Referat
Møte i Regionutvalget for saueavl Øst 16. 06. 2014
Garder kurs- og konferansesenter, Gardermoen
Tilstede:
Stein Bentstuen, Akershus
Sven Reiersen, Aust - Agder
Jon Lilleslett, Buskerud
Hans Petter Vaberg, Oppland
Ellen Landsverk, Telemark, vararepresentant
Lars Bjarne Linneflaatten, Vestfold
Helge Aas, KLF
Vinni Foss, Nortura
Anne Grete Stabekk, NSG
Forfall:
Magne Horten, Hedmark
Thomas Åle, Østfold
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Saksliste
Sven ønsket velkommen og varamann i fra Telemark ble presentert.

8/2014

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

9/2014

Referat i fra regionmøte 24.03.2014
Representant i fra Vestfold ønsket navnet sitt rett skrevet, Lars Bjarne Linneflaatten.

10/2014

Værlamkåringer 2014
Utfasing av PC- kåring ble drøftet og følgende ble vedtatt:
Vedtak: Papir må erstatte webkåring hvis nett tilkobling ikke fungerer under kåringen.
Kåringsresultatene må legges inn på web etterpå.

11/2014

Saker til avlsrådsmøte 17. - 18. 06.2014
Etter en gjennomgang av sakslista til avlsrådsmøte ga Thor oss i fellesskap med
Region Vest en mer utfyllende orientering om Sak 13. Pelssauavlen og Sak 19.
Verdien av morsevne kontra direkte tilvekstevne. Følgende saker ble diskutert og
Sven fikk beskjed om å bringe kommentarer videre i fra Region Øst.

Sak 13 Region Øst støtter forslag til vedtak og mener NSG skal ha besluttende myndighet
ovenfor pelssaulaget osv.

Sak 14 Region Øst støtter forslag til vedtak angående samarbeidsavtale for farga spæl osv.

Sak 15 Region Øst sier velkommen til en mer omfattende beregningsmodell for lammetall.

Sak 16 Region Øst støtter forslaget til vedtak slik at lammedød tas inn som ny egenskap i
2014. Men de mener det er mer et miljøspørsmål enn avlsspørsmål og tror det vil ha
liten arvbarhet. Her vil det kunne høstes mer erfaringer framover.

Sak 17 Region Øst ønsker at arbeidet med holdbarhet som ny egenskap fortsetter. Det påpekes
at dette er en egenskap som i praksis har stor verdi ved utplukking av avlsdyr.

Sak 18 Region Øst mener at artikkelen om ”Fenotypisk framgang for slaktelamegenskapene”
er viktig å offentliggjøre til den enkelte sauebonde. Den bør komme ut i Sau og Geit.

Sak 19 Region Øst mener at vårveging er viktig for utplukk av framtidige avlsdyr.

Sak 20 Region Øst støtter forslaget til Ivar for vektlegging av delindeksene for 2014 NKS

Sak 21 Region Øst ønsket her en gjennomgang av saken av Thor. Avlsavdelingens plan for
informasjon ble diskutert og tatt til orientering.
Region Øst ønsker full offentliggjøring av resultatene av farskapstesten.

Sak 22 Inntak av seminværer ble diskutert og det var enighet om følgende standpunkt.
Region Øst ønsker:
en bedømming av kropp og bein
ikke svart flekk i ulla
ikke ullbedømming på seminstasjonene
klipping av NKS og spæl før bildetaking til katalogen

Sak 24 Region Øst ønsker at det ikke skal være kvote på værer per seminfar som ligger i
mellomsjikte, men kun på toppværene.

Sak 25 Region Øst ønsker en økning på kr 300,- i veiledende priser for alle dyr.

Sak 27 Region Øst ønsker at både fødselvekt , vårvekt og utrangeringsårsak på søyer skal bli
obligatoriske registreringer i Sauekontrollen.

12/2014

Eventuelt

