MØTE MED RINGAVDELINGENE OG VÆRHOLDSLAGA PÅ HAFJELL
HOTEL&APARTMENTS, ØYER 2/11-10

2 fra hver ringavdeling og 1 fra værholdslaga var invitert til dette møtet. Følgende møtte:
Ola Masseng Sylte avd.52, Per Arne Sylte avd.52, Ole Vangen avd.47, Eivind Fossum avd.47, Pål
Kjorstad avd.42, Helge Nordlien avd.46 , Ole Arne Øyhus avd.54, Jo Kjorstad avd. 42, Hans Kr.
Rønshaugen avd. 50, Per Erik Holmen avd.50, Eirik Kolbjørnshus avd.55, Erland Thon avd.55, Trond
Ola Heggen 392, Gudmund Skotte avd.59, Anders Svare avd.56, Peder Leirdal avd.57, Mathias
Snilsberg avd.57, Anton Myhrmoen avd.45, Sigurd Krekke avd.48, Simen Borgedal avd.45, Terje
Bakken avd. 58, Lars O. Leirdal styret, Hans P. Vaberg styret, Kjell Ivar Bergehagen styret, Tobias
Stubrud styret, Sven Reiersen regionutvalget.

Saksliste:
- Praktiske opplysninger
- Seminsesongen
- Gjennomgang av kåringsstatistikk
- Gjennomgang av gransking og innsett
- Vedtekter
- Utfordringer spælavdelingene
- Hvordan heve nivået i egen avdeling
- Svein Reiersen, regionleder og medlem i avlsrådet

Praktiske opplysninger:
- Legg inn årets værer og hold orden på medlemslistene
- Send samla fakturaene på værene fra hver avd.
- Forskuddsbetal og videresend dyrlegeregninger
- Kontrollere opplysninger i sauekontrollen
- Påvirke til tidlig levering/registrering
- Skjema egenerklæring
- Avd. 45 og 57, veldig flinke til å sende informasjon til styret
- Værsalget: værene i generelt bra stand, ingen reklamasjoner så langt. Totalt 169 værer solgt
til nå.
NKS – 128 til private, 22 til værholdslaga, 26 elieværer, 9 ikke solgt
Spæl – 16 til private, 3 til værholdslaga, 5 eliteværer, 6 ikke solgt
15 værer døde i løpet av beitesesongen, 4 av disse drept av bjørn. 6 værer plukket ut til slakt.
Tobias fremmet tanken om å legge ut de beste værene for salg på nettet.
Seminsesongen 2010:
- Krav til seminbruk- 7% eller minst 50 søyer NKS, 5% eller minst 35 søyer spæl, semin i minst
halvparten av besetningene.
- Frakt fersksæd som i 2009 (buss)
- Husk negativlista

-

Spre værbruken

Granskingene:
Noen avdelinger registrerer høstvekter og slakter veldig sent. Usikre/uoffisielle indekser vanskeliggjør
salget, da dette starter etter 2. indekskjøring. Viktig at avdelingslederene sjekker på Animalia hva
som er kommet inn av opplysninger.
Ellers så ble det kritisert at slakteopplysningene blir overført for sent, spesielt fra Nortura. Sekretær
sjekker opp dette og ser om det har blitt noen endringer der siste året.
- Simen Borgedal kom med forslag om ei “huskeliste” for ringavd. Som legges ut på
hjemmesiden til OSG. Dette er noe styret ser nærmere på.
- Resultat NKS: ligger på landsgjennomsnittet. Spæl ligger ca. 5 poeng etter
landsgjennomsnittet. Ligger 2,1 poeng lenger bak for 2009 årgangen enn 2008 årgangen.
- Avd.59 Lesja gjort bra fremskritt
Årets innsett:
Kåre lamma – utfordringer i forhold til granskingstilskudd ?
- Generelt få utfordringer i forhold til indekser, men enkelte avdelinger har problem i forhold
til spredning på fedre. Veldig viktig at det blir mange fedre på de beste søyene.
Blir gjort grep sentralt for å få frem nye slektslinjer. Dette gjøres ved at de beste værene fra
de mest brukte slektslinjene får et minus i indeks, mens værer fra mindre brukte linjer får et
pluss på indeksen. Dette er et system som Geno har praktisert i flere år.
Elitevær
- Har alle avd. gode eliteværer og sette inn?
- Hvor mange eliteværer er det rett å sette inn ?
- Hva bør nivået være for å kalles en elitevær ?
Ord i saken:
Simen Borgedal- bør stilles krav om hva som kan kalles en elitevær. Veiledende bør eliteværene ligge
høyere enn snittet av prøveværene.
Hans Petter Vaberg- generelt bør en elitevær for NKS ha over 130 i indeks og 125 for spæl.
Konklusjon: Styret kommer med anbefalinger og legger ut på “huskelista” på nettet.
Spælavd. utfordringer:
Oppsummering av lederens konklusjon på spælmøtet som var med avlssjefen:
- Vektlegging av fenotype er viktig for spælfolket
- Vektlegging av søyenes holdbarhet, spælsauen er mer holdbar enn NKS
- Generasjonsintervallet, viktig med kortest mulig generasjonsintervall for å få en raskere
fremgang
- Holdningen blant bruksbesetningene (bruk av kåra værlam kontra ukåret vær)
- Spælavdelingene i Oppland er kritiske til at kåringsreglene blir praktisert likt rundt omkring i
landet.
Simen Borgedal refererte til en del spørsmål han hadde sendt avlssjefen i forkant av spælmøtet. Var
skuffet over at det ikke ble referert til spørsmålene og at avlssjefen ikke hadde forberedt svar til
møtet.
Når det gjelder salg av spælværer bør det absolutt være marked for det som granskes i Oppland. Må
gjøres en innsats for å få dem til å bruke granske værer i stedet for ukåre.
Pål Kjorstad uttrykte sin frustasjon ovenfor avlssjefens holdning ovenfor spælavlen. Leste opp en mail
han hadde skrevet dagen etter spælmøtet men ikke sendt.
Leder: Har vi belegg for å si at andre fylker ikke følger kåringsreglene ? Er det en sak vi bør ta opp i
regionutvalget ?

Ord i saken: Svare- må akeptere mer dyrehår viss vi vil beholde den typiske spælulla.
Krekke- fremmet forslag om at alle spældommerene i landet samles i forkant av neste
kåringssesong.
Konklusjon: Spælavdelingene lager et skriv og sender styret, som tar det videre oppover i
systemet.
Vedtekter:
Valg av styre, leder fremmet 2 forslag:
1. Årsmøtet velger 3 styremedlemmer, i fra hver region for 2 år om gangen slik at det velges 1
ett år og 2 det neste. Styret i OSG velger ett medlem i styret for 1 år. Deretter velges leder for
ett år blant de 4.
2. Årsmøtet velger hele styret som består av 3 styremedlemmer ( 1 fra hver region) +
styreleder. Styreleder har møte- og talerett i styret i OSG.
Vedtak : Styret utformer et forslag til vedtekt til årsmøtet, dette gjøres i samarbeid med styret i OSG.
Valgkomite, leder fremmet 2 forslag:
1. Egen valgkomite velges, 1 fra hver region velges for 3 år, en ny hvert år.
2. Valgkomiteen i OSG fungerer for ring41/avlsutvalget, det må da sitte et ringmedlem i
valgkomiteen.
Vedtak : Styret utformer forslag til vedtekt til årsmøtet, dette gjøres i samarbeid med styret i OSG.
Diskusjon om muligheter for å bedre resultatet i egen avd. :
Leder hadde satt opp en del punkter:
- Semin
spissing/bredde
- Elitevær
spissing/bredde
- Prøveværer
antall/spredning
- Kåring
stiller vi de rette lamma?
- Elitesøyene
alder/o-indeks
- Informasjon vet alle ringmedlemmene nok til å gjøre riktige valg ?
Svare: Vi bør gjøre en henvendelse til NSG semin at vi sikrer at våre ønsker blir oppfyllt så langt det er
mulig. Slik at vi ikke risikerer å få mange doser etter værer med lav O-indeks.
Sekretær har etter møtet vært i kontakt med Frislie og understreket viktigheten av at
ringmedlemmene i størst mulig grad får oppfylt sine ønsker og at de eventuelt kontaktes viss de ikke
har mulighet til det.
Svein Reiersen – regionleder og medlem i avlsrådet:
Svein presenterte seg selv og ga uttrykk for hvor imponert han var over det avlsarbeidet som ble
gjort i Oppland.
Videre så la han frem tall for avlsfremgangen vi hadde hatt de siste årene, med særlig vekt på
tilvekst. Han stilte spørsmål ved om det var riktig og vektlegge en egenskap så mye i avlsarbeidet
fremover når vi ikke kan klare og ta ut potensialet.
Han la også frem et forslag til vektlegging av en ny delindeks i O-indeksen, helse. Utfordringen her er
å få flere til å registrere helseopplysninger, slik at vi kan klare og beregne arvbarhet. Per i dag så er
det kun 41% av medlemmene i sauekontrollen som registrerer helsekortopplysninger.
Det kom en del kommentarer/synspunkt på det som ble presentert:
- Vil ta tid før en får inn tilstrekkelig med helseopplysninger. Skepsis til å pålegge dette ovenfor
medlemmene i sauekontrollen.
- For vanskelig og tidkrevende og registrere i sauekontrollen slik det er i dag.

-

Må ha en skikkelig utredning på nye egenskaper før vi tar dem inn i indeksberegningene, slik
at vi er sikre på at vi kan få fremgang.

Kåringsstatistikk og kåringer:
Dette var et punkt vi skulle kommet tilbake til på slutten på møtet, men som det dessverre
ble glemt. Er det noen som har noen synspunkter på gjennomføringen av årets kåringer, så er det fint
om de sier ifra til styret.
Totalt ble 1144 dyr bedømt ( 1133 i 2009), 878 kåre ( 808 i 2009) , kåringsprosent på 74 ( 68 i 2009).
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