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Sak 1.  
 
Saker til regionmøtet: Registrering av jur og spener – Hans Petter 
reagerte på at speneplassering ikke skulle registreres, mener det er like 
viktig som registrering av jurdybde.  
Værlam etter Aberfield – et ønske om at disse kan kåres, selv om det 
sies at det ikke skal gjøres. Disse kommer til å bli omsatt som livdyr 
uansett. 
Innrulla øyelokk – Hans Petter tok opp spørsmålet om hvordan dette 
nedarves og hvor stor arvbarhet det har. Dette med bakgrunn i at de har 
mye innrulla øyelokk etter 4 prøveværer i Vågå. Bør slike værer selges 
viss det er arvelig? 
Fenotypisk framgang og morsegenskaper - det ble sendt ut spørsmål til 
avdelingene i forkant av møtet.  
  

1. Søyas evne til å gå med 3 lam. 
  

 Mange synes at en for stor andel av søyene har problemer med å takle 3 lam på 
en god måte. Dette gir seg utslag i stor variasjon på tilveksten til lamma, 
(tripp-trapp-tresko) , to store og et lite , et stort og to små , 3 små ) mange 
kopplam , mye jurskader/mastitt , stor slitasje på søyene , og mange lam som 

tuller seg bort fra mora ved beiteslipp. 
  

Da dette er en viktig egenskap ønsker vi å få tilbakemelding på om dere synes vi 
har hatt framgang på denne egenskapen de siste 10 årene. 
  



Synes du flere søyer takler 3 lam på en god måte i dag enn for 10 år 
siden?                 ja?                   nei? 

     
  
2. Spiser sauene mer enn før? 
 

Synes du sauene spiser mere kraftfor i dag enn for 10 år 
siden?                                       ja?                    nei? 

  

Synes du sauene spiser mere grovfor i dag enn for 10 år 
siden?                                        ja?                     nei? 

  

 
Dårlig med tilbakemelding fra ringmedlemmene. Men noen mente at for 
spæl var fruktbarheten og mjølkeevnen blitt for dårlig. Når det gjelder 
NKS så mente flere at det var bra fremgang for kjøttfylde men dårlig for 
mjølkeevnen. Vi bør ha en sau som kan klare og gå med 3 lam. 
Generelt er det vanskelig å beregne hvor stor avlsfremgangen har vært 
de siste 10 årene. Faktorer som bedre kraftfor, mer fokus på bedre 
grovfor, plukkslakting, fostertelling har bidradd mye til at vi har fått bedre 
resultater på sauen vår. 
 
 
Sak 2.  
Dommersamling: det er et ønske og få til en dommersamling med 
vektlegging på de små rasene for hele regionen, noe Oppland i 
utgangspunktet har planlagt siden i høst.  
På årsmøtet i regionutvalget var det et ønske om å ha en felles samling 
for hele regionen, noe vi da vil bli med på. Men vårt forslag er at det 
holdes minst 2 kurs i regionen, men med samme instruktører. Når det 
gjelder pels så kan vi ha en felles samling i samarbeid med pelssaulaget. 
 
Sak 3. 
Oppsett av kåringsplan – Terje har satt opp et forslag til kåringsplan. 
Denne sendes ut til lokallaga og ringavdelingene. Viktig at vi unngår for 
mange kåringssjå samtidig med at vi skal arrangere NM i gjeterhund her 
i fylket til høsten. 
 
Sak 4. 
Saker til avlsrådsmøte: 
Kåring – forslag om å dele poengsettingen for kropp i to poeng, ett for 
bruksegenskaper og ett for kjøttfylde. Bruksegenskapene dømmes etter 
dagens poengskala fra 5 til 10. Mens kjøttfylde var det forslag på 2 



forskjellige, en skala som i dag for kropp og en skala som følger 
slakteklassene i Europ, altså fra 1 til 15.  
Oppland går inn for kun å dømme bruksegenskaper, da kjøttfylde inngår 
med egen delindeks i O-indeksen. 
Det er også et forslag om å slutte å dømme ullmengde, noe det er 
enighet i fra Oppland. 
 
Fødselsvekt – fødselsvekta har gradvis gått opp fra år til år, ca. 30 gram 
for NKS og 20 gram for spæl. Hva gjør vi fremover – holdes stabil, økes 
eller reduseres. 
Oppland mener vi bør prøve og holde fødselsvekta stabil eller en viss 
reduksjon.  
 
Vektlegging av delindeksene i O-indeksen – Oppland ønsker ikke noe 
økning igjen på fruktbarhet for NKS. For spæl kan det være et alternativ 
å gå ned på slakteklasse og litt opp på fruktbarhet.  
Når det gjelder vektlegging av ullkvalitet og ullmengde så bør det på 
spæl legges mest trykk på klasse. 
 
Krav til O-indeks ved innsett – bør gå ned igjen fra 120 på spæl. Dette 
for at ull tas med i beregning og for å få mer bredde i innsettet. 
 
Livdyrpriser – enighet om at det er greit og bruke samme livdyrprisene i 
høst som i 2014.    
 
 
 
 
Møtet hevet.        
    


