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Lag og medlemstall
I 2017 hadde NSG 10 712 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag
og 354 aktive lokallag. I tillegg kommer 196 direktemedlemmer
og abonnenter, dvs. totalt 10 908 medlemmer/abonnenter.
Tilsvarende tall for 2016 var 11 073, slik at nedgangen har vært
på 1,49 %. 
Det har vært en omfattende sammenslåing av lokallag i 2017,
slik at antall lokallag er redusert med 11 i løpet av året.

Regnskap
Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr. 1.491.773,16,-.
Dette resultatet er et vesentlig avvik fra budsjettet.
Hovedårsaker til det gode resultatet er bedre kontingentinngang
enn forventet, økte finansinntekter, refusjoner ved permisjoner
og sykefravær og utnyttelse av eget personell ved eksternt
finansierte prosjekter. Det var også budsjettert en større
 avsetning til fornyelse av NSGs websider, et prosjekt som ikke
ble gjennomført i 2017.  

Landsmøte og 70-årsjubileum
Landsmøte 2017 ble avholdt 15. og 16. mars på Quality Hotel
33 Oslo, med i overkant av 140 delegater, gjester og ansatte til
stede. Gjestelista bar preg av at man, i tillegg til de ordinære
sakene på programmet, også benyttet anledningen til å markere
NSGs 70-årsjubileum.
Landbruksminister Jon Georg Dale kom uventet for å hilse på
under møtets dag 2, og snakket om flere ting i landbruk -
smeldingen. 

Nye tillitsvalgte
Ved valget under Landsmøtet 2017 ble Kjell Erik Berntsen valgt
til leder i Norsk Sau og Geit og Pål Skoe Kjorstad som nest -
leder. Sigurd Vikesland, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Torill
Undheim, Else Horge Asplin og Hilmar Kleppe ble valgt som
styremedlemmer. Atle Aronsen, Hallvard Veen og Gro
Haraldsdotter Arneng ble valgt som geiterepresentanter til
Representantskapet, mens Audun Seilen ble valgt som gjeter-
hundrepresentant til Representantskapet.

Medlemskontingent for 2018
Satser for medlemskontingent ble under Landsmøtet vedtatt
videreført uendret i 2018.

Årsmøte hvert år
Under behandlingen av lagslovene, vedtok årsmøtet innstillingen
fra repesentantskapsmøtet i oktober 2016 om å ha «årsmøte i
mars hvert år og representantskapsmøte kun på høsten».

Hederspriser
Under landsmøtemiddagen 2017 ble det delt ut flere
 hederspriser. 
• Magne I. og Sigrid Undheim i Rogaland fikk Avlsstatuetten 2016

for NKS-væren 201240178 Lassekart.
• Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk 2016 gikk til

Veronika Fagerland og Asmund Ingar Johansen fra Troms for
bukken 2013107 Jullien.

• Gromsauen 2017 gikk til Ove Ommundsen, Rogaland og
Sigurd Krekke, Oppland.

• Lykleprisen 2017 ble tildelt Hallvard Veen, Rogaland. 
• Gjeter'n 2017 ble tildelt Oddbjørn Kaasa, Nord-Trøndelag. 
• Årets Superverver i 2016 ble Jostein Elde fra Gausdal i

Oppland.

Representantskapsmøter
Vårens representantskapsmøte ble avholdt 14. mars, i forkant av
Landsmøtet, på Quality Hotel 33, Økern, Oslo. I tillegg til innstil-
linger til Landsmøtet, ble det behandlet vanlige representantskaps-
saker. Dagen ble avsluttet med et meget aktuelt foredrag fra 
1. nestleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag om klima -
utfordringene det norske landbruket står foran.

Høstens representantskapsmøte ble avholdt 18. oktober på 
Quality Hotel 33, Økern, Oslo.
I tillegg til vanlige representantskapssaker, omfattet møtet en rekke
orienteringer, samt saker som «Arbeidet med revisjon av lags -
lovene i 2018», «Markedsmuligheter for geitemelksprodukter i
2018 – 2023», «Markedssituasjonen for sau/lam 2018 – 2023»,
«NSGs fire prioriterte satsingsområder i 2018», samt gruppe -
arbeid og tilbakemelding knyttet til disse satsingsområdene. 

Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 9 møter i 2017. 3 av disse var telefonmøter,
mens to møter ble holdt i forbindelse med Landsmøtet og

NSGs nye styre, fra venstre styremedlem Sigurd Vikesland, styremedlem Hilmar
Kleppe, styremedlem Else Horge Asplin, styreleder Kjell Erik Berntsen, styre-
medlem Torill Undheim, nestleder Pål Kjorstad og ordfører Ragnhild Sæle. 
Innfelt i bildet: Styremedlem Anne Kari Leiråmo Snefjellå. 
Foto: Ole G. Hertzenberg/Anne-Cath. Grimstad.

Sigrid og Magne Undheim mottar avlsstatuetten for beste vær 2016 av avlssjef
Thor Blickfeldt og avtroppende styreleder Tone Våg. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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 representantskapsmøter på Gardermoen henholdsvis i mars og
oktober. I 2017 ble det til sammen behandlet 121 saker. 

Landbruksmeldingen
Regjeringen Solberg la i desember 2016 fram sin melding om
jordbruket, Stortingsmelding 11 (2016-2017): «Endring og utvik-
ling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.». 
NSG deltok i næringskomitéens høring på meldingen i midten
av januar 2017. 
Hovedinnspillene fra vår organisasjon til komitéen var viktighe-
ten av å sikre beiteressurser for det grovforbaserte husdyrhol-
det, både i utmarka og på innmark, samt forutsigbare driftsfor-
hold for geitemelkprodusentene. NSG advarte også mot å
avvikle  finansiering av opplysningskontorene over
omsetningsavgiften. 
Innspillene på NSGs bekymring for oppkjøp av kvoter, og å
avvikle markedsordningen for geitemelk, ble også oversendt
Stortingets næringskomité like før Stortingets behandling av
meldingen i  starten av april.

Jordbruksavtalen 2017
Innspill til de årlige jordbruksforhandlingene er svært viktig for
NSG, og 2017 var ikke noe unntak. Igjen var beitetilskuddene
blant NSGs hovedprioriteringer, og det ble videre en oppfølging
av innspillene til Stortingsmelding 11. 
Mer konkret ønsket NSG:
• Ingen fullstendig avvikling av investeringstilskudd til småfe -

holdet
• Økte tilskudd til tiltak i beitefelt – Organisert Beitebruk(OBB)
• Bunnfradraget må halveres
• Styrking av velferdsordningene gjennom økt tilskudd 

til ferie og fritid
• Beholde forskriftsregulert tidligpensjonsordning på 

dagens nivå
• Beholde jordbruksfradraget på dagens nivå
• Justering av innslagsgrense vedr. produksjonstilskudd for

sau/ammegeit i nytt system, der påsett skal regnes med
• 15. april som telledato for produksjonstilskudd på sau
• Økt tilskudd til norsk ull 
• Ikke innskjerping av kvalitetsklasse for tilskudd til lammeslakt

(NSG ønsket et deltilskudd framfor endring til O+)
• Stoppe mulighet for konvertering av kvote
• Øke til 4 produksjonsregioner for geitemelk
• Senke tak for disponibel geitemelkkvote til 200.000 liter
• Fase ut mulighet for utleie av geitemelkkvote
• Økt slaktetilskudd til kje og økt vektgrense
Jordbruksforhandlingene endte til slutt med brudd.
Stortingets næringskomité arrangerte høring før stortings -
behandlingen. NSG deltok i denne og presiserte noen punkter i
tidligere innspill om beitetilskuddene, omfordelinger, fortsatt
finansiering av opplysningskontorene og nei til oppkjøpsordning
for geitemelkkvoter.
Etter Stortingsbehandling i juni ble avtalepartene pålagt å
 utarbeide en omforent avtale.

Markedssituasjonen på sau/lam     
Dette var nok den saken som opptok mest av styrets arbeidstid
i 2017. Saken var oppe i samtlige styremøter og ble satt fokus
på, både i landsmøtet i mars og i representantskapsmøtet i
oktober.

Etter at overskuddssituasjonen kom for fullt høsten 2015, har
næringa selv i 2016 og 2017 satt inn tiltak for å få ned
 produksjonen, gjennom tidligere slakting. Dette for å ha nok
tilgjengelig slakt hele sesongen og samtidig lavere slaktevekter. 
Ved årsskiftet 2016/2017 var det 3.200 tonn sau/lam på regule-
ringslager, og det ble i løpet av året klart at det største problemet
er sau, som det viser seg å være svært vanskelig å omsette. 
I starten av august var reguleringslageret på det nærmeste tømt. I
høstsesongen var det nok lammekjøtt på markedet til enhver tid. 
Ved utgangen av 2017 var det 2.800 tonn sau/lam på lager, dvs.
400 tonn lavere enn ved forrige årsskifte. Problemet var imidlertid
at en vesentlig større andel er sau. Lageret av lammekjøtt var på
1.327 tonn, noe som er 886 tonn lavere enn ved utgangen av
2016.
NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen gikk, med grunnlag i den
alvorlige situasjonen, i slutten av oktober 2017 ut med en
 oppfordring til å redusere påsett i 2018.  

Fire satsingsområder
Styret og sekretariatet har arbeidet med NSGs satsningsområder
gjennom hele året, og styret har pekt ut fire prioriterte områder
for organisasjonen. Mål og tiltak innen disse fire ble drøftet på
representantskapsmøtet 18. oktober, og styret behandlet saken på
nytt i sitt møte 13. desember. Endelig vedtak vil bli gjort under
årsmøtet i 2018.
De fire satsingsområdene er :
1. Best mulig økonomi for småfebonden - på kort og lang sikt
2. Medlemsverving 
3. Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting for småfe 
4. Økt bruk av gjeterhund 

Undersøkelse på holdninger til rovvilt 
Næringa blir til stadighet møtt med at folk i Norge ønsker mer
rovvilt. For å skaffe eget faktagrunnlag som base for vår
 kommunikasjon med eksterne målgrupper på fagområdet, fikk
NSG i 2017 utført en egen undersøkelse på dette. Denne jobben
ble utført av MMI Ipsos. 
Det ble gjort et landsrepresentativt utvalg av 1 000 personer over
15 år (dvs. med varierende partipreferanse, landsdel, inntekt,
utdanningsnivå og alder). Intervjuene ble gjort med telefon/mobil-
telefon.
Til forskjell fra de fleste andre slike undersøkelser, der det er
spurt om generell holdning til rovvilt i Norge, ønsket vi svar på
holdning til rovvilt «der du bor».
Vi fikk følgende svar :
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For å sjekke ut om det er forskjell i holdninger blant politikere
og folk flest, fikk vi også (i regi av Agri Analyse/Respons Analyse)
gjennomført en undersøkelse blant 500 stortingskandidater og
andre framtredende politikere, jevnt fordelt over landsdeler og
partigrupperinger. I forhold til «folk flest», så vi de samme
hovedtrekkene i politikerundersøkelsen.  

Grillaksjonen 2017
Lørdag 8. juli gjennomført Norsk Sau og Geit en landsomfat-
tende grillaksjon, der sauebønder over hele landet delte ut
smaksprøver av lam foran sine lokale butikker. Aksjonen var et
samarbeid mellom NSG, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens
landsforbund (KLF) og lokale kjøpmenn. Det ble grillet på 42
steder fra Mastervik i nord til Lista i sør. 
Motivasjonen bak aksjonen var både ønsket om å «hjelpe» for-
brukerne til å få smaken på lam på grillen, og i større grad å
gjøre lammekjøtt til et helårsprodukt som forbrukerne etter-
spør, også utenom tradisjonelle høysesonger. 

Geit- og kjefestival i Mathallen
I samarbeid med Hanen og Innovasjon Norge inviterte Norsk
Sau og Geit til en vellykket «Geit- og kjefestival» i Mathallen i
Oslo fredag 4.- søndag 7. mai 2017. Der ble det kje- og geite-
produkter for alle pengene. I tilllegg til TINE og Nortura, med -
virket hele 19 geitebønder fra hele landet som utstillere/
deltakerer på Geitebondens Torg. Fellesnevneren var at alt de
solgte stammet fra geit og kje. Det være seg oster, kjøtt, skinn,
fiber osv.

Geitedagene 2017 
Geitedagene 2017 ble arrangert av Norsk Sau og Geit i
 samarbeid med TINE og NSGs fylkeslag i Rogaland og
Hordaland. Geitebøndenes årlige «happening» var denne gang
lagt til Myrkdalen Hotell på Voss fra fredag 25. august til søndag
27. august, og samlet et drøyt hundretalls bønder, fagfolk og
andre tilknyttet næringa. 
På fagprogrammet stod blant annet TINEs ambisjoner og strate-
gier for geit, Coop Vests syn på markedsmuligheter for geitmelk-
produkter, råstoffkvaliteten på geitmelka og betydningen den 
har for produktene, hva er godt grovfôr til geit, kasting hos geit,
samt nytt avlsmål for geit.
I tillegg til det rent faglige, omfattet dagene på Voss også
 utflukter og mye sosialt samvær. 

Medlemsbladet Sau og Geit
Medlemsbladet Sau og Geit har i 2017, som i tidligere år, kommet
ut med seks utgaver - de fleste med totalt 72 sider, hvorav i
gjennomsnitt i overkant 20 sider har vært annonser. Til sammen
ble det i fjor produsert 432 sider med fagartikler, reportasjestoff,
analyser, redaksjonelle kommentarer og annonser. Opplaget har de
siste årene gått noe ned (som følge av en moderat reduksjon i
antall NSG-medlemmer) og ligger nå på vel 9 600.  
Bladets redaksjon har i 2017 bestått av redaktør Ole G.
Hertzenberg og journalist Anne Cath. Grimstad. I tillegg har det
vært kjøpt inn noe stoff fra frilansjournalister. Annonsesalget har
som tidligere år vært satt bort til en ekstern annonsekonsulent,
design/ombrekking har vært utført av en ekstern designer og
 bladet har vært trykket av «07-gruppen».
I 2017 startet vi en omlegging av design/profil, og gikk over til å
trykke bladet i A4-format. Også redaksjonelt har vi justert noe.
Det har vært satt mer søkelys på markedsmessige og politiske
utfordringer, som en del av NSGs samlende innsats på
 samfunnskontakt og kommunikasjon. Vi har dessuten styrket fokus
på økonomi – både på enkeltbruk og i næringen som sådan.
Redaksjonen har fått en rekke tilbakemeldinger på  omleggingen,
der de aller fleste har vært positive. 

Web og sosiale medier
Redaktøren i Sau og Geit har også fungert som redaktør av NSGs
nettsider. I tillegg bidrar avdelingslederne tungt med  oppdatering
innenfor sine respektive fagfelt. 
Alle fylkes- og lokallag i NSG har tilbud om egne nettsider under
NSG-domenet. Stadig flere av lagene ser verdien av å bruke net-
tet som en effektiv kommunikasjonskanal, også i dialog med egne
medlemmer. Ved utgangen av 2017 var samtlige 18 fylkeslag og i
alt 104 lokallag (inkludert raselag, gjeterhundlag og beitelag som
har egne nettsider under NSG-doménet) på nett.
I 2017 har vi forsøkt å bruke nettsidene aktivt til å fronte NSGs
egne posisjoner innenfor produktutvikling, markedsføring, land-
brukspolitikk, kvoteoppkjøp osv. På våren 2017 begynte vi også å
bruke Facebook aktivt for å promotere egenproduserte nett -
nyheter og samtidig nå et større publikum enn våre egne
 medlemmer. 

Pressearbeid  
NSG har ingen egen pressesjef, men redaktøren har, i samarbeid
med styreleder og generalsekretær, i hovedsak tatt hånd om den
proaktive funksjonen mot eksterne medier. Småfenæringen har
svært mange gode saker «å selge» - og vi skulle gjerne ha styrket
dette arbeidsområdet i samarbeid med både fylkeslag og lokallag.
Men med begrensende ressurser gjør vi så godt vi kan, og leter
etter gode synergimuligheter i forhold til etablert kommunika-
sjonsvirksomhet; dvs. først og fremst Sau og Geit.  

Holdningskampanjen «God dyrevelferd for alle»
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er et
økende problem, og NSG mottar årlig en rekke henvendelser
knyttet til dette. 
NSGs holdningskampanje «God dyrevelferd for alle» ble
gjennomført for 3. år på rad i 2017, og fokus dette året var å
 tilfredsstille hundens atferdsbehov gjennom øvelser i  langline. 
Våre forslag til øvelser er utarbeidet av to etologer med stor
kompetanse på hund, og tilfredsstiller flere av hundens atferds-
messige behov.

Det var stor interesse for å smake på kjekjøtt i Mathallen i mai 2017. 
Foto: Ole G. Hertzenberg



UTDRAG FRA NSGS ÅRSMELDING 2017 • 5

Informasjonsmateriell ble
distribuert på samme måte
som i 2016, hvor artikkel,
flyer,  plakat og initiativ igjen
ble godt mottatt av dyre- 
og utmarksrelaterte
 instanser. 

Kurs og opplæring
Sauehold gjennom året
I mars 2016 lanserte
Studieforbundet Næring og
Samfunn, i  samarbeid med
NSG, et internett basert
introduksjonskurs 
om praktisk sauehold. Det
fikk tittelen «Sauehold
gjennom året», og består av 8 moduler, et kurshefte, demonstra-
sjonsvideoer og  oppgaver. 
«Sauehold gjennom året» er bl.a. blitt markedsført via medlems-
bladet og NSGs nettsider, samt gjennom Studieforbundet
Næring og Samfunns egne markedsføringskanaler. 
I løpet av 2017 hadde 49 deltakere startet på eller fullført kur-
set, 26 kvinner og 19 menn. 18 av disse er registrert med med-
lemsnummer i NSG.

Klippekurs
I 2017 ble det arrangert 23 kurs i saueklipping i 12 fylker, med
til sammen 223 deltakere. Sammenlignet med 2016, viser dette
en økning på 9 kurs og 103 deltakere. 12 av kursene var for
nybegynnere (A). Seks var kombinasjonskurs for både nybegyn-
nere og viderekomne (B), mens fire kurs var rene B-kurs. I til-
legg ble det arrangert et C-kurs for viderekomne. Bare ett kurs
ble avlyst på grunn av for få deltakere. Kursarrangører har vært
lokallag av NSG og fylkeslag av NSG, i samarbeid med NSG
sentralt.

Gjeterhundkurs
Det er innrapportert til sammen 52 kurs i bruk av gjeterhund i
11 fylker i løpet av 2017
Til sammenligning ble det i 2016 arrangert 52 kurs i 12 fylker.
Antall innrapporterte nye bruksprøver var 128 (i 2016 var tallet
152).

Seminkurs
I 2017 holdt vi 21 seminkurs på
sau, med til sammen 195
 del takere som var med for
første gang, og 26 som
 repeterte kurset.
Vi gjennomførte også to
seminkurs på geit. Kursene
hadde 8 nye deltakere, og 3
som repeterte tidligere
gjennomgått kurs.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsver-
ving er meget viktig for organi-
sasjonen, og er også det ene

av NSGs fire vedtatte satsings områder. I 2017 sørget 114 ulike
ververe i hele NSG-organisasjonen for 195 nye medlemmer som
har innbetalt kontingent, og dermed er godkjente vervinger.
Registrering av verve kampanjen 2017 ble avsluttet 16. november
2017. Godkjente vervinger registrert etter denne dato vil komme
med på  statistikken for 2018. 
Årets superverver 2017 ble Hanne-Elise Lindal fra Sør-Jæren Sau
og Geit i Rogaland, som vervet 10 nye medlemmer. 

Beitesesongen 2017
Beitesesongen 2017 var utfordrende mange steder i landet. Vi dri-
ver utmarksbeite i et langstrakt land, noe som innebærer både
lokale og regionale variasjoner. Beitesesongen var derfor bedre
enkelte steder enn andre, samtidig som noen hadde så dårlig vær
at det førte til redusert tilvekst på lamma.
I en del områder var det en kald vår, der snøen lå lenge, og dyra
måtte holdes på innmark lenger enn normalt etter lamming.
Andre rapporterte om store isbrannskader på dyrkamarka, som
også førte til utfordringer i oppstarten av beitesesongen.
Dessuten gav det reduserte avlinger til vinterfôr og høstbeite på
innmark. Mye nedbør i perioder gav utfordringer med blant annet
innhøsting av grovfôr. 

Slaktevektene
Slaktestatistikk for perioden 3. juli - 8. oktober 2017 viser at slak-
tevektene i snitt ble redusert med 0,6 kg på landsbasis, sammen-
lignet med 2016. Alle fylker hadde en nedgang i slaktevekter. Det
er nok sammensatte årsaker til dette. I tillegg til  dårligere
beitesommer i en del fylker, var det også dette året en veldig
bratt prisløype for å dekke opp etterspørselen i den såkalte «høy-
sesongen for lammekjøtt». I tillegg har det blitt  generelt
oppfordret til å levere lettere lam pga. den anstrengte markedssi-
tuasjonen.

Rovvilt
Rovviltangrep påvirker også beitesituasjonen. De foreløpige tallene
fra organisert beitebruk viser at totaltapet har gått noe opp igjen
fra et meget godt år på landsbasis i 2016. I 2016 hadde næringa
nemlig den laveste tapsprosenten siden 1995, og de tre siste
årene viser en reduksjon i tapsprosent på fylkesnivå i stort sett
alle fylkene i landet. Det var også en reduksjon i antall dyr tapt
totalt på landsbasis.
Statistikk fra Miljødirektoratets Rovbase viser imidlertid at man i
2017 hadde en økning i antall dyr drept og erstattet til rovvilt,
sammenlignet med 2016. Økningen gjelder både ulv, jerv og
gaupe.

Skrantesjuke 
Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD) er en smitt-
som og dødelig sykdom som kan smitte mellom ulike typer
 hjortehvilt som elg, hjort, rein og rådyr. I 2016 ble det påvist to
typer skrantesjuke i Norge. Hos villrein i Nordfjella i Sogn og
Fjordane er det påvist en type som er lik den smittsomme typen
som har spredd seg i Nord-Amerika. 
Tilfellene av skrantesjuke som er funnet i Selbu i Sør-Trøndelag er
annerledes, og det er så langt uavklart om denne er smittsom,
eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. 
Mattilsynet opprettet to CWD-soner, en i Nordfjella og en i
Selbu. I juni 2017 ble det innført forbud mot slikkesteiner som 
er tilgjengelige for hjortedyr i disse sonene, fordi beite næringas

I 2017 fikk NSG innrapportert
974 inseminasjoner på geit. Foto:
Ingrid Rimeslåtten Østensen
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saltsteiner og salteplasser fungerer som smitte spredningspunkter
for sykdommen. 
Norsk Sau og Geit og faglaga (NB og NBS) fikk imidlertid
 sammen gjennomslag i Mattilsynet for skjerming av saltplasser i
Nordfjella, og fikk dermed fortsette med beiting og salting av
sau innenfor CWD-sonen i dette området. 

Organisert Beitebruk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk er samlet inn av
Landbruksdirektoratet.
Denne viser at det i 2017 ble sluppet drøyt 565 000 sauer, 
927 000 lam og 15 600 geiter på beite her i landet, fordelt på
724 beitelag. Størst var Oppland med 92 000 slupne sauer og
160 000 lam, samt 1 929 geiter.
Både landsoversikten fordelt på fylkesplan,  statistikken på
beitelagsnivå, samt kart og annen statistikk, blir etterhvert
 publisert på NIBIO’s hjemmesider:
www.skogoglandskap.no/temaer/beitebruk_og_seterdrift

FKT-prosjektet
FKT-prosjektet, Forebyggende og konfliktdempende tiltak mellom
sau og rovvilt, er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Prosjektet styres
av en representant fra hver av partene, hvor Norges Bondelag
har styringsgruppens leder. Arbeidsgiveransvar og kontorplass er
hos Norsk Sau og Geit. Per Fossheim er prosjektleder. 
Prosjektet er nå ferdig med sitt tredje år i sin andre treårsperi -
ode, og blir videreført i 2018. Finansieringen er gjennom
 tilskudd av  sentrale FKT-midler og støtte fra de deltakende
organisasjoner.
Prosjektet bistår beitebrukere og organisasjoner gjennom
 dialogmøter, foredrag, seminarer, rådgiving, prosjektstøtte og kurs
i de delene av landet som har tap av sau til fredet rovvilt.

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med, krever juridisk
bistand. Spesielt gjelder dette saker knyttet til beite- og utmarks-
rettigheter. 
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med
3 firmaer. De to advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra,
Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for henvendelser fra hele lan-
det, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agderfylkene og
Telemark som dekningsområde. Utover tjenester for enkelt -
medlemmer, belyser også disse samarbeidspartene aktuelle
 problemstillinger gjennom artikler i medlemsbladet. 
Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs, der-
som dette skulle være ønskelig. Første halvtime med  advokathjelp
er gratis, og mange opplever at sakene løser seg allerede her. 

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy, som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. 
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Land -
brukets Sikringsradio, sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens
styre har i 2017 hatt 5 møter. NSGs aksjepost i Sikringsradioen
A/S er på 20%. NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen
og ser dette som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen.
Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for

Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid med
beite-/sankelag omkring i landet i 2017. Ikke minst i forbindelse
med ekstremvær og skogbranner de senere årene, har det vist
seg at slike private nett kan være et svært nyttig hjelpemiddel når
telefonsystemene er ute av drift. Sikringsradioen blir også sett på
som et nyttig supplement av de ulike nødetatene i  landet.

Obligatoriske registreringer i væreringene
Avlsrådet har vedtatt at det fra 2017 skal være obligatorisk for
 væreringene å registrere følgende opplysninger i Sauekontrollen
gjennom året: Fødselsvekt, spenestørrelse på søyer ved lamming,
høstvekt, utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går
ut av besetningen, helseopplysninger og paringsopplysninger (alle
paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst).

Avlsstatuetten for beste vær
Avlsstatuetten tildeles den beste avkomsgranskede væren som er
minst 4,5 år ved tildelingen. Avlsrådet har utarbeidet regler med
krav som må oppfylles for å delta i konkurransen.
Avlstatuetten for beste vær 2017 tildeles Elin og Pål Grev, Vågå,
medlem i ring 41 Oppland, avdeling Vågå, for NKS-væren
201320624 Fjellmo.
Utmerkelsen for beste vær 2017 innen rasen spælsau tildeles
Magne Heggset, Surnadal, medlem i ring 189 Surnadal spæl -
værring, for væren 201362334 Vinni.
Utmerkelsen for beste vær 2017 innen rasen sjeviot tildeles Bente
Marie Marktun, Hauglandshella, medlem i ring 141
Bergensområdet sjeviot, for væren 201350510 Pedro.

Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har fått et stort forskningsprosjekt på sau om genomisk selek-
sjon. Prosjektet startet våren 2017 og avsluttes 2020. Budsjettet
for prosjektet er på 15 millioner kroner, og vi har fått 7,5 millioner
i støtte. Samarbeidspartnerne våre i prosjektet er AgResearch i
New Zealand, NMBU på Ås og BioBank på Hamar. 
Våren 2017 kunne alle NKS- og spælringer sende inn prøve for
gentesting av alle værene som ble brukt i paringssesongen 2016.
Resultatene viste at vi har god kontroll med mutasjonene vi
 analyserer for i avlsarbeidet vårt (myostatinmutasjonene på NKS
og spæl, finnegenvarianten og gult fett). Det står dessverre
 dårligere til når det gjelder kontroll med farskapet til lammene.
Nesten 10 % av de testede lammene har en annen far enn den
som er registrert i Sauekontrollen. 

Avlstatuetten for beste NKS-vær 2017 tildeles Elin og Pål Grev, Vågå, for NKS-
væren 201320624 Fjellmo.
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Høsten 2017 ble alle ringene, også sjeviot og pelssau, pålagt å
genteste alle prøveværer og alle eldre værer som ikke var testet
tidligere. Alle raser som inngår i det organiserte avlsarbeidet i
regi av NSG har derfor nytte av prosjektet.

Kåring av værlam
Kåringsreglene ble endret før sesongen 2016, for alle raser. De
fleste av «småraselagene» var misfornøyde med endringene, og
i 2017 gikk vi tilbake til hovedelementene i de gamle reglene,
med poeng for kropp, bein, ullkvalitet, ullmengde og rasepreg for
disse rasene. Kåringskandidater fra de bevaringsverdige rasene
må være «rasegodkjent» for å kunne bli kåra.
Det ble i 2017 stilt 10 392 værlam til kåring, og av disse ble 79
% kåra på ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensasjon og 18 %
ble vraka. Tilsvarende tall i 2016 var 10 199 stilte, 79 % kåra
ordinært, 4 % kåra på dispensasjon og 17 % vraka.

Seminvirksomheten
Vi fikk 57 nye norske seminværer av 17 ulike raser høsten 2017.
Produksjonen og distribusjonen av frossensæd gikk stødig. Dette
var første året uten produksjon av fersksæd, og dermed kunne
vi redusere på mannskapet og timeforbruket gjennom sesongen.
Det ble solgt vel 32 500 sæddoser, en nedgang på nesten 6%
fra året før. Bortfallet av fersksæden forklarer noe, men lave
kjøttpriser hadde nok også en stor del av skylden.
I alt 1444 produsenter kjøpte sæd i 2017, en reduksjon på 102
fra året før. Antall solgte doser per produsent var 22,5 i 2017
og 22,4 i 2016. Nedgangen skyldes altså at færre produsenter
inseminerte i 2017, ikke at produsentene som kjøpte sæd redu-
serte på antall doser.
Vi sendte ut 1163 sæddunker, bare 2 mindre enn i fjor. Det blir
altså vanligere og vanligere å ha sin egen dunk.

Kåring av bukkekje 
Det ble stilt 460 bukkekje fra 77 besetninger til kåring i 2017.
Av disse ble 343 (75 %) kåra på vanlig måte, mens 53 (12 %)
ble kåra på dispensasjon. 64 bukkekje (14 %) ble vraka. 

Farskapstest av bukkekje
I 2017 ble alle bukkekje i avlsbesetningene som ble kaseingen-
testet, også farskapstestet. Andelen med feil far i Geitekontrollen
er høy, omkring 15 %.

Kaseingenstatus
Alle medlemmene i Geitkontrollen fikk i 2017 også tilbud om å
genotypeteste bukker, og 111 geiteprodusenter gentestet til
sammen 876 bukkekje. Disse fordelte seg som følger :
• Ikke-null * Ikke-null: 79,3 %
• Ikke- null * Null: 19,9 %
• Null * Null: 0,8 %
Andelen bukker med genstatus «Ikke-null * Ikke-null» har økt
med 5 prosentpoeng fra året før. Vi har nå fått veldig god
 kontroll på kaseingenstatusen i besetningene som tester
bukkene sin, og også i besetninger som kjøper gentestede
 bukker med genstatus «Ikke-null * Ikke-null».

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2017 hadde vi 58 registrerte avlsbesetninger,
der 6 besetninger deltar i én bukkering og 52 enkeltmedlemmer
 gransker bukker i egen besetning.

Avlsstatuetten for beste bukk
Styret i NSG har tildelt avlsstatuetten for beste bukk i 2017 til Pål
Eiesar, Nordberg, Oppland for bukken 2013192.

Seminbukker og sædsalg
Det ble tatt inn til sammen 8 bukker til semin på Hjermstad
seminstasjon i 2017. Av disse var 4 bukker av norsk melkegeit, 
2 bukker av ¾ norsk melkegeit * ¼ fransk alpin, en bukk av ½
norsk melkegeit * ½ fransk alpin og en boerbukk.
Det var 119 geiteholdere som kjøpte bukkesæd i 2017, og totalt
salg ble 2305 sæddoser. 
Av disse fikk vi rapportert inn resultatet fra 974 inseminasjoner.
Ikke-omløpsprosenten (tilslaget) var 65 %, på nivå med 2016.

Hundeformidling
NSG forvalter og er raseklubb for border collie og working
 kelpie. Som en service til medlemmene våre, har vi i den
forbindelse et tilbud om hundeformidling på internettsidene våre.
Under hovedfanen «Gjeterhund» på forsiden finnes underkate -
gorien «kjøp/salg valper hunder». Under denne kategorien kan
man få publisert salg av eller ønsket kjøp av valper og trente
hunder som følger NSGs retningslinjer for avl. Det vil si at begge
foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter, begge
foreldre skal være registrert i NKK, begge foreldre skal ha
 godkjent gjeterhundprøve, og begge foreldre skal være friske.
I 2017 ble det formidlet kjøp og salg av 66 valpekull og 43 voksne
trente hunder gjennom denne nettjenesten.

Norgesserien
Norgesserien er en serie gjeterhundprøver der ekvipasjene først
må kvalifisere seg for å komme videre til en semifinale, og tilslutt
en finale. I finalen starter alle hunder med «blanke ark», dvs. at
oppnådd poengsum i tidligere prøver ikke teller med i finalen. I
2017 gikk finalen i Vikedal i Rogaland 21. og 22. oktober. Vinner
ble Torbjørn Jaran Knive med hunden Gin. Dette var 10. gangen
Knive vant Norgesserien.

Continental Sheepdog Championship (CSC)
Europamesterskapet ble i 2017 arrangert i Norge. Arrangementet
fant sted i Skotselv i Buskerud 24.-27. august, og Norge stilte med
8 ekvipasjer. Vinner ble Torbjørn Jaran Knive med hunden Bea.
Nummer to ble Karin Mattsson med hunden Trim, mens Norge

Pål Eiesars bukk 2013192, blant venner kalt Brutus, fotografert som treåring
på setra i Undradalen i Skjåk. Foto: Aud Jotun



- på lag med naturen

også besatte tredjeplassen med ekvipasjen Knive og hunden
Gin. 

World Trials 
World Trials, eller
Verdensmesterskap i bruk av
gjeterhund,  arrangeres hvert 3.
år. I 2017 gikk arrangementet i
Amsterdam i Nederland.
Norge stilte med 15 ekvipa-
sjer, pluss to såkalte «young
handlers». Torbjørn Jaran Knive
og hunden Gin tok en overle-
gen seier. I tillegg vant Karianne
Buer fra Norge young handler-
konkurransen med hunden
Allie. Norge tok også  bronse i
lagkonkurransen.

Norsk Nursery
Norsk Nursery er en prøve for unge hunder under 3 år, og
mesterskapet går i klasse 3. I 2017 ble denne konkurransen
arrangert for 5. gang og det hele foregikk i Fiskå i Vanylven i
Møre og Romsdal 28. - 29. oktober. Årets vinner ble Jaran Knive
med Akersborg Siri (Bery). 

Nordisk Nursery 
De 10 beste ekvipasjene fra Norsk Nursery representerte
 landet under Nordisk Nursery, som i 2017 ble arrangert i
Holsterbro i Danmark 4.-5. november. Her tok Norge 7 av de 
8 første plassene. Vinner ble Torbjørn Jaran Knive og Akersborg
Siri (Bery). 

Felles norgesmesterskap i
saueklipping/ullhåndtering 
og bruk av gjeterhund
I helga 6. - 8. oktober 2017 
ble det for aller første gang
 arrangert et felles norges -
mesterskap i saueklipping/ull-
håndtering og bruk av gjeter-
hund.  Arrangementet foregikk
på Fosen i Sør-Trøndelag med
90 gjeterhundekvipasjer og 49
saueklippere og ullhåndterere.
NSG stod som hovedarrangør
av mesterskapene, men det
praktiske ble tatt hånd om av
et hundretalls frivillige fra  Sør-
Trøndelag sau og geit, med
lokallag og gjeterhundlag. 
Torbjørn Jaran Knive fra
Buskerud tok sin 12. NM-tittel i bruk av gjeterhund, denne
 gangen med hunden Gin.
Åsmund Kringeland vant NM-klassen for saueklippere, og tok
sitt andre norgesmesterskap foran Sindre Myhrsveen, mens
Gerhard Håkull nok en gang vant ullhåndteringskonkurransen.

VM i saueklipping og ullhåndtering  
Norge deltok i 2017 i VM på New Zealand. I saueklipping stilte
Åsmund Kringeland og Kjetil Thorland. I knivskarp konkurranse
endte de begge opp et sted mellom 20. og 30. plass. I ull -
håndteringskonkurransen deltok Gerhard Håkull og Emely 
Perry. Beste plassering fikk Gerhard med en 6. plass. Sven Reiersen
deltok som dommer under arrangementet. Han dømte i flere
klasser, noe som ga ham verdifull erfaring å ta med tilbake til
Norge.

Ull- og klipperådets arbeid
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk 
Sau og Geit, som skal legge til rette for at kurs om ull, saue -
klipping og ullhåndtering tilbys i hele landet, samt arbeide for at
Norge har et eget miljø for saueklippere og ullhåndterere. Det
siste gjennom blant annet å sørge for at det arrangeres NM 
hvert år. Rådet har tre medlemmer og har i 2017 bestått av: :
Helge Olaf Aas fra NSG (leder), Åsmund Kringeland fra Norske
Saueklipperes Forening og Sissel Berntsen fra Fagtjenesten for 
Ull, Animalia. 
I 2017 ble det avholdt ett møte i rådet. Saker som var oppe var
budsjett, handlingsplan og NM-arrangementet i 2018.
Medlemsfordel i NSG for klippekursdeltakere er vedtatt. For å
delta i Norgesmesterskapet i klippe- og ullhåndtering må man nå
også være medlem i NSG.

Samling for ull- og klippeinstruktører
Våre instruktører på ull- og klippekursene har behov for
 oppdatering og samkjøring. I juni 2017 ble det derfor avholdt en
instruktørsamling på ullstasjonen hos Nortura Gol, hvor det
 deltok 5 instruktører. Stein Terje Moen og Sissel Berntsen var
samlingsinstruktører.

Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselagene
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de
ulike raselagene for sau og geit. Målet er en felles innsats for
 småfeholdet i Norge. 
I perioden 2007 - 2017 er det inngått samarbeidsavtaler med 
16 raselag. Lag med samarbeidsavtale får kr 100,- pr. medlem 
som også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2017 hadde 14 av lagene
rapportert medlemsoversikt. Av totalt 2018 medlemmer var 1089
medlem i NSG, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd
til lagene på til sammen kr 108.900 ,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig, og blir prioritert av
NSG. 

Norsk Sau og Geit
Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås
Kontor: Moerveien 2 A, 1430 Ås
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no · Internett: www.nsg.no

Ekvipasjen Torbjørn Jaran Knive og
hunden Gin vant i 2017 både NM,
Norgesserien og VM i bruk av gjeter -
hund. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Norgesmestrene i henholdsvis saue-
klipping og ullhåndtering, Åsmund
Kringeland (bak) og Gerhard
Håkull, i felles aksjon. 
Foto: Ole G. Hertzenberg


