
 

Møte i Avlsrådet for sau 
Tid: 24. august 2005, kl 09:30-13:00 

Sted: Telefonmøte 

Tilstede: Medlemmer 
Bjørn Høyland - leder 
Øivind Gurandsrud 
Per Liahagen 
Rolf Aass 
Tormod Åndnøy 

 
Observatører: 

Siv Heia Uldal 
Lars Erik Wallin 
Thor Blichfeldt 

 
Team Semin og NSG Semin har tatt konsekvensen av den nye sammensetningen av 
avlsrådet, og har trukket sine medlemmer. 

Referent: Thor Blichfeldt 

 
Sakliste: 
 
30/05 Godkjenning av innkalling og sakliste 
31/05 Godkjenning av referatet fra avlsrådsmøtet 14. juni 2005 
32/05 Orienteringssaker 

a) Augustindeksene 
b) PC-kåringsprogrammet 
c) Avtale med Seminringen Hordaland 
d) Kåringen av seminværene på Staur 
e) Åpen dag på Staur lørdag 27. august 

33/05 Forsøk med stereolupe for vurdering av ull 
34/05 Godkjenning av ny miniring under ring 127 
35/05 Egen rasekode for farga spælsau 
36/05 Pelssaunemnda 

a) Referat fra nemndas arbeid 
b) Referat fra nemndas arbeid 

37/05 Langtidslageret av sæd framover 
38/05 Årets seminværer 
39/05 Islandsspælsau 
40/05 Nyorganiseringen av avlsarbeidet på sau 
41/05 Eventuelt 

a) Merino fra en privatperson inn på seminstasjon 
b) Beiteregistreringer i Sauekontrollen 

42/05 Fastsetting av neste møte 
 

Referat 
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30/05 Godkjenning av innkalling og sakliste 
To saker ble meldt for ”Eventuelt” 

• Merino fra en privatperson på Staur? (Thor) 
• Beiteregistrering i Sauekontrollen (Tormod) 

 
Vedtak: 

Innkalling og sakliste ble godkjent 
 

31/05 Godkjenning av referatet fra avlsrådsmøtet 14. juni 2005 
Saksbehandler: Siv Heia Uldal 
 
Dokumenter til saken: Utkast til referat (vedlegget: Sak 30-05 Avlsrådsmøte 140605 Referat). 
 
Vedtak: 

Referatet fra avlsrådsmøtet 14. juni 2005 godkjennes 
 

32/05 Orienteringssaker 

a) Augustindeksene 
Siv orienterte om indekskjøringene i sommer. 
 
Vedtak:  

Orienteringen tas til etterretning. 
 

b) PC-kåringsprogrammet 
Saksbehandler: Siv Heia Uldal. 
 
Viktige endringer i årets program: 

• Helseopplysninger er med på innmeldingsskjema og kåringsskjema 
• Man kan legge inn kåringssted og således få ut kåringsstatistikker direkte fra programmet 
• Flere ”vrakingsårsaker” 

o Løse bøger 
o Marg og dyrehår 

 
Det vil i år være obligatorisk å bruke PC-programmet. Administrasjonen vil ikke motta papirer for 
punching. 
 
Vedtak:  

Orienteringen tas til etterretning. 
 

c) Avtale med Seminringen Hordaland 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Det er nå inngått avtale mellom Seminringen Hordaland, NSG Semin og Avlsrådet for sau om 
semingransking av ca 10 NKS-værer. Hovedtrekkene i avtalen er: 

• Seminringen overdrar prøveværene kostnadsfritt til NSG Semin. 
• Seminringen betaler en godtgjørelser på 9.500 kr per prøvevær til NSG Semin for arbeidet 

med å produsere prøveværsæden.  
• Seminringen krever inn penger for prøveværsæden, slik at prisen per dose fra NSG 

Semin er kr 0,-. Ekspedisjonsgebyr og frakt kommer i tillegg. 
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• Avlsrådet betaler kr 6.000,- i tilskott per innsatt prøvevær. 
• Prøveværer som får så høy indeks at de tas inn i semin, kjøpes av NSG Semin til pris 

fastsatt av Avlsrådet. 
 
Vedtak:   

Orienteringen tas til etterretning. Avlsrådet ønsker å få tilsendt hele avtalen.  
Tilskottet fra Avlsrådet til Seminringen for 2006 tas opp som sak tidlig i 2006. 

 

d) Kåringen av seminværene på Staur  
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
NSG Semin har tidligere brukt store ressurser på kontroll/vurdering av værer til semin. Årets værer ble 
inspisert av Olav Tiller og Siv Heia Uldal i vinter, før de ble tatt inn. Styret vedtok derfor å forenkle 
årets kåring på Staur. Den er nå gjennomført av Bjørn Høyland, Lars Erik Wallin og Sissel Berntsen 
som er tilfreds med opplegget. 
 
Et tilsvarende opplegg vil bli brukt på Særheim og Blindheim. 
 
Vedtak:  

Orienteringen tas til etterretning. Ordet ”kåring” skal ikke brukes på denne aktiviteten. ”Mønstring” 
er et bedre ord. 

 

e) Åpen dag på Staur lørdag 27. august 
NSG Semin skal ha åpen dag på Staur lørdag 27. august. Programmet blir visning av værene, 
fagforedrag om brunstsynkronisering, brunsttesting, inseminasjonstidspunkt, sædbehandling og 
orientering om årets sesong. 
 
Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. 
 

33/05 Forsøk med stereolupe for vurdering av ull 
Saksbehandler: Siv Heia Uldal 
 
Siden 2004 har det vært et krav om at man skal bruke benzylalkohol på kåring for å sjekke om det 
finnes marg og dyrehår i ullfellen. Vi vet at det er mange som ikke gjennomfører dette. Vi vet også at 
det er fylker som har brukt stereolupe i stedet for alkohol. Det er derfor ønskelig med et forsøk som 
viser sammenheng mellom det man finner i en slik lupe, og det man finner ved å bruke alkohol. Begge 
metoder skal sammenholdes med ”fasiten” som vil være analysen som gjennomføres på ull-
laboratoriet. 
 
Tanken er at man skal samle inn prøver på årets kåringssjå, og analysere dem på ull-laboratoriet etter 
kåringen i høst. Hvit ull vil utgjøre hovedtyngden av prøvene, men farga ull blir også representert. Våt 
ull vil også bli bedømt. 
 
Vedtak: 

Avlsrådet for sau ser positivt på at det blir gjort forsøk med stereolupe for ullvurdering. NSG 
v/ullansvarlig skal ha ansvaret for forsøket som utføres i samarbeid med ull-laboratoriet ved 
UMB. Forsøksopplegg inklusive kostnadsoverslag legges fram for avlssjefen i NSG for 
godkjenning i god tid før oppstart. Avlsrådet informeres om forsøksopplegget som vil bli 
gjennomført. 
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34/05 Godkjenning av ny miniring under ring 127 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Ring 127 søker Avlsutvalget i Rogaland om å starte en ny miniring, gruppe 3. Avlsutvalget i Rogaland 
anbefaler søknaden overfor Avlsrådet. 
 
Avlsrådet har startet å stille seg positiv til ”miniringer” og dermed dispensere fra kravet i ”Regler for 
væreringer” om 600 søyer og 12 prøveværer. Dette bør vel følges opp inntil det foreligger en ny 
grundig vurdering av hva som bør være minste ringstørrelse. Kravet til miniring har vært minst 3 
besetninger, minst 300 søyer og minst 3 prøveværer. Samtidig settes det et krav til minst 20% semin 
for å skape genetiske bånd til de besetninger utenom miniringen. 
 
Vedtak: 

� Avlsrådet godkjenner oppstart av ”miniring 3” i ring 127 under følgende forutsetninger:  
� Miniringen må også godkjennes av Mattilsynet 
� Miniringen må bestå av minst 3 besetninger med minst 300 søyer av samme rase.  
� Det må hvert år settes inn minst 3 prøveværer som brukes mest mulig jevnt og tilfeldig i 

de deltakende besetningene.  
� Alle besetningene i miniringen må inseminere minst 20% av søyene. 
� Kravet til miniringen kan endres allerede fra neste år av. 

 
� Avlssjefen får fullmakt til å godkjenne ytterligere søknader om godkjenning av miniringer ut 

2005 under samme vilkår som den foreliggende godkjenningen. Det er en forutsetning av 
søknaden er anbefalt av Ringen og Avlsutvalget i fylket. 
 

� Avlsavdelingen bes om å prioritere oppgaven med å beregne avlseffektiviteten i miniringer og 
legge fram en faglig anbefaling mht til minste størrelse og andre krav til besetninger som 
gransker prøveværer i fellesskap. 

 

35/05 Egen rasekode for farga spælsau 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
De fleste med spælsau ønsker kvite dyr, noen sverger til fargede, mens andre igjen er indifferente. 
 
Fargegenetikken på sau sier at hvit er dominant i forhold til farga (sort og brun). Fargede dyr er alltid 
homozygote, men kvite dyr kan være heterozygote eller homozygote kvite. 
 
På seminstasjonen skiller vi ut farga spælsau fra den kvite når vi presenterer værene i katalogen. Det 
er et ønske om å skille ut farga spæl også i Sauekontrollen. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å 
innføre en egen rasekode for de fargede dyra framfor å innføre et eget felt for farge i tillegg. 
 
Egen fargekode i Sauekontrollen betyr ikke at vi anser farga spæl for å være en egen rase. Farga 
og kvit spæl skal fortsatt granskes sammen. 
 
Ut fra dette vil en krysning mellom 2 fargede spælsauer alltid gi farga avkom, mens krysning mellom 2 
hvite kan gi både hvit og farga spæl. 
 
Rasekoden skal så langt råd er, avspeile genotypen på dyret, ikke bare fenotypen. 
 
I Sauekontrollen blir det 2 rasekoder for spælsau: 

• Spælsau (den gamle koden) 
• Farga spælsau (ny kode) 

 
Per Liahagen reiste spørsmål om vi skal stille krav til at det bare er kvite dyr som godkjennes som 
avlsdyr i væreringene. Dette ble ikke grundig diskutert. 
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Vedtak: 
Avlsrådet ber Sauekontrollen opprette en egen rasekode for Farga spælsau. Rasekoden skal 
reflektere dyrets genotype, slik at både fargede dyr og dyr som er krysning mellom kvite og 
farga dyr skal ha denne koden.  
 
All farga spælsau i Sauekontrollen bør være kodet om innen utgangen av 2007. Dyr som har 
rasekode Spælsau (kvite dyr) kodes om til Farga spælsau hvis det viser seg til at de gir 
fargede avkom. 
 
Begge rasekodene for spælsau inngår i samme indekspulje og får beregnet sammenlignbare 
indekser. 
 

36/05 Pelssaunemnda 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Siv Heia Uldal 
 

a) Referat fra nemndas arbeid 
Styret i NSG oppnevnte i sitt møte den 23.-24.05.05 Pelssaunemnda med følgende medlemmer: 

• Leif Arne Nordheim (leder) 
• Atle Arnesen 
• Knut Sveinung Kleppa 

 
Siv Heia Uldal er sekretær for nemnda. 
 
Avlsrådet fikk i oppdrag å utforme mandat for gruppa. 
 
Vedtak om mandat for Pelssaunemnda: 

Pelssaunemnda skal gi Avlsrådet for sau og styret i NSG faglige råd når det gjelder forhold 
som er spesielle for drift med pelssau, med hovedvekt på avl, marked og økonomi. 
 
Det skal lages årlige planer og budsjett for nemndas arbeid som skal godkjennes av styret. 
 
Nemnda skal ha 3 medlemmer som oppnevnes av styret. 
 

b) Referat fra nemndas arbeid 
Referat fra arbeidet så langt (Siv) 

• Pelssaunemnda går inn for å bruke kun lagersæd som tilførsel av ”nytt blod” høsten 
2005 

• Et samarbeid med Sverige/import av sæd må komme i gang. 
• Ønsker å ta opp saken vedrørende tilskudd for farga ull og skinn, kontra hvitt 
• Endring i de norske kåringsreglene. Gjøre dem mer like de svenske 
• Ønsker at man skal se nærmere på tilslagsprosent, hva semin og pelssau gjelder 
• Det er ønskelig å se nærmere på muligheter for å kjøre indekser felles med Sverige 

(på pelssau/Gotlandsfår) 
 
Vedtak: 

Orienteringen tas til etterretning. Nemnda bes om å gi Avlsrådet en vurdering av framtidig 
avlsarbeid på pelssau, herunder drift av pelssauring, innen 15. januar 2006. 
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37/05 Langtidslageret av sæd framover 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
NSG Semin har startet å rydde i sædlageret i forbindelse med eksport av inntil 15.000 sæddoser av 
gammel stråtype (minitüb) til Albania. 
 
I den forbindelse har vi bestemt oss for å gruppere værene i 3 grupper: 

• Standard langtidslager:  48 doser 
• Stort langtidslager:  96 doser 
• Maksimalt langtidslager: alt som er på lager 

 
Fordelingen på de 3 gruppene er gjort av Signe Dahl i samråd med Bjørn Høyland og Olav Tiller. 
 
Vi har gjort samme øvelse med sjeviotsæd på minitüb-strå etter å ha samrådd oss med lederne i 
sjeviotringene. 
 
Vi vil seinere foreta samme opprydding på spælsauen. 
 
Pelssauen og de andre mindre rasene får beholde lageret slik det nå er, med 96 på langtidslager og 
resten på produksjonslager. 
 
Minitüb-strå ble brukt fram til og med 2001, og i 2002 gikk vi over til ministrå. Vi rydder foreløpig ikke i 
ministråene, da vi vil se an hva som kan selges på det norske markedet. 
 
Diskusjonen i Avlsrådet konkluderte med at langtidslageret av den enkelte væren bør vurderes etter at 
oktoberindeksen foreligger. I arbeidet med i årets ryddingen som foretas av Geno, har det vist seg 
hensiktsmessig å foreta denne før årets sesong starter i midten av oktober. Sekretæren har derfor 
tillatt seg å skrive inn i vedtaket at vurderingen av størrelsen av langtidslageret skal foretas hvert år 
etter at augustindeksen foreligger. 
 
Vedtak: 

Ved seminsesongens slutt er det ønskelig at det foreligger minst 96 doser frossen sæd av 
hver vær som har sin første sesong på seminstasjonen. Dette gjelder også værer på Særheim 
og Blindheim. Etter at augustindeksen foreligger neste år, vil Avlsrådet vurdere om 
langtidslageret skal være 96 doser, om det kan reduseres til 48 doser, eller om det skal 
bygges opp til et større lager. 
 
Langtidslageret fordeles på 2 sæddunker som ikke lagres på samme sted. 
 

38/05 Årets seminværer 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Dokument til saken: Regneark med alle værene på stasjonene per 23.08.05. 
 
Regnearket gir en fin oversikt over de værene som nå står på stasjonen. 
 
På Særheim har vi i år 2 værer på 130 i O-indeks, og 1 på 126. Værene får sin 2. sesong på Særheim 
i år. Vi skulle vi gjerne hatt mulighet for å kunne sende sæd av dem både som frossen og fersk til hele 
landet. 
 
Følgende alternativer er vurdert: 

• Etablering av frysing av sæd på Særheim (investering 500.000 - 600.000 kr) 
Seminsjefen sier nei til dette alternativet. 

• Sende sæd fra Særheim til Staur for frysing. Dette vil gi et godt bidrag til distribusjon til 
ringene, men vil ikke dekke etterspørselen. 
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• Flytte værene fra Særheim til Staur. Dette bryter med vår politikk om ikke å ta inn værer fra 
samme fylke til 2 stasjoner. For å redusere sjansen for at Staur settes i fare smittemessig, kan 
vi isolere de 3 værene fra resten av seminværene på Staur. 

 
Vedtak: 

Avlsrådet ønsker ikke at den etablerte praksisen med at et fylke bare leverer til en 
seminstasjon, brytes i dette tilfellet. Flytting av dyra til Staur er derfor ikke aktuelt. 
 
NSG Semin oppfordres til å sende sæd av de 3 beste Særheimværene til Store Ree for 
frysing før fersksædproduksjonen på Særheim starter. I fersksædsesongen bør det sendes 
sæd fra disse 3 værene til hele landet. Etter at fersksædsesongen er over, bør det fryses et 
langtidslager på minst 96 doser. 
 

39/05 Islandsspælsau 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Saken var oppe i forrige avlsrådsmøte som sak 23/05.  
 
Samarbeidsprosjektet med Kvinesdal spælseminring 
Konklusjonen i forrige møte var at Avlsrådet ønsket å avslutte prosjektet. Avlssjefen skulle se på 
avtalen og komme med en tilrådning om prosjektet og disponering av de resterende embryoene. 
 
Avtalen mellom Kvinesdal spælseminring og NSG ble inngått 11.04.02. Her er et utdrag fra avtalen: 

• Tiltaksfondet for småfe og fjørfe med mer, SND og Kvinesdal kommune bevilget 350.000,- kr. 
NSG skal dekke eventuelle kostnader ut over dette. 

• Kvinesdal spælseminring eier saulam og værlam som blir født etter importen, men de beste 
værlamma stilles til disposisjon for Landsrådet (Avlsrådet). Avlsrådet har rett til å kjøpe 6-8 av 
de beste lamma for bruk i semin.  

• Sæd fra værer i semin skal distribueres til interesserte avlsbesetninger i hele landet. 
• Kvinesdal spælseminring forvalter avkom etter importen som ikke går inn i semin. Rene 

værlam av islandsspæl skal ikke selges ut av ringen. 
• Kvinesdal spælseminring skal holde en stamme på ca 20 reine mordyr de første 3 årene, fram 

til 1. oktober 2005. 
• Avlsrådet har disposisjonsrett over embryo fra Island som ligger lagret hos Geno. 

 
Utprøvingen av Islandsspælen er summert opp av Jostein Røyseland i Sau og Geit nr 3/2005, side 20-
21. Beregningene er gjort av Inger Anne Boman. Jeg viser til denne artikkelen for detaljer om 
resultatene.  
 
Utprøvingen har ikke vært tilfredsstillende planlagt og gjennomført, slik at vi ikke kan trekke sikre 
konklusjoner. Røyseland konkluderer med at Islandsspælen gir økt kjøttfylde og samme ullkvalitet. Det 
gjenstår å skrive en sluttrapport fra prosjektet. 
 
Vedtak: 

1. Fire-fem av de beste værlamma av rein Islandsspælsau fra ringen i Kvinesdal settes inn i 
semin på Særheim. Dyra kjøpes av Avlsrådet, og det inngås avtale med NSG Semin om 
sædproduksjon fra disse dyra etter samme lest som avtalen med Seminringen Hordaland. 

2. Avlsavdelingen gjør avtale med spælringer som sokner til Særheim for å sikre at værene 
blir granska. 

3. Sammenlikningen mellom islandsspælsdyrene og norsk spælsau skal gjøres på en 
vitenskaplig holdbar måte, og slik at de importerte dyra ikke straffes fordi de mangler 
informasjon om forfedres prestasjoner. 

4. Sæd fra årets prøveværer og fra Islandsværen som står på Særheim fra før, skal være 
tilgjengelig for alle som bestiller sæd. 

5. Etter at Avlsrådet har tatt ut værlammene som skal til semin, frigir NSG Islandsdyra i 
Kvinesdal til fri disponering etter ringens eget ønske. 

6. Mattilsynet har godkjent overføring av en vær fra Kvinesdal til Telemark Spelverlag under 
forutsetning av at NSG også godkjenner overføringen. NSG stiller seg ikke i vegen for at 
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denne overføringen blir gjennomført etter at Avlsrådet har tatt ut de dyra de trenger til 
semin. 

7. Disponeringen av de resterende 50 embryoene som er NSGs eiendom, avgjøres etter at 
granskingsresultatet for årets prøveværer foreligger. 

 

40/05 Nyorganiseringen av avlsarbeidet på sau 
Saksbehandler: Thor Blichfeldt 
 
Dokumenter til saken: 

• Notat om nyorganiseringen(Sak 40-05 Organisering av saueavlen 230805) 
• Modell for organisering av avlsarbeidet vedtatt av Landsmøtet i NSG 

 
Vedtak: 
 

A) Organisering av avlsarbeidet 
 
1. Væreringen 

Besetningene som deltar i avlsarbeidet organiseres i væreringer som før. Væreringene er 
egne økonomiske enheter med eget organisasjonsnummer. Ringene mottar tilskudd fra NSG 
for å drive avlsarbeidet. Ringene eier alle værene som til enhver tid disponeres av den 
aktuelle ring. 
 
Væreringenes hovedoppgave er skape størst mulig avlsmessig framgang gjennom å realisere 
den enhver tid gjeldene avlsplan vedtatt av Styret i NSG, og å gjennomføre arbeidet i samsvar 
med vedtak i Avlsrådet for sau. 
 

2. Avlsutvalget i fylket 
I hvert fylke skal det være et Avlsutvalget for sau. Avlsutvalget er faglig og økonomisk en del 
av Regionen fylket tilhører. 
  
Avlsutvalget som består av alle eller et utvalg av lederne i væreringene i fylket og eventuelt 
andre parter det er naturlig å samarbeide med. Fylkeslaget i NSG oppnevner hvert år, så snart 
årsmøtene i væreringene i fylket er avholdt og seinest 1. april, og medlemmene i Avlsutvalget 
samt utpeker lederen av Avlsutvalget. Regionkonsulenten er sekretær for Avlsutvalget. 
 
Avlsutvalget i fylket sin primære oppgave er å bidra til spredning av den avlsmessige 
framgangen gjennom å: 

• organisere kåring av værlam i fylket 
• arbeide for at det blir et system for omsetning av kåra værlam i fylket 
• stå for omsetning av avlsværer som ikke skal brukes i en av ringene i regionen 
• sørge for at tiltak som blir vedtatt av Avlsrådet for sau og Regionutvalget for sauavl 

blir gjennomført i eget fylke 
 

3. Regionutvalget for sauavl 
Fylkene samles i 4 avlsregioner som betegnes: 

• Region sauavl Nord-Norge  
(Finnmark, Troms og Nordland) 

• Region sauavl Midt-Norge  
(Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) 

• Region sauavl Vest-Norge  
(Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder) 

• Region sauavl Øst-Norge  
(Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus, Østfold, Hedmark, Oppland) 
 

Regionene er ikke selvstendige juridiske/økonomiske enheter, men har egne budsjetter og 
regnskap som avdelinger i NSG. 
 
Regionen ledes av et Regionutvalg for sauavl som består av: 
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• Lederne av Avlsutvalgene i fylkene som inngår i regionen  
• En representant fra Gilde Norsk Kjøtt 
• En representant fra Kjøttbransjens Landsforbund. 

 
Lederen i Regionutvalget for sauavl velges av utvalgets medlemmer blant lederne i 
Avlsutvalgene for ett år av gangen Oppnevning av medlemmer og valg av leder gjøres snarest 
mulig etter at Avlsutvalgene i fylkene har utpekt sine ledere, seinest 1. mai. 
 
Regionkonsulenten er sekretær for utvalget. 
 
Regionutvalgene gis følgende betegnelser: 

• Regionutvalget for sauavl i Nord-Norge  
• Regionutvalget for sauavl i Midt-Norge  
• Regionutvalget for sauavl i Vest-Norge  
• Regionutvalget for sauavl i Øst-Norge  
• Avlsregionene etableres innen utgangen av oktober 2005. 

 
 
Regionutvalget for sauavl sine primære oppgaver er å bidra til størst mulig avlsmessig 
framgangen gjennom å: 

• sørge for at tiltak som blir vedtatt av Avlsrådet for sau blir gjennomført i egen 
region  

• bistå væreringene i arbeidet med å realisere avlsopplegget og skape størst mulig 
avlsmessig framgang 

• disponere eliteværene i egen region for bruk i ringene og for salg til 
bruksbesetninger 

 
4. Avlsrådet for sau 

Avlsrådet for sau består av  
• en representant oppnevnt av styret i NSG som også er leder i Avlsrådet 
• de 4 lederne i regionutvalgene 
• en representant fra Gilde Norsk Kjøtt 
• En representant fra Kjøttbransjens Landsforbund 
• En representant for Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB. 

 
Avlsrådet skal være operativt med medlemmer i samsvar med den vedtatte nyorganisering 
innen utgangen av november 2005. 
 

5) Regionkonsulent for sauavl 
Hver region skal ha en regionkonsulent for sauavl. Regionkonsulentene skal være direkte 
underlagt avlssjefen i NSG. Regionkonsulentene er sekretær for regionutvalget og 
avlsutvalgene i sin region.  
 
Tidspunkt for ansettelse, eventuelt avtale om innleie av regionkonsulenter, fastsetting av 
stillingsstørrelser og stillingsinstruks avklares i forbindelse med budsjettprosessen for 2006. 
Avlssjefen sørger uansett for at Regionutvalgene får administrativ bistand fra det tidspunkt 
utvalgene trer i funksjon. 

 
B) Økonomien i ringen og fylket 

 
• Avlsutvalget i fylkene skal innen 01.05.06 skaffe en oversikt over økonomien i alle 

væreringene i fylket per 31.12.05 og oversende denne til Avlsrådet for sau. Fylkeslagets 
økonomiske status knyttet til avlsarbeidet på sau skal også rapporteres inn. 
 

• Seinest 1. januar 2008 skal det være væreringen som eier alle værene som brukes i 
avlsarbeidet i ringen. Midler i fylkeslaget som stammer fra tilskott for til granska værer og 
fra salg av indeksværer, skal tilbakeføres til ringene i fylket. 
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41/05 Eventuelt 

a) Merino fra en privatperson inn på seminstasjon 
 

b) Beiteregistreringer i Sauekontrollen 
 
Sakene ble ikke tatt opp pga tidsnød. 
 

42/05 Fastsetting av neste møte 
Saken ble ikke tatt opp pga tidsnød. 


