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15 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Innkallingen ble sendt på e-post 7. april. 
 
Sakspapirer ble sendt ut på e-post 2. juni. 
 
Oppdatert saksmappe der sak 32 var lagt til, ble delt ut på møtet. 
 
Sak 32/2016 Genetiske parametere juni 2016 ble flyttet fram i møteplanen og behandles etter sak 19. 
 
Det ble ikke meldt saker til Sak 33/2016 Eventuelt. 
 
 

Vedtak: 
 

Innkallingen og saklista godkjennes.  
 

16 Godkjenning av referatet fra Avlsrådsmøtet 8.-9. mars 2016 
 

Vedtak: 
 
Referatet fra Avlsrådsmøtet 8.-9. mars 2016 godkjennes. 
 

17 Spælulla 
 
Saksbehandler: Avlsforsker Inger Anne Boman 

17.1 Ullbedømming ved Norilia Gol 2015 
 
Inger Anne sin rapport fra ulldømmingen ved Norilia Gol fulgte saken. 
 
Det kom inn feller til bedømming fra 10 av 25 avdelinger med kvit spæl. Avdelingene sendte inn 100 
feller av kåra lam til bedømming. Av disse ble 85 satt inn som prøveværer. Denne avlssesongen 
granskes 244 kvite værer. Dette innebærer at 35 % av kvit spæl-prøveværene avlssesongen 
2015/2016 har en ullfellbedømming i tillegg til kåringsbedømmingen. 
 
Tabellen viser sammenhengen mellom bedømmingen ved kåring og bedømmingen på Gol. Vi ser at 
bare 56 % av de kårede lamma holdt F1-kvalitet da de ble bedømt på Gol. Årsaken til at fellen gikk i 
F2 var dødhår (34 % av alle) og/eller marg (19% av alle).  
 
Andelen som gikk i F2 ved dømmingen på Gol ser ut til å være uavhengig av poenget som dommeren 
satte ved kåring. 
 

Kåring Norilia Gol 

Ullpoeng  
ved kåring 

Totalt antall % F1 % F2  
pga dødhår 

% F2  
pga marg 

6 eller 7 24 58 38 21 

8 37 54 30 22 

9 eller 10 39 56 36 15 

Alle 100 56  34  19 
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Oppsummering: 

 Legger vi Norilia Gol sin bedømming til grunn, skulle omtrent halvparten av de kårede værene 
ikke vært kåra. 

 Det ser ut som om kåringsdommerene i alt for stor grad ikke finner værene som har dødhår 
og/eller marg, eller ikke legger tilstrekkelig vekt på slike funn, 

 
 

Vedtak: 
 

Avlsrådet tar rapporten til orientering. 
 

17.2 Ullprøver til analyse i Sverige/UK 
 
Ringene ble pålagt å sende inn ullprøve fra krysset til både prøve- og eliteværer høsten 2015. 
Konvoluttene med ullprøver fra ringene ligger dessverre fortsatt på kontoret mitt i påvente av at vi 
finner ut hvordan ulla best skal analyseres.  
 
Vi har sendt 10 ullprøver til både Sverige og Wales for å sammenlikne analysested, samt å 
sammenlikne resultatet for hele ullprøver og prøver som er delt i bunnull og dekkull. Når resultatene av 
testanalysene er ferdig bearbeidet, vil vi bestemme hva som skal gjøres med alle de innsendte 
ullprøvene. 
 
 

Vedtak:  
 

Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
 

17.3 Opplæring av saueholdere med spælsau (KRUS-video) 
 
Det foreligger nå en «betaversjon» av en opplæringsfilm for bedømming av ullkvalitet hos spæl. 
Utgiver er Animalia i samarbeid med KRUS-prosjektet. Filmen er på ca 12 minutter og vil egne seg 
både for produsenter og kåringsdommere. 
 
Filmen ble vist i møtet. Det var enighet om at den var instruktiv for «nybegynnere» på fagområdet 
kvalitetsvurdering av spælull. 
 
NSG vil prioritere opplæring av kåringsdommerene i dømming av spælull før årets kåringssesong. Det 
vil bli holdt en landssamling av utvalgte dommere i august, og så skal disse «landsdommerne» lære 
opp kåringsdommmerne i eget fylke/egen region. 
 
NSG vil tilby opplæring i bedømming av ullkvalitet til væreringene, slik at medlemmene blir bedre i 
stand til å bedømme ullkvaliteten i egen flokk. De kan da ta hensyn til dette ved påsett av livdyr. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet støtter det skisserte opplegget for opplæring av væreringsmedlemmene i vurdering av 
spælull. 
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18 Ull i indeksberegningene 2016 
 
Denne saken ble grundig behandlet på forrige møte i Avlsrådet (sak 4/2016). 
 
Her summerer vi opp det viktigste fra referatet fra sak 4/2016 og redegjør for hvordan ull er tenkt 
behandlet i avlsverdiberegningene kommende høst. 
 
Vi grupperer de ulike ullklassene i 3 kategorier av ullklasser, kategori 1, 2 og 3, der kategori 1 
inneholder den beste ulla (C1/F1) og kategori 3 den dårligste. Feller som havner i de forkastede 
klassene kuttes fra avlsverdiberegningene. 
 
Fordeling på de ulike kategoriene (2015-lammene fra væreringsmedlemmene) 

Rase Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Forkastet 

NKS 91,7 % 5,9 % 1,5 % 0,9 % 

Spæl 54,1 % 32,1 % 10,6 % 3,2 % 

Sjeviot 96,2 % 1,8 % 1,5 % 0,5 % 

 
Sjeviot har så liten andel i kategori 2 og 3 at vi har slått disse kategoriene sammen. 
 
Vi har gitt hver kategori en tallverdi som brukes i BLUP for å beregne avlsverdier for ullkvalitet.  

 Kategori 1:  +1 

 Kategori 2:   0 

 Kategori 3:   -1 

 
Tabellen nedenfor viser arvegrader for ullvekt og ullkvalitet  
og den genetiske korrelasjonen mellom dem. 

Rase 
Ullvekt 

 h2 
Ullkvalitet 

 h2 
Genetisk 

korrelasjon 

NKS 0,33 0,08 -0,10 

Spæl 0,22 0,14 +0,27 

Sjeviot 0,36 0,54 -0,28 

 
Vi ser at dataene gir en svært høy arvegrad for ullkvalitet hos sjeviot. Estimatet er usikkert, da andelen 
slakt med ull i beste klasse er høy hos sjeviot, og antall lam bak estimatet er lite. 
 
Administrasjonen tenker å publisere avlsverdier for ullkvalitet hos sjeviot, men ønsker ikke at det skal 
legges noen økonomisk vekt på ullkvalitet i O-indeksen når det hele er så usikkert. Det er heller ikke 
særlig behov for å forbedre ullkvaliteten på sjeviot. 
 
Vi vil denne indekssesongen benytte samme metode for skalering av indeksene som vi gjør for andre 
egenskaper. Middelet for indeksen for ullvekt og ullkvalitet vil dermed havne rundt 105. Spredningen 
på indeksene vil bli gjort mindre enn på andre egenskaper, og indeksene vil falle i området 80-130. 
 
Ullfeller fra lam som er slakta seint på høsten er negativt påvirket av miljøet (fôring ute med rundball) 
hos noen produsenter, og hos andre ikke (innefôring på spaltegulv). Avlsavdelingen har derfor sett 
nærmere på om vi bør kutte ut ullkvalitetsinformasjon som kommer inn seint i slaktesesongen. 
 
Vi har slaktetid (halve måneder) inne i beregningsmodellen for å korrigere for at ullkvaliteten blir 
dårligere ut over høsten pga dårligere miljø. Tabellen nedenfor viser hvordan ullkvaliteten forverres ut 
over høsten, og hvor mye ullkvaliteten miljømessig må korrigeres opp pga sein slakting.  
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 NKS Spæl 

Slaktetid 
Andel av 

slaktene % 
Miljøeffekt 
ullkvalitet 

Andel av 
slaktene % 

Miljøeffekt 
ullkvalitet 

1. halvdel av september 20 0,000 13 0,000 

2. halvdel av september 28 -0,002 26 -0,092 

1. halvdel av oktober 20 -0,004 24 -0,062 

2. halvdel av oktober 17 -0,032 18 -0,094 

1. halvdel av november 7 -0,067 12 -0,263 

2. halvdel av november 2 -0,148 5 -0,180 

 
Tabellen viser også hvor stor andel av slaktene som blir slakta per halve måned ut over høsten. 
Summen blir ikke 100, da slakt før og etter perioden september-november ikke er med i tabellen. Hvis 
vi kutter ut slakt som blir slakta i november, vil vi minste 9 % av datene for NKS og 17 % av dataene 
for spæl.  
 
I ringer med sein lamming og sein slakting vil andelen slakt som kuttes ut bli større enn tabellen viser. 
 
Kutter vi dataene i slutten av slaktesesongen blir avkomsgruppene mindre, men seleksjonen i 
avkomsgruppa gir antakelig ikke en systematisk feil i avlsverdiene vi beregner.  
 
Administrasjonen har tenkt å inkludere ulldata fra slakt slakta 16. august – 30. november i høstens 
indekskjøringer. 
 
Kent Berg foreslo å benytte ullinformasjon fra lam slakta 16. august – 31. oktober. 
Kent Berg sitt forslag fikk 4 stemmer (Berg, Slettemoen, Klemetsdal og Pettersen og administrasjonen 
sitt forslag fikk 4 stemmer Lyse, Skoglund, Reiersen og Avdem). Berg sitt forslag ble dermed vedtatt 
med lederens dobbeltstemme. 
 
 

Vedtak:  
 

 Ullinformasjon for lam slakta fra og med 16. august til og med 31. oktober skal inngå i 
avlsverdiberegningene 

 Informasjonen om genetiske parametere og skaleringen av indeksene for ullvekt og ullkvalitet 
tas til orientering. 
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19 Endringer i avlsverdiberegningene 2016 
 

19.1 Tar med 18 årganger i avlsverdiberegningene 
 
I 2015 inkluderte vi data for lam født i 1996 og framover i avlsverdiberegningene. Det er bra å ha med 
mye data bakover, men bare hvis de eldste dataene er representative for driftsopplegg og 
produksjonsresultater som oppnås de siste årene. 
 
Det har antakelig skjedd vesentlige endringer i i driftsopplegget i de fleste besetninger siden 1996 og 
fram til i dag. Utmarksbeite er nok mye det samme, men fôringsopplegget etter sanking er annerledes.  
 
Vi har derfor bestemt oss for at vi hvert år skal ha med oss data fra inneværende år og de 17 
foregående årene i avlsverdiberegningene framover. I 2016 betyr dette data fra og med 1999. I 2017 
tar vi med data fra og med 2000, osv. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 

19.2 Hvilken vekt skal være «høstvekta»? 
 
Skal vi sammenligne høstvekta for 2 lam som ikke er like gamle må vi først korrigere vekta til en 
«gjennomsnittsalder». Vi tar da den faktiske vekta og korrigerer til 140 dagers alder, som er 
gjennomsnittsalderen ved høstveiing. Hvor mye vi korrigerer vekta med per dag er avhengig av hvor 
fort det aktuelle lammet har vokst fram til veging. Lam som har vokst fort blir korrigert mer per dag enn 
lam som har vokst sakte. 
 
Det er mulig å rapportere inn flere vekter for et lam i intervallet 90-180 dagers alder. Finner vi flere 
vekter for et lam, har vi siden 2012 tatt den vekta som ligger nærmest 140 dagers alder. Argumentet 
for å gjøre det slik har vært å korrigere minst mulig i tilfelle korrigeringsfaktoren stemmer dårlig.  
 
For et lam født midt i mai kan dette bli ei vekt tatt i oktober, en måned etter sanking. Tanken bak 
høstvekta er å veie alle lammene samtidig etter at de har hatt et noenlunde likt miljø. Når vi kommer ut 
i oktober har lammene som ikke ble slakta rett etter sanking, hatt en periode med god fôring, kanskje 
mye bedre enn den siste perioden i utmarka. Så metoden med å ta vekta som er nærmest 140 dagers 
alder har fått kritikk. 
 
Vi har nå bestemt oss for å endre på prinsippet. Ved indekskjøringen i år vil vi, når det foreligger flere 
aktuelle vekter, velge vekta som er tatt nærmest 1. september som «gjeldende høstvekt». Denne 
vekta blir da grunnlaget for høstvekt korrigert til 140 dagers alder som går inn i avlsverdiberegningene. 
Dette prinsippet får tilbakevirkende kraft, så det gjelder ikke bare lam født i 2016, men alle årganger 
lam som inngår i avlsverdiberegningene. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet støtter administrasjonens endring i metode for å velge «gjeldende høstvekt». Vekta som 
ligger nærmest 1. september vil bli brukt. 
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19.3 Korrigering av slakteklasse og fettgruppe til 20 kg slakt 
 
Da vi la om indeksberegningene i 2012, skiftet vi fra å korrigere slakteklassen og fettgruppa til en 
gjennomsnittlig alder til å korrigere den til 20 kg slaktevekt for NKS, og til 18 kg slaktevekt for spæl, 
sjeviot og pelssau. Hvor mye vi skulle korrigere den målte klassen med, hentet vi fra en analyse av 
foreliggende slaktedata. 
 
Vi har fått ganske mange innspill på at vi korrigerer slakteklassen for mye, der lette lam får for stort 
tillegg og tunge lam et for stort fradrag når vi korrigerer til 20 kg slaktevekt. 
 
Vi har på ny sjekket foreliggende slaktedata, og vi får de samme korrigeringsfaktorene for slakteklasse 
og fettgruppe som vi beregnet i 2012. 
 
Vi kan slakte et lam bare én gang, og slaktedataene forteller oss ikke hvordan det enkelte lammet 
legger på kjøtt og fett etter hvert som det vokser. Slaktedataene behøver derfor ikke gi oss sannheten 
for korrigeringsfaktoren. Dette har vi sett veldig tydelig når det gjelder slaktevekt. Ut fra dataene for 
slaktede lam så vokser ikke lammene i det hele tatt i perioden september-november. Forklaringen på 
dette er at det foregår en utstrakt plukkslakting.  
 
Det er godt mulig at plukkslaktingen gir en tilsvarende feil i beregning av korrigeringsfaktor for 
slakteklasse. Vi velger derfor å tro mer på saueholderne som mener vi korrigerer slakteklassen for 
hardt, enn vi tror på sammenhengen som kommer ut av slaktedataene.  
 
Vi endrer derfor korrigeringen av slakteklasse som vist i de to figurene nedenfor, en for NKS, og en 
felles for spæl, sjeviot og pelssau. Korrigeringen endres fra første indekskjøring i 2016 og får 
tilbakevirkende kraft for data fra tidligere år. 
 
Figurene trenger en forklaring. Se figuren for NKS. Der har jeg tatt som eksempel lam som får 
slakteklasse 8 (R) på slakteriet. Var slaktevekta 14 kg korrigererte vi tidligere lammet opp fra 8 til 11,2 
i slakteklasse ved 20 kg slaktevekt, og var slaktevekta 26 kg korrigerte vi det ned fra 8 til til 6,2 ved 20 
kg. Nå kommer vi til å korrigere det til henholdsvis 9,8 og 6,9. 
 

 

 
Figuren for spæl, sjeviot og pelssau viser lam som får slakteklasse 8 på slakteriet. Var slaktevekta 12 
kg ble slakteklasse korrigert opp til 11,0 ved 18 kg slaktevekt, og veide det 24 kg ble det korrigert ned 
til 6,3 ved 18 kg. Tilsvarende tall med ny korrigering blir henholdsvis 9,7 og 7,0. 
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Fettgruppe 

Størrelsen på korrigeringen av fettgruppe til 20 kg slaktevekt for NKS, og til 18 kg slaktevekt for spæl, 
sjeviot og pelssau, beholder vi uendret. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet støtter administrasjonens endring i korreksjonsfaktor for slakteklasse, og at det ikke gjøres 
endringer i korrigeringen for fettgruppe. 
 

19.4 Selekterte avkomsgrupper – høstvekt og slaktevekt 
 
Prøveværene i avlsarbeidet vårt får mange avkom fordelt på mange mødre. Det gir et godt grunnlag 
for en sikker avkomsgransking. Hvis ikke alle avkom får registreringer, er det viktig at de avkommene 
som inngår i beregningene er representative. 
 
Høstvekta 
Høstvekt er et godt eksempel på en registrering der det ikke bør foregå noen seleksjon i 
avkomsgruppa. Saueholderen skal veie høstvekta på alle dyr ved sanking, uavhengig av om de er 
tunge eller lette. Dyr som ikke blir funnet ved første sanking, skal veies så snart de blir sanket. Dette 
gir ikke seleksjon i avkomsgruppa, for det er ingen grunn til å tro at det er de lette eller de tunge 
lamma som ikke blir funnet ved hovedsanken.  
Noen saueholdere velger å:  

1. høstveie lamma når de nærmer seg å være slakteklare, eller  
2. veie lammene flere ganger fra sanking og utover høsten, men registrerer kun den siste vekta i 

Sauekontrollen 
 
Dette gir selekterte data, for da er ikke vektregistreringen lenger foretatt uavhengig av hvor fort lammet 
har vokst. 
 

For å unngå selekterte data ved høstveiing skal alle lam veies så snart de er sanket. 
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Hvis noen lam leveres rett fra sankekvea til slakteriet, mens andre skal hjem for å sluttfôres eller bli 
livdyr, må alle lammene få registrert høstvekta i sankekvea, ikke bare de som går på slaktebilen. 
 
Slaktevekta 
Når vi kommer til slakting, vil noen dyr bli slakta tidlig i slaktesesongen, noen midt i, og andre seint i 
sesongen. Noen blir ikke slakta før etter nyttår (overfôringslam), og noen blir til livdyr. Det er langt fra 
tilfeldig hvem som havner i de ulike gruppene, og det er saueholderen som bestemmer dette. Slik må 
det også være skal saueholderen drive mest mulig økonomisk. 
 
Det er all grunn til å filosofere over hvordan seleksjonen som saueholderen gjør, påvirker avlsverdiene 
vi beregner. Overfôringslamma vil ikke inngå i værens avkomsgruppe. Hvordan hadde det gått med 
værens avlsverdi hvis disse lette lamma hadde blitt slakta i november? Mest sannsynlig hadde de 
dratt værens avlsverdi nedover, i alle fall på tilvekst (Egenskapen slaktevekt - direkte effekt). De ulike 
værene har ulik genetisk tilvekstevne, og andelen overfôringslam vil være ulik. Skal vi unngå 
usikkerheten som ligger her, må vi ha færrest mulig overfôringslam. 
 
Vi inkluderer i dag alle slakt som slaktes ut november. Vi får stadig forslag om å begrense 
slakteperioden fram til midten av november, og noen sier ut oktober. Begrunnelsen for dette er den 
usikkerheten som lamma som sluttfôres skaper, da de i sluttperioden kan få en større daglig tilvekst 
enn de tidlig slaktede lamma hadde på utmarksbeitet. 
 
Etter vårt syn vil en sterkere seleksjon i avkomsgruppa som følge av framskyndet slaktefrist, gi større 
usikkerhet i avlsverdivurderingen enn usikkerheten som ligger i sluttfôringa. Dette er årsaken til at vi 
ikke ønsker å framskynde slaktefristen fra dagens 30. november. 
 
Livlamma er i den andre enden av skalaen i forhold til overfôringslamma, med gode vekter. 
Rekrutteres det mange livlam etter en prøvevær og få etter en annen, vil dette antakelig føre til at vi 
undervurderer avlsverdien til væren med mye påsett. Er målet størst mulig sikkerhet på de beregnede 
avlsverdiene, burde det følgelig ikke settes på verken søyelam eller værlam etter en prøvevær. Men 
samtidig er de beste lamma etter de beste prøveværene de genetisk beste dyra, og det øker 
avlsframgangen. Så vi ønsker ikke å endre på dagens praksis slik at det settes på færre avkom etter 
prøveværer. 
 
Høstvekta er heldigvis en god indikator for slaktevekta for lammene som ikke blir slakta, da den 
genetiske korrelasjonen mellom høstvekt og slaktevekt er sterk (ca 0,8). Derfor vil sikkerheten på 
avlsverdien for slaktevekt ikke svekkes så mye av at avkomsgruppa med slaktelam ikke består av alle 
høstveide lam. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
 

19.5 Selekterte avkomsgrupper – kjøtt og fett 
 
Problemstillingen med manglende slakteinformasjon for overfôringslam og livlam har vi også for 
egenskapene slakteklasse og fettgruppe. Her er den genetiske korrelasjonen til høstvekt svak (ca 0,2), 
så høstvekta hjelper oss lite når vi beregner avlsverdien for slakteklasse og fettgruppe for lam som 
ikke slaktes. 
 
Vi har stor forskjell mellom andelen som går til påsett mellom grupper av værer. Seminværene får en 
større andel påsatte enn eliteværene, og eliteværene en større andel enn prøveværene. 
 
Innen gruppa seminværer er det igjen stor forskjell i hvor stor andel som blir påsatt, fra nesten ingen 
for seminværene som faller mye i O-indeks, til 60-70 % for de beste seminværene som blir mye brukt 
og holder seg godt i O-indeks. De beste seminværene får slakta kun søyelam som ikke har vokst 
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normalt, eller som av andre grunner ikke holder mål (bein, eksteriør, ull osv.). De beste værlamma i 
avkomsgruppa til en god seminvær går til kåring, og resten blir slakta. 
 
Vi har utredet om det er en sammenheng mellom andelen slaktede avkom og utviklingen i O-indeksen 
etter hvert som væren gikk fra prøvevær til elitevær til seminvær. Hypotesen var at jo større andel som 
blir satt på, jo mer vil indeksen falle. Hvis det var tilfellet, ville vi vurdere å kutte ut informasjonen om 
slakteklasse og fettgruppe for avkommene som væren får som seminvær. Utredningen viste ingen klar 
sammenheng mellom andelen påsatte/slakta og utviklingen i indeks, og derfor har vi lagt denne ballen 
død. 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
 

19.6 Sluttfôrede lam – korrigering for slaktetid 
 
Lamma som ikke er klare til å gå rett til slakt fra utmarka, blir som regel satt på intensiv fôring når de 
kommer hjem. Blir de slakta innen utgangen av november, inngår de i værens avkomsgruppe. Det har 
vært stilt mange og kritiske spørsmål om «kraftfôrlamma» får beregnet for høye avlsverdier. Gjør de 
det, vil det dra farens egne avlsverdier oppover. 
 
Jeg har tidligere i denne saken argumentert for hvorfor vi ønsker å ha med slakt helt fram til utgangen 
av november. Kortversjonen er at jeg er redd for å få enda større seleksjon i avkomsgruppa enn vi har 
nå hvis vi kutter ut seint slaktede lam. 
 
Vår metode for å håndtere de systematiske endringene i fôring og vekst på ut over høsten, er gjennom 
å korrigere lammets slaktevekt, slakteklasse og fettgruppe for «slaktetid». Slaktetid har vært en 
gruppering av slaktedatoer i halvmåneder. Korrigeringsfaktoren for slaktetid har vært basert på 
gjennomsnittet av alle årganger som inkluderes i avlsverdivurderingen. 
 
Det har skjedd en endring i fôringsopplegget ut over høsten fra slutten av 1990-tallet fram til i dag, der 
flere og flere besetninger fôrer hardt. En felles korrigeringsfaktor for «slaktetid» hele denne 
tidsperioden, blir dermed ikke korrekt. Vi har derfor valgt å gruppere slakteårene i grupper på 3 og 3 
år, og så beregne korrigeringsfaktorer for «slaktetid» for hver av årsgruppene. Denne endringen 
innføres fra første indekskjøring i år, og den får tilbakevirkende kraft.  
 
Grupperingen med 3 og 3 år gjelder NKS og spæl. Sjeviot og pelssau beholder den gamle metoden 
med én korrigeringsfaktor per «slaktetid» for hele perioden, da datamengden er så liten at den ikke 
tillater en mer finmasket beregning. 
 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
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20 Spenestørrelse og fødselshjelp 2016 
 
Saksbehandler: Avlsforsker Inger Anne Boman 
 
Det ble lansert to nye egenskaper i Sauekontrollen i år, spenestørrelse og fødselshjelp. 
Registreringene er frivillige, men det har blitt oppfordret til å ta dem i bruk. Her er en foreløpig rapport 
på oppslutningen om registreringene. 

Rapportering av lamminger per 13. juni for NKS tilsvarer 66 % av antall lamminger i 2015. 
Spenestørrelse er rapportert for 61 % av de registrerte lammingene i 2016. For spæl er tallene 
henholdsvis 71 % og 62 %. Oppslutningen synes å være nokså god med tanke på at det er første året. 
Det kan ta tid å nå ut med info til alle og for produsentene å etablere nye rutiner. 
 
Behov for fødselshjelp for det enkelte lammet er rapportert for 27 % av NKS-lammene og 33 % av 
spæl-lammene. 
 
Datamaterialet vil bli behandlet videre når fristen for våropplysninger er ute i midten av juli, og 
resultatene med arvegrader osv. vil foreligge før nyttår 2016. 
 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
 
 

21 NKS-søya: Hvor går vi? 

21.1 Bakgrunn for saken 
 
NKS er en produktiv rase, med et høyt lammetall og god tilvekst. Dette legger et godt grunnlag for å 

tjene penger på sau.  

På minussida kommer arbeidet som produsenten må legge ned for å lykkes når lammetallet er høgt. 

Store kull fører også til en økt dødelighet med flere dødfødte og flere døde lam rett etter fødsel. Er 

fødselsvektene høye i et stort kull, blir belastningene på søyer og lam enda større rundt fødsel.  

I noen besetninger ser lammetallet ut til å ha blitt «uhåndterlig høyt», og produsentene ønsker å 

redusere det.  

Noen produsenter har allerede klart å få lammetallet ned på det nivået de ønsker, gjennom en 

kombinasjon av fôringstiltak og avlstiltak. Vi må prøve å få fram god og konkret rådgivning om 

fôringstiltak, for det virker umiddelbart (se sak 21.7)  

 

21.2 Målsetting for genetisk utvikling i lammetallet 
 
Avlsrådet har vedtatt at vi ikke lenger skal øke det genetiske nivået for lammetallet (totalfødte) hos 

NKS. Avlstiltaka vi har satt inn, har vært: 

 Redusert vektlegging på lammetall i O-indeksen, ned til 6 % 

 Ikke ta inn seminværer med finnevarianten i dobbel dose 

Ser vi på de avkomsgranskede værene stiger ikke det genetiske nivået for lammetall lenger.Tiltakene 

ser altså ut til å ha virket. 
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Det genetiske nivået for lammetall for alle fødte lam i væreringene viser et litt annet bilde, der 

lammetallet fortsatt ser ut til å stige. Det skyldes at vi har et godt etterslep fra vi endrer genetikken i 

seminværene til dette er spredd til alle søyene i produksjonen. 
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21.3 Finnevarianten betyr mye 
 
Finnevariantent har stor effekt på lammetallet. Ei søye som har finnevarianten i enkel dose får ca 0,3 

flere lam enn ei som er fri, og med finnevarianten i dobbel dose øker lammetallet med ca 0,7. 

Finnevarianten har også «skylda for» mange av de store kullene (Tre og mer hos åringene. Fire og 

mer hos eldre søyer.). 

Seminværene er svært viktige for den genetiske utviklingen hos søyene i felt. Vi har vedtatt at vi ikke 

skal ta inn seminværer med finnevarianten i dobbel dose. Dette har sikkert begrenset økningen i 

finnevarianten noe. 

De siste 2 årene har halvparten av seminværene hatt finnevarianten i enkel dose, og halvparten har 

vært fri. Dette gir en genfrekvens i seminværene på 25 %. Maksimal genfrekvens i seminværene er 

50 % med dagens regler (alle har finnevarianten i enkel dose). 

Ved inntaket til semin kjenner vi finnevariantstatusen. Har vi mange sønner å velge blant etter én vær, 

kan vi prioritere de som er fri for finnevarianten for å bidra til at genfrekvensen blir litt lavere. Men blir 

O-indeksen for lav, hjelper det ikke om væren er fri for finnevarianten: Vi får bare ikke solgt doser etter 

den. 

Hvis vi forutsetter at genfrekvensen både hos seminværene og elitesøyene i en flokk er lik, blir 

resultatet for finnevarianten i påsettlammene som fødes med seminfar som vist i tabellen nedenfor. 

Tabellen viser også hvordan frekvensen av finnevarianten øker lammetallet i flokken i forhold til en 

flokk som er helt fri for den. 

Finnevariant i  

påsettlamma 

Økning i 

lammetall 

Frekvens av finnevarianten i  

seminværer og elitesøyer 

0 % 25 % 50 % 

Fri (0) 0,0 100 % 56 % 25 % 

Enkel (1) 0,3 0 % 38 % 50 % 

Dobbel (2) 0,7 0 % 6 % 25 % 

Genetisk nivå for lammetall.  

Basis settes til 2,0 
 2,0 2,16 2,33 

Hvis vi gentester prøveværskandidatene før innsett, vil vi: 

 Unngå å bruke granskingskapasitet på værer som har finnevarianten i dobbel dose, og som 

aldri vil kunne bli seminvær 

 Kunne redusere forekomsten av finnevarianten i ringer som ønsker dette, ved at ringene 

prioriterer prøveværskandidater som er fri for finnevarianten 

 
Vedtak:  

 
Avlsrådet ønsker ytterligere tiltak for å begrense utbredelsen av finnevarianten. Med forbehold om at 
det er praktisk mulig logistikkmessig, ble det bestemt at: 

 alle prøveværer skal være gentestet før innsett  
(obligatorisk, mot Lyse og Pettersens stemme) 

 analysekostnaden, kr 300 per vær, betales av ringen 

 værer med finnevarianten i dobbel dose skal slaktes uten å bli brukt i avl 
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21.4 Vektlegging på lammetall i O-indeksen 
 
Med 6 % vektlegging på lammetall i O-indeksen er det fare for at vi plukker opp de søyene som har 

finnevarianten i enkel og dobbel dose, og at disse blir elitesøyer og mødre til neste generasjon 

påsettlam.  

Skal vi redusere risikoen for å få finnevarianten i påsettlamma, bør vektleggingen på lammetall i O-

indeksen reduseres ytterligere. Mitt forslag er å redusere vektlegginga fra 6 % til 3 %. Kent Berg 

foreslo å beholde vektleggingen på 6 %. Dette ble nedstemt mot 1 stemme (Berg). 

 

Vedtak:  
 
Vektleggingen på lammetall i O-indeksen reduseres fra 6 % til 3 % fra og med avlsåret 2016/17. 
 

21.5 Spenestørrelse og fødselshjelp 
 

Våren 2016 innførte Sauekontrollen, etter ønske fra NSG, 2 nye registreringer: 

 Spenestørrelse 

o Foreløpig opptellinger viser at nesten 2/3 har fått registrert spenestørrelse. Det er 

lovende! 

 Fødselshjelp per lam 

o Foreløpige opptellinger viser at nesten 1/3 av lammene har fått registrert fødselshjelp. 

Vi vil regne på arvbarheter for begge egenskaper på nytt. Spenestørrelse er en optimumsegenskap 

som vi må finne ut hvordan bør håndteres indeksmessig. 

 

Vedtak:  
 
Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
 

21.6 Fødselsvekt 
 
Fødselsvekta har betydning for søyas velferd og lammenes mulighet for å leve opp. Både svært lette 

lam og svært tunge lam er ugunstig. 

Vi har tidligere vist at fødselsvekta har brukbare arvegrader sammenlignet med vårvekt, høstvekt og 

slaktevekt. I 2015 fant vi at arvegraden for den direkte effekten for fødselsvekt var 0,14, og den 

maternale effekten var 0,17. Det ligger derfor godt til rette for å ta inn fødselsvekt i avlsarbeidet. 

Vi beregner i skrivende stund genetiske parametre for fødselsvekt sammen med vårvekt, høstvekt og 

slaktevekt.  

Fødselsvekt er er optimumsegenskap og vi må få komme tilbake til hvordan den eventuelt skal vektes 

inn i O-indeksen. Avlsverdien kan oppgis som genetisk løsning i kg, uten omregning til delindeks. 
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Vedtak:  
 
Avlsrådet ønsker at det beregnes avlsverdier for fødselsvekt fra og med S1-indeksen i juli. De skal 
gjøres kjent på ringenes rapport over granska værer, men ikke vektlegges i O-indeksen nå. 
 

21.7 Fôringsrådgiving 
 

Finn Avdem, Nortura, ble oppfordret til å skrive en artikkel om sammenhengen mellom fôring og 

lammetall i Sau og Geit som kommer ut tidlig i september (nr. 4/2016). 

 

 

22 Obligatoriske registreringer i væreringene 
 
På møtet i Avlsrådet i mars 2016 gikk vi grundig gjennom oppslutningen om de ulike registreringene i 
væreringene (sak 9/2016). Vedtaket den gangen var at vi skulle ta opp igjen saken nå i juni. 
 
Adminstrasjonen mener vi bør stille større krav til registeringer i væreringene, og at tida nå er moden 
for å gå fra prat til handling. Vårt forslag for 2016/2017 går fram av tabellen nedenfor. 
 
Jeg opererer med 3 kategorier opplysninger: 

1. Obligatorisk uten unntak 

a. Alle medlemmene i ringen/avdelingen må registrere egenskapen 

b. Alle medlemmer må registrere minst 90 % av mulige registreringer innen flokken. 

(Nødvendig for å få et sikrest mulig besetningsmiddel) 

2. Tilnærmet obligatorisk: 

a. Medlemmerne må til sammen registrere minst 75 % av mulige registreringer innen 

ringen/avdelingen. (Oppslutningen regnes som totalt antall registreringer i forhold til 

summen av søyer/lam i ringen/avdelingen) 

b. Medlemmer som registrerer egenskapen må registrere minst 90 % av mulige 

registreringer innen flokken. (Nødvendig for å få et sikrest mulig besetningsmiddel) 

3. Frivillig: 

a. Bør tilstrebe minst 50% oppslutning på ring-/avdelingsnivå 

 

Fra diskusjonen: 

- Klemetsdal minnet om hvor viktig det er at det er representative data som registeres. En 

besetning må registrere eller la det være, ikke velge hvilke dyr i flokken som en vil registrere 

for. 

- Pettersen mente at det er ubehagelig med alternativet «Tilnærmet obligatorisk». Hvordan skal 

en bestemme hvem det er som ikke trenger å bidra med registreringer?  

- Reiersen mente at det går seg til nokså fort dersom en på møter drar opp ringrapporten. Det 

er kjipt å være den som ikke bidrar. 

- Lyse signaliserte at region Vest ikke ser noen praktisk nytte i å registrere spenestørrelse, og 

de frykter for at å selektere mot store spener ved lamming kan ha negativ innvirkning på 

morsevne. 

- Skoglund Store besetning i Nord-Norge vurderer å melde seg ut hvis det blir flere obligatoriske 

registreringer. Det er også en fare for at fødselsvekt bare blir registert på de første lammene 
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om våren, og så blir de etterfølgende kun «taksert» (ikke veid, men anslått vekt som 

rapporteres inn). 

Avlsrådet stemte så over en og en egenskap. For hver egenskap kunne Åvlsrådets medlemmer 

komme med alternative forslag til det som var foreslått av administrasjonen. Avstemmingsresultatet 

går fram av tabellen nedenfor. 

Obligatoriske registreringer i væreringene fra og med 2017. 

1 = Obligatorisk uten unntak. 2 = Tilnærmet obligatorisk. 3 = Frivillig 

Registrering 
Adm. 

forslag 

Avlsrådets 

valg  

Antall 

stemmer 1 

Fødselsvekt 2 1 5 2 

Spenestørrelse 2 1 4 3 

Fødselshjelp, per lam 3 3 5 4 

Vårvekt 3 3 6 5 

Høstvekt 1 1 8 

Voksenvekt 2 3 5 6 

Utrangeringsårsak 

søyer og påsettlam 
1 1 8 

Helseopplysninger  

(krav fra Mattilsynet) 
1 1 8 

Paringer  

alle paringer + lam som ikke viser brunst 
1 1 8 

 

For å gi ringene oversikt over registreringene hos det enkelte medlem, må det utarbeides ringrapporter 

i Sauekontrollen som gir oversikt. 

Avlsrådet diskuterte så hvilke tiltak som skulle settes inn hvis væreringen/avdelingen ikke følger opp 

de nye kravene. 

 

  

                                                      
1 Alle 8 medlemmer i Avlsrådet deltok i avstemmingen og og ingen stemte blankt. 
2 Mot: Berg og Skoglund. 
3 Mot: Pettersen, Lyse, Berg og Skoglund. Vedtatt med leders dobbeltstemme. 
4 Mot: Pettersen, Reiersen og Klemetsdal. 
5 Mot: Reiersen og Klemetsdal. 
6 Mot: Reiersen, Pettersen og Klemetsdal. 
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Vedtak:  
 

 Obligatoriske registreringer for væreringsmedlemmer 

- fødselsvekt 

- spenestørrelse på søyer ved lamming 

- høstvekt 

- utrangeringsårsak for voksne og påsettlam 

- helseopplysninger 

- paringsopplysninger (alle paringer og lam som ikke viser brunst).  

 

 Det vil ikke bli eksklusjoner fra ring i 2017 på grunn av manglende oppslutning rundt 

registreringer, men det kan gis advarsel til ringen.  

 

 Vedtaket gjelder både NKS, spælsau, sjeviot, pelssau og kjøttsau. 

23 Regelverk for væreringene 
 
Kravene videreføres stort sett uendret. Endringer er presisert gjennom et eget vedtak. 

23.1 Antall prøveværer i en ring/avdeling 2016/2017 
 
For å ha rett til avkomsgranskingstilskudd for gransking av værer må en ring/avdeling i avlssesongen 
2016/17 avkomsgranske: 
 

 NKS 
 Minst 6 innsatte prøveværer høsten 2016 
 Minst 5 som får offisiell indeks høsten 2017 

 

 Spæl 
 Minst 5 innsatte prøveværer, derav minst 4 kvite, høsten 2016 
 Minst 4 som får offisiell indeks høsten 2017 

 

 Sjeviot: 
 Minst 6 innsatte prøveværer høsten 2016 
 Minst 5 som får offisiell indeks høsten 2017 

 

 Pelssau 
 Minst 2 innsatte prøveværer høsten 2016 

 

 Kjøttsau 
 Minst 1 innsatt prøvevær høsten 2016 

 
Vedtak:  
 

Ingen endring. 
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23.2 Antall slaktede avkom for å få offisiell indeks 2016/2017 
 

Rase Høsten 2016 Høsten 2017 

NKS 25 25 

Spælsau 20 20 

Sjeviot 15 15 

Pelssau * 10 10 

Kjøttsau 15 15 

* For å få offisiell indeks må en pelssauvær i tillegg ha  
minst 10 flokkdømte avkom med lokkpoeng. 
 

Avlsrådet drøftet om kravet skulle økes fra 25 til 30 slakt hos NKS, for å få større 
avkomsgrupper som gir større sikkerhet på de beregnede avlsverdiene. En økning vil reduserer 
granskingskapasiteten (antall innsatte prøveværer) i ringer/avdelinger som har utnyttet den fullt 
ut med dagens krav. Samtidig vil innsettet bli noe bedre, da de 1-2-3 minst lovende 
prøveværene ikke vil bli satt inn til gransking. 
 
Etter en helhetsvurdering ble kravet ikke hevet. 
 

Vedtak:  
 

Kravene videreføres uendret.  

23.3 Bruk av værene i den enkelte flokken 2016/2017 
 
Avlssesongen 2016/17 settes det følgende krav til antall prøveværer brukt i den enkelte flokken og 
fordeling av avkommene på alle værene som brukes i flokken: 
 

 NKS, spælsau og sjeviot 
o Et ringmedlem må bruke minst 4 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 35% av 

alle slaktede avkom 
 

 Pelssau 
o Et ringmedlem må bruke minst 2 prøveværer i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på værene slik at ingen vær har mer enn 50% av 

alle slaktede avkom 
 

 Kjøttsau (rasene Nor-X, Texel, Charollais) 
o En avlsbesetning må bruke minst 1 kjøttsau prøvevær i sesongen 
o Paringene i flokken må fordeles best mulig på NKS- og kjøttsauværene slik at ingen vær har 

mer enn 35% av alle slaktede avkom 
 

Vedtak:  
 

Kravene videreføres uendret.  
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23.4 Krav til O-indeks ved innsett 2016/2017 
 

1. Skal en prøvevær være berettiget til granskingstilskudd, må den som minimum ha følgende O-
indeks ved minst én av de offisiell indekskjøringene H3, H4 eller H5 høsten væren settes inn 
til avkomsgransking: 

Rase Høsten 2015 Høsten 2016 

NKS 127 127 

Spælsau 120 118 

Sjeviot 120 120 

Pelssau 115 115 

 
2. Det er en forutsetning at den innsatte prøveværen er kåret på ordinært vis (ikke på 

dispensasjon). Dette gjelder alle rasene. 
 

3. Sjeviot og pelssau kan søke avlssjefen om dispensasjon fra O-indekskravet hvis far til 
prøveværen er en importvær. 

 
Spælsau får redusert O-indekskravet for å ta høyde for en strekere seleksjon på ullkvaltitet ved kåring 
og ved innsett som prøvevær. 
 

Vedtak:  
 

Kravene videreføres uendret for NKS, sjeviot og pelssau. O-indekskravet for spælsau reduseres fra 
120 til 118. 

23.5 Seminkravet 2016/2017 
 
En værering/avdeling i værering må bruke semin for å sikre de genetiske båndene til andre 
ringer/avdelinger, og for å ha et godt utvalg av prøveværer. Kravene framgår av tabellen nedenfor. 
 

Sirkulering 
av prøve-
værene  

Flokker  
som må 
inseminere 

Minstekrav til 
seminbruk 1) 

Rasegruppe 

NKS 
Spæl-
sau 

Sjeviot 
Pels- 
sau 

Kjøtt- 
sau 

Tre flokker  
eller mer 

Minst 
halvparten 

Andel av søyene 8 % 5 % 3 % 3 % 7 % 

Antall sæddoser 30 25 20 20 30 

To flokker Begge 
Andel av søyene 15 % 7 % 5 % 5 % 10 % 

Antall sæddoser 30 20 15 15 25 

En flokk  
Andel av søyene 20 % 10 % 7 % 7 % 15 % 

Antall sæddoser 30 20 10 10 20 

1) Begge kravene, både seminprosenten og antall doser, må oppfylles. 
 

Ringen har ansvar for å følge opp dette kravet. Hvis kravet ikke oppfylles, får ringen første året en 
advarsel. Er det ikke i orden ved neste avlssesong kan Avlsrådet ekskludere ringen fra 
væreringssystemet. 
 

Vedtak:  
 

Kravene videreføres uendret.  
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23.6 Antall sønner per seminfar 2016/2017 
 
Regelverk for innsett av prøveværer med seminfar høsten 2016 for å få granskingstilskudd i 
2017. 
 

 Antall prøveværer i ringen/avdelingen 

Innsatte Til og med 10 11 – 20 21 og flere 

Offisiell indeks  Minst 10 Minst 19 

NKS 1 per far 2 per far 3 per far 

Spælsau 2 per far 2 per far 3 per far 

Sjeviot 2 per far 2 per far 3 per far 

Pelssau 1 per far 1 per far 1 per far 

 
Sjeviot: Ringene gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra begrensningen i antall 
sønner per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 
 
Pelssau: Ringene/avdelingene gis anledning til å søke Avlssjefen om dispensasjon fra 
begrensningen i antall sønner per seminfar hvis den aktuelle seminfaren er importert. 
 

Vedtak:  
 

Kravene videreføres uendret.  
 

23.7 ”Negativlista” med uaktuelle seminfedre 2016/2017 
 

Seminsesongen 2015 
«Negativlista» nedenfor var gjeldene høsten 2015. Denne lista må ringene forholde seg til ved 
innsett av prøveværer høsten 2016.Tas med her til orientering. 
 
Sønner etter følgende seminværer er ikke berettiget til granskingstilskudd hvis det  
settes inn prøveværer etter dem i 2016 for å få offisiell indeks og tilskudd i 2017. 

Rase Vær 

NKS 
 

ALLE FØDT 2009 OG ELDRE 
201041454 STAUT LØLAND 
201050192 SPISS KONGLEVOLL 
201063566 MYRVOLLTOPPEN 
201113933 FILOPS 
201126083 STILARS MEDHUS 
201126277 FIBA 
201258276 STAS KRØSS 
201261226 HÅVOLL 

Spælsau 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
201164246 HÅKON 
201170413 STHEIS AUNE 
201227343 HEPPSNO 
201261414 RAMP 

Sjeviot 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
201151789 PELE 
Dispensasjonskvote for: 
  200800001 GLEN THE PRINCE 
  200807986 SYNTON DUKE 
  201002240 ALLANSHAWS NIGHT CAP 
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Pelssau 
 

ALLE FØDT 2010 OG ELDRE 
En besetning kan ikke sette inn mer enn 1 prøvevær per seminfar. 
Summeres opp over alle år. 
Dispensasjon for importert sæd fra Sverige. 

 
 

Seminsesongen 2016 
 
Negativlista fastsettes av avlsrådets leder og avlssjefen i fellesskap midt i oktober, like før ny 
seminsesong starter.  
 

Vedtak:  
 

Avsrådet tar saken til orientering.  
 

24 Nye datogrenser ved indeksberegningene i 2017 
 
Saksbehandlere: Inger Anne Boman og Thor Blichfeldt 
 
Data som inngår i avlsverdiberegningene (indeksberegningene) bør være representative for avlsmålet 
vårt. Vi har i mer enn 10 år nå prioritert å få med mest mulig data, og vi har inkludert alle besetninger 
som ringene ønsker å ha med som væreringsmedlemmer. Vi har ikke lagt så stor vekt på 
driftsopplegget, og vi har dermed endel variasjon mellom besetningene i ringsystemet vårt. 
 
Arvegradene for vårvekt, høstvekt og slaktevekt er lave, og dette gjelder både direkte og maternal 
effekt. Det skyldes delvis at vi har ønsket å få med mest mulig data.  
 

For å få større sikkerhet på avlsverdiene vi beregner, ønsker vi i avlsavdelingen å 
stramme inn kravene til hvilke data som kan inngå i avlsverdiberegningene. 

 
Det typiske driftsopplegget i Norge er  

 Lamming 1-2-3 uker før slipp på vårbeite, hovedsakelig i april og mai 

 En vårbeiteperiode hjemme på 2-10 uker 

 Utmarksbeite i 2-3 måneder 

 Hovedsanking en gang fra midt i august til midt i september 

 Slakting rett fra utmark for en del av flokken, intensiv fôring hjemme i en periode på 2-10 uker 
for resten. Plukkslakting på vekt og feithetsgrad er nå regelen. 

 
Vi ønsker å ha med data fra besetninger som følger et slikt driftsopplegg. Data fra besetninger som 
har veldig tidlig lamming for å produsere sommerlam faller utenom det vanlige norske driftsopplegget, 
og det samme med intensiv oppfôring hjemme for å lage sommerlam. 
 
Administrasjonen ønsker derfor å stramme inn datogrensene for hvilke data som inkluderes i 
beregningene. Den viktigste endringer vi foreslår gjelder høstvekta og slaktevekta. Høstvekter og 
slaktevekter tidligere enn 1. august blir ikke lenger med, da vi ikke regner det som et typisk 
driftsopplegg i Norge, og høstvekta bør kunne tas seinest 15. oktober. Saken ble fulgt av et notat fra 
Inger Anne Boman som viste fødselsdatoer og veiedatoer i væreringene for 2015, slik at Avlsrådet 
kunne vurdere konsekvensen av våre forslag. 
 
Vi velger fortsatt å ta med slakt ut hele november. Etter vår mening er det viktig å få med størst mulig 
andel av avkomsgruppa,og det betyr mer enn usikkerheten som novemberslaktene lager med tanke 
på den fôringa disse lammene kan ha fått. Lamma som fôres etter sanking blir eldre, og vi korrigerer 
slaktevekta for økende alder etter en gjennomsnittlig forventet daglig tilvekst på hjemmebeite. Se sak 
19.4, 19.5 og 19.6/2016 for en nærmere drøfting av denne problemstillingen. 
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Tabellen nedenfor viser hvilke krav som vi har hatt tidligere og har i 2016, Datogrensene viser hvilke 
datoer som inkluderes (fra og med – til og med), og det samme med aldersgrenser og vektgrenser. I 
tillegg til vektgrensene som står i tabellen, luker vi også ut lam med ekstremverdier for daglig tilvekst 
ved vårveging, høstveiing og slakt. Lam med fravendt-kode får slettet høstvekt og slaktedata uansett 
dato for fravending. 
 
Vedtatte endringer for 2017 er merket i rødt. Endringene er i samsvar med administrasjonens forslag, 
bortsett fra siste dato for gyldig høstvekt som etter vedtak i Avlsrådet ble økt fra 15. oktober til 20. 
oktober (mot Slettemoen og Reiersens stemmer). Tabellen inkluderer også datogrensene for 
inkludering av ullfeller som ble vedtatt i sak 18/2016. 
 
For neste år vil vi se nærmere på om vektgrensen for slaktede «normallam» skal økes. 
 

Vedtak: 
 
Dato-, alders- og vektgrenser for lam som skal inngå i avlsverdiberegningene fra og med 2017 

  2016 2017  

Datogrenser   

Fødselsdato 1. mars – 15. juni 16. mars  – 10. juni 

Høstveiedato Ingen krav 1. august – 20. oktober 

Slaktedato          – 30. november 1. august – 30. november 

Aldersgrenser   

Fødselsvekt 0 - 1 dager 0 - 1 dager 

Vårvekt 15 - 70 dager 15 - 70 dager 

Høstvekt 90 - 180 dager 90 - 180 dager 

Slaktevekt 90 - 210 dager 90 - 210 dager 

Vektgrenser   

NKS slaktevekt 13,0 – 35,0 kg 13,0 – 35,0 kg 

Spæl, sjeviot og pels slaktevekt 12,0 – 32,0 kg 12,0 – 32,0 kg 

Ullfellgrenser   

Slaktedato  16. august – 31. oktober 

 
 

25 Vektlegging av delindeksene i O-indeksen 
 
Vektleggingen av delindeksene i O-indeksen ble vedtatt i samsvar med forslaget fra avlssjefen. 
 

NKS  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slaktevekt 20 % 20 % 21 % 23 % 24 % 24 % 

Slakteklasse 23 % 20 % 21 % 18 % 18 % 18 % 

Fettgruppe 12 % 12 % 13 % 12 % 11 % 11 % 

Morsevne_vår 8 % 15 % 17 % 17 % 15 % 15 % 

Morsevne_slakt 25 % 21 % 22 % 22 % 24 % 24 % 

Lammetall 12 % 12 % 6 % 6 % 6 % 3 % 

Ullvekt     2 % 3 % 

Ullklasse     0 % 2 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 
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Spælsau  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slaktevekt 20 % 20 %  19 %  20 % 18 % 18 % 

Slakteklasse 25 % 25 % 25 % 23 % 21 % 20 % 

Fettgruppe 10 % 10 % 9 % 8 % 8 % 7 % 

Morsevne_vår 15 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 

Morsevne_slakt 22 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 

Lammetall 8 % 10 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Ullvekt     3 % 3 % 

Ullklasse     3 % 5 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 

 

Sjeviot 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slaktevekt 22 %  22 %  22 %  22 % 22 % 22 % 

Slakteklasse 19 %  21 %  21 %  19 % 19 % 18 % 

Fettgruppe 11 %  11 %  11 %  11 % 11 % 11 % 

Morsevne_vår 8 %  16 %  16 %  18 % 18 % 18 % 

Morsevne_slakt 25 %  18 %  18 %  16 % 16 % 16 % 

Lammetall 15 %  12 %  12 %  12 % 12 % 12 % 

Ullvekt     2 % 3 % 

Ullklasse     0 % 0 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 

 

Pelssau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slaktevekt 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

Slakteklasse 35 % 35 % 35 % 30 % 20 % 20 % 

Fettgruppe 5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 % 

Morsevne_vår 10 % 25 % 25 % 19 % 12 % 12 % 

Morsevne_slakt 25 % 10 % 10 % 13 % 10 % 10 % 

Lammetall 5 % 5 % 5 % 8 % 8 % 8 % 

Pelsegenskaper       

 - Fargepoeng     5 % 5 % 

- Lokkform       5 %   

- Lokkpoeng       5 % 15 % 15 % 

- Pelshårspoeng     10 % 10 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Kjøttsau 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slaktevekt 45 % 45 % 45 % 44 % 51 % 50 % 

Slakteklasse 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 24 % 

Fettgruppe 25 % 25 % 25 % 20 % 15 % 14 % 

Morsevne_vår 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 3 % 

Morsevne_slakt 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 

Lammetall 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 

Ullvekt     2 % 3 % 

Ullklasse     0 % 2 % 

Sum 100 % 100 % 100 % 98 % 100 % 100 % 
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26 Kåring 2016 
 
Saksbehandlere: Thor Blichfeldt og Kjell Steinar Løland 
 
Regelverket i forbindelse med kåringene 2016 vil bestå av 

 Kåringsreglene (generelt regelverk for alle raser) 

 Rasespesifikke regelverk 

 Dommerinstruks (inkludert i de rasespesifikke regelverkene, og kanskje også en samlet 
generell instruks) 

 

Forslag til nytt kåringsregelverk fulgte saken. Essensielle endringer til tidligere regelverkt ble spesielt 

grundig gjennomgått, og er nevnt nedenfor. 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om at kåringsavgifta skal fastsettes per kåra 

værlam, ikke per stilte værlam. 

 Avlsrådet støttet ikke administrasjonens forslag om at dommergodtgjørelsen skal følge NSGs 

satser for tillitsvalgte. Det er altså fortsatt opp til det enkelte fylke å fastsette 

dommergodtgjørelsen. 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om å opprette et sentralt register over 

kåringsdommerne. 

 Avlsrådet la til følgende punkt:  

«En dommer faller for aldersgrensen ved fylte 67 år. Fylkeslaget kan dispensere fra denne 

regelen.» 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om at kåringen av et værlam skal knyttes til én og 

kun én dommer. Har to dommere dømt dyret i fellesskap, skal en av dem være 

«hoveddommer» og knyttes til kåringen av dyret. 

 Alle sanka lam i flokken skal ha registrert høstvekt i Sauekontrollen slik at vektavviket gir 

mening. 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om at alle rasespesifikke regelverk skal ta stilling til 

nedre grense for å kåre på dispensasjon. 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om at alle lam skal få en fullstendig bedømming, 

også lam som opplagt ikke vil bli godkjent. 

 Avlsrådet støttet administrasjonens forslag om at alle lam som får 5 eller i 6 i ullkvalitetspoeng 

skal gis en merknad som spesifiserer hva som ikke var tilfredsstillende med ullfellen. 

 Avlsrådet holdt fast på tidligere vedtak om at NKS (rasekode 10) og kvit spælsau (rasekode 4) 

ikke skal gis et poeng for rasepreg, mens alle andre raser skal bedømmes for rasepreg. 

Avlsrådet gikk så gjennom utkastet til rasespesifikt regelverk for kåring av NKS. 

 Far og mor til en NKS-vær skal ha rasekode 10 i Sauekontrollen. Dette betyr at 

væreringsmedlemmer som ønsker å kåre værlam etter søyer som er koda som 1 dalasau, 2 

rygjasau eller 5 steigarsau, må kode om disse søyene til 10 NKS før kåring. 

 Dommerinstruks for dømming av marg og dødhår ble fastsatt. 

Avlsrådet gikk også gjennom forslag til dommerinstruks for funn av marg og dødhår hos kvit spælsau 

som innarbeides i det rasespesifikke regelverket for denne rasen.  

Rasespesifikke regelverk for NKS og kvit spælsau fastsettes av Avlsrådet uten høring hos 

væreringene, avlsutvalgene i fylkene og regionutvalgene. 

De andre rasespesifikke regelverkene vil bli fastsatt av Avlsrådet etter at de har vært på høring i 

raselaget. 

Vedtak: 
Adminstrasjonen arbeider videre med de generelle og de rasespesifikke kåringsreglene. Behandles i 

Avlsrådet før de fastsettes endelig. 
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27 Veiledende priser på livdyr 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet for sau fastsetter følgene veiledende priser for høsten 2016. 

NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3) 

Kåra  
værlam 

Grunnpris: 3 100 kr 
Tillegg: 50 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Kåra lam som kjøpes inn til 
ringen, skal betales med veiledende pris. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 900 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. 

Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft", samt premie for å levere en 
seminvær. Seminværer som vrakes ved ankomst 
seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 5000 kr. 

Søyelam Grunnpris: 2 500 kr 
Tillegg: 25 kr per poeng  
over 115 i O-indeks 

Gjelder for søyelam omsatt om høsten, før paring, 
Skal være i så god utvikling at de kan pares 
samme høsten. Prises ikke etter levendevekt. 

Voksne  
søyer 

Grunnpris: 2 500 – 3 000 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Gjelder voksne søyer, omsatt før paring i 
september-november 

Pelssau (rasekode 12). Pelssaulaget kan fastsette veiledende priser for andre kategorier dyr 

Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell O-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Kjøttsau: Nor-X (rasekode 20), texel (rasekode 11), og charollais (rasekode 23) 

Kjøttkåra  
værlam 

Grunnpris: 3 100 kr 
Tillegg: 50 kr per poeng  
over 115 i K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Kåra lam skal ikke prises etter 
levende vekt. 

Avkomsgranska 
vær 

Grunnpris: 3 900 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell K-indeks 

Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på 
salgstidspunktet. Endringer i indeks ved seinere 
beregninger får ikke konsekvenser for prisen. 

Seminvær Grunnpris: 8 100 kr 
Tillegg: 200 kr per poeng  
over 115 i offisiell K-indeks 

Offisiell H4 benyttes for indekstillegget. Værer som 
ikke har offisiell indeks, betales med grunnpris. 
Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr. 

Andre raser 

Seminvær Pris: 8 100 kr 
Ikke O-indekstillegg 

Prisen dekker blodprøvetaking i felt, ekstraarbeid 
og "plunder og heft". Seminværer som vrakes ved 
ankomst seminstasjonen, får et fradrag i prisen på 
5000 kr 
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28 Seminresultatet 2015 i Namdal værring 
 
Vi har fått brev (vedlagt sakspapirene) fra Namdal værring om seminresultatet 2015. Ringen er meget 
skuffet over resultatet. Tilslagsprosenten hos de 9 brukerne varierer fra 30 % til 85 %, 
 
Det ble ikke gjort noen endringer i opplegget for sædproduksjonen og kvalitetskontrollen av sæden, og 

heller ikke i distribusjonen av frossensæden i 2015 i forhold til de to foregående årene. 

Vi samler inn statistikk hovedsakelig via Sauekontrollen, og har fått inn resultater fra nesten 23 100 

inseminasjoner totalt med frossensæd og 900 inseminasjoner med fersksæd . Som figuren nedenfor 

viser, så er tilslaget med frossensæd så vidt litt bedre enn i 2014. Det ser altså ikke ut til å være noen 

generell svikt i seminresultatet med frossensæd. 

 

 

 

Vi finner ingen ting knyttet til våre rutiner som kan forklare hvorfor Namdal værring har fått et så 

skuffende resultat i 2015. 

 
Vedtak: 
 

Avlsrådet tar informasjonen til orientering. 
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29 Søknad om sammenslåing av 2 ringer i Vest-Agder 
 
Saksbehandler: Avlskonsulent Kjell Steinar Løland 
 
Den konkrete saken gjelder en søknad fra ring 112 Midt-Agder om å gå inn i ring 120 Vest-Agder. 
Saken har også prinsippiell interesse. I hvilken grad skal Avlsrådet skal involvere seg i ringstrukturen 
rundt om i landet? 
 

Organisering av veraringane i Vest-Agder avlssesongen 2015/2016 
 
Det er 4 veraringar i Vest-Agder, der alle avkomsgransker NKS. 
 

Veraring Medlemmer Søyer 2014/15 Prøveverer 2015/16 

112 Midt-Agder 4 182 6 

113 Lista 3 226 6 

114 Sirdal 5 565 3 

120 Vest-Agder 13 661 19 

Sum Vest-Agder 25 1634 44 

 
Ring 120 har ein rekrutteringsbesetning som vil bli søkt opptatt som medlem frå avlssesongen 
2016/17. Denne flokken har 80 sauer.  
 
Det er store avstandar mellom medlemmene i fleire av veraringane. Medlemmene i ring 113 er samla i 
Lista og ring 114 i Sirdal kommune. Medlemmene i ring 120 høyrer heime i kommunane, Flekkefjord, 
Kvinesdal, Hægebostad og Åseral og ring 112 i kommunane Songdalen, Søgne, Lyngdal og 
Audnedal. 
 
Det er mange små/mellomstore saueflokkar med i veraring i Vest Agder. Ringane gjer eit godt  
avlsarbeid , og dei ligg langt framme på Ringanalysen. Eigeninnsats med fordeling og flytting av verer 
blir stor særleg i ringane med stor spredning av medlemmene. Ringane med de største avstandane 
mellom besetningane er ring 112 og 120. 
 
Ring 112 og ring 113 er små og har et sauetal som så vidt gir rom for gransking av 6 prøveverer, dette 
vil gje utfordringar om ein eller fleire av verene har mykje omløp.  
 
Samanslåing av ringer som omsøkt vil auka fare for spreiing ved eventuelle sjukdomsutbrudd i ein 
besetning i veraringen. 
 
Mulig avdelingsstruktur for en felles ring for hele Vest-Agder kan vera: 

 Avdeling Sirdal:   5 medlemmer 
 Avdeling Kvinesdal:   9 medlemmer 
 Avdeling Åseral/ Midt Agder: 8 medlemmer, inkludert 3 nye frå ring 112 
 Avdeling Lista:    4 medlemmer, inkludert 1 ny frå ring 112 

 
Avlsrådet drøfta saken og tok stilling til følgende alternativer: 

1. Vi ønsker ikkje sammenslåing av ringer og «avviser» hele saken 
2. Vi støtter ring 112 Midt-Agder sitt ønske om å gå inn i ring 120 Vest-Agder, og sender saken til 

Mattilsynet med vår anbefaling 
3. Vi sender saken tilbake til de 4 væreringene og Vest-Agder Sau og Geit med oppfordring om å 

lag en felles ring for fylket. De 4 avdelingene som avlskonsulent Kjell Steinar Løland har 
foreslått kan være et utgangspunkt for oppdeling i smittemessig isolerte avdelinger. 

 
Vedtak:  

 
Avlsrådet oppfordrer Vest-Agder Sau og Geit og de 4 væreringene om i fellesskap å finne fram til en 
framtidsrettet ringstruktur i fylket. Kjell Steinar Løland representer NSG i dette arbeidet. 
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30 Orienteringssaker 

30.1 Optimal Contribution Selection 
 
Saksbehandlere: Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
Vi ønsker størst mulig avlsframgang for egenskapene i avlsmålet, men innenfor en forsvarlig økning i 
innavlsgraden (vanligvis satt til 1 % per generasjon). I forbindelse med inntaket av værer til semin tar 
vi først og fremst hensyn til O-indeksen, men vi legger også vekt på «slektsindeksen» vi beregner for 
værene, og vi legger begrensninger på antall sønner etter værer. Denne måten å ta ut seminværer på 
har vist seg å holde innavlsoppbyggingen innenfor forsvarlige rammer, men gir ikke maksimal 
avlsframgang. Tar vi i bruk seleksjonsmetoden ”Optimal Contribution” vil vi kunne treffe enda bedre 
beslutninger ved inntaket av seminværene, og også ved utvalget andre grupper avlsdyr (prøveværer, 
eliteværer, påsettlam og elitesøyer). 
 
Vi har i løpet av våren 2016 testet to forskjellige programmer som bruker seleksjonsmetoden Optimal 
Contribution Selection. Det ene programmet heter EVA og er utviklet av Peer Berg ved NordGen. Det 
andre heter Gencont og er utviklet av Theo Meuwissen og Binyam Dagnachew på NMBU.  
 
Begge programmene blir brukt i forbindelse med pelssauprojektet ”Optimal Contribution i avlsarbeidet 
på Norsk Pelssau”. Gjennom dette prosjektet får vi erfaring med begge programmene og deres styrker 
og svakheter, og vi vil kunne vurdere hvordan de best kan brukes i det løpende avlsarbeidet. 
 
For spæl og NKS vil bruken begrenses til seleksjon av værer til semin. Vi har planer om å bruke 
programvaren som hjelpemiddel ved semininntaket allerede denne høsten. 
 
For sjeviot og pelssau kan det være aktuelt å bruke metoden ”Optimal contribution” ikke bare ved 
seleksjon av seminværene, men også ved seleksjon av prøve- og eliteværer. 
 
Det kan også være aktuelt å bruke metoden ”Optimal contribution” i forbindelse med inntaket av 
seminværer av andre raser som gammelnorsk spælsau, dala, rygja, steigar, grå trønder osv. Skal vi 
ha nytte av å bruke programmene så kreves det et fullstendig og dypt stamtre for rasen. Alt for mange 
av besetningene som er interessert i å ta vare på de gamle rasene er ikke med i Sauekontrollen. Dette 
er et alvorlig minus for å få til en best mulig forvaltning av de bevaringsverdige rasene. 

30.2 Masteroppgave om mastitt 
 
Gunnar Klemetsdal la fram hovedfunnene fra masteroppgaven om mastitt som utrangeringsårsak. 
 
Studenten analyserte data for søyer som lamma for første gang. Hun slo sammen 
utrangeringsårsakene Mastitt og Skade på jur/spener, da det synes som at jurforandringer som 
skyldes mastitt ofte feilaktig registreres som skade. Studenten brukte en terskelmodell og fant en 
arvbarhet på ca 3 % på underliggende skala. Det tilsvarer ca 1,5 % på observerbar skala. De tror at 
arvbarheten vil øke dersom det blir mer fullstendige registreringer og at man inkluderer senere 
produksjonsår i tillegg. Trolig vil oppslutningen rundt registrering øke dersom Avlsrådet vedtar en plan 
for beregning og publisering av delindeks for mastitt. 

30.3 Genomisk seleksjon – søknad om prosjekt 
 
På møte i Avlsrådet i mars 2016 gikk vi gjennom hva «genomisk seleksjon» er og hvilken nytte vi kan 
ha av det i avlsarbeidet på sau (se sak 10/2016). 
 
Rapporten fra Marie Lillehammer, Nofima, viser at ved å genotype 1500 prøveværer og å ta inn 
seminværene ett år tidligere (1,5 års alder mot 2,5 års alder i dag), kan vi øke den årlige 
avlsframgangen i det valgte (forenklede) avlsmålet med totalt 18 %. Vi får samtidig en dreining i 
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framgangen fra «slaktelamsegenskapene» til «søyeegenskapene». Framgangen for 
søyeegenskapene øker med 65 % i året. Dette går delvis på bekostning av framgangen for 
slaktelamsegenskapene som faktisk vil få redusert framgang med genomisk seleksjon sammenlignet 
med dagens tradisjonelle opplegg. 
 
 
Avlsrådets vedtak ble: 

Avlsrådet ber adminstrasjonen arbeide videre med muligheten til å ta i bruk genomisk seleksjon 
i avlsarbeidet. 
 

Administrasjonen ønsker å gjennomføre et 3-årig prosjekt for å etablere en referansepopulasjon av 
genotypede dyr og implementere de nyeste metoder for å bruke genotypeinformasjonen. Faglig vil vi 
samarbeide med IHA ved NMBU som er helt i den vitenskapelige fronten på fagfeltet. Vi vil også se 
om vi skal etablere et samarbeid med New Zealand og et land i Europa (Irland?).  
 
De faglige problemstillingene ved bruk av genotypeinformasjon i avlsarbeidet er felles for alle 
dyreslag, og vi vurderer også å ta inn geita i prosjektet. 
 
Vi tenker å søke om økonomisk støtte fra Norges forskningsråd til prosjektet. Får vi det, vil støtten bli 
inntil 50 % av prosjektets totalkostnad. Søknadsprosessen er at vi må levere en skisse til prosjekt 
innen 15. august. Går vi videre i prosessen, er søknadsfristen for fullstendig prosjektsøknad 12. 
oktober. Endelig svar på søknaden vil da foreligge rett før nyttår, og prosjektet kan starte tidlig i 2017. 
 

30.4 Holdbarhetsprosjekt med Irland og Skottland 
 
Vi er med på en søknadsskisse til et EU-prosjekt som vil bli ledet fra Irland: «Sustainable Sheep 
Production», forkortet til SusSheP. 
 
Prosjektet består av 5 arbeidspakker, der arbeidspakke 1 er om holdbarhet på søye. Denne er det 
tenkt at NSG ved Inger Anne Boman skal lede. 
 
Vi får svar på om skissen går videre til full søknad i august. 
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31 Bruken av midlene til avlsarbeidet på sau framover 
 
Vi gikk gjennom regnskapet 2015 og budsjettet 2016 for avlsarbeidet på sau i forrige møte, sak 
3/2016. Økonomioversikten tas også med her, slik at vi har en oversikt over hvor pengene kommer fra 
og hva de går til. 
 

SAU - Budsjett avl og semin 2016 (1000 kr) 

 2015  2016  

Inntekter     

Landbruksdirektoratet 7309  7309  

Omsetningsrådet 2720  2720  

Semin Staur 5972  6091  

Semin Særheim 65  0  

Kåringsavgift for fylkene 546  546  

Sum prosjekter 931  680  

Andre inntekter 19  20  

Sum inntekter 17562  17366  

     

Kostnader     

Væreringene 4008  3900  

Smårasene 82  85  

Avlsrådet 145  150  

Regionene+fylkene 402  400  

Kåringsavgift for fylkene 546  546  

Avlskonsulentene 906  924  

Sentralt avlsarbeid 3774  3849  

Gentesting 157  220  

Felleskostnader 354  863  

Semin Staur 5789  5905  

Semin Særheim 272  0  

Sum prosjekter 1181  540  

Sum kostnader 17616  17382  

     

Driftsresultat -54  -15  

 
Vi må nå starte å tenke budsjett 2017 og videre utover. 
 
Det er to satsingsområder som vi må finansiere: 

 Genomisk seleksjon 
o Vi søker Forskningsrådet om prosjekt på genomisk seleksjon, og vil da kunne få 50% 

støtte.  
o Vi trenger anslagsvis 1 million kr i året de neste 3 årene for å dekke opp vår 

egenandel i genomsatsingen. 

 Økte registreringer i væreringene 
 
Er vi realister vil to viktige inntektskilder, tilskuddet over Jordbruksavtalen (Landbrukdirektoratet) og 
tilskuddet fra Omsetningsrådet, ikke øke.  
 
Semininntektene kan vi øke i takt med prisstigningen, slik at vi dekker opp kostnadsstigningen og slik 
at semin gir et lite nettobidrag til resultatet. 
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Kostnadene knyttet til drifta av avlsavdelingen (sentralt avlsarbeid i regnskapet) vil antakelig stige i takt 
med prisstigningen, og det samme med felleskostnadene, til sammen rundt 100 tusen i økte kostnader 
i 2017, og så nye 100 tusen i 2018. 
 
Vi må altså omdisponere midlene vi bruker i dag til å dekke kostnadsstigningen og de nye satsingene. 
 
Vi kan også dra på det opparbeidet fondet for avlsarbeidet på sau som nå er på 2,6 millioner kroner. 
 
Administrasjonen la fram følgende forslag til tiltak: 
 

 Legge ned regionene og stoppe overføringene til fylkene. 
o Innsparingen blir 400 tusen kr 
o Fylkeslagene må selv dekke kostnadene med avlsutvalget 
o Kåringsavgifta økes så den dekker kostnadene med dommere osv. 

 

 Redusere tilskuddet til avkomsgransking av værer (4 millioner kr i 2016) 
o Redusere tilskuddet per vær med 500 kr 

 Besparelse på vel 1 million kr med dagens omfang av granska værer 
o Reduserer antall granska værer med tilskudd innen NKS til 1500 

 Besparelse på 300 tusen kr med dagens satser 
 Vi må sikre at det er de dårligste værene vi ikke betaler for 

 Øke kravet til O-indeks ved innsett fra dagens 127? 

 Minst 120 i O-indeks som gransket for å få tilskudd? 
 
 
Ulike tiltak ble drøftet, uten at det ble trukket noen konklusjon. Arbeidet med budsjettet for 2017 starter 

rett over sommerferien, blant annet med søknaden om prosjekt på genomseleksjon. 

Det er styret som har det endelig ordet når det gjelder budsjettet for 2017. 
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32 Genetiske parametere juni 2016 
 
Vi har i starten av juni 2016 regnet nye genetiske parametere for tilvekst- og slakteegenskapene. 
Disse er tenkt brukt i indeksberegningene 2016. 
 
Egenskapene er skrevet i nesten fulltekst i venstre kolonne. De kommer i samme rekkefølge i raden 
over kolonnene med tall, men med forkorting av navnet.  
 
Betegnelsen _dir betyr «direkte effekt» og er den genetiske effekten som virker på lammet selv. 
Eksempel: Slaktevekt_dir tilsvarer egenskapen vi vanligvis kaller Slaktevekt. 
 
Betegnelsen _mat betyr «maternal effekt» og er den indirekte genetiske effekten på lammet gjennom 
moras gener som påvirker lammets miljø. Eksempel: Slaktevekt_mat tilsvarer egenskapen vi vanligvis 
kaller Morsevne_slakt, og er moras effekt på lammets slaktevekt gjennom melkeproduksjon osv. 
 
I tabellene nedenfor er arvegraden for egenskapen vist på diagonalen og merket i gult. Den genetiske 
korrelasjonen mellom to egenskaper er vist under diagonalen. 

32.1  NKS 
 

 
 

32.2 Spælsau 
 

 
 

  

Egenskap FV_dir FV_mat VV_dir VV_mat HV_dir HV_mat SV_dir SV_mat SKl_dir SKl_mat FGr_dir FGr_mat

FødselsV_dir 0,11

FødselsV_mat 0,08 0,18

VårV_dir 0,22 0,28 0,08

VårV_mat 0,00 0,39 -0,12 0,08

HøstV_dir 0,25 0,36 0,56 0,16 0,10

HøstV_mat -0,08 0,22 -0,14 0,77 0,06 0,09

SlakteV_dir 0,22 0,23 0,46 0,11 0,70 0,06 0,10

SlakteV_mat -0,10 0,23 -0,10 0,75 0,10 0,96 0,07 0,08

SlakteKl_dir -0,02 -0,11 -0,05 -0,11 -0,17 -0,09 0,19 -0,09 0,31

SlakteKl_mat -0,13 -0,12 -0,07 0,32 -0,12 0,51 -0,04 0,50 0,02 0,02

FettGr_dir -0,34 -0,11 -0,20 0,03 -0,21 0,05 -0,32 0,03 -0,15 0,01 0,36

FettGr_mat -0,04 -0,43 -0,17 -0,39 -0,18 -0,04 -0,21 0,00 -0,12 0,15 0,03 0,02

Egenskap FV_dir FV_mat VV_dir VV_mat HV_dir HV_mat SV_dir SV_mat SKl_dir SKl_mat FGr_dir FGr_mat

FødselsV_dir 0,13

FødselsV_mat 0,03 0,15

VårV_dir 0,24 0,26 0,09

VårV_mat 0,15 0,50 -0,11 0,09

HøstV_dir 0,29 0,35 0,58 0,13 0,11

HøstV_mat 0,02 0,36 -0,10 0,80 0,02 0,06

SlakteV_dir 0,19 0,31 0,40 0,21 0,71 0,11 0,13

SlakteV_mat 0,00 0,30 -0,06 0,74 0,04 0,97 0,13 0,06

SlakteKl_dir -0,08 -0,09 0,01 -0,08 0,00 -0,13 0,35 -0,17 0,27

SlakteKl_mat -0,15 -0,03 -0,01 0,28 -0,13 0,51 -0,17 0,63 -0,18 0,02

FettGr_dir -0,30 -0,10 -0,26 0,07 -0,24 0,16 -0,28 0,11 0,04 0,08 0,33

FettGr_mat -0,28 -0,51 -0,22 -0,27 -0,47 -0,13 -0,45 0,05 0,03 0,19 0,19 0,01
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32.3 Sjeviot 
 

 
 

32.4 Pelssau 
 

 
 

32.5 Avlsrådets behandling 
 
Arvegraden for Fødselsvekt_direkte er beregnet til 11 % for NKS og 13 % for spælsau, og arvegraden 
for Fødselsvekt_maternal til henholdsvis 18 % og 15 %. Dette er høyere arvegrader enn vi finner for 
vårvekt, høstvekt og slaktevekt. 
 
Det er som forventet en positiv genetisk korrelasjon mellom fødselsvekt_direkte og vårvekt, 
høstvekt/slaktevekt (NKS: 0,22, 0,25 og 0,22). Det betyr at framgang for vårvekt/høstvekt/slaktevekt 
gir økt fødselsvekt.  
 
Det er også en overraskende høy positiv genetisk korrelasjon mellom fødselsvekt og morsevne_vår/ 
morsevne_høst/morsevne_slakt (NKS: 0,39, 0,23 og 0,22). Økt melkeevne hos søya gir altså lamma 
et bedre miljø i livmora, og bidrar også økt fødselsvekt 
 
Avlsrådet var positive til å ta inn fødselsvekt i indeksberegningene. Rådet drøftet om en høy 
fødselsvekt skal gi en høy indeks for delegenskapen, eller om den skal gi en lav indeks. Så lenge vi 
ikke har bestemt om vi skal legge negativ vekt på fødselsvekt i avlsmålet eller ikke, utsetter vi å ta 
stilling til denne problemstillingen. 
 
Vi vil presentere avlsverdier for avkomsgranskede værer som har tilstrekkelig registreringer bak 
beregningene. Avlsverdiene vil bli presentert som avvik fra gjennomsnittet, for eksempel +0,2 kg i 
direkte effekt og -0,3 kg i maternal effekt for fødselsvekt. Dermed vil det ikke være tvil om 
fødselsvektene er høye eller lave. 

Egenskap FV_dir FV_mat VV_dir VV_mat HV_dir HV_mat SV_dir SV_mat SKl_dir SKl_mat FGr_dir FGr_mat

FødselsV_dir 0,15

FødselsV_mat -0,02 0,23

VårV_dir 0,26 0,13 0,10

VårV_mat 0,16 0,27 0,09 0,09

HøstV_dir 0,25 0,29 0,63 0,20 0,10

HøstV_mat 0,02 0,18 0,03 0,80 0,07 0,09

SlakteV_dir 0,07 0,32 0,55 0,21 0,74 0,12 0,09

SlakteV_mat 0,01 0,18 -0,04 0,78 0,05 0,99 0,12 0,10

SlakteKl_dir -0,27 -0,14 -0,15 -0,28 -0,31 -0,11 -0,03 -0,09 0,32

SlakteKl_mat 0,31 -0,46 0,18 -0,15 0,04 -0,23 -0,12 -0,19 -0,09 0,02

FettGr_dir -0,26 -0,09 -0,21 -0,34 -0,32 -0,07 -0,23 -0,10 0,23 -0,21 0,34

FettGr_mat 0,10 -0,43 0,00 0,53 -0,04 0,02 -0,07 -0,06 0,15 0,09 0,00 0,02

Egenskap FV_dir FV_mat VV_dir VV_mat HV_dir HV_mat SV_dir SV_mat SKl_dir SKl_mat FGr_dir FGr_mat

FødselsV_dir 0,14

FødselsV_mat -0,01 0,16

VårV_dir 0,52 0,07 0,16

VårV_mat -0,29 0,74 -0,05 0,07

HøstV_dir 0,30 0,04 0,72 -0,07 0,15

HøstV_mat -0,28 0,56 0,18 0,86 0,08 0,09

SlakteV_dir 0,14 -0,08 0,54 -0,24 0,77 -0,06 0,15

SlakteV_mat -0,24 0,48 0,14 0,86 0,05 0,98 -0,01 0,12

SlakteKl_dir -0,33 -0,17 -0,36 -0,17 -0,27 -0,09 -0,03 -0,11 0,18

SlakteKl_mat -0,02 -0,60 0,32 -0,70 0,07 -0,28 0,19 -0,35 0,39 0,01

FettGr_dir -0,37 -0,17 -0,31 -0,03 -0,33 -0,06 -0,26 0,05 0,25 0,24 0,30

FettGr_mat -0,50 -0,27 0,12 -0,32 0,11 0,03 0,00 -0,15 0,41 0,75 0,21 0,02
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De nyregnede parameterene har gitt høyere arvegrader for morsevne enn tidligere. Morsevne_vår er 
nå 8 %, Morsevne_høst 9 % og Morsevne slakt 8 % hos NKS, og 9 %, 6 % og 6 % hos spælsau. 
 
Når vi tar med fødselsvekt og bruker de nye genetiske parameterene viser det seg at enkelte værer får 
ganske store endringer i O-indeksen, og det skyldes ofte at Morsevne_vår og Morsevne_slakt endrer 
seg. 
 
Klemetsdal tilbød seg å utføre en faktoranalyse av de genetiske parametrene. Han mente også at det 
er ønskelig at administrasjonen beregner tilvekstkurvas form med en farmodell. 
 
 

Vedtak: 
 
Avlsrådet tar de nyregnede genetiske parameterene til orientering. Disse brukes ved 
indeksberegningene i 2016/2017. 
 
 

33 Eventuelt 
 
Ingen saker. 


