MØTE AVLSUTVALGET/RINGSTYRET I OPPLAND ØYER DEN 15/610

Tilstede: Tobias Stubrud, Hans Petter Vaberg, Kjell-Ivar Bergehagen og Terje Bakken (ref.)
Meldt forfall: Lars Olav Leirdal

5. Referatsaker:
- møtereferat fra styremøte den 1.mars. Møterreferatene bør legges inn under avl på
nettsiden til OSG. Referatet godkjent.
- godkjenning av ny ringavdeling i Valdres. Avdelingen har fått nr. 55 og består av 3
besetninger i Øye, 2 i Nor-Aurdal og 1 i Ø.Slidre.
- leder var med på årsmøtet til avd.48 Fåvang/Ringebu
6. Opptak av nytt medlem: Avdeling 46 søker om opptak av ett nytt medlem, Steinar
Volden, f.o.m kommende avlssesong.
Vedtak- Styret godkjenner opptak av nytt medlem under forutsetning mattilsynets
godkjenning. Besetningen har kjøpt inn en vær fra Øyer høsten 2009, i henhold til reglene for
værring og værholdslag, så har da besetningen 18 mnd`s karantene før den kan bli med i ring.
Styret godkjenner likevel at besetningen kan bli med fra kommende avlssesong, men under
forutsetning at det ikke blir tatt inn prøveværer fra besetningen og værene blir oppstallet
adskilt fra søyene, i tillegg ikke slippes inn i bingene.
Sekretær sendes søknad til mattilsynet.
7. Ny ringavdeling Valdres (avd. 55), hvem følger opp den og hvordan :
Hans Petter tar ansvaret for å følge opp den nye avdelingen. Det er et ønske fra avdelingen at
det avholdes ett møte i slutten av august for å planlegge avlssesongen.
8. Møterunde med Blichfeldt, vår tilstedeværelse: Det er planlagt 5 møter med avdelingene
i Oppland i august.
Tirsdag den 17/8 – avd.54 Sør-Aurdal, 55 Nord-Valdres og 58 Nordre Land
Onsdag den 18/8 – avd. 46 Fåberg og 57 Toten
Tirsdag den 24/8 – avd. 51 Sel, 52 Nord-Fron, 56 Vågå og 59 Lesja
Onsdag den 25/8 – avd. 42 Fron og 45 Fåvang
Torsdag den 26/8 – avd. 50 Sør-Fron, 48 Ringebu/Fåvang og 47 Øyer
Kommer nærmere tilbake med sted hvor møtene skal avholdes, det vil bli sendt ut innkalling
til alle medlemmene.
Når det gjelder styrets tilstedeværelse på møtene, så ser vi det som en fordel at det møter en
fra styret på alle møtene.
9. Høstens kåringer; oppsett, dommersamling, kurs rekruttering:
Sekretær har satt opp et forslag til kåringsdatoer som blir sendt ut til alle lokallag og
ringavdelinger. Det vil bli en dommersamling den 20/9, tid og sted er ennå ikke bestemt.
Avdelingene oppfordres til å komme med forslag til dommeraspiranter, slik at vi eventuelt
kan få avholdt et kurs. Kan være aktuelt og samarbeide med Hedmark viss dem har noen
aktulle kandidater.

10. Er det aktuelt med et møte med lederene i avdelingene og værholdslaga til høsten ?
Det er enighet om at det avholdes et møte den 2/11.
11. Tidsplan for forberedelse av vedtektsendringer: Forslag til vedtektendringer settes opp
og blir en høringssak til møtet den 2/11. Endelig forslag til vedteksendringer sendes ut
sammen med innkalling til årsmøtet.
12. Saker til avlsrådsmøtet og regionmøtet:
Regionmøtet- kan være hensiktsmessig å dele regionen i to. Oppland, Hedmark, Akershus og
Østfold i en region og Buskerud,Telemark, Vestfold og Aust-Agder i en region. Dette under
forusetning at det blir en representant fra region i avlsrådet.
Uttak av seminværer: alderen på væren er ikke noen pekepinn på sikkerheten på indeksen,
men størrelsen på avkomsgruppa. Værer med uoffisiell bør ikke tas inn til semin. Viktig at
NSG følger sitt eget regelverk (svarte flekker).
Oppgaver for regionkonsulenten: kan brukes mer sentralt i forhold til avlsarbeidet. Har
problemer med å se hva slags oppgaver regionkonsulenten kan ha ute i fylkene, da de fleste
fylkene i regionen er godt organiserte.
Avlsrådsmøtet –
Sak 5/2010- Nye søyeegenskaper i avlsmålet: holdbarhet på søyene må være en prioritert
oppgave fremover, da dette har en stor økonomisk betydning.
Sak 6/2010 - NKS:vektlegging av delindeksene i O-indeksen – styret er enig i avlssjefens
forslag dvs. en reduksjon på fruktbarhet fra 15 til 12, morsevne-vår en økning fra 8 til 11, opp
fra 9 til 11 på fett og ned fra 23 til 21 på slakteklasse.
-spælsau:vektlegging av delindeksene i O-indeksen – endring på fruktbarhet fra 5 til 8 og
morsevne-slakt fra 25 til 22. Dette er ingen dramatiske endringer, selv om fruktbarheten har
hatt en negativ utvikling de siste par åra, så hadde det kanskje vært lurt og avvente med noen
endringer til en hadde sett hvordan myostatingenet har påvirket fruktbarheten.
Sak 10/2010: Optimalisering av avlsopplegget – enige i det meste som administrasjonen
foreslår med unntak av seminandel ved gransking i en/to flokker. Her må det brukes en
prosent i stedet for et minimum antall doser. Prosentandelen må være vesentlig høyere ennfor
en ringavdeling, helst burde hele eliteprosenten vært semin.
Sak 11/2010 – uenige at det skal brukes tid og ressurser på å utvikle et eget avlsopplegg for
kjøttsau.

13. Sekretær fremover: Terje Bakken har sluttet som regionkonsulent og ny regionkonsulent
er Anne Grete Stabekk, Aremark. Oppland har hatt regionkonsulenten som sekretær, men ser
detr som lite praktisk det nå når det vil medføre så mye kjøring.
Terje Bakken er blitt forespurt om å fortsette som sekretær, iallfall ut dette året.
Vedtak: Terje Bakken fungerer som sekretær ut året, så vil det bli gjort en evaluering av
sekretærfunksjonen. Han noterer tidsforbruk ut året og så blir det fastsatt en betaling ut fra
dette, kjøregodtgjørelse etter gjeldende satser.
14. Eventuelt: Ingen saker
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