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Sak 66/04  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak 
Avlsrådet for sau godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 

Sak 67/04 Godkjenning av referater fra møter 23. august, 09. 
september og 05. oktober 

 
   Vedtak 

Avlsrådet for sau godkjenner referatene, men det ble nevnt at en 
formulering som i sak 38/04 ikke er ønskelig. Det bør ikke stå ”med 
ubetydelige endringer” uten å beskrive hvilke endringer som har blitt 
gjort. 

 
 

Sak 68/04 Endring av vedtak i sak 61/04. Helseregistreringer 
fra og med 2005 

 
   Vedtak 

Avlsrådet for sau vedtar at obligatorisk helseregistrering for sau, som 
innføres fra og med 2005, ikke bare skal gjelde ringbuskaper, men også 
produsenter som er med i væreholdslag. Det regnes som viktig å få inn 
helseregistrering på værer brukt i ring, også etter at de har blitt solgt til 
væreholdslag. 

 
 
Sak 69/04  Oppsummering av seminsesongen 2004 
    
   Oppsummering 

• Det har vært svikt i salg av frossen sæd. Pr. 15. desember 2004 
er bestillingen av frossen sæd mer enn 10.000 doser lavere enn 
året før. (21.887 doser pr. 15. desember 2004, mot 33.000 doser 
i 2003) 

• Det har vært en økning i salg av fersk sæd. (3620 doser på 15. 
desember 2004, mot 2543 doser i hele 2003). 

• Av fersk sæd dosene blir ca. halvparten kassert fordi man ikke 
får inn bestilling på disse dosene. (7111 doser produsert pr. 15. 
desember 2004, mot 3620 doser levert). 

• Av 20 av værene som står på Staur har det ikke blitt solgt doser i 
det hele tatt 

• De værene som selger best er Bratthus, Sakarias og Ram. 
 
Kommentarer 
• Svinn på fersk sæd bør legges inn i prisen på de fersk sæd 

dosene som blir levert. 
• Det må bli mer styrt bruk av værene. 

I kjølvannet av den siste kommentaren ble det en diskusjon 
rundt temaet styrt bruk av værer. Det ble til slutt satt ned en 
gruppe som skal jobbe videre med denne saken. 
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Sak 70/04  Tilskudd til væreringer 
 

Vedtak  
Leder i Avlsrådet for sau, sammen med rådgiver i saueavl, bestemmer 
størrelsen på beløpet. 

 
 
Sak 71/04  Avlsstatuetten for værer 
 

a) Gjennomgang av regelverk 
 
Vedtak 

   Regelverket for tildeling av avlsstatuetten for værer blir ikke endret 
 

b) Hvem får statuetten for 2004? 
 
Vedtak 
Det er den 3,5 år gamle væren med best uskalert O-indeks (målt etter 
oktoberindeksen) som får avlsstatuetten. 
Avlsrådet for sau anbefaler derfor Styret å tildele NKS 200126549 
Braute avlstatuetten. Oppdretter er Harald Rødningen fra Nesbyen i 
Buskerud. 
  
 

 
c) Premiering av hver vær innen hver rase det drives 

avlsarbeid på 
 

Vedtak  
Avlsrådet for sau ønsker at det skal være en form for markering av den 
beste væren innen hver rase det drives avlsarbeid på, mens 
avlsstatuetten fremdeles tildeles den beste 3,5 år gamle væren, uansett 
rase. 
Markeringen av den beste væren innen hver rase, bortsett fra tildelingen 
av avlsstatuetten skal gjøres lokalt i fylket. 
Rådgiver i saueavl skal på neste møte i Avlsrådet for sau legge fram 
forslag til markering av den beste væren innen hver rase det drives 
avlsarbeid på. 

 
 
Sak 72/04  Ringanalysen 
 
   Vedtak 

Administrasjonen skal over nyttår vurdere om man har nok mannskap 
til å gjennomføre en ringanalyse. En forenklet ringanalyse kan være 
aktuelt. Det er lite aktuelt å leie inn personer utenfra til å ta seg av 
ringanalysen. 
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Sak 73/04  Møteplan 2005 (Avlsrådet for sau) 
 
   Vedtak 
   11. februar 2005 (før lammekongressen) 
   15. mars 2005 (før Landsmøtet) 
   13.-14. juni 2005 (+ møte i Fagforum) 
   23. august 2005 
   26. oktober 2005 
   13. desember 2005 
 
 

Sak 74/04  Praktiske ting i forbindelse med nyorganiseringen 
   av saueavlen 
 

Oppsummering 
• Trolig lite nytt på Landsmøtet 

 
Viktig: 
• Regioner 
• Overbygging med Avlssjef + fagområder (sau og geit) 
• Må ha på plass hovedprinsippene, ikke detaljene. 
• Ønsker ikke å binde opp personer som kommer i vedtak som 

allerede er gjort. 
• Kommer inn i budsjettet for 2006 
• Hva man vil og hvorfor er spørsmål som må besvares på 

Landsmøtet. 
 
 

Sak 75/04  Obligatorisk lammeparing ved deltakelse i 
   gransking 
 
   Vedtak 

Det skal tas opp i forbindelse med omorganiseringen. Det kan være 
aktuelt å dele ut tilskudd for tidligere M-indeks. Da må man pare lam 
for å få det. Eller er det bestemt at man skal ha ute følere for hva folk 
gjør, og hva de mener om obligatorisk lammeparing. 

 
 

Sak 76/04  Kutte/redusere vektavvik ved kåring 
 
   Vedtak 

Rådgiver i saueavl skal finne fram slaktevekter for de siste 20 årene. I 
tillegg til slaktetidspunkt de siste 20 år. 
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Sak 77/04  Nye indekser på alle eller flere årganger  
   avkomsgranska værer 
 

Vedtak 
Avlsrådet for sau vedtar at fra og med 2005 skal alle avkomsgranska 
værer få offentliggjort ny indeks to ganger i året. Indeksene vil bli 
offentliggjort via værebasen på internett. Alle avkomsgranska værer 
yngre enn 4,5 år, og med minst 10 nye høstvekter får som før ny indeks 
offentliggjort også i indekslistene. 
 

 
 

Sak 78/04  Dispensasjon for å få kåra dyr fra mindre raser 
 
 Vedtak 

De ulike raselagene bes utarbeide regler for kåring av værelam for sine 
respektive raser. Reglene må opp til godkjenning i Avlsrådet for sau.  
Dommere på kåringssjå skal være ha kjennskap til kåringsreglene for 
alle raser som er representert på kåringssjået. 

   Dette gjelder dem som vil være med å kåre dyr i regi av NSG. 
 
 

Sak 79/04  Omregistrere dyr til NKS 
 
 Vedtak 

Avlsrådet for sau ønsker at Sauekontrollen, sammen med rådgiverne i 
Sauekontrollen, skal kode om alle dyr i som er med NKS – væreringer 
eller væreholdslag, av foreslåtte raser, (rase 01, 02, 05, 07, 11, og 13) til 
rase 10 (NKS) så fort det lar seg gjøre på nyåret. 
 

 

Sak 80/04  Orienteringssaker 
 

a) 45% eliteparing i ring 177 
 

Værering 177 (Pelssau) søkte om å få lov til å øke eliteprosenten til 
45% for på denne måten få flere paringer pr. elitevær. Ringen fikk 
dispensasjon i et år, saken blir dermed tatt opp igjen før neste sesong. 
Tormod Ådnøy kommenterte at dette burde ha til hensikt å skaffe 
eliteværene på et tidligere tidspunkt. Denne kommentaren ble brakt 
videre til leder i ringen. 
   

b) Værebasen prioritert framfor ringanalysen 
I forbindelse med innsending av seminrapporter via værebasen var det 
viktig at værebasen var så oppdatert som mulig. Derfor ble det bestemt 
at Inger-Johanne og Inger Anne skal prioritere værebasen framfor 
ringanalysen. 
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c) To risbiter til gransking i ring 222, og tre i ring 230 
 

Værering 222 har søkt om å få granske to risbiter høsten 2004, mens 
ring 230 har søkt om å få granske tre risbiter. Begge ringene har lagt 
nede grunnet sykdom, derfor har de ikke hatt mulighet for å granske 
disse værene tidligere. De tre risbitene i ring 230 var i tillegg etter 
islandsspælsau. Begge søknadene ble godkjent. 
 

d) Møter som har vært 
Rådgiver i saueavl informerte om to møter som har vært. Det ene var 
møte med Sauekontrollen, det andre var et møte som ble arrangert i 
samarbeid med Genressursutvalget for husdyr, og omhandlet småraser 
av sau og geit. Referater fra begge møter vil bli tilgjengelig. 

 
 

Sak 81/04  Egenerklæring – helse 
 
 Vedtak 

Avlsrådet for sau vedtar at kåringsbeviset fra og med høsten 2005 skal 
inneholde en egenerklæring - helse. Denne delen av kåringsbeviset må 
eieren av dyret fylle ut og underskrive ved salg av væren. Delen som 
omhandler helse skal stå nederst på kåringsbeviset. 

 
 

Sak 82/04  Registrering av beite/fôring i Sauekontrollen 
 

a) Hvordan kan det gjennomføres? 
 

Vedtak 
Inger Anne Boman, Inger-Johanne Holme, Bente Borgen og Siv Heia 
Uldal får Avlsrådets fullmakt til å ta seg av den saken. 

 
b) Bør registreringen testes ut i noen områder før 

registreringsmuligheten eventuelt gjøres tilgjengelig for 
alle? 

 
Vedtak 
Opplegget med registrering av beite/fôring skal testes ut i noen fylker i 
samme pulje før man eventuelt gjør en slik registrering obligatorisk. 
Saken tas opp til videre vurdering om et år.  
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Sak 83/04  Eventuelt 
 
   Det ble drøftet følgende punkt: 

• Få inn søyevekter i saukontrollen (Ådnøy) 
• Få med kontroll på væreholdslag (Inger Johanne) 
• Seneste dato for å få ut indekser (Inger-Johanne). Spørre ringer 

og avlsutvalg hva som er siste dato indeksene må være kjørt 
innen. 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


