Avlsudvalgsmøde 12.03.2015
Skype
Deltagere:

Mette Marie, Susie, Hans-Erik og Anette

Referat:

Anette

1. Hans-Eriks udspil til indberetning af læmmeforløb
Hans-Erik har lavet et udspil til indberetning af læmmeforløb. Udspillet er godkendt og ønskes trykt i næste
SåneNyt.
Koderne skal dog rettes til:
1.
2.
3.
4.
5.

Let uden hjælp
Let med hjælp
Vanskelig uden dyrlæge
Vanskelig med dyrlæge
Fosterlam

2. Ny data registrering
Hans-Erik deltager.
Ønsker til ny data registrering:
•
•
•
•

Dataregistring skal fungerer via et sted, så man ikke skal registrere flere steder.
Der skal være en brugervenlig flade.
Der skal være mulighed for masseindtastning/massefunktion.
Vi ønsker at kunne se andre registrerede besætningers:
 Dyr
 Afkom
 Vægte, fødselsvægte samt 2 og 4 måneders
 Slagtevægte
 Afstamning
 Raceandele
 Indavlskoefficient
 Simuleret indavlskoefficient
 Indeksberegning samt usikkerhed på samme
 Slægtskab på tværs af besætninger
 Statistik over hvilke besætninger, der har registrerede såner.

3. Farven. Er dyrene sorte nok?
Synes vi, at det er et problem, at der er nogle som gråner tidligt (1-2 år) eller at andre bliver afblegede
brune?

I foreningens typebeskrivelse står der, at ulden på yngre dyr er sort/brun og at der ikke må forekomme
hvide dækhår. På ældre dyr kan ulden blive grå. Vi havde en livlig diskussion om, hvornår et dyr i så fald kan
regnes for ældre og om vi fra avlsudvalget ønskede at definere om et dyr kan regnes for ældre før 3-4 års
alderen. Vi diskuterede også vigtigheden af farven frem for andre avlsmål. Denne diskussion tager vi op
igen senere.

Eventuelt
Vi diskuterede muligheden for nyt blod f.eks via fremmed race og om det så skal være en af de oprindelige
racer, shropshire, karakul eller rygja. Karakul bestanden i Danmark er meget lille, hvis der overhovedet er
nogen med M3, men vil hjælpe med at bibeholde den mørke farve.
Vi diskuterede, hvad vi som foreningen kan gøre for at få flere medlemmer til at blive registreret og
årsagerne til at de fravælger registrering. Der var forslag om at hjælpe ikke registrerede besætninger, som
er medlem af såneforeningen med at få indsamlet de relevante oplysninger for at kunne blive registreret.
Vi diskuterede, hvordan vi i foreningen opnår en større selvkritik i forhold til udvælgelse af egnede avlsdyr
og herefter fastsættelse af en relevant pris. Hvordan kan vi fra avlsudvalget hjælpe medlemmerne med at
differentiere prisen, så det afspejler den variation, der er i udbuddet afavldyr. Vi diskuterede prissætning af
avlsvæddere, herunder om indeks burde afspejles i prisen
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