
målsettingen er høyest mulig slaktevekt, vil noen prioritere «Morsevneværer», mens andre vil satse på 
«Tilvekstværer».  
 
Det er ikke lett å vite hva som gir det beste resultatet. Følgende forenklede eksempel kan gi en peiling 
på hvem som får størst suksess. 
 
Verdien av 1 indekspoeng er ikke det samme for slaktevekt og morsevne_slakt. Verdiene er 0,071 kg 
per poeng for slaktevekt og 0,033 kg per poeng for morsevne_slakt. Jeg har rundet av nedover til 
henholdsvis 0,06 kg og 0,03 kg i mitt eksempel.  
 
Vi har to naboer, Per Morsevne og Pål Tilvekst, som ved oppstarten av forsøket har akkurat samme 
avlsmateriale i besetningene, akkurat samme fôring og stell, oppnår akkurat samme tilvekst fram til 
slakting og slakter lammene på samme alder. Slaktevekta er 20 kg i begge flokken. Indeksnivået er 
120 både for «Slaktevekt» og «Morsevne slakt» i begge flokkene. 
 
Per bestemmer seg for å satse på morsevneværer framover, med indeks for slaktevekt på 110 og 
indeks for morsevne_slakt på 130. Pål gjør det motsatte og satser på tilvekstværer, med indeks for 
slaktevekt på 130 og indeks for morsevne_slakt på 110. Dette starter de med i År 0. 
 
Året etter blir de første lammene født. Lammenes indeks for slaktevekt er gjennomsnittet av søya og 
værens indeks, 115 hos Per Morsevne og 125 hos Pål Tilvekst. Søyene er fortsatt de gamle og har 
samme indeksnivå for morsevne_slakt i begge flokkene, 120. Vi ser av tabellen nedenfor at 
slaktevekta blir 19,7 kg hos Per og 20,3 kg hos Pål. 
 

 Per Morsevne Pål Tilvekst 

Indeks Endring i  
slaktevekt 

Slakte-
vekt (kg) 

Indeks Endring i  
slaktevekt 

Slakte-
vekt 
(kg) 

Indeksnivå værer framover       

  Slaktevekt 110   130   

  Morsevne_slakt 130   110   

År 0       

Søyene - Morsevne_slakt 120   120   

Lammene - Slaktevekt 120  20,0 120  20,0 

År 1       

Søyene - Morsevne_slakt 120 0,000  120 0,000  

Lammene - Slaktevekt 115 -0,300 19,7 125 0,300 20,3 

År 3       

Søyene - Morsevne_slakt 125 0,150  115 -0,150  

Lammene - Slaktevekt 112,5 -0,450 19,7 127,5 0,450 20,3 

År 10+       

Søyene - Morsevne_slakt 130 0,300  110 -0,300  

Lammene - Slaktevekt 110 -0,600 19,7 130 0,600 20,3 

 
I år 3 vil de fleste av søyene i flokken hos Per være datter av en morsevnevær, mens de hos Pål vil 
være datter av en tilvekstvær. Søyenes indeksnivå for slaktevekt og morsevne_slakt går fram av 
tabellen. Indeksnivået for morsevne vil reflektere søya innvirkning på slaktevekta. Lammenes 
indeksnivå for slaktevekt blir som vanlig gjennomsnittet mellom søya og væren. Nå er slaktevekta hos 
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Per Morsevne 19,7 kg og slaktevekta hos Pål tilvekst 20,3. Søyene har bedre morsevne hos Per, 
mens Pål har bedre tilvekstevne i lammene. 
 
Når det har gått 10 år og mer vil både søyer og lam ha nesten samme indeksnivå som værene som 
har vært brukt i perioden. Som tabellen viser, er slaktevekta fortsatt 0,6 kg lavere hos Per Morsevne 
enn hos Pål Tilvekst. 
 
Nå kan det godt tenkes at Per har mindre arbeid med lammene, bruker mindre melkeerstatning i 
oppdrettet osv., men dette vil jeg ikke vil prøve å sette tall på. 
 

Oppsummering 
Vi bør diskutere forholdet mellom direkte tilvekstevne og morsevne i avlsmålet vårt som en egen sak, 
før vi bestemmer årets vektlegging av de ulike delindeksene i O-indeksen. 
 
Jeg har etter hvert kommet til følgende syn på saken:  
 

Vi har kanskje lagt for stor vekt på morsevne i avlsarbeidet. 
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20 Vektlegging av enkeltegenskapene i O-indeksen 

20.1 Målsettingsdebatten 

Målsettingsdebatten i Avlsrådet i januar skulle legge til rette for eventuelle endringer i prioriteringer 
mellom egenskapene i det samlede avlsmålet. Referatet fra saken (sak 4/2014) gir en oversikt over 
problemstillingene og Avlsrådets (foreløpige) syn. For enkelthets skyld kopierer jeg inn min 
oppsummering av debatten hentet fra referatet: 
 

Fôrgrunnlaget 
Flertallet i Avlsrådet mente at vi at vi bør ta utgangspunkt i fôrgrunnlaget slik det er i dag og ikke 
forutsette vesentlige endringer framover. Det betyr blant annet at utmarksbeite fortsatt vil være 
svært viktig, og det blir ikke noen begrensning i hvor mye kraftfôr som kan/bør/vil bli brukt. 
 
Markedet 
Oppsummering av diskusjonen i Avlsrådet (flertallets syn): 

 Slaktesesongen vil være som den er i dag. Det er ikke ønskelig å skyve slaktesesongen 
utover høsten for å levere tyngre lam selv om det gir mer slakt per søye, større produksjon 
av lammekjøtt totalt sett, bedre markedsdekning med innenlands produksjon og mindre 
import. 

 Tyngre lam er ok så lenge det ikke gir seinere slakting. Tyngre lam og flere lam slakta rett 
fra utmarksbeite er ok/ønsket av slakteribransjen. 

 Kjøttfylden er god, og det vil ikke bli noen større differensiering i pris mellom slakteklassene 
enn vi har i dag. 

 Fettmengden på lammene er passe, og det er ikke behov for å produsere magrere lam enn 
vi gjør i dag. 
 

Egenskapene i avlsarbeidet 

 Lammetall 
o Totalfødte:  

Det genetiske potensialet er tilstrekkelig til å få det antall lam som saueholderen 
ønsker. Et stabilt genetisk nivå framover er derfor et greit mål. 

o Lammetap:  
Reduksjon i dødfødte og tap rett etter lamming bidrar positivt til økonomien. Hvis 
egenskapen har en akseptabel arvegrad bør egenskapen inn i avlsarbeidet. Vi 
håper å ha avklart dette før avlssesongen 2014/15 starter og vil komme tilbake til 
egenskapen i Avlsrådsmøtet i juni 2014. 

 Tilvekst  
Økt tilvekst og tyngre lam fra utmarksbeite har stor verdi. 

o Lammets egen tilvekstevne (dagens egenskap «Slaktevekt»):  
Dette bør fortsatt være en prioritert egenskap, selv om det også fører til tyngre 
søyer. 

o Morsevne (dagens egenskaper «Morsevne_vår» og «Morsevne_slakt»:  
Bedre morsevne vil bidra til tyngre lam om høsten, og det bør bidra til færre 
kopplam og forhåpentligvis mindre arbeid/kostnader etter lamming. 

 Slaktekvalitet 
o Kjøttfylde (slakteklasse):  

Vektleggingen på kjøttfylde er for stor i forhold til verdien av å øke kjøttfylden 
o Fettmengde (fettgruppe):  

Hvis vi ikke kommer til å slakte tyngre lam framover er det ikke nødvending å 
redusere fettmengden i noen særlig grad framover. 

 Holdbarhet  
Mer holdbare søyer er en økonomisk viktig egenskap da det reduserer 
rekrutteringskostnadene og øker produksjonen per søye per år. 
Vi arbeider fortsatt med å finne ut hvordan vi skal kunne ta hensyn til denne egenskapen i 
avlsarbeidet, og vi kommer tilbake til saken i Avlsrådsmøtet i juni 2014. 

 Søyer/spedlam som krever mindre arbeid 
Vi prøver å finne nye egenskaper gir redusert arbeidsmengde i lamminga for å inkludere 
dem i avlsarbeidet, men dette er et stykke fram i tid (tidligst 2016). 
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På fellesmøtet med regionutvalgene i mars 2014 tok vi opp samme tema. 
 
Det er nå tid for å trekke konklusjoner fra denne debatten, og la eventuelle endringer komme til uttrykk 
i vektleggingen mellom egenskapene i O-indeksen. 
 
I forslagene for 2014 har vi forutsatt at vi får en ny egenskap «Lammedød» i den samlede avlsverdien 
(O-indeksen) i år. Lammedød inngår med en direkte effekt (lammets gener) og en maternal effekt 
(søyas gener), og at de to nye delindeksene vektlegges med 1 % hver. Skulle vedtaket i saken om 
Lammedød (sak 16/2014) ikke bli i samsvar med disse forutsetningene, må forslagene tilpasses 
vedtaket som gjøres. 

20.2 Avlsframgangen de siste årene 

Tabellen nedenfor viser avlsframgangen vi har oppnådd i væreringene de siste årene. Dette kan være 
nyttig informasjon å ha med når vektleggingen mellom egenskapene skal bestemmes. Vi må samtidig 
ha i mente hvilket produksjonsnivå vi har i felt (lammetall, kjøttfylde, fettmengde, tilvekst osv) og se 
dette i sammenheng med hvor viktig det er med framgang for de ulike egenskapene. 
 
Årlig avlsmessig framgang per rase, siste år og gjennomsnittet av siste 3 år1) 

Egenskap  

NKS Spæl Sjeviot 

2012-
2013 

2010-
2013 

2012-
2013 

2010-
2013 

2012-
2013 

2010-
2013 

Slaktevekt, kg 0,237 0,233 0,084 0,135 0,093 0,088 

Slakteklasse 0,033 0,044 0,072 0,060 0,076 0,034 

Fettgruppe 2) -0,075 -0,077 -0,007 -0,008 -0,006 -0,033 

Morsevne vår, kg 0,184 0,136 0,094 0,129 0,046 0,028 

Morsevne slakt, kg 0,136 0,099 0,058 0,071 0,049 0,032 

Lammetall, fødte -0,014 0,006 -0,005 -0,007 0,049 0,032 

1) Beregningsgrunnlaget er alle fødte lam i væreringene 
2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett 

20.3 NKS 

Forslaget for 2014 er utarbeidet av leder i Avlsrådet, Ivar G. Slettemoen.  
 
Han foreslår følgende endringer fra 2013 under forutsetning av at lammedød kommer inn som ny 
egenskap med totalt 2 % vektlegging 

 Feitt. Kjøttbransjen ønsker ikke magrere lam. Reduseres med 1 %. 

 Kjøttfylde. Vi har nådd svært langt med denne egenskapen. Mange har R+ eller U- i snitt. Det 

er en del negative egenskaper knyttet til kjøttfylde som negativ sammenheng med morsevne, 

fødselsvansker og flere mener å ha erfart at korte, kjøttfulle søyer med flere fostre får 

problemer. Reduseres med 1 %. 

 Avlssjefen har som mål å få flere egenskaper inn i indeksen, ull til neste år og seinere enkelte 

av de egenskapene som ligger i søyeprosjektet. Jeg hadde gjerne sett at jeg kunne ha 

anbefalt større reduksjoner på feitt og kjøttfylde, men har problemer med å anbefale økt 

vekting på moregenskapene ettersom vi i dag opererer med små dattergrupper etter værene 

og mye info er basert på halvsøsken. Kun 50 % vårveier. 
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NKS  2011 2012 2013 
Forslag

2014 
Ditt eget 

forslag 

Slaktevekt 20 % 20 % 21 % 21 %  

Slakteklasse 23 % 20 % 21 % 20 %  

Fettgruppe 12 % 12 % 13 % 12 %  

Morsevne_vår 8 % 15 % 17 % 17 %  

Morsevne_slakt 25 % 21 % 22 % 22 %  

Lammetall 12 % 12 % 6 % 6 %  

Lammedød-direkte    1 %  

Lammedød-maternal    1 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  

 

20.4 Spæl 

Forslaget for 2014 er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt. Det tar utgangspunkt i at vi nå 
ønsker stabilitet i avlsarbeidet på spælen etter de store endringene vi gjorde for noen år siden. Jeg har 
gjort plass til Lammedød ved å trekke fra 2 prosentpoeng på fett. 
 

Spælsau  2011 2012 2013 
Forslag

2014 
Ditt eget 

forslag 

Slaktevekt 20 % 20 %  19 %  19 %  

Slakteklasse 25 % 25 % 25 % 25 %  

Fettgruppe 10 % 10 % 9 % 7 %  

Morsevne_vår 15 % 21 % 21 % 21 %  

Morsevne_slakt 22 % 14 % 14 % 14 %  

Lammetall 8 % 10 % 12 % 12 %  

Lammedød-direkte    1 %  

Lammedød-maternal    1 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  

 

20.5 Sjeviot 

Forslaget for 2014 er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt med utgangspunkt i ønsket om 
«stø kurs». Jeg har gjort plass til Lammedød ved å trekke fra 1 prosentpoeng på kjøtt og fett. 
 
Avlsutvalget for sjeviotringene oppfordres til å komme med en samlet vurdering av forslaget og 
eventuelle konkrete endring som så vil bli lagt fram for Avlsrådet. 
 

Sjeviot 2011 2012 2013 
Forslag

2014 
Ditt eget 

forslag 

Slaktevekt 22 %  22 %  22 %  22 %   

Slakteklasse 19 %  21 %  21 %  20 %   

Fettgruppe 11 %  11 %  11 %  10 %   

Morsevne_vår 8 %  16 %  16 %  16 %   

Morsevne_slakt 25 %  18 %  18 %  18 %   

Lammetall 15 %  12 %  12 %  12 %   

Lammedød-direkte    1 %  

Lammedød-maternal    1 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  
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20.6 Pelssau 

Forslaget for 2014 er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt. Det tar utgangspunkt i 
flertallsvedtaket på pelssaumøtet 31. mars 2014. Se vedlagte referat fra møtet, sak 5. Styret i Norsk 
Pelssaulag oppfordres til å komme med en konkret tilbakemelding på forslaget og eventuelt forslag til 
alternativ vektlegging som vil bli lagt fram for Avlsrådet. 
 
Lammetap har kommet inn som en ny egenskap etter møtet, og jeg foreslår at den skal inngå med 
2 % totalt som for de andre rasene. Jeg har derfor justert forslaget fra pelssaumøtet og redusert med 
1 prosentpoeng på egenskapene slaktevekt og slakteklasse for å ta hensyn til dette. 

Pelssau 2011 2012 2013 
Forslag

2014 
Ditt eget 

forslag 

Slaktevekt 20 % 20 % 21 % 20 %  

Slakteklasse 23 % 20 % 21 % 20 %  

Fettgruppe 12 % 12 % 13 % 5 %  

Morsevne_vår 8 % 15 % 17 % 9 %  

Morsevne_slakt 25 % 21 % 22 % 9 %  

Lammetall 12 % 12 % 6 % 5 %  

Lammedød-direkte    1 %  

Lammedød-maternal    1 %  

Pels-Lokkform    15 %  

Pels-Lokkpoeng    15 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  

20.7 Kjøttsau 

Forslaget for 2014 er utarbeidet av avls- og seminsjef Thor Blichfeldt. 
 
For å minne om det grunnleggende: Kjøttsau består av rasene Nor-X, Texel og Charollais. 
Avlsverdiene for kjøttsau beregnes sammen med NKS, med de samme genetiske parameterne og 
med sammenlignbare delindekser. Det er bare vektleggingen av delindeksen i den samlede 
avlsverdien som skiller rasegruppene Kjøttsau (K-indeks) og NKS (O-indeks). 
 
Samleindeksen for kjøttsau (K-indeksen) er laget ut fra at den skal identifisere værene som er spesielt 
gode som far til slaktelam (bruksdyrkrysning). I denne sammenhengen er søyeegenskaper som 
morsevne (vår og slakt), lammetall og lammedød-maternal ikke relevante. Lammedød-direkte er en 
aktuell egenskap, for et lam i en bruksdyrkrysning vil ha 50 % av genene for denne egenskapen fra sin 
kjøttsaufar. Det er en del besetninger som har Texel som eneste rase i flokken, og da betyr 
søyeegenskapene like mye som ved reinavl i de andre rasene. Besetningene som driver reinavl på 
Nor-X med formål salg av Nor-X-værer vil også legge vekt på søyeegenskapene. 
 
Forslaget mitt til vektlegging av egenskapene i K-indeksen er et kompromiss mellom de to 
bruksområdene for kjøttsauen, bruksdyrkrysning og reinavl, med fortsatt med hovedvekt på 
bruksdyrkrysning. 

Kjøttsau 2011 2012 2013 
Forslag

2014 
Ditt eget 

forslag 

Slaktevekt 45 % 45 % 45 % 44 %  

Slakteklasse 25 % 25 % 25 % 25 %  

Fettgruppe 25 % 25 % 25 % 20 %  

Morsevne_vår 2 % 2 % 2 % 3 %  

Morsevne_slakt 3 % 3 % 3 % 4 %  

Lammetall 0 % 0 % 0 % 2 %  

Lammedød-direkte    1 %  

Lammedød-maternal    1 %  

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %  
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21 Farskapstesting 
Avlsrådet behandlet farskapstesten i møtet i januar 2014 (sak 6/2014). Vedtaket ble: 

- Farskapstesting gjennomføres før inntaket til semin 2014. Er det usikkerhet om farskapet tas 
kandidaten ikke inn til semin. 

- Farskapstester som er gjennomført på tidligere inntatte seminværer offentliggjøres ikke. 
Eventuelle feil i farskap får ingen konsekvenser for væren. 

 
Avlsavdelingen vil følge opp dette vedtaket og teste seminværkandidatene før inntaket høsten 2014. 
 
Vi ønsker å minne både Avlsrådet og væreringene om følgende: 

 Farskapstesten krever DNA fra far og sønn.  
o Hvis far til seminkandidaten er en prøvevær eller elitevær i ringen vil vi ikke ha DNA 

fra far, og vi får ikke gjennomført noen farskapstest. 
o Hvis oppgitt far er en seminvær vil vi som regel ha en DNA-profil på denne væren 

liggende, eller vi kan ta et sædstrå fra sædlageret og få en DNA-profil, og da kan vi 
gjennomføre farskapstesten. 

 Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til resultatet 
o Farskapstesten forteller om det sannsynlig at oppgitt far er far til seminkandidaten 

eller ikke 
 De fleste ganger er avvikene så store at vi sikre på de to DNA-prøvene ikke 

kan være fra far og sønn 
 Noen ganger er avvikene så små at vi må tolke resultatene og bestemme oss 

for om vi skal anse farskapet som feil eller ikke 
o Ombytting av prøver 

Det er mange trinn i prosessen: Prøveuttak (blod fra kandidaten, sædstrå fra far), 
DNA-utvinning, genanalyse på laboratoriet og dataanalyse av resultatene fra far og 
sønn. På alle trinn er det en liten mulighet for å gjøre feil og forvekslinger. Hvis feil 
skjer vil vi feilaktig konkludere med at det sannsynligvis er feil i farskapet. 

 Det vil ikke være tid til å teste en seminværkandidat om igjen før inntaket av seminværene er 
endelig avgjort 

 
Avlsavdelingen har følgende plan for informasjon om og bruk av resultatet av farskapstesting av 
seminkandidatene: 

 Resultatet av farskapstesten publiseres ikke på Internett slik vi gjør det med 
myostatinvariantene, gult fett og finnevarianten. 

 Hvis seminkandidaten har blitt farskapstestet og resultatet gir usikkerhet om farskapet er 
korrekt, sender vi e-post til den aktuelle ringen om dette (kontaktperson i ringen og 
avdelingsleder i den aktuelle avdelingen) 

 En kandidat med usikkert farskap tas ikke inn til semin 

 Vi sletter ikke far til en vær med usikkert farskap i væretabellen vår, og oppgitt farskap 
beholdes i avlsverdiberegningene framover 

 Ringen må selv avgjøre om testresultatet skal få konsekvenser for innsatte prøveværer og 
påsatte døtre etter den aktuelle væren 

 
Vi ønsker å gjøre ringene spesielt oppmerksomme på at vi ikke har kapasitet og økonomi til å 
farskapsteste dyr fra ringene som ikke er seminværkandidater. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen om farskapstestingen tas til orientering. 
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22 Inntak av seminværene 2014 

22.1 Arbeidsoppgavene ved inntak av seminværene 

På møtet i Avlsrådet i juni 2013 gikk vi i sak 23/2013 grundig gjennom prosessen med inntak av nye 
seminværer. For å minne om hvordan det foregår, kopierer jeg inn arbeidsoppgavene her. 
 

- Indekskjøring S1 (slutten av juli). 
- Lage en omfattende kandidatliste med de beste værene ut fra O-indeks. 
- Regionkonsulenten tar telefonkontakt med ringen som har kandidaten for å sjekke at 

kandidaten er i live og kvalifiserer for å bli seminvær (ull, bein osv). Kutte de som ikke er 
aktuelle. 

- Vurdere kandidatene innenfor den enkelte far ut fra O-indeks og innavlsindeks. Kutte noen 
hvis vi har for mange per far. 

- Mæditest og gentest (myostatinvariantene, gult fett, finnevariant, farskapstest) av et 
tilstrekkelig antall kandidater. 

- Få attest om ringens helsestatus fra lokalt Mattilsyn og egenerklæring fra eieren. 
- Endelig inntaksliste basert på O-indeks, antall per far, innavlsindeks og gentestresultat.  

Ca 20 NKS-værer og ca 9 spælværer. 
- Søke Mattilsynet om tillatelse til å sette inn værene på seminstasjonen. 
- Inntransport til seminstasjonen tidlig i september og deretter 1 måneds karantene på 

stasjonen. 
- Dømming av værene på seminstasjonen (kontroll av at de holder seminkvalitet) og bildetaking 

rett etter ankomst til seminstasjonen. 
- Lage seminkatalogen med årets nye værer og med værer fra tidligere årganger som skal 

selges også i år (O-indeks, tilslagsprosenten året før). 
- Starte sædproduksjonen ca 10. oktober. 

 
Vi vil følge det samme opplegget i 2014. 
 
Vi vil forsøke å få tatt bedre bilder til seminkatalogen enn vi hadde i 2013. 

22.2 Ulldømming på seminstasjonene i 2013 

Avlsrådet ga i sak 23/2013 følgende retningslinjer for dømmingen av værene etter at de har ankommet 
seminstasjonen: 
 

Avlsrådet diskuterte dømmingen av værene etter at de har kommet til stasjonen. Utgangspunktet 
er at væren har blitt godkjent på kåring og er brukt av ringen i minst 2 år. Behovet for kontroll og 
utsortering bør derfor ikke være stort. Det var enighet om at vi om nødvendig må vrake de som 
absolutt ikke holder mål, og da se spesielt på beina. Ullkvaliteten på spæl må også gis 
oppmerksomhet (utypisk spælull). Avlsrådet mente at en svart flekk med svarte hår i fellen ikke 
automatisk skulle være vrakingsårsak, men at det holder å deklarere det i seminkatalogen. Den 
enkelte saueholder kan da selv avgjøre om han vil bruke væren eller ikke. 

 
Konsekvensen av dette vedtaket var at vi aksepterte 3 NKS-værer med svart flekk og svarte hår i 
fellen som hadde blitt vraket et tidligere år. Vi aksepterte 5 spælværer med dårlig ullkvalitet (utypisk 
spælull), da vi ellers ville stått igjen med bare 4 seminværer av spæl. 
 
Som ventet ga dette negative reaksjoner hos enkelte. 
 
Seminværinntaket 2013 ble behandlet på møtet i Avlsrådet i januar 2014 (sak 7/2014), og vi drøftet 
hvilke retningslinjer som skal gjelde for inntaket i 2014. 
 
Konklusjon ble: 

- Krav til seminværene (ull og andre egenskaper) bør diskuteres på bred front i ringene, 
avlsutvalgene i fylkene og regionutvalgene. 

- Avlsrådet vil gjøre endelig vedtak om hvilke krav vi skal sette til høstens seminværer i sitt 
møte i juni 2014  
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22.3 Ullkvaliteten på ullstasjonene 

 
Statistikken for ullkvaliteten bedømt på ullstasjonene er vist i figuren nedenfor. 
 

 
 
Vi ser at andelen som går i klasse 1 er høyere for crossbred-ull enn det er for spælull.  
 
Det ser også ut til av kvaliteten har vært stabil eller blitt svakt bedre de siste 5 årene. 

22.4 Krav til seminværene ved dømming på seminstasjonen 

Dømmingen på seminstasjonen har to formål: 
1. Beskrive seminværen når det gjelder ull, bein, kropp, rasepreg osv. 
2. Vrake de som ikke holder kvalitetskrav som vi bør sette til en seminvær 

 
Seminværkandidater av «smårasene», sjeviot og pelssau vil være besiktiget og «godkjent» av 
raselaget før inntaket, og vi tar inn fra 1 til 4 værer av hver rase. Det skal derfor veldig mye til at vi 
vraker en slik vær på stasjonen. 
 
Vi kan derfor begrense diskusjonen om hva som skal føre til vraking på seminstasjonen til rasene NKS 
og spæl. 
 
Kropp og bein 
Når det gjelder krav til kropp og bein foreslår jeg at vi fortsetter den samme praksisen som vi har fulgt 
de siste årene, uten å bli verken strengere eller snillere. 
 
Ullkvalitet 
Hva vi gjør med seminværene må ses i sammenheng med  

 Avlsmålet vi har for ullkvalitet 

 De andre avlstiltakene vi bruker for å sikre ullkvaliteten 

 Forholdet mellom ullkvalitet og de andre egenskapene i avlsmålet 
 
Begrepet ullkvalitet består av mange faktorer, blant annet finhet, marg, dødhår, svarte hår, filting, 
spenst, lengde på ulla osv. (se Norsk ullstandard som du kan hente fra www.animalia.no). 
 
  

http://www.animalia.no/
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Seminkandidatene har blitt bedømt og godkjent ved flere anledninger før de kommer til 
seminstasjonen: 

 Kåring 
o Skal da holde kravene til klasse 1 

 Innsett som prøvevær 
o Ungværene blir vanligvis klippet før innsett 
o Mange ringer har som regel at funn av svart flekk med svarte hår som ikke ble 

oppdaget ved kåring fører til vraking som prøvevær 

 Innsett som elitevær 
o Jeg går ut fra eliteværkandidatene blir inspisert før paringssesongen, men jeg er 

usikker på hvor stor vekt ringen legger på en mulig forverring av ullkvaliteten og funn 
av svarte flekker. Det er antakelig stor variasjon mellom ringene. 

 Utplukk som seminværkandidat 
Regionkonsulenten intervjuer representant for ringen om væren, inkludert en vurdering av 
ullkvaliteten. 

o Har ringen vesentlige anmerkninger blir væren ikke tatt inn 
o Har ringen mindre anmerkninger, tas disse hensyn til i totalvurderingen av 

kandidatene 
 
Selv om vi regner med at de enkelte faktorene som inngår i ullkvaliteten har en høy arvegrad, så er 
det ingen tvil om at miljøet også har en stor innvirkning. 
 
Ullkvaliteten kan endre seg etter hvert som værene blir eldre, og da til det verre. 
 
Bruker vi krav om klasse-1-ull for både NKS-værer og spælværer, vil vi få en mye større vrakingsandel 
på spæl. På spæl vil kanskje fra 50 til 90 % av inntatte seminværer vrakes hvis vi krever klasse 1. 
 
Spørsmålet er hvilke konsekvenser dårlig ullkvalitet skal få for væren når den allerede har ankommet 
seminstasjonen. Og hvordan skal vi få gjort en rettferdig sammenligning som tar hensyn til ulikt 
klippetidspunkt (helårsull, klippet før lamming, klippet før innsending)? 
 
Jeg ønsker at Avlsrådet gir mest mulig konkret anvisning om hva som skal være vrakingsårsak på 
seminstasjonen. Bruk tabellen nedenfor som et utgangspunkt for å sette kravene. 
 

NKS 

Faktor Vurdering av seminkandidaten (forslag/eksempel) 

Finhet Beskrives. Trenger ikke holde klasse 1 

Spenst Skal holde klasse 1 

Krusning Skal holde klasse 1 

Dødhår Skal holde klasse 1 

Marg Skal holde klasse 1 

Filting Trenger ikke holde klasse 1 

Svarte hår Svarte hår i fellen aksepteres ikke ??? 

Lengde Bedømmes ikke 

Preg Skal være typisk Crossbred 
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Spælsau 

Faktor Vurdering av seminkandidaten (forslag/eksempel) 

Finhet Beskrives. Trenger ikke holder klasse 1 

Spenst Skal holde klasse 1 

Glans Skal holde klasse 1 

Dødhår Skal holde klasse 1 ??? 

Marg Skal holde klasse 1 ??? 

Filting Trenger ikke holde klasse 1 

Svarte hår Svarte hår i fellen aksepteres ikke ??? 

Lengde Bedømmes ikke 

Preg De med mest utypisk spælull vrakes 

  

 
Vi vil selvsagt følge opp de kriteriene Avlsrådet vedtar. Men som Avls- og seminsjef må jeg ta ett 
forbehold. Hvis kriteriene fører til av at vi må vrake mange av seminværene, må vi redusere antall 
vrakede slik at vi har tilstrekkelig med værer til bruk i sesongen og slik at vi ivaretar den genetiske 
bredden: 

 NKS:   Maksimum 3 vrakede værer 

 Spælsau:  Maksimum 2 vrakede værer 

22.5 Avlsrådets behandling 

 
Seminværene er viktige i avlsarbeidet vårt. Vi må derfor gå grundig gjennom saken. Det er spredning i 
synet på kravet til ullkvaliteten blant saueholderne. Vi må gjøre et vedtak som er vel gjennomtenkt, for 
uansett hva som blir bestemt vil vedtaket vekke reaksjoner. 
 
Vedtar Avlsrådet en streng dømming som kan føre til vesentlig vraking på seminstasjonen, bør vi se 
dette i sammenheng med de andre avlstiltakene vi benytter for å ivareta ullkvaliteten. Det vil da være 
på sin plass med en innskjerping også her. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avlsrådets leder og Avls- og seminsjefen får fullmakt til å gjennomføre årets seminværinntak i 
samsvar med retningslinjene som Avlsrådet har trukket opp 
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24 Regler for avkomsgransking 
Jeg tar med de viktigste reglene som er knyttet til avkomsgranskingen som sak i Avlsrådet, slik at de 
blir gjort kjent for ringene og andre som har behov for å kjenne dem. Jeg foreslår ingen endringer i 
reglene, men er absolutt åpen for å diskutere gode forslag som måtte dukke opp. 

24.1 Krav til O-indeks ved innsett 

Jeg foreslår å videreføre kravene som gjaldt høsten 2013 for NKS, spælsau og sjeviot.  
 
Pelssau får et offisielt krav som gjelder denne høsten i tilfellet det blir aktuelt å betale 
granskingstilskudd i 2015. Jeg har forutsatt at vi har tatt inn egenskapene lokkpoeng og lokkform i O-
indeksen slik at værer med gode pelsegenskaper kan hevde seg bedre enn tidligere. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Skal en prøvevær være berettiget til granskingstilskudd, må den som minimum ha følgende O-indeks 
ved offisiell indekskjøring H3, H4 eller H5 høsten væren settes inn til avkomsgransking: 

Rase Høsten 2012 Høsten 2013 Høsten 2014 

NKS 126 127 127 

Spælsau 118 120 120 

Sjeviot 120 120 120 

Pelssau   110 

 
Det er en forutsetning at den innsatte prøveværen er kåret på ordinært vis (ikke på dispensasjon). 
Dette gjelder alle rasene. 
 
Sjeviot og pelssau kan søke avlssjefen om dispensasjon fra O-indekskravet hvis far til prøveværen er 
en importvær. 

24.2 ”Negativlista” med uaktuelle seminfedre 

Vi planlegger som vanlig å lage ei ”negativliste” for den kommende seminsesongen og publisere den 
rett før sædsalget starter midt i oktober. Hvis værer på negativlista 2014 er far til prøveværer som 
settes inn til avkomsgransking høsten 2015, får ringen ikke granskingstilskudd for prøveværen. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Avlsrådets leder og avls- og seminsjefen får fullmakt til å fastsette ”negativlista”. 

24.3 Antall sønner per seminfar 

Regelverket som begrenser antall innsatte prøveværer etter en seminfar er viktig for å få en bedre 
fordeling av sønner på flest mulig seminværer, men det er ikke tilstrekkelig til å oppnå målet om maks 
100 sønner etter en NKS-far og maks 20 sønner etter en spælfar. Dette skyldes at vi har mange 
avdelinger, og at noen setter inn flere værer enn «kvoten» selv om de da mister tilskuddet. 
 
På sjeviot ønsker vi å begrense innsettet til 10 sønner per seminfar, og her fungerer det bra. Det 
skyldes at vi har bare 4 avdelinger på sjeviot, og de setter inn mange sønner etter egne værer. 
 
På pelssauen ønsker vi å begrense innsettet til 5-7 sønner per seminfar. Slik avlsbesetningen er 
organisert med mange besetninger som avkomsgransker alene og ikke hører til en avdeling som 
gransker minst 6 værer i et felles innsett, har vi liten og ingen styring. 
 
Jeg foreslår likevel ingen endringer fra fjorårets regelverk. 
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Forslag til vedtak: 
 
Regelverk for innsett av prøveværer med seminfar høsten 2015 for å få granskingstilskudd i 2016. 
 

Rase 
Antall prøveværer i ringen/avdelingen 

5 – 10 11 – 20 21 og flere 

NKS 1 per far 2 per far 3 per far 

Spælsau 2 per far 2 per far 3 per far 

Sjeviot 2 per far 2 per far 3 per far 

Pelssau 2 per far 2 per far 3 per far 

 
Sjeviot og pelssau gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra begrensningen i antall 
sønner per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 
 

24.4 Seminkravet 

Vi har krav til seminbruk for alle raser Jeg foreslår ingen endringer. 
 
Forslag til vedtak: 
 
En værering/avdeling i værering må bruke semin for å sikre de genetiske båndene til andre 
ringer/avdelinger, og for å ha et godt utvalg av prøveværer. Kravene framgår av tabellen nedenfor. 
 

Sirkulering 
av prøve-
værene  

Flokker  
som må 
inseminere 

Minstekrav til 
seminbruk 1) 

Rasegruppe 

NKS 
Spæl-
sau 

Sjeviot 
Pels- 
sau 

Kjøtt-
sau 

Tre flokker  
eller mer 

Minst 
halvparten 

Andel av søyene 7 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Antall sæddoser 30 25 20 20 30 

To flokker Begge 
Andel av søyene 10 % 7 % 5 % 5 % 10 % 

Antall sæddoser 30 20 15 15 25 

En flokk  
Andel av søyene 15 % 10 % 7 % 7 % 15 % 

Antall sæddoser 30 15 10 10 20 

1) Begge kravene, både seminprosenten og antall doser, må oppfylles. 
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25 Veiledende priser på livdyr 2014 
Vi må fastsette veiledende priser for 2014. Tabellen nedenfor viser prisene vi vedtok i 2013. 
 

NKS, spælsau og sjeviot - 2013 

Kåra  
værlam 

Grunnpris: 2 700 kr 
Tillegg: 40 kr per poeng  
over 150 i sum kåringspoeng 

Kåra lam skal ikke prises etter levende vekt. 
Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales 
med veiledende pris 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 500 kr 
Tillegg: 150 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Seminvær Grunnpris: 7 600 kr 
Tillegg: 150 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft", samt premie for å levere en 
seminvær. Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr. 

Søyelam Grunnpris: 2 100 kr 
Tillegg: 20 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, 
Skal være i så god utvikling at de kan pares 
samme høsten. Prises ikke etter levendevekt. 

Voksne  
søyer 

Grunnpris: 2 500 – 3 000 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i 
september-november 

Pelssau (fra NSGs avlsbesetninger som pelsdømmer lammene i flokken) - 2013 

Kåra  
værlam 

Grunnpris: 3 700 kr 
Ikke tillegg for sum 
kåringspoeng 

Kåra lam skal ikke prises etter levende vekt. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 4 500 kr 
Ikke O-indekstillegg 

 

Seminvær Grunnpris: 8 600 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Søyelam Grunnpris: 3 100 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, 
Skal være i så god utvikling at de kan pares 
samme høsten. Prises ikke etter levendevekt. 

Voksne  
søyer 

Grunnpris: 3 500 – 4 000 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i 
september-november 

Kjøttsau (Nor-X, Texel og Charollais) - 2013 

Kjøttkåra  
værlam 

Grunnpris: 2 700 kr 
Tillegg: 40 kr per poeng  
over 150 i sum kåringspoeng 

Kåra lam skal ikke prises etter levende vekt. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 500 kr 
Tillegg: 150 kr per poeng  
over 110 i K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Endringer i indeks ved seinere 
beregninger får ikke konsekvenser for prisen. 

Seminvær Grunnpris: 7 600 kr 
Tillegg: 150 kr per poeng  
over 110 i K-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Andre raser - 2013 

Seminvær Pris: 7 600 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr 
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26 Godtgjørelse for arbeidet i væreringene 
Saken ble drøftet i møtet i Avlsrådet i juni 2013 (sak 21/2013), og da gjorde vi følgende vedtak: 
 

Det er aktuelt å betale for registreringsarbeidet som ringen legger ned. Forslag utarbeides og 
legges fram til drøfting på fellesmøtet for regionutvalgene før påske 2014. Vedtak på møtet i 
Avlsrådet i juni 2014. Gjøres eventuelt gjeldende for tilskuddet som utbetales i 2015. 
 

Saken ble tatt opp på fellesmøtet for alle regionutvalgene i mars 2013 (sak 2.5). Jeg lagde da 
følgende saksforberedelse  
 

Det er totalt ca 1240 besetninger som er med i væreringene, og disse har til sammen 110 000 
søyer. Væreringene fikk overført 4,3 millioner kr i 2013, der 4,0 gikk til granskingstilskudd og 0,3 til 
kompensasjon for gentesting og pålagt slakting. Vi har i det siste snakket om at ringene bør få noe 
av tilskuddet ut fra hvor mye de registrerer. Her er et momenter som bør diskuteres i den 
forbindelse: 

 Skal et tilskudd for utførte registreringer tas fra granskingstilskuddet eller fra andre tiltak?  
Husk at tilskuddet til avkomsgransking er viktig for å styre bruken av seminværene og for 
å styrke kvaliteten på innsettet av prøveværer. Et redusert tilskudd til avkomsgransking vil 
svekke styringsmuligheten vi har i dag. 

 Hvor mye skal vi bruke på å støtte registreringer?  
Hvis vi for eksempel starter å gi 10 kr per lam som har «alle ønskede registreringer» blir 
det fort penger av det. Hvis oppslutningen om registreringene skulle bli 100%, vil 
utbetalingen bli 2 millioner kroner. For den enkelte væreringsmedlem med en 
gjennomsnittlig flokkstørrelse blir tilskuddet under 2000 kr i året. Er dette tilstrekkelig til å 
stimulere til mer omfattende registreringer? 

 Hvilke registreringer skal utløse tilskudd?  
I dag mangler vi full oppslutning om fødselsvekt, vårvekt, årsak til at søyelam som fôres 
over nyttår ikke lammer, årsak til utrangering av søyer og helseregisteringer. Innfører vi 
nye registreringer omkring lamming (fødselsforløp, livskraft og sugeevne) blir det flere 
registreringer som antakelig ikke får full oppslutning. 

 
Vi har diskutert denne saken mange ganger i løpet av de siste årene, uten at jeg synes det har 
kommet gode forslag som virkelig vil kunne øke omfanget og kvalitet av registreringene. Så lenge vi 
har et så stort omfang av ringbesetninger som vi har i dag, vil vanskelig kunne omfordele tilstrekkelig 
med midler til at det vil føre til endring i registreringspraksisen. Tilskuddet per avkomsgransket vær er 
også viktig i styringen av innavlen, og reduseres dette blir denne styringen vanskeligere. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Vi innfører inntil videre ikke betaling for registreringer som brukes i avlsarbeidet. 
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27 Krav til registreringer i avlsbesetningene 
Avlsrådets leder Ivar G. Slettemoen ønsker en diskusjon om hvilke registreringer som skal være 
obligatoriske for avlsbesetningene våre. Jeg har lagt til noen registreringer i tillegg til de Ivar tar opp. 

27.1 Årsak til utrangering 

Alle dyr som går ut av besetningen må få en utkode.  
 
I den nye Sauekontrollen er følgende utkoder i bruk: 

UTKODE 

1 Slaktet 

2 Hjemmeslakt 

3 Avlivet 

4 Død inne 

5 Død vårbeite 

6 Tapt sommerbeite 

7 Død høstbeite 

9 Solgt 

 
I tillegg til utkoden blir brukeren bedt om å oppgi en Utrangeringsårsak.  
 
Følgende koder er i bruk, men ikke alle kan brukes sammen med alle utkodene over. 

UTRANGERINGSÅRSAK 

1 Manglende brunst 

2 Ikke drektig 

3 Kasting 

4 Lammingsvansker 

5 Jurform 

7 Skade på jur/spener 

8 Beinproblemer 

9 Mastitt 

10 Annen sjukdom 

11 Dårlig avdrått 

12 Dårlige bruksegenskaper 

14 Dårlige morsegenskaper 

15 Lynne 

16 Høy alder 

17 Feil beiteatferd 

18 Ledd i driftsopplegg 

19 Fôrmangel 

20 Uhell 

21 Annen årsak 

22 Tatt av ulv 

23 Tatt av bjørn 

24 Tatt av gaupe 

25 Tatt av jerv 

26 Tatt av kongeørn 

27 Tatt av rev 

28 Tatt av hund 

29 Tatt av rovdyr - ukjent art 
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Til diskusjon: 
 

 Ivar savner utrangeringsårsaker som skjedeframfall, børframfall, endetarmsprolaps og 
bukbrokk. 

o Bør vi be Sauekontrollen om få inn disse årsakene som egne koder, eller  
er det tilstrekkelig at det brukes «Annen sjukdom», og så angis den konkrete årsaken 
som en Helsekortregistrering? 

 

 Ivar ønsker at det blir obligatorisk for avlsbesetningene å oppgi utrangeringsårsak for alle 
søyer som blir slakta, avlivet eller dør. 

o Skal vi kreve dette? 
o Hva gjør i så fall med registrering av utrangeringsårsak for slakta søyer som blir 

automatisk utmeldt gjennom data fra slakteriet, og der avlsbesetningen bruker 
rådgiveren til å registrere for seg? 

27.2 Helsekort 

Forskrift om velferd for småfe krever at det føres helsekort i alle besetninger. 
§ 22.Journal 
Eier eller annen med ansvar for dyrene skal sørge for at det føres en ordnet opptegnelse over 
sykdom, skader, defekter og dødsfall, og ved kjent eller sannsynlig årsak skal denne angis, 
samt over tiltak overfor egne eller beitelagets dyr når de holdes utendørs. 

 
I hvilken grad dette blir fulgt opp i den enkelte besetning er ikke godt å vite, men det er i alle fall store 
mangler ved innrapporteringen til Sauekontrollen. 
 
Skal vi sette krav til om innrapportering av Helsekortopplysningene til Sauekontrollen? 
 

27.3 Vårvekt 

Ivar ønsker ikke å foreslå at vårvekt blir en obligatorisk registrering. 
 
Er resten av Avlsrådet enig i dette? 

27.4 Fødselsvekt 

Jeg (Thor) ønsker å få diskturt fødselsvekt, for dette er en interessant opplysning i flere 
sammenhenger 

- Fødselsvansker 
- Tidlig lammetap 
- Tilvekst fødsel - vårveging 

 
Skal vi starte å oppfordre om at fødselsvekta blir registrert? 
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28 Avlsprosjektet 2014-2016 
Avlsprosjektet «Nye søyeegenskaper og nye avlsmetoder i saueavlen» går etter planen. 
 
Delprosjekt 1 med utprøving av nye søyeegenskaper startet med registrering i 30 forsøksbesetninger i 
årets lammingssesong. Vi har bedt om fullstendige registeringer av det som kan rapporteres i 
Sauekontrollen, og vi har 3 nye registreringer: 

 Fødselsvekt, både på levende og dødfødte lam 

 Lammets fødselsforløp (registrert på det enkelte lammet, ikke på søya) 

 Lammets livskraft ved fødsel 

 Lammets sugeevne 

 Vårvekt 

 Helseregisteringer 
 
Registreringene samles inn gjennom Sauekontrollen og i en egen web-løsning for de nye 
registreringene. 
 
Delprosjekt 2 med genanalyser av seminværene starter ikke før høsten 2015. 
 
Delprosjekt 3 er en utredning om nytteverdien av genomisk seleksjon (seleksjon som inkluderer 
informasjon fra gentesting). Dette arbeidet har nettopp startet opp. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
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29 Avlsutvalg, regionutvalg og Avlsråd 

29.1 Organisasjonsplanen 

Vi hadde for ikke lenge siden en total gjennomgang av organiseringen av avlsarbeidet som endte opp 
med vedtak i Landsmøtet i NSG 2013. Som vi husker ble det små endringer i forhold til den 
organisasjonsplanen vi hadde. 
 
Vi har fortsatt følgende ledd i organiseringen: 

 Væreringene med deres medlemmer 

 Fylkeslagene i NSG med deres avlsutvalg og avlsrepresentant 

 Regionutvalgene 

 Avlsrådet 

 Styret i NSG 
 
Landsmøtet vedtok i 2013 at alle regionutvalgene skal ha ett felles møte i året, men det ble ikke tatt 
stilling til hvilken formell myndighet dette møtet skal ha. Er det rådgivende for Avlsrådet, eller er det 
overordnet Avlsrådet? 
 
Vi har 2 gjennomført fellesmøter for regionutvalgene: 

- I juni 2013, rett i forkant av møtet i Avlsrådet 
- I mars 2014 som et ettdagsmøte på Gardermoen 

 
Flere av regionutvalgene har hatt separate ordinære regionmøter i tilknytning til fellesmøtet for å 
rasjonalisere tidsbruken og spare reisekostnader. 
 
Ettersom vi har ansett møtene som rådgivende for Avlsrådet, men uten noen formell plassering i vårt 
organisasjonshierarki, har vi ikke hatt en eneste avstemming som i så fall ville lagt sterke føringer i 
Avlsrådets behandling av saken. 
 
Det er sikkert ulike syn på verdien av fellesmøtene, og det kan være nyttig med en overordnet 
evaluering av dem. 
 
Regionene ble opprettet i 2005, og da var oppgaven: 

- Bidra til at ringene gjør et best mulig avlsarbeid 
- Sikre god kontakt mellom avlsarbeidet (Avlsrådet og avlsavdelingen) og NSG sine fylkeslag 
- Velge regionens representant til Avlsrådet 

 
Regionene har etter hvert fått dårligere råd, da budsjettet ikke har vært økt siden regionene startet 
opp. Driften av utvalget og lønn og reise til regionkonsulenten tar nå nesten hele budsjettet. Det er lite 
igjen til avlsfaglige aktiviteter betalt helt eller delvis av regionutvalget.  
 
Styret i NSG har signalisert at det er mulig å ta opp igjen organisasjonsplanen ved neste landsmøte i 
mars 2015. 
 
Ønsker Avlsrådet å foreslå endringer, bør vi starte en diskusjon på dette avlsrådsmøtet. 
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29.2 Arbeidet i Avlsrådet i avlsåret 2014/15 

Vi har de siste årene hatt todagersmøtet i midten av juni som det store møtet der vi gjør beslutninger 
for neste avlssesong. Det ønsker jeg at vi fortsetter med. 
 
Noen år har vi hatt ett fysisk møte i Avlsrådet i tillegg til det faste i juni hvis det har dukket opp saker 
som har krevd det. 
 
Vi har også behandlet saker på telefonmøte og som «E-post-møte» når det har vært behov for det. 
 
Hvordan legger vi opp arbeidet i Avlsrådet i det kommende avlsåret 2014/15? 
 
Hva gjør vi med fellesmøtet med regionutvalgene det kommende avlsåret? 
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30 Eventuelt 
 


