
 

Hei ! 

Nu er vi i gang med å selge sauekjøtt ut i det private markedet. Noen lokale sau og geit lag har 
gitt sauekjøtt til syke og aldershjem i kommunene. Etter det jeg har registrert så var Balsfjord sau 
og geit først ute. I dag har jeg fått være med på å overrekke Målselv alders og sykehjem 3 fin 
parterte skrotter som skal deles mellom tre institusjoner i Målselv. Gitt av Målselv sau og geit. 
Pressedekning av Nye Troms. 
På tirsdag er det Senja sau og geit som skal forære 10 skrotter til felleskjøkken til alle syke og 
alders institusjonene i Lenvik. Kokkeskolen skal også få 5 skrotter som skal brukes til en lokal 
mat tilstelning der sauekjøtt som råvare, skal være tema. Dette er et godt initiativ fra Senja sau og 
geit. 
I Nordreisa går salget godt, Morten Fredriksen som er lokallagsleder der, har solgt godt med sau i 
år som i fjor. Salget går for fult i disse tider. Her er Morten Fredriksen virkelig en foregangsmann. 
Jeg la i går ut på FB om salg av sauekjøtt, i dag har jeg bestilt 7 skrotter hos Nortura, som skal 
leveres i neste uke. 

Det er mange som tror at de ikke tjener noe på å selge sauekjøtt. om man tar utgangspunkt i at 
man selger samme antall sau som man leverer, tjener man ca 1000 -1200 kr pr sau ved salg, ved 
kun levering er det ca halvparten å tjene. 
Det er svært viktig å kunne tilby forbrukeren sauekjøtt. Markedsundersøkelser som er gjort 
fastslår at folk ønsker produktet men får ikke tilgang på det. 

Håper at flere lokallag i Troms kan gjøre som de lokallagene som har forært alders og 
sykehjemmene i kommunen sin kjøtt. Det er en glad sak for pressen og for kommunene. 
Budskapet her er at vi ønsker ikke at sauen skal gå til dyrefôr men til menneskemat. Det er derfor 
en glede for oss å kunne gi det til de gamle som har bygd opp velferdsstaten. 
Var innom Nortura i dag og da kunne de fortelle at det var bestilt bortimot 100 sau slakt på kort 
tid, dette tar bare noen dager, oppfordrer alle til å være med på denne dugnaden for næringa. 

Mvh 
Jan Ottar Østring 
Leder Troms Sau og Geit 

 
 


