
 

Møte nr 3/2006 i Avlsrådet for sau 
Tid: 25. august 2006 kl 09:00–11:50 

Sted: Telefonmøte 

Deltakere: Bjørn Høyland - leder 
Eirik Larsen, region Nord (ikke sak 45) 
Jostein Hausberg, region Midt 
Kristen Risnes, region Vest 
Ivar G. Slettemoen, region Øst 
Per Liahagen, Gilde Norsk Kjøtt 
Rolf A. Aass, KLF 
Tormod Ådnøy, IHA/UMB 
 
Thor Blichfeldt – avlssjef i NSG 

Referent: 
 
Saksforberedelser: 

Inger Anne Boman, avlsrådgiver NSG 
 
Thor Blichfeldt 
 

 

Sakliste: 
31/06 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

32/06 GODKJENNING AV REFERAT FRA AVLSRÅDSMØTET 13.-14. JUNI 2006 

33/06 AUGUSTINDEKSENE 

34/06 S-INDEKSEN 

35/06 OMKODING TIL NKS I VÆRETABELLEN 

36/06 KVIT SPÆLSAU I VÆRERINGENE 

37/06 CAE 

38/06 NYE KÅRINGSREGLER 

39/06 NYE REGLER FOR VÆRERINGER OG VÆREHOLDSLAG 

40/06 SØKNAD FRA OSG OM Å FÅ BEHOLDE VÆRERRINGSREGNSKAPET 

41/06 NEDRE INDEKSGRENSE FOR AVKOMSGRANSKA VÆRER 

42/06 VEILEDENDE PRISER FOR VÆRER 

43/06 ÅRETS SEMINVÆRER 

44/06 NESTE MØTE I AVLSRÅDET 

45/06 EVENTUELT 

 

Referat 
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31/06 Godkjenning av innkalling og sakliste 
Det ble kommentert at det var for mange saker til et telefonmøte. 
Rekkefølgen på sakene ble endret slik at sak 39 trolig ikke vil bli ferdig 
behandlet i dette møtet. 
 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

32/06 Godkjenning av referat fra avlsrådsmøtet 13.-14. juni 2006 
Det er uenighet i Avlsrådet om formulering av enkelte vedtak. Spesielt ble det 
trukket fram fullmakt til uttak av seminværer og mulighet for å være avlsbesetning 
for Nor-X og NKS samtidig. For å forebygge slike ting for seinere, var det enighet 
om å summere opp og presisere vedtak i forbindelse med avslutningen av hver sak. 
 
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til referat godkjennes med følgende endring: 
Sak 20/06 ”Krav om å stille flokken til rådighet for ringen” 
Siste avsnitt som starter med ”Dette regelverket..” slettes.  
 
Saken tas opp igjen på neste møte i Avlsrådet. 

33/06 Augustindeksene 
Augustindeksene ble først beregnet med vårvekt, men disse indeksene ble trukket 
tilbake. Beklageligvis er det indekser fra første kjøring som er sendt ut til 
produsentene på papir, mens det er indeksene fra andre kjøring som ligger i 
værebasen, Sauekontrollen sentralt inklusiv Internett-rapportene og som lastes ned til 
de lokale versjonene av Sauekontrollen. Det er indeksene fra andre kjøring som vil 
bli brukt ved kåring. 
 
Avlsavdelingen vil gjøre et nytt forsøk på å se om vårvekta bør være med i 
indeksberegningene. Dette vil ikke bli tatt inn før tidligst august 2007. 
 
Avlsrådsmedlemmene har inntrykk av at nye indekser er blitt godt mottatt i felt. 
 
Vedtak: 
� Orienteringen om beregning av augustindeksene tas til etterretning 
� Midlet for beregning av indeksene i oktober dannes av årgangene 2001-2005, 

de samme som i august. Indeksnivået justeres 1 poeng ned i oktober 2006, og 
et nytt poeng ned august 2007. 

 

34/06 S-indeksen 
I siste avlsrådsmøte (sak 19/06 punkt 12) ble det vedtatt at S-indeks skal beregnes for 
granska værer og årets fødte værlam. Dette ble gjort med tanke på bruksdyrkryssing. 
Avlsrådet ønsker derfor å presisere om S-indeksen skal gjelde alle raser. 

 
Vedtak: 
S-indeks beregnes for værlam og granska værer av alle raser. 
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35/06 Omkoding til NKS i væretabellen 
NSG har nå overtatt væretabellen (værebasen) og flyttet den fra Sauekontrollen til 
vår avlsdatabank som er under oppbygging. Vi vil snart starte å gå gjennom det som 
er lagret i væretabellen, deriblant rasekoden på værene. 
 
Vedtak: 
� Alle kåra værer med rase Dala (1), Rygja (2) og Steigar (5) født i 2000 og 

seinere kodes om til NKS (10). 
� Alle seminværer som hører til NKS født 1990-1999 kodes om. 
� Alle værer av NKS som settes inn til avkomsgransking, skal heretter ha 

rasekoden NKS. 
� For framtida brukes rasekode 1 Dala, 2 Rygja og 5 Steigar til de dyra som 

Landslaget for reinrasa sau anses for å være rasetypiske. Landslaget bes om å 
utpeke noen få rasetypiske seminværer av Dala, Rygja og Steigar født 1990 og 
seinere som vil bli kodet tilbake til opprinnelig rase. 

 

36/06 Kvit spælsau i væreringene 
Se sak 35/05 og 45/05 c). I forbindelse med revidering av kåringsreglene har vi tatt 
inn følgende forslag: 
 
”Dyr av rasen Norsk kvit sau, kvit spælsau og Sjeviot skal ha kvit ullfell. Dyr med farga hår i 
ein kvit ullfell skal ikkje kårast.” 
 
Kåringsreglene og regler for væreringer må ses i sammenheng. Hvordan vi skal stille oss til 
farge på ullfellen i spælpopulasjonen drøftes derfor som egen sak. 
 
Vedtak 

 
1) Avlsavdelingen tar kontakt med alle spælringene og sender forslag til vedtak angående 

kvit og farga spæl i avlsarbeidet på høring. 
 

2) Rasekode 4 i sauekontrollen endres fra ”Spælsau” til ”Kvit spælsau”.  
 

3) Farga er en ressesiv egenskap. Farga spælsau, rasekode 21 i Sauekontrollen, skal 
omfatte alle dyr som er bærer av genet farga, og vil derfor ha dyr med kvit og farga 
fenotype. 
 

4) Farga værlam av spælsau som stilles til kåring, skal kodes om fra rasekode 4 til 
rasekode 21. 
 

5) Kvit spælsau (kode 4) og farga spælsau (kode 21) hører til samme rasegruppe ved 
indeksberegningene og får beregnet sammenlignbare indekser med felles middel. 
 

6) Sauekontrollen oppfordres til å kode om farga søyer og værer til kode 21. Kvite 
dyr som får farga avkom, skal også kodes om. 
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37/06 CAE 
Avlsrådet drøftet på siste møte (sak 27/06) CAE-problematikken og konsekvensene 
for kåring og deltakelse i ring for sauebesetninger. Vedtaket den gang var at det 
skulle tas en endelig avgjørelse i forbindelse med revidering av kåringsreglene og 
regler for væreringer og væreholdslag. 
 
Saken ble inngående drøftet, og det forelå 3 forslag til avstemming. 

1. Sauebesetninger som har geit som ikke er dokumentert fri for CAE, eller som 
fôrer med geitemelk fra slike flokker, kan ikke stille dyr til kåring og kan ikke 
delta i værering eller væreholdslag 

2. Sauebesetninger som har geit som ikke er dokumentert fri for CAE, eller som 
fôrer med geitemelk fra slike flokker, kan ikke stille dyr til kåring. Slike 
besetninger kan delta i værering eller værholdslag fram til og med 
avlssesongen 2009/2010 under forutsetning at besetningen er påmeldt til 
prosjektet Friskere geiter og skal sanere for CAE. 

3. Sauebesetninger som har geit som ikke er dokumentert fri for CAE, eller som 
fôrer med geitemelk fra slike flokker, kan stille dyr til kåring, men kan ikke 
omsette de kårede dyra utenom avlsgruppa. Slike besetninger kan delta i 
værering eller værholdslag fram til og med avlssesongen 2009/2010 under 
forutsetning at besetningen er påmeldt til prosjektet Friskere geiter og skal 
sanere for CAE. 

 
Forslagene ble stemt over nummerrekkefølge.  
Forslag 1 fikk 1 stemme for (Aass) og 7 mot. 
Forslag 2 fikk 5 stemmer for (Høyland, Risnes, Hausberg, Liahagen, Ådnøy) og 
3 stemmer mot (Slettemoen, Larsen og Aass) 
Ettersom alternativ 2 fikk flertall, ble det ikke stemt over alternativ 3. 

 
Vedtak: 
Sauebesetninger som har geit som ikke er dokumentert fri for CAE, eller som fôrer 
med geitemelk fra slike flokker, kan ikke stille dyr til kåring. Slike besetninger kan 
delta i værering eller værholdslag fram til og med avlssesongen 2009/2010 under 
forutsetning at besetningen er påmeldt til prosjektet Friskere geiter og skal sanere for 
CAE. 

 

38/06 Nye kåringsregler 
Forslag til nye regler ble lagt fram for Avlsrådet.  
 
Vedtak: 
Nye kåringsregler godkjennes med følgende endringene: 
 

1) I §5 skal det spesifiseres at krav til vektavvik er 2 kg. 
 

2) Minstekrav til ullengde settes til 15 cm. Pengskalaen blir da 6 poeng for 15 cm, 7 for 
17 cm, 8 for 19 cm, 9 for 21 cm og 10 for 23 cm. 
 

3) Norsk kvit sau, kvit spælsau (rasekode 4 i Sauekontrollen) og sjeviot skal ha kvit 
ullfell. Farga spælsau, rasekode 21 i Sauekontrollen, kan kårast med farga ullfell. 
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39/06 Nye regler for væreringer og væreholdslag 
Det ble lagt fram et forslag der reglene for væreringer og væreholdslag var slått 
sammen til et felles regelsett. Avlssjefen redegjorde for de største endringene. 
Avlsrådet kom med noen generelle innspill til teksten. Blant annet ble det påpekt at 
ringene og væreholdslagene skal forholde seg til både Vedtekter og Regelverk og at 
det er viktig at disse regulerer hvert sitt område. 
 
Vedtak: 
Avlsrådet ber om at det arbeides videre med et felles reglement for væreringer og 
væreholdslag. Saken utsettes til neste møte 

 

40/06 Søknad fra OSG om å få beholde værerringsregnskapet 
Oppland Sau og Geit søker om å få beholde føringen av væreringsregnskapet som en 
del av fylkeslagets regnskap, og å beholde kapitalen som en del av fylkeslagets 
kapital.  
 
Vedtak:  
Saken utsettes til nytt regelverk for væreringer er vedtatt. 

41/06 Nedre indeksgrense for avkomsgranska værer 
Siden skalering av indeksene er lagt om bør indeksgrensen for værer som bør slaktes 
heves. 
 
Vedtak: 
Værer som ikke oppnår 

- minst 115 poeng i O-indeks, eller 
- minst 110 poeng i O-indeks og minst 115 poeng i S-indeks 

skal slaktes. 
 
Dette gjelder for alle værer som er i ringens eie, ikke bare siste årgangen. 
 
Regionutvalget kan dispensere fra slaktekravet i enkelttilfeller. 

 

42/06 Veiledende priser for værer 
a) Kåra værlam 
Kåra værlam er værer som selges for å være avlsdyr. Prisen bør reflektere 
forventet avlsverdi. Som uttrykk for forventet avlsverdi ønsker vi å bruke sum 
kåringspoeng. Nedre grense for å bli kåra er 145 i 2006. 
 
Det var enighet om grunnprisen, men diskusjon om indekstillegget  
Forslag 1): 15 kr per poeng over 145 
Forslag 2): 20 kr per poeng over 145 
 
Forslag nr 1 ble vedtatt med 4 stemmer for, 3 stemmer mot og 1 avholdende. 
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Vedtak:  

� Grunnpris for et kåra værlam: kr 1 900,-  
� Tillegg for hvert poeng over 145 i sum kåringspoeng: kr 15,- 
� Avlsrådet fastsetter ingen veiledende pris for kåralam basert på S-indeks. 

 
b) Avkomsgranska værer 
Vi forutsetter at værer under 115 i O-indeks slaktes. 
 
Vedtak:  
 

1) Den offisielle indeksen fra tredje indekskjøring i månedsskifte 
oktober/november legges til grunn for prisberegningen. 

 
2) Grunnpris for en avkomsgranska vær: kr 2 500,- 

 
3) Indekstillegg for hvert poeng over 115 i O-indeks: kr 150,- eller 

Indekstillegg for hvert poeng over 115 i S-indeks: kr 100,- 
 

4) Prisen for væren beregnes både som O-indeksvær og som S-indeksvær, og 
settes til den høyeste av de to. 

 
5) Nedskriving for alder grunnet forventa gjenstående brukstid. Fratrekk på 

kr 1000 per år væren er over 3 år. Ikke nedskriving til under grunnpris. 
 

c) Seminværene 
Værer som tas inn til semin godtgjøres som avkomsgranska værer, men får også et 
seminværtillegg for veterinærkostnader til blodprøvetaking og helseattest, samt 
for ”bryderi og heft” i forbindelse med inntaket.  
 
Vedtak:  

� Seminværtillegg: kr 1 500,- 
 

43/06 Årets seminværer 
Bjørn og Thor har tatt ut seminværene i samsvar med fullmakt fra Avlsrådet og NSG 
Semin. Kriteriet har først og fremst vært O-indeks. Noen i de nederste skiktet er 
kuttet på grunn av lave delindekser. Det er satt begrensninger i antall sønner per far. 
Årets seminværer fordeler seg om følger: 

 
� NKS, 44 værer totalt 

13 på stasjon fra i fjor, 31 nye i år 
� SPÆL, 14 værer totalt 

5 på stasjon fra i fjor, 9 nye i år. 
� SJEVIOT, 2 værer totalt 

0 på stasjon fra i fjor, 2 nye i år 
� PELSSAU, 2 værer totalt 

1 på stasjon fra i fjor, 1 ny i år 
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Vedtak:  
Uttaket tas til etterretning. Det tas en prinsipiell diskusjon om kriteriet for uttak før 
neste seminværuttak. 
 

44/06 Neste møte i Avlsrådet 
 

Vedtak: 
Nytt telefonmøte mandag 18. september 8:00-10:00 

45/06 Eventuelt 
a) Dommerinstruks 
Det ble lagt fram et forslagt til dommerinstruks. 
 
Vedtak: 
Dommerinstruksen ble godkjent med endring til krav om at dekkull hos spæl 
minst skal være 15 cm (jf sak 38/06). Ullstasjonene på Voss og i Førde har ikke 
utstyr til å undersøke marg og finhet. Finhet kan bli subjektivt bedømt men skål 
må anskaffes av ullstasjonene dersom det er kåringssjå der det ikke er brukt skål. 
Vi anmoder kåringsdommerne om at skål skal brukes, men vi kan ikke pålegge 
dem dette. 
 
b) Arbeidsfordeling 
Avlsrådet ønsker at det skal informeres bedre om fordeling av ansvarsområdene 
mellom Avlssjef/avlskonsulent/region. 


