
Gruppearbeid 10.mars 2018
«NSG må bli flinkere til 
å synliggjøre den jobben vi 
gjør. Overfor medlemmene 
- og overfor storsamfunnet. 
For å lykkes må vi bygge en 
sterkere og mer samlet 
organisasjon - en som snakker 
mer om «oss» og  mindre 
om «dokk». Får vi til dette 
vil NSG bli en enda sterkere 
maktfaktor på spørsmål 
som angår småfeholdet 
i dette landet». 

Kjell Erik Berntsen, 
Sau og Geit nr. 4/17 



Gruppearbeid 10.03

Hvordan bygge en sterkere og mer samlet organisasjon?

Hvilke fem prioriterte områder (nevn gjerne flere) må forbedres for å 
bygge en sterkere organisasjon? Og hvorfor?

a)Forbedringer i Norsk Sau og Geit (sentralt)

1.

2.

3.

4.

5.

b)Forbedringer i fylkeslaget

1.

2.

3.

4.

5.

Gruppe nummer ………….



Gruppearbeid 10.03
C) Forbedringer i lokallaget

1.

2.

3.

4.

5.

Si noe positivt om NSG sentralt(1), fylkesnivå(2) og lokalt(3). Minst to punkt på hver:

1)

2)

3)

Gruppe nummer ………….



• Spilleregler for gruppeoppgave
• Ledes av gruppeleder

• Gruppen oppnevner en sekretær og én 
person til å framlegge svaret i plenum

• Vær ærlig; kall «en spade for en spade»  



NSGs fire prioriterte satsingsområder
• 1) Best mulig økonomi for småfebonden-på kort og på lang 

sikt
Måles i forhold til gjennomsnittlig årsverksinntekt i jordbruket.

• Prioritert målemetode:

1. Gjennomsnittlig årsverksinntekt i saueholdet/gjennomsnittlig inntekt i jordbruket.

2. Gjennomsnittlig årsverksinntekt i geiteholdet/gjennomsnittlig inntekt i jordbruket.

Status sau:

For saueholdet sin del har den historiske utviklingen ikke vært spesiell lystig. (Se fig1)

Mål Sau

Status 31.12.2017: 56%

Delmål 1 31.12.2019 75%

Delmål 2 31.12.2022 85%

Mål 31.12.2025 100%

1a) Er dette en hårete målsetting?

1b) Hva mener dere er fornuftige tiltak for å 

gi best mulig økonomi?



NSGs fire prioriterte satsingsområder
• 1) Best mulig økonomi for småfebonden-på kort og på lang sikt
Måles i forhold til gjennomsnittlig årsverksinntekt i jordbruket.

• Prioritert målemetode:

1. Gjennomsnittlig årsverksinntekt i saueholdet/gjennomsnittlig inntekt i jordbruket.

2. Gjennomsnittlig årsverksinntekt i geiteholdet/gjennomsnittlig inntekt i jordbruket.

Status geit:

I følge NIBIO ligger lønnsomheten i geitemelk over gjennomsnittet i jordbruket (se fig2)

Mål geit

Status 31.12.2017: 123%

Mål 31.12.2025 123%

1c) Er dette en for slapp målsetting?

1d) Hva mener dere er fornuftige tiltak for å 

opprettholde status?



NSGs fire prioriterte satsingsområder
• 2) Økt medlemstilslutning
Måles i netto økt medlemstilslutning og/eller økt andel av småfeholdere som er medlem i NSG

Prioritert målemetode:

Antall medlemmer totalt NSG/antall småfeholdere som søker  produksjonstilskudd

I følge NIBIO ligger lønnsomheten i geitemelk over gjennomsnittet i jordbruket (se fig2)

Mål 

Status 31.12.2017: 75%

Delmål 1 31.12.2018 80%

Delmål 2 31.12.2019 85%

Mål 31.12.2020 90%

2a) Er dette en for slapp målsetting?

2) Hva mener dere er fornuftige tiltak for å nå

målet?



NSGs fire prioriterte satsingsområder
• 3) Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting for småfe
Måles i :

1)Andel av beiteprioriterte områder.

2)Andel småfe på utmarksbeite

Prioritert målemetode:

1)Andel beiteprioritert areal

Mål 

Status 2016: 44,2%

Delmål 1 31.12.2019 46%

Delmål 2 31.12.2022 48%

Mål 31.12.2025 50%

2)Andel småfe på utmarksbeite

1a) Er dette en ok målsetting?

1b)) Hva mener dere er fornuftige tiltak for å nå

målet?

2a) Hvor stor del av småfeholdet ønsker dere skal være på utmarksbeite?

2B) Hvilke tiltak kan vi gjøre for å nå målet?



NSGs fire prioriterte satsingsområder
• 4) Økt bruk av gjeterhund
Måles i :

Andel medlemmer i NSG som bruker gjeterhund i praktisk arbeid.

Prioritert målemetode:

Antall NSG-medlemmer  som bruker gjeterhund i praktisk arbeid.

Mål 

Status 01.06.2018 ?%

Delmål 31.12.2018 15%

Delmål  31.12.2019 25%

Mål       31.12.2020 30%

Hva kan vi gjøre for å få økt bruk av gjeterhund?



NSGs fire prioriterte satsingsområder

Hva mener dere om sentralstyrets forslag til målsettinger og 
tiltak for de fire prioriterte områdene?

Er det for ambisiøst?

Er det for slapt?

Hva vil dere endre?

Hva vil dere ta helt bort?

Andre forslag? prioriteringer



Gruppeoppgave 10.03.2018
Målsetting og tiltak for fire prioriterte arbeidsområder.
Hva synes dere om forslagene til målsetting, og hvilke tiltak  
ser  dere for dere må til for å nå målsettingene?

1. Best mulig økonomi for småfebonden-på kort og lang sikt?
a) Målsetting sau
b) Tiltak sau
c) Målsetting geit
d) Tiltak geit

2. Medlemsverving
a) Målsetting
b) Tiltak

3. Sikre beiteretten/andel småfe på utmarksbeite
a)Målsetting-andel beiteprioritert areal
b)Målsetting-andel småfe på utmarksbeite
c)Tiltak

4. Økt bruk av gjeterhund
a)Målsetting
b)Tiltak


