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Ja, dette er nå i ferd med å bli et
hovedspørsmål foran årets jordbruks-
forhandlinger og i manges øyne er
 vilkårene som kommer gjennom årets
jordbruksavtale helt avgjørende for
videre drift.
   Ikke bare jordbruket, men alle
arbeidstakere i Norge går nå inn i en
periode med lønnsforhandlinger.
Forventningene er helt naturlig høye
etter at vi har en tid bak oss med
finanskrise og stor usikkerhet. En kan
vel imidlertid si at vi her i landet ikke
har merket så mye til denne krisen
som mange hadde fryktet. Finans -
viterne går imidlertid i disse dager ut
og advarer med at «krisen» slett ikke
er over. 
   Uansett er det presisert at det i år
er lavtlønnsgruppene som skal priori-
teres i lønnsoppgjørene. Jaha, tenker
mange av oss da – det betyr jo at
det er landbrukets tur, for her ligger
inntektene fremdeles langt under
lønnsnivået i industrien. Dette gir jo
forventninger om et løft for bøndene. 
   Men hva skjer så? Jo, både stats -
minister Jens Stoltenberg og finans -
minister Sigbjørn Johnsen går friskt ut
og varsler at det må vises moderasjon
i kravene fra jordbruket. Videre går
Arbeiderpartiets nestleder, Helga
Pedersen, ut og påpeker at det i år
bare må bli snakk om omfordeling.
Dette betyr vel, i dette tilfellet, noe
slikt som at det skal tas fra noen som
ikke har så mye og gis til andre som
heller ikke har så mye. Men dette er

jo slett ingen løsning for inntekts -
utviklingen i landbruket.
   Landbruks- og matminister Lars
Peder gikk også tidlig ut og snakket
om omfordeling, men har etter hvert
gått over til å varsle nøye prioritering.
    Nå sant skal sies har jordbruket de
siste 3-4 årene fulgt andre yrkes -
grupper i inntektsutviklingen. Det vil si
at næringa ikke har sakket akterut i
forhold til de andre. Men statsråd
Brekk har også tatt til orde for at
gapet til andre grupper skal tettes og
det er berettigede forventninger om at
dette blir fulgt opp. Det bør også være
helt klare ambisjoner hos jordbrukts
forhandlingsparter om å styrke den
posisjonen næringa har. En bør gi den
rødgrønne regjeringen klar melding om
at det er i år det virkelig må  synlig-
gjøres om det er politisk vilje til å opp-
rettholde en egen matproduksjon i
Norge.
   Hvordan er så småfeholdets for-
ventninger til årets jordbruksforhand-
linger? Det er en kjennsgjerning at
det, spesielt for saueholdet, har vært
noen brukbare oppgjør de senere
årene, som har gjort at denne
næringa har tatt igjen mye av det
gapet som var opp til de øvrige pro-
duksjonene i landbruket. Dette vil si at
både geite- og sauenæringa ligger
nesten på nivå med de andre produk-
sjonene. For Norsk Sau og Geit er det
en klar  forutsetning at denne
posisjonen må følges opp. 
   I NSGs innspill er det beitetilskudd,

Leder

Skal det være matproduksjon
i Norge i framtiden…?

og da først og fremst tilskudd til
utmarksbeite, som er prioritert høyst. I
tillegg er det gitt innspill til avtale -
partene om oppfølging av både pris
og husdyrtilskudd nettopp for ikke
igjen å sakke akterut i forhold til de
andre produksjonene. At det må gis til-
skudd til påsatte lam og kje har vært
en gjenganger i mange år, og dette er
svært viktig for næringa. Videre er opp-
følgingen av prosjektet «Friskere
 geiter» og behovet for  satsning på
«radiobjeller» med i NSGs innspill.
   Landbruks- og matdepartementet
har i løpet av vinteren satt i gang
 forberedelsene til en ny stortings -
melding om landbruk og matpolitikk.
Grunnleggende målsetninger er å
sikre selvforsyningen gjennom økt
matproduksjon, der miljømål er ivare-
tatt. Videre er det et mål med variert
landbruk over hele landet. Meldingen
skal være klar til behandling i
Stortinget våren 2011. Det er
gjennom arbeidet med dette at
grunnlaget for landbruket i det neste
tiåret skal legges, og næringa blir bedt
om å komme med innspill. 
   Det norske landbruket går altså
svært spennende tider i møte, både
når det gjelder det kommende jord-
bruksoppgjøret og den nye stortings-
meldingen, men når alt kommer til alt
er det kun én ting det hele står og
faller på – og det er politisk vilje!
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- Det viktigste man bør 
ha for hånden i lamminga, er
lange plasthansker og ei flaske
med  glidemiddel, sier veterinær
Jan Risa på Undheim i Time
 kommune på Jæren.

Risa har vært veterinær for produk-
sjonsdyr på Jæren i 40 år. Sammen
med to sønner og en kollega i samme
bygd, tilhører han et team på fire vete-
rinærer som har døgnvakt både hver-
dag og helg. I disse dager er dyrlegene
på Undheim inne i årets desidert
 travleste periode.

Færre infeksjoner
- Det vil vel alltid være et visst behov
for dyrleger i forbindelse med lam-
ming, men de aller fleste problem -
fødsler håndteres likevel av bonden
selv. Tidligere var det vanlig å vaske

armen i såpevann før man gikk inn i
dyret for å hjelpe lammet ut. Etter at
folk begynte å bruke skulderlange
 hansker og glidemiddel under
fødselhjelpa, har det imidlertid blitt
mye mindre infeksjoner og sturing hos
søyene i etterkant, sier Risa.

Vær tålmodig!
Risa er opptatt av at naturen i størst
mulig grad bør få gå sin gang før og
under fødselen. De langt fleste greier å
føde lamma sine uten menneskelig
innblanding. Søyer som skal lamme,
skal imidlertid alltid ha tilsyn.
     Tålmodighet er et stikkord. Selvsagt
må det ikke gå alt for lang tid etter at
blæra har kommet og fostervatnet har
gått, men inntil en times tid bør nok
søya få holde på før man går inn og
sjekker om noe er galt. Særlig er det
viktig at åringene får litt tid på seg.
Gjelder det søyer som alt har fått det

første lammet, bør det imidlertid ikke
gå mer enn toppen en time før det
neste kommer. 

Stopp i tide!
Skal man være fødselshjelper, er det
likevel viktig å kjenne sin begrensning.
Noen har lang erfaring og greier å lirke
ut lammet, nær sagt uansett utgangs-
punkt, mens andre vet for lite om hva
som skal til. - For begge er det viktig å
stoppe i tide, og tilkalle veterinæren
når de skjønner at tilfellet er for
 vanskelig for dem, sier Risa.

Lamming:

Bruk hansker 
og glidemiddel!

HANSKER OG GEL: - Ha alltid skulder-
lange hansker og glidemiddel for hånden i
lammefjøset i tilfelle du må hjelpe til under
fødselen, sier veterinær Jan Risa, som
mener  bruken av dette de siste årene har
redusert infeksjonshyppigheten hos søyene
kraftig.

››
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For sterk fôring
Undheims-veterinæren mener at
 lammevansker i fjøset enkelte ganger er
selvforskyldt. Feil som relativt ofte går
igjen, spesielt hos yngre og uerfarne
bønder, er at åringene blir fôret for
sterkt i siste del av drektigheten. De har
kanskje gått ute med søyene fram til
klipping og ser litt skrinne ut sammen-
lignet med de eldre dyra. Så prøver
man å ta igjen dette og bygge opp
 holdet fram mot lamming. Dette fører
til at lammene vokser seg for store i
mors liv, og så blir det for trangt for
dem under fødselen. 
     - Åringer skal ha jevn fôring og
uendret kraftfôrmengde i hele inne -
perioden, sier Risa, som ser at lamme -
vansker av denne typen ofte er et
 problem på besetningsnivå. 

Tiltak i problembesetninger
Normalt trenger man verken å fjerne
fosterhinner eller slim fra munnen til
nyfødte lam. Det sørger mora for,
mener Risa. Men man kan jo følge med
for sikkerhets skyld. Vanligvis er det
heller ikke nødvendig å desinfisere
navler eller gi bakteriepasta i munnen.
I besetninger som plages med koli -
infeksjoner og leddbetennelser, er
 derimot disse tiltakene aktuelle for å
redusere smitterisikoen.
     Besetninger som er plaget med
 kasting eller svakfødte lam kan i tillegg
be dyrlegen om resept på en «startgass»
som gis lammet i form av en dråpe i
munnen, og som gir ekstra energi de
første leveminuttene. I tillegg kan man
massere lammets brystkasse, og sørge
for at hjertepumpa fungerer skikkelig
før man forlater det.

Nok råmelk
Dessuten kan man med fordel ha 
som vane å melke ut av søyas spener
etter fødselen for å være sikker på at
talgproppen er borte og melka kan
suges ut. Samtidig må man prøve å
følge med på at alle lam får i seg
råmelk  tidlig nok. Råmelka har alt 
å si for lammets helse videre i livet.
     Normalt søker lammet selv mot
moras jur etter fødselen. Hvis det ikke
selv kommer seg på spenen relativt
raskt, kan man melke mora og sørge
for at hvert lam i alle fall får i seg 20-50
milliliter. Det er som regel nok til at
kreftene kommer, og lammet selv
 sørger for videre måltid. 

Kuråmelk bedre enn ingenting
Hvis søya ikke har råmelk nok, er
råmelk fra ku bedre enn ingenting, selv
om det i noen få tilfeller kan føre til en
autoimmun reaksjon hos lammet.
Alternativt finnes det også kunstig
lammeråmelk å få kjøpt. 
     Selv synes Risa at en tåteflaske er en
grei måte å fôre de nyfødte lamma på,
hvis de trenger hjelp. Andre bruker

sonde, en plastsprøyte i munnviken
mens lammet suger på finger eller
 liknende.

Eget lammeavlukke
Søya og lammene hennes bør få være
alene i en garde for seg selv de første
par døgnene etter fødselen, eventuelt
også lenger, alt etter antall lam og hvor
flink søya er til å ta hånd om dem.

RRR: Råmelk - Raskt og Rikelig er viktig for å gjøre det nyfødte lammet motstandsdyktig
mot infeksjoner. Det gir også energi, vitaminer, hormoner og stoffer som løsner tarmbeket! 

GREIER SEG SELV: Normalt trenger man verken å fjerne fosterhinner eller slim fra
 munnen til nyfødte lam. Det sørger mora selv for, mener Jan Risa, som her holder øye 
med ei søye og et nyfødt lam.
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Senere slås flere garder med søyer og
jevngamle lam sammen. Ikke alle søyer
har like mye melk. For å unnngå at lam
begynner å stjele melk av andre lams
mødre, som igjen sliter på juret og kan
føre til jurbetennelse, anbefaler Risa at
det lages et eget  «barnerom» i enden av
hver slik storgarde. Det er et eget
avlukke med åpning så liten at bare
lamma kommer igjennom, og der inne
bør lamma få tilgang til kraftfôr fra
første dag. I  starten er det ikke mange
kornene de små napper i seg, men etter
hvert vil kraftfôrtilgangen redusere
behovet for å stjele melk fra andre.

Ut så tidlig som mulig 
Nå er det stor forskjell på forholdene
rundt omkring, men de aller fleste har
vel i utgangspunktet tilpasset lamme-
tidspunktet til årstidenes variasjoner i
landet. For å redusere smittepresset i
sauehuset, bør både store og små
 slippes ut så snart det er forhold til det,
råder Jan Risa til slutt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad TTT: Tett, Tørt og Trekkfritt liggeunderlag er viktig for de nyfødte lammene.

Strekkmetall

Løst eller på selvbærende rammer! 
Ny type 4 mm platetykkelse = 11,2 kg/m2.

Kjøp innredning fra sauebonde og få et 
produkt som fungerer i praktisk arbeid!

Ferdigbehandlede plater, for utsatte miljøer.
Forhandler over hele landet.

En prisgunstig 
norsk tak- og 
veggplate til 
bruk i husdyrrom.

Veggplate i 
helstøpt plast.
Ingen gnaging.

Komposittgulv • 38 x 38 mm
• 17 mm spalteavstand

• ca. 16 kg/m2

Komposittgulv 
i flammehemmende 

polyester med antisklibelegg.
Kompositten er selvbærende opp til 240 cm.

Se mer på våre 
nye hjemmesider:
www.sorboen.com

Varene leveres med pris inklusive frakt i
hele landet.Ring oss for nærmere info.

Tlf. 320 85 514
Mob. 412 38 340/975 62 268

Fax. 320 83 003
E-post: post@sorboen.com

www.sorboen.com
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Årsaker til kasting, 
dødfødte og 
svakfødte lam 
Årsakene til kasting, dødfødte og
svakfødte lam kan være mange.
Innsending av foster og lam til
obduksjon og nærmere undersø-
kelse kan være nyttig som del av
en utredning av et besetnings-
problem.

Infeksjoner som årsak
Toksoplasma («kattekasting») er årsak
til en stor andel av abortilfellene som
diagnostiseres i Norge. Hos sau skjer
smitten hovedsakelig via katteavføring
i fôret. Det kan forekomme både på
beite og ved innefôring. Mus og andre
gnagere har ofte smittestoffet i musku-
laturen og er med på å opprettholde
smitten hos kattene. 
     Smitte utenom drektigheten gir
vanligvis ikke problemer. Hos drektige
søyer kan toksoplasma-parasitten gi
funksjonssvikt i fosterhinnene, og
 fosteret kan få ulike skader avhengig av
tidspunktet for infeksjon. Ved smitte
før dag 55 vil omløp være eneste symp-
tom. Ved smitte midt i drektigheten er

abort 3-4 uker før forventet lamming
vanlig. Det er særlig unge søyer som
kaster, eldre søyer er ofte smittet
 tidligere år, og har blitt immune. Søyer
som smittes de siste 50 dagene i
 drektigheten, kan føde levedyktige lam.
Toksoplasmose kan også gi både døde
og levende lam i samme kull. Dersom
et svakt lam klarer de første 1-2
dagene, har det gode sjanser for å leve
opp. 
     Det finnes vaksine mot toksoplas-
mose. Den er ikke registrert i Norge,
men prøves ut i noen besetninger i
Rogaland denne sesongen. 

Listeriabakterien kan gi kasting, blod-
forgiftning, hjernebetennelse, diaré
m.m., men hjernebetennelse og kasting
opptrer sjelden samtidig. Kasting
 forekommer ofte sent i drektigheten og
er mest vanlig der det fôres med rund-
baller eller silo. Det skyldes at bak -
teriene finnes i jord og sauegjødsel som
havner i fôret. Jo lavere pH (surhet), jo
dårligere trives bakteriene, og pH i sur-
fôret bør ikke overstige 5. Gode rutiner

i slåtten er derfor viktig. Bakteriene vil
i liten grad overleve i høy. 

Campylobacterbakterien kan gi
 kasting hos søyer de siste to
drektighetsmånedene. Den kan gi
 kasting hos mange søyer på kort tid.
Smitte fra søye til søye forekommer.
Det er derfor viktig å isolere søyer som
har abortert, fjerne fosterhinner og
reingjøre bingen. Smitten kan komme
inn via småfugl eller livdyrhandel.

Muggsopp i fôret og giftstoffer de
 produserer, kan være årsak til kasting
og dødfødsler, men man vet lite om
betydningen av dette i saueholdet. 

«Fremmede» infeksjoner 
Norge ser ut for å være fritt for «smitt-
som kasting» (enzootisk abort,
Chlamydophila abortus) som er
 viktigste årsak til kasting hos sau i
blant annet Storbritannia. Sympto -
mene ved ny-etablering av sjukdom-
men, med opptil 35% kasting, er så
tydelige at man antar at sjukdommen
ikke finnes i Norge, men det er ikke
gjort noen større kartlegging. Q-feber
er en annen infeksjon som har vært
mye i søkelyset i det siste, bl.a. på
grunn av store problemer i geiteholdet
i Nederland. I Norge er Q-feber så
langt ikke påvist hos storfe eller småfe. 

Mange av smittestoffene som
forår saker kasting hos sau kan
også for årsake sjukdom og abort
hos men nesker. Det gjelder både
de vi har i Norge og de vi tror vi
ikke har, som Q-feber og enzootisk
abort. Det er derfor alltid viktig å
ta hygiene og smitte beskyttelse
alvorlig. Gravide må være ekstra
forsiktige og bør ikke håndtere
kastefoster.Sjokoladebrune kastefoster, som på dette bildet, eller lam på forskjellige utviklingstrinn

kan gi mistanke om toksoplasmose. (Foto: Siv Meling, Norges veterinærhøgskole).
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STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

Platetykkelse: 3,0 + 3,5 eller 4,5 mm
Hullåpning: 15 x 38, 17 x 38 eller 19 x 40 mm
Platelengder på lager: 160 – 300 cm

Vi leverer:
Løse plater, (til deg som har trevirke selv)
Som byggesett, (vi lev. imp. plank, m/festemidler)

Sveiset på stålrammer, (med 3,5 mm plater)

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)

4355 Kvernaland - Tlf. 51 48 55 62 - Fax. 51 48 77 94

• Ved fødselshjelp
• Til ”lammebyte”
• Ved munnskurv
• Ved oppfôring av lam

På www.optima-ph.no finn 
du informasjon, forhandlar-
liste og nettbutikk.

Optima pH i lammesesongen

Hudpleie pluss, hudspray og hudvask for dyr

OPTIMA PRODUKTER AS 
Gamle Dalaveg 86,  
5600 Norheimsund
Tlf. 56 56 46 10
www.optima-ph.no

Andre årsaker 
Mangelsjukdommer kan gi problemer i
visse områder og ved ikke-optimal
fôring. Jodmangel kan forekomme i inn-
landet. Selen/Vit. E – mangel kan også gi
økt forekomst av dødfødte og svakfødte
lam. En rekke andre mangeltilstander
(Vit.A, Cu, Co, Zn) kan også ha betyd-
ning, men diagnostiseres sjelden i Norge.
Bruk av kraftfôr eller mineraltilskudd til
søyene gjennom hele drektigheten er det
viktigste forebyggende tiltaket.
     Underfôring øker risikoen for død-
fødte og svakfødte lam. Fosterhinnene
utvikles særlig mellom dag 30 og 90 i
drektigheten, og underfôring av søyene i
denne perioden reduserer utviklingen av
fosterhinnene og øker risikoen for oksy-
genmangel på slutten av drektigheten.
Underfôring på slutten av drektigheten
forårsaker sjeldnere fosterdød, men
reduserer fosterveksten. Energi reservene
hos fosteret/ det nyfødte lammet vil
også reduseres, og risikoen for nærings-
mangel, nedkjøling og  tidlig lammedød
øker. Fosterhinne-utviklingen kan også
påvirkes negativt hos for feite søyer. Det
viktigste er å unngå ytterpunktene.
Anbefalt hold for søyer gjennom drek-
tigheten er holdklasse 3- 3,5.
     Andre tilstander som settes i sam -
menheng med kasting, dødfødte og
svakfødte lam er stress, skader, misdan-
nelser, langvarige fødsler, feil stillinger og
for sein eller feilaktig  fødselshjelp. Sjuk -
dom hos søya, som melkefeber og ke -
tose, øker også risikoen for dødfødsler.
Tall fra Sauekontrollen viser at forekom-
sten av dødfødte lam og dødeligheten
blant levendefødte lam, er lavest for tvil-
linger og øker med økende kullstørrelse.

Generelle forebyggende tiltak
• God og balansert fôring
• God kvalitet på fôret. Unngå jord 

og møkk i siloen/
rundballene og muggent fôr

• Høy reduserer risikoen for
 toksoplasmose og listeriose

• Hold katter og småfugl unna
 fôrlagre

• Hold gnagerbestanden nede
• Unngå unødig stress de siste ukene

før lamming.
• Isolér søyer som har kastet, fjern

fosterhinner, kastefoster og strø
• Bruk hansker og beskytt deg selv
• Redusér innkjøp av livdyr mest

mulig
• Overtrekkstøy og støvler til

 besøkende 

Innsending av materiale 
Innsending av kastefoster og døde lam
kan være nyttig for å fastslå årsaken til
et besetningsproblem. Ta kontakt med
veterinær for å diskutere problemet og
videre utredning.
     Lam til obduksjon kan sendes til alle
Veterinærinstituttets laboratorier. I
Sandnes er det i perioden rundt
 lamming veterinærhøgskolen som tar i
mot lam. Det bør undersøkes flere lam
som er typiske for problemet i flokken,
husk å sende med tilhørende foster-
hinner. Materialet må være så ferskt som

mulig. Legg ved opplysninger (i egen
plastpose) om sjukehistorie, både for
enkeltdyrene og besetningen, dato, eiers
navn, adresse og produsent nummer,
samt veterinærens navn og adresse. Lam
som sendes må pakkes i to lag tett plast
og støtsikker ytter emballasje, for
 eksempel en kraftig pappeske.

Les mer på www.animalia.no/htsau

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau, Animalia, 

lisbeth.hektoen@animalia.no
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De fleste saueeiere har funnet
sine egne måter å innordne seg
etter, ut fra egne dyr, bygninger
og arbeidsvaner. Nedenfor
 bringer vi et knippe med tips
som kan gi idéer for andre, nå
før lamminga:

LUNT PÅ STREKKMETALL: I for-
skriftene om dyrevelferd heter det at
lam skal ha tilgang til tett liggeunderlag
med tilfredsstillende varmetekniske
egenskaper. For den som bare har
strekkmetall i fjøset kan dette by på
utfordringer. Aktuelle løsninger kan
være å dekke deler av golvet med høy
eller halm, legge ut treplater eller
 gummimatter, eller slik som her: kasser
av kryssfinér som settes på kant.
Kassene er store nok til at lamma har
plass, men ikke store nok til at ligge-
plassene forsøkes okkupert av søyene
selv. Idéen kommer fra Jæren.

ARBEIDSBENK OG HJØRNEFESTE:
En bonde i Gudbrandsdalen har funnet
en praktisk måte å kombinere behov -
ene for stabile hjørnefester mellom

sauegardene og muligheten for en liten
arbeidsbenk til å sette fra seg ting på.
Et trekantet stykke kryssfinér skrus fast
på toppen av innredningen, og dermed
har han både sikkert feste og et lite
bord, uten at det er i veien, verken for
dyra eller bonden.

PRAKTISK TRILLEBORD: På
Stubrud gård i Øyer kom vi over en
innretning som virket veldig praktisk,
og som egentlig kan benyttes både i
forbindelse med lammemerking,
 snylterbehandling og annet arbeid med
dyra. Når Sondre Stubrud i Øyer skal
merke smålamma, har han alt han
trenger med seg på sitt mobile arbeids-
bord. På understellet av ei gammel
sportsvogn har bonden montert en
kasse med rikelig plass til det man
trenger å ha med seg i arbeidet. Vogna
har store, gode hjul som ikke setter seg
så lett fast, og er så smal at den lar seg
trekke med både langs fôrbrett og driv-
ganger og gjennom de fleste passasjer.
Idéen bringes herved videre.  

KOFTER TIL KALDE KOPPLAM: Det
kan være kaldt å være nyfødt på vår-
parten, selv om man kommer til
 verden med ull på kroppen. Da er det
godt med egen kofte for å holde kulda
ute. Normalt er det plussgrader og vår-
lig i lufta når lamminga starter på
Jæren, men ikke alltid. Selv om de
 gjerne får både varmelampe og ekstra

halm å ligge i, kan det da bli kaldt for
de små, spesielt for kopplam uten en
varm mor å krype inntil. En sauebonde
i Time visste råd, en dag vind og
minusgrader satte inn. Hun fant fram
noe billig ullgarn og en tykk rund-
pinne, og før kvelden falt på hadde de
tre kopplammene oppe i løa fått hver
sine røde, varme ullkofter rundt de
spinkle kroppene sine. 

KUVØSE FOR SVAKFØDTE: Det
 hender av og til at svakfødte lam
trenger litt ekstraforpleining for å
holde varmen og komme til krefter.
Noen legger ei brusflaske med varm-
vatn under noe halm i bunnen av en
stamp og legger lammet oppå. Andre
tar den lille med inn i et oppvarmet
rom, kanskje til og med med varme -
kabler i golvet. Uansett er det snakk
om provisoriske løsninger. En mer
 permanent og stabil løsning fant vi på
Stubrud gård i Øyer, der bonden har
konstruert en egen kuvøse for svak -
fødte lam. Med halmdekke i bunnen og
varmelampe over holder temperaturen
seg stabil så lenge lammet har bruk for
å være der.

RASKE GRINDKOBLINGER: Hvor
mange ganger har man ikke stått der
med søyer som har lammet i felles -
garde og manglet både tau og spiker
for å feste grindene med når man
 skulle lage egne binger til dem. På Tau
i Ryfylke tenkte en bonde på dette
allerede da han laget innredningen i
det nye sauhuset sitt. Med et praktisk

Praktiske tips 
til lamminga
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STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

Navn: .....................................................................

Adresse: ...............................................................

Tlf.: .........................................................................

6891 VIK I SOGN · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49
5880 KAUPANGER · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 62 72 59

Strekkmetallrister

Innredninger

Ferister

Drikkerenner

system av hengslede grinder og faste
monteringspunkter langs hoved -
innredningen i garden, settes bingene
opp eller fjernes med et håndgrep.
Hurtigmontasjen er bondens egen idé. 

BAKTERIEPASTA I MUNNEN: I fjøs
med store koliproblemer kan man i
samråd med veterinæren velge å gi de
nyfødte lammene en dose med

ZooLac, før de får i seg råmelk. ZooLac
er en bakteriepasta til avbalansering av
bakteriefloraen i magetarmkanalen.
Pastaen skaper et surt miljø i tarmen,
slik at kolibakteriene ikke får etablert

seg. Bakteriene i pastaen hindrer at
kolibakterier får heftet seg til tarmslim-
hinnen, samtidig som pastaen skaper et
miljø som favoriserer normal tarm -
flora. 
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§1. Det er forbode å sleppa verar og
geitebukkar som er fødde før 15. april
same året, på beite 
a)  i sambeiteområde i utmark eller inn-

mark, 
b) saman med sauer eller geiter som

andre eig, i anna beiteområde eller 
c)  der tilhøva er slik at dei lett kan

koma saman med sauer eller geiter
som andre eig. 

Vidare er det forbode å la verar og
 geitebukkar som er fødde seinare enn
fastsett i første stykket eller i vedtekt
etter § 4, gå på slikt beite lengre enn til
1. oktober. 
     Forboda gjeld ikkje beite på særskilt
område der verar og bukkar blir
 haldne for seg, så fremt området er
for svarleg inngjerda eller dyra er 
under  forsvarleg tilsyn. 

§4. Etter framlegg frå kommunen eller
fylkesmannen kan departementet i
vedtekt for kommunen eller ein del av
den gjera unntak frå eller avgrensa for-
boda i §§ 1 og 3. På same måten kan
det til utviding av forboda fastsetjast: 
a)  At forbodet i § 1, første stykket, òg

skal gjelda ver og geitebukk fødd i
nærare fastsett tid rekna frå 14.
april. 

b) At forbodet i § 1, andre stykket, 
skal gjelda frå eit tidspunkt før 
1. oktober. 

c)  At forbodet i § 3, òg skal gjelda
oksar yngre enn 6 månader. 

Vedtekt som nemnd i første stykket
kan gjevast sams for fleire kommunar
eller fylke eller delar av desse. Gjeld det
eit naturleg samanhengande område,
kan slik vedtekt gjevast for heile
 området under eitt, jamvel om det
ikkje ligg føre framlegg eller samtykke
til det frå alle kommunane eller fylkes-
mennene i området. 
     Vedtekta kan gjerast gjeldande for
eit visst tidsrom og kan gjerast om
inkje eller endrast på same måte som
ho er komen i stand. 

§5. Vedtekter etter § 4 skal kunngjerast
ved lysing i Norsk Lovtidend, lokale avi-
ser og ved oppslag på høvelege  stader. 
     Gjeld vedtekta område som ligg i
fleire kommunar, skal ho kunngjerast i
alle dei kommunar ho gjeld. 

§6. Den som med vilje eller aktløyse
bryt føresegner gitt i eller med heimel i
lova her, blir straffa med bøter. 

Av Arne Flatebø

Hanndyrlova
Problema med at søyer eller
 geiter blir «tjuvpara» på
sommarbeite var nok større før
enn det er i dag, men framleis
hender det at slikt skjer.
Problemet er truleg størst i geite-
haldet, sidan det i enkelte
 distrikt er vanleg med kjeing om
vinteren eller på ettervinteren. 

Tid om anna får Sau og Geit spørsmål
om vi kan skrive og minne om kva
 lovverket seier om det å sleppe
hanndyr på fellesbeite.

«Tjuvparing» styrkjer 
ikkje naboforholda
Vi står no framfor ein ny beitesommar.
Det kan derfor vere på sin plass å
minne om ordlyden i «Hanndyrlova»
eller «Lov om avgrensing i retten til å
sleppa hingstar, oksar, verar og geite-
bukkar på beite», som er det presise
namnet på lova. Vi presiserer at sjølv
om lova snart er 100 år gamal så gjeld
den framleis og må respekterast. Det er
både ergeleg og økonomisk taps -
bringande om den tiltenkte elitegeita
eller -søya er blitt drektig på sommar-
beite og får «lausungar» utpå vinteren.
Om slikt skjer så styrkjer det nok heller
ikkje naboskapet.

Utdrag frå Hanndyrlova
Vi har teke med dei paragrafane som
omhandlar småfe spesielt samt nokre
generelle formuleringar i lovteksten.
Heile lova finn du under føljande link:
(http://www.lovdata.no/all/tl-
19700306-005-0.html) på Lovdata: 

(Foto: Øyvind Adrian Skogmo)

(Foto: Frida Meyer)



Erfarne sauebønder veit kor viktig det er med smakeleg, proteinrikt
og stabilt kraftfôr i lammetida. Dei har erfart at dette gir god appetitt
og høg lammetilvekst sjølv ved høge kraftfôrrasjonar etter lamming. 

I 20 år har vi hatt eit årleg aukande volum på kraftfôr til sau. Fast inn-
slag av roesnitter og havre i Fiskå Sauefôr stabiliserer vommiljøet og
gir god smak i denne kritiske fasen. Vidare har vi god innblanding av
fiskemjøl fordi forsøk med sau har synt auka mjølkeyting og lamme-
tilvekst når denne råvara nyttast. Også Crina® bidreg til lik smak frå
parti til parti. Og resepten er stabil over tid. 
I tillegg har vi uslåeleg god service i alle ledd!

Tilby kopplamma  Fiskå KalveStart. Dette er det nye mais/soyabaserte
spesialkraftfôret til unge drøvtyggarar. Den tynne smakelege pellet-
sen (3 mm) lettar fôropptaket og gir høgare tilvekst på lamma.
Kraftfôr frå Fiskå Mølle leverast i 40 og 800 kg sekkar, samt i bulk. 

Fiskå Sauefôr 
- førstevalet i lammetida 

Godt gjort er bedre enn godt sagt

4120 Tau, tlf: 51 74 33 00 
5590 Etne, tlf: 53 77 13 77 
4660 Kristiansand, tlf: 38 12 77 50 
7100 Rissa, tlf: 73 85 90 60 
2270 Flisa, tlf: 62 95 54 44 
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Det var en fornøyd gruppe med
avlskonsulenter, væreringmed-
lemmer og interesserte saue -
bønder som midt i februar forlot
konferansehotellet på
Gardermoen etter ei intensiv
helg med oppdatering av siste
nytt innen avlsarbeidet i saue-
næringen.

Mer enn 250 deltakere deltok på
 konferansen «Saueavlen: Vegen
framover» på Gardermoen 13.-14.
februar 2010. Norsk Sau og Geit og
Animalia stod bak arrangementet, som
var den aller første nasjonale avls -
konferansen for sauenæringa her i
 landet. 

Faglig og sosialt 
Her ble det satt fokus på alt fra tunge
utfordringer i avlsarbeidet til siste nytt
innen forskningen. Fagprogrammet var
tettpakket og vidtfavnende, men til
tross for lange økter, var både interes-
sen og stemningen på topp hos del -
takerne. Dette var en unik sjanse til å
bli oppdatert i forhold til NSGs avls -
arbeid, og tankene rundt det fram -
tidige opplegget, og de som hadde valgt
å ta turen fikk både et avlsmessig
kunnskapsløft og generelt sosialt og
faglig påfyll.

Hvor vil vi?
Fagprogrammet ble åpnet lørdag
 morgen av lederen i Avlsrådet, Bjørn
Høyland og NSGs avlssjef Thor
Blichfeldt, som gjorde opp status i for-
hold til hva man har fått til innen avls-
arbeidet på sau her i landet, og hvorfor
og hvordan man skal ta vare på avls-
materialet i framtiden. I løpet av
 formiddagen var det også lagt opp til
en paneldebatt rundt hva landets avls-
besetninger egentlig vil akseptere av
styring fra Avlsrådets side. Siste sekvens
før lunsjen var viet markedet og
 antakelser i forhold til forbrukernes
ønsker og forventninger til framtidens
lammeslakt.

Egen farlinje
Mesteparten av ettermiddagsøkta var

viet betraktninger rundt temaet «egen
farlinje» i norsk sauehold, med fokus
på mulig resultat, praktisk organise-
ring, innlegg fra folk som hadde
 erfaring med bruksdyrkryssing og
oppslutningen om egen farlinje blant
norske bruksbesetninger generelt. En
sekvens der konferansedeltakerne
 skulle summe i grupper, og deretter
fylle ut individuelle spørreskjema,
 konkluderte vel egentlig med en nokså
lunken holdning til en slik egen far -
linje.
     Fagdagen ble avsluttet med siste
nytt fra Sauekontrollen, og hvilke
muligheter man kan hente ut av
moderne datafangst, datasystemer og
datadrift.

Ny forskning
Mesteparten av dag 2 var viet 
morsauen og lammene hennes, og
hvordan man kunne arbeide avls-
messig for å forbedre holdbarhet og
bruksegen skaper. Her ble en rekke 
nye  forskningsresultater lagt fram av
avlsforskerne i NSG.
     Konferansen ble avsluttet med
betraktninger rundt det norske avls -
arbeidet på sau i et nasjonalt og inter-
nasjonalt perspektiv, samt tanker rundt
det videre arbeidet, - ikke minst i
 forhold til den stadig mer påkrevde
smittesikringen.

Tekst og foto: 
Anne-Cath. Grimstad

Vellykket avlskonferanse

ARRANGØRENE: NSGs avlssjef Thor Blichfeldt (t.v), avlsrådets leder Bjørn Høyland og
Ola Nafstad, Animalia var stolte over å kunne invitere til landets aller første nasjonale
avlskonferanse for sauenæringa.
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Den enkeltes bakgrunn, samt motivene
for å være med på den aller første
nasjonale avlskonferansen for sauenæ-
ringa her i landet, varierte nok en del
fra deltaker til deltaker. Nedenfor har
et knippe av de tilstedeværende sagt
noe om grunnen til at de meldte seg på
konferansen:

Ny kunnskap for å bygge opp
Arne og Gro Dalland fra Meland kom-
mune nord for Bergen har nettopp bygd
nytt sauehus, og er i ferd med å bygge
opp besetningen fra 120 til 200 vinter-
fôra NKS-sauer. De er medlemmer av
værring 154 Strilaringen, vil satse på
stor grad av semin, og deltok på avls-
konferansen med forventning om å få
vite siste nytt innen norsk saueavl og
langsiktig tenkning framover.

Vil kjenne helheten
Eirik Larsen (t.h) og Ørjan Albrigtsen fra
henholdsvis Lyngen og Arnøy i Troms
hadde tatt turen til Gardermoen ut fra
en genuin interesse for avlsarbeid. Eirik
sitter til og med i Avlsrådet. Ørjan var
tidligere med i Arnøy værlag, og er nys-
gjerrig på alt nytt ut fra situasjonen som
ung bonde med 200 sauer ute i hav -
gapet. Begge ønsker å oppdatere seg i
forhold til helhetstenkningene innen avl,
og hvordan man nå kan arbeide videre.

Vil gi seg selv
et løft
Susanne Brenna
fra Skjåk i
Oppland er
generelt
 interessert i alt
det NSG driver

med. Hun sitter i fylkesstyret i
Oppland, men presiserte at hun 
deltok på avlskonferansen kun som
privatperson. Selv har hun og
 ektemannen 90 vinterfôra sauer. 
Begge har arbeid utenfor gården, -
Susanne som tjenesteleder i
 kommunens kulturetat. Ekteparet
 driver bevisst avlsarbeid på sin egen
gård, og Susanne meldte seg på
 konferansen for å få ny gnist, faglig
påfyll og for å gi seg selv et lite løft.

Viktig å 
følge med
Toril Hårdnes fra
Alvdal i
Hedmark kom
for å få faglig
påfyll, noe som
hun synes er

viktig ut fra flere posisjoner.
Hedmarkskvinnen er både sauebonde
selv, med 95 vinterfôra kvit spæl, råd-
giver på sau i Nortura-systemet og
medlem i værringen Alvdal, Rendalen
og Os Spæl.
     Toril syntes konferansen hadde et
svært allsidig program med dyktige
forelesere og høyt faglig nivå, der flere
av postene hadde gitt henne noe å
tenke på. Hun mener absolutt at
 arrangementet er verd å gjenta, for
eksempel hvert tredje år.

Enquete:

Hvorfor vi er her?

Future rundbuehaller
Den originale
Futurehallen
5X6 meter. 
Flyttbar og med
topp kvalitet i
plater. Kan også
brukes som 
ekstrahus i lamminga og ved utegangersau. 
Pris: kr 19.900.- + mva.

Permanente haller: 8, 10, 12 og 14 m bredde.
Priseksempel for 12X24 m: kr 171.600 + mva.
Alle priser er uten treverk og frakt.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

Futurehall hos Gunnbjørn
Ståland i Folldal.
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norsk kvit sau (NKS) og spælsau.
Deltagerne ble også satt sammen i små
diskusjonsgrupper, der de blant annet
skulle svare på i hvilket omfang de så
for seg en farlinje i framtiden. 

Farlinje – hva er det?
Med farlinje menes en gruppe med dyr
som hovedsakelig blir avlet for kjøtt-
produksjonsegenskaper. Formålet med
farlinja er å få fram gode kjøttværer
som krysses med sau i en morlinje, der
morsevne og fruktbarhet er sterkt vekt-
lagt (bruksdyrkryssing). På denne
måten ønsker en å produsere ekstra
gode slaktelam. Farlinja kan være av
samme rase som morlinja, bare at den
er avlet med annen vekt på de ulike
egenskaper, eller den kan være en
annen rase, som allerede fra starten av
er mer kjøttfull enn morlinja. Det mest
aktuelle i norsk saueavl er antagelig en
kombinasjon, der en tar utgangspunkt
i samme rase som morlinja, men også
krysser inn mer kjøttfulle raser. 

Avl for et etterspurt
 lammeslakt
I avlsarbeidet på sau i Norge har en i
hovedsak satset på en sau som er avlet
for både kjøttproduksjonsegenskaper
og moregenskaper i samme linje
 (kombinasjonslinje). Dette har vært et
avlsopplegg som har gitt gode resul -
tater. I dag har vi en sau som er frukt-
bar, og som får lam med både god
 tilvekst og slaktekvalitet. 
     Utsikter til et endret produksjons-
bilde framover, med enda større for-
ventninger fra samfunn og forbruker
til produktutvikling og produktkva-
litet, og et effektivt avlsarbeid, gjør at
det likevel er mye ugjort når det gjelder
avl for et etterspurt lammeslakt. Dette
var utgangspunktet i et foredrag av

professor i husdyravl Odd Vangen, ved
Institutt for husdyr- og akvakultur -
vitenskap (IHA). 
     Vangen pekte blant annet på at
dagens avlsarbeid, som gir økt tilvekst,
etter hvert fører til lam som er mindre
slaktemodne ved samme vekt. 
     - Dårligere slaktemodenhet betyr
lam med dårligere kjøttkvalitet og
mindre fett, inkludert intramuskulært
fett, fortalte han - noe som fører til
både mer skjæremotstand og mindre
smak på kjøttet. 
     - Mer intramuskulært fett kan altså
bli en problemstilling i framtiden om
lammekjøttet oppfattes som magert,
mente Vangen. 
     Andre viktige kjøttkvalitetspara -
metre som han trakk fram var kjøtt -
farge og pH-fall etter slakting. Også her
er det viktig med mer kunnskap.
     De siste årene har det derfor pågått
et samarbeidsprosjekt mellom Nortura
og IHA, med Vangen som en av de
ansvarlige, som har hatt som mål å
bidra til avl for lammeslakt med
 optimal fettmengde. Hovedmålet har
vært å tilnærme seg et produkt som er
enda mer i samsvar med forbrukernes
ønsker, og som dermed også burde gi
god utbetaling til lammekjøttprodu-
sentene. 
     Vangen la fram resultater som var
oppnådd, og kunne blant annet fortelle
at det var funnet moderat til høy
 arvelig variasjon for de nevnte
kjøttkvalitetsegenskapene. Dette tilsier
at en ville kunne få avlsframgang for
disse egenskapene om de ble inkludert
i et avlsprogram, for eksempel i en
 farlinje. 
     - Et annet interessant resultat var
den bare moderate genetiske sammen-
hengen som ble funnet mellom
EUROP-klassifisering av lammeslaktet,
slik en kjenner det i dag, og mengden
kjøtt av de mest edle og verdifulle
kjøttstykkene/musklene på slaktet. Det
betyr at dagens avlsarbeid for slakte -
kvalitet, som bruker registreringer om
EUROP-klassifisering, ikke er helt
 optimalt med hensyn til den
økonomiske verdsettingen av

Farlinje
- et bidrag til en bedre lammekjøttproduksjon?

AVL OG LAMMESLAKT: Professor Odd
Vangen ved Universitetet for Miljø og
Biovitenskap på Ås så på kjøttkvalitet og
arvbarhet og hvordan man via avlsarbeidet
kan imøtekomme markedets ønsker på en
bedre måte.

En egen farlinje i norsk sauehold
kommer ikke til å få noe stort
omfang i nærmeste framtid.
Endres målsettingene for avls -
arbeidet kan det likevel bli mer
aktuelt på lengre sikt. Dette må
være konklusjonen etter å ha
hørt de ulike foredragene om
 farlinje på avlskonferansen for
sau. 

Konferansen gav et godt innsyn i de
argumentene som eksisterer både for
og i mot dette aktuelle avlstiltaket. I
denne artikkelen tar vi derfor et
 relativt grundig tilbakeblikk på det
som ble diskutert.
     Om en skal satse på en egen farlinje
i norsk sauehold er en stadig tilbake-
vendende diskusjon. På avlskonfe -
ransen for sau i februar ble dette avls-
tiltaket igjen viet oppmerksomhet. I
ulike foredrag fikk deltagerne presen-
tert biologiske betraktninger omkring
en farlinje, hvordan en farlinje
 eventuelt kan organiseres, hvilken
avls framgang og lønnsomhet en kan
 forvente, og erfaringer gjort med
bruksdyrkryssing i besetninger med

››



God smakelighet 
Gir høg tilvekst 
Gode utblandingsegenskaper 
Passer godt til tidlig avvenning 
Passer til bøtte- og automatfôring

Pluss Pontus melkeerstatning til lam

Høgt energiinnhold gir et kostnads effektivt fôr - høg 
tilvekst med mindre pulvermengde. Pluss Pontus er 
testet i norske forsøk  hos Bioforsk med svært gode 
resultater.

Gi lammet ditt 
det aller beste
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AVLSSJEF: Thor Blichfeldt var initiativ-
takeren til landets aller første nasjonale
avlskonfe ranse for sauenæringa og bidrog
sjøl med flere faginnlegg.

Avlssjef i Norsk Sau og Geit
(NSG), Thor Blichfeldt, snak-
ket om hvordan NSG sitt
engasjement i en eventuell
farlinje kunne tenkes å se ut.

Om en velger å satse på en farlinje,
sa Blichfeldt, blir det viktig at en
kan tilby farlinjeværer over hele
landet. Dette er mulig å få til om
farlinja blir en del av virksomheten
i dagens væreringer med Norsk Kvit
Sau, sa han. På denne måten kan
alle de som ikke er med i det orga-
niserte avlsarbeidet få kjøpt seg en
kjøttvær til bruksdyrkryssing. At
farlinja blir en del av værering -
virksomheten gjør også at de som

kjøper avlsværer vil få tilbud om både
farlinje- og kombinasjonslinjeværer fra
de samme besetningene. Dermed vil
faren for sjukdoms smitte bli mindre,
understreket han. 
     Om en farlinje i NSG sin regi skal
starte opp i nærmeste framtid, må en ta
utgangspunkt i de slakteegenskapene
som det i dag blir betalt for, fortsatte
han, - det vil si slaktevekt, og slakte -
kvalitet målt med EUROP-systemet. Da
økt slaktevekt er det som betyr mest for
økonomien, bør denne egenskapen
vektlegges med hele 50% i en
seleksjons indeks, mens slakteklasse og
fettgruppe bør vektlegges med 25%
hver, mente han. 
     Samtidig vil ingen vektlegging av
lammetall og andre søyeegenskaper

antagelig gjøre farlinja, isolert sett,
 mindre lønnsom enn kombina -
sjonslinja, minnet han om. Derfor er
det viktig at farlinja ikke blir større
enn nødvendig. Samtidig må den
være så stor at en har mulighet for å
dekke etterspørselen etter «kjøtt -
værer», sa han. En farlinje bør derfor
ha mellom 5000 og 10.000 sauer,
mente Blichfeldt. Dette  representerer
et lavere antall enn det Vangen
 antydet.

Farlinjas  avls mål og 
praktiske organisering

slaktet etter nedskjæring. Derimot fant
man høy genetisk sammenheng
mellom kjøttfylde målt med datatomo-
graf på levende lam, og det som ble
observert på nedskåret slakt. Moderate
til høye sammenhenger ble også funnet
mellom muskeldybde målt ved ultra-
lyd, og kjøttfylde av de mest verdifulle
musklene på lammene, fortalte Vangen. 
     - Dette viser styrken ved å bruke
datatomografi og ultralyd som redskap
ved utvalg av dyr for produktkvalitet,
som i en farlinje, påpekte han, men
understreket at spesielt for datatomo-
grafi er det utfordringer om en tenker
seg dette brukt i større omfang.

Biologiske betraktninger                 
I et annet foredrag på avlskonferansen
kom Odd Vangen inn på flere andre
forhold som tilsier at en farlinje vil
kunne spille en rolle i avlsarbeidet for
kjøttfulle kvalitetslam framover. Et
moment som han framhevet, er de
ugunstige genetiske sammenhengene
som eksisterer mellom en del viktige
far- og morlinjeegenskaper, og som
kan redusere avlsframgangen for egen-
skapene om en prøver å forbedre dem i
samme linje. 
     - De genetiske sammenhengene kan
også utvikle seg til å bli enda mer

ugunstige jo mer suksessfull avlen for
produksjon er, sa han.
     Han tok også opp mulige  uønskede
endringer som kan oppstå for egen -
skaper som ikke er direkte inkludert i
avlsmålet, om en ensidig avler for økt
produksjon. Sammen hengen mellom
tilvekst og slaktemodenhet er allerede
nevnt. Et annet eksempel er at avl for
økt tilvekst også fører til sauer med
større voksenvekt. Store dyr er tyngre å
håndtere, og de trenger mer plass og
vedlikeholdsfôr. 
     - Om sauene blir for store, kan det
også gå utover evnen deres til å utnytte
beiteressursene i fjellet, mente Vangen. 
     - Deler en avlsarbeidet inn i en far-
og morlinje derimot, vil en i morlinja
kunne ha mer kontroll på egenskaper
som voksenvekt, da «produksjonsegen-
skaper» ikke vil være så sterkt vektlagt i
denne linja. Dette vil kunne bidra til en
mer funksjonell sau i framtiden, hevdet
han. 
     
Erfaringer fra andre land
Vangen var også opptatt av at det er en
trend mot mer bruk av kryssingsavl i
husdyravlen internasjonalt. Av interes-
sante internasjonale forskningsresul -
tater det siste tiåret refererte han blant
annet til at såkalte trerasekryssinger

har utviklet seg til en vanlig produk-
sjonsform på sau i andre land, og at
farlinjer med ekstra god kjøttfylde i
disse landene har vist seg å være lønn-
somt. I denne sammenheng var han
blant annet inne på at bruk av ulike
raser i far- og morlinja vil kunne gi en
ekstra gevinst i slakteutbytte, i form av
kryssingsfrodighet hos avkommene. 
     - Interessen for ulike raser og ulik
vektlegging av egenskaper i saueholdet,
både på grunn av produksjonsforhold
og -betingelser, ønsket om mer varia-
sjon i produktspekteret av lam, og også
delvis på grunn av mer hobbypregede
interesser, er i det hele tatt noe som
kunne blitt bedre utnyttet gjennom
far- og morlinjer, mente han.
     - Dette ville kunne gjøre flere inter-
essert i avlsarbeid, og dermed føre til at
avlsframgangen ble større, argumen -
terte han. 
    Vangen var ikke fremmed for at

krysningslam kom til å utgjøre i hvert
fall 40% av det norske lammekjøtt -
markedet i framtiden. 
     - Dette betyr i tilfelle at ca. 20% av
alle sauene som er med i avlsarbeidet
bør tilhøre farlinja, mens ca. 80% av
sauene bør tilhøre morlinja, avsluttet
han foredraget sitt med.  

Av Leiv Sigbjørn Eikje
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Undertegna har, ved hjelp av
datasimuleringer, sett på hvilken
avlsframgang som synes mulig å
oppnå i farlinjer med henholds-
vis 5.000, 10.000 og også 20.000
NKS-søyer. Resultat fra dette
arbeidet ble lagt fram på avls-
konferansen.

Den beregna avlsframgangen jeg opp-
nådde i simuleringene har jeg
sammenlignet med potensiell fram-
gang for slakteegenskapene i være -
ringene med NKS i dag, med ca. 75.000
søyer. Også innavlsøkning for de ulike
alternativene ble vurdert. 

Kombinasjonslinja i væreringene
gjør det bra
Resultatene viste at kombinasjonslinja i
væreringene faktisk gjør det bedre for
slakteegenskapene enn en farlinje med
5.000 søyer, selv om slakteegenskapene
i farlinja er mye mer vektlagt. Dette
skyldes nok at en stor kombinasjons-
linje gjør at en kan avkomsgranske
mange prøveværer i ringene, samtidig
som hver prøvevær får rimelig mange
avkom. Dermed får en et bedre utvalg
av eliteværer enn det som er mulig å få
til i en liten farlinje. 
     Mindre farlinjer kan også lettere få
problemer med innavl. Studiene viser
at en faktisk må opp i ca. 20.000 søyer i
en farlinje, om innavlsøkningen skal
holdes innenfor det som regnes som
akseptabelt, og samtidig ha større
framgang for slakteegenskapene enn i
en kombinasjonslinje. Resultatene for
avlsframgang viser da en forskjell
mellom farlinja og kombinasjonslinja i
farlinjas favør, både for slaktevekt,
 slakteklasse og fettgruppe - på
henholdsvis 13%, 1% og 75%. For
10.000 søyer i farlinja var det bare
resultatene for fettgruppe som var

bedre enn kombinasjonslinja, når det
ble tatt hensyn til innavlsøkning.

Farlinjas lønnsomhet
- En farlinje har noe for seg om den til-
fredsstiller to krav, sa Blichfeldt i sitt
foredrag, som handlet om økonomien
omkring en farlinje. 
     - Det ene er at den må bedre lønn-
somheten vesentlig i de besetningene
som ikke er med i det organiserte avls-
arbeidet. Det andre er at sauenæringa
totalt sett må tjene på dette avlstiltaket.
Resultatene fra datasimuleringene  er
ikke særlig lovende i så måte, mente
han. 
     - Resultatene tyder for eksempel på
at etter 10 år med avlsarbeid i en far-
linje med 10.000 søyer, der en ikke tar
hensyn til innavlsøkning, vil lamma i
besetninger som driver med bruksdyr-
kryssing ha slaktevekter som i
gjennomsnitt bare er ca. 0,15 kg tyngre
enn om besetningene brukte værer fra
dagens kombinasjonslinje. (Hadde han
tatt hensyn til effekt av innavl kunne
han fått et enda dårligere resultat for
farlinja). Forskjellene er heller ikke så
store for slaktekvalitet, påpekte han.
     - Om en derimot starter farlinja
med de beste «kjøttdyra» en finner
blant NKS, og kanskje også krysser inn
andre raser enn NKS, vil utgangs -
punktet kunne bli bedre, mente
Blichfeldt.  Han antok at dette kanskje
kunne utgjøre så mye som 0,5 kg i
slaktevekt. Med dette som forutsetning

Avlsframgang og 
økonomi med
egne farlinjer

Bruksdyrkryss-
ing i praksis 
I sitt foredrag pekte Lars-Ivar
Fause fra Balsfjord i Troms på
andre mer praktiske fordeler som
må tas i betraktning når en skal
vurdere nytten av farlinje brukt i
bruksdyrkryssing. Bjørnar Heia
fortalte om erfaringer fra spæl-
ringen i Namdalen. 

Fause driver en gård med 180 vinter fôra
sauer og er med i værering. En del av
søyene produserer likevel kun  slaktelam. 
     Han framhevet at bruksdyrkryssing
kan gi en enklere sortering av lamma om
høsten. Dette fordi det allerede før veg -
ing er bestemt at lammene skal slaktes. 
     - Dermed bruker en ikke noe tid på å
vurdere disse for påsett, begrunnet han. 
     Fause mente også at han sparte tid i
paringa, da det ikke var så viktig å
 kontrollere paringene til «kjøttværen»,
som paringene til prøve- og eliteværene.
Dermed kunne «kjøttværen» sleppes
sammen med sauene den skulle  bedekke,
uten noe særlig tilsyn. 
     Et annet arbeids- og kostnads -
besparende moment som han trakk fram
var at lammene etter bruksdyrkryssing
ikke hadde samme behov for sluttfôring
om høsten. 
     Bjørnar Heia fra Namdal i Nord-
Trøndelag fortalte om erfaringer de
hadde gjort med spælsau og bruksdyr-
kryssing i Namdal værering. Her hadde
de satt av de 30% lavest rangerte søyene
til kryssing med NKS-vær. Spesielt for
slaktekvalitet hadde de fått et bedre
resultat enn tidligere. 
     - Et bedre slakteresultat, samtidig med
at vi beholder spælsauen som mordyr,
gjør dette attraktivt for oss, fortalte Heia.

ERFAREN BRUKS -
DYRKRYSSER: Bjørnar Heia fra
Namdal i Nord-Trøndelag fortalte
om egne erfaringer med
bruksdyr kryssing på spælsøyer i
egen  besetning.

ERFAREN BRUKS -
DYRKRYSSER: Sauebonde og
Nortura- rådgiver Lars-Ivar Fause
på Storsteinnes i Troms har gode
erfaringer med bruksdyrkryssing
med kjøttvær i sin NKS-
besetning.
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Som deltakar på avlskonfe-
ransen i februar vil eg komme
med nokre kommentarar til
 avls arbeidet i NSG. 

Den store avlsmessige framgangen når
det gjeld tilvekst og slakteklasse på
lamma har ført til ein del uheldige
resultat på andre område. Aust-
Telemark Sau og Geit meiner at avls -
arbeidet framover i større grad må
fokusere på eigenskapar som god helse,
mjølkeevne, god ull og gode bein, enn
det som har vore tilfellet fram til nå.
Me må ta vare på den gode sauen.
     Lønnsnivået i Noreg er så høgt at
det er vanskeleg å få ei skikkeleg time-
betaling for å drive med husdyr. Det er
difor viktig å retta fokuset på å få ned
tal arbeidstimar som me må bruke i
produksjonen. Ein sau som; klarar seg
sjølv i lamminga, har nok mjølk til dei
lamma den får, kjem heim med lamma
om hausten og er i stand til å produ-
sere lam i mange år, er den sauen som
er mest lønsam for bonden. Når
 marknaden og slakteria nå er samde
om at storleiken og kvaliteten på
lamma er god nok, så meiner Aust-
Telemark Sau og Geit at saueavlen
framover må ha som mål å forbetra
andre viktige eigenskapar. 
     Det at slakteria og forskarmiljøa er
representert med stemmerett i diverse
råd og utval i NSG, i så stor grad som

dei er, gjer det vanskelegare for oss
sauebønder å nå fram med våre syns-
punkt. Me meiner at samansettinga av
diverse råd og utval i større grad bør
bestå av sauebønder enn det som er
 tilfellet i dag. Innspel og meiningar frå
slakteri og forskarmiljø kan me få utan
at dei sit som faste medlemmer i avls-
rådet eller andre nemnder eller utval.
Avlsarbeidet i NSG framover må i
 større grad drivast i samråd med dei
lokale avlsmiljøa. Sjølv om me meinar
at ein må fokusere meir på helse, så er
det dermed ikkje sagt at me skal ha inn
veterinærar i råd og utval av den
grunn. Me må bli herre i eige hus. Eg
reknar med at desse tankane vert
 diskutera i organisasjonen framover, og
at det vert eit punkt på representant-
skapsmøtet 17-18/3-2010.

Bø, 9/3-2010
Svein A. Tørre

Leiar i Aust-Telemark Sau og Geit

Tankar etter avlskonferansen

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Tlf.: 62 49 77 00       
www.osid.no

Vær klar til beitesesongen

KVIKK klaver, Os-bjøller og Fokus merkeplater
for sikker merking av dyr i utmark. Se www.osid.no

Bestill nå.

hadde han satt opp et regnestykke som
viste at etter 10 år kunne slakteverdien
for et krysningslam bli bort i mot 50
kroner høyere enn for andre lam. I en
besetning med 300 søyer, der 50% av
lammene er krysningslam, vil dette
utgjøre i underkant av 12.500 kroner.   
     - Med hele næringa som utgangs-
punkt, der en tenker seg at det blir
 produsert 200.000 krysningslam, vil
dette utgjøre en verdiskaping på ca. 9
mill. kroner, fortsatte Blichfeldt. Men,
til fratrekk må en regne både redusert
lammetall i farlinja og en godtgjørelse
til farlinjebesetningene for den jobben
de gjør. I tillegg kommer også ekstra
arbeid for avlsavdelingen i NSG sen-
tralt og lokalt. 
     - Dermed sitter en ikke igjen med så
mye gevinst med en farlinje når det
kommer til stykket, avsluttet Blichfeldt.  

Farlinje framover
De fleste konferansedeltagerne mente
heller ikke at det var mye å tjene på en
satsing på farlinje. Dette gav de uttrykk
for i en spørreundersøkelse som ble delt
ut på konferansen. NSG kommer derfor
ikke til å bruke mye ressurser på dette
avlstiltaket, slik det nå ser ut. Dette var
hovedbuskapet i oppsummeringen til
Thor Blichfeldt og leder i Avlsrådet for
sau, Bjørn Høyland. En videreutvikling
av den etablerte store kombinasjonslinja
vil derfor også framover få størst prio-
ritet. Endres derimot målsettingene
med avlsarbeidet i framtiden kan far -
linje bli mer aktuelt. 

Av Leiv Sigbjørn Eikje
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Vi ønsker at lamma skal vokse
fort og bli tunge. Kombinasjon
av bedre stell og avl har ført til at
lamma i dag har bedre tilvekst -
evne enn før. Dette har sin pris,
nemlig at voksenvekta til søyene
blir tyngre. 

Nøyaktig hvor mye tyngre søyene har
blitt vet vi ikke. For i Sauekontrollen er
det registrert få voksne søyevekter de
siste åra. Ut i fra slaktevekt på voksne
søyer anslår jeg at levendevekta til
NKS-søyene i snitt vil øke med 7,2 kg
de neste 10 åra, mens spælsøyene og
sjeviotsøyene vil bli henholdsvis 5,8 kg
og 4,7 kg tyngre. Avlssjefen satte i gang
en kampanje i februar for å få veid flest
mulig søyer som er med i ring.
     I Sauekontrollen er det som sagt få
levendevekter målt på voksne søyer.
Derimot er slaktevekta på alle voksne
søyer registrert. Søyene har også en
delindeks for slaktevekt som beskriver
hvor gode dyra er for tilvekst, genetisk
sett. Jeg har derfor sett på sammen -
hengen mellom søyenes delindeks for
slaktevekt og deres egen fenotypiske
slaktevekt som voksen.

Materiale og metode
Søyene som inngikk i analysen var 1-7
år ved slakting, født i 1995–2004 og til-
hørte besetninger som i dag er i ring.
De var renrasa og slakta i august til
november. For hver årsklasse ble
 søyene med de 5% letteste og tyngste
søyevektene fjernet. Tilsvarende ble
søyene med de 5% beste og dårligste

delindekser per fødselsår fjernet. 
Dette ble gjort fordi de mest ekstreme
 vektene og delindeksene sannsynlig-
vis er forårsaket av sjukdom,
 manglende slektskap, feilregistreringer
og andre forstyrrelser. Datasettene
bestod av 86.014 NKS-søyer fordelt 
på 1162 besetninger, 8.888 spæl-
søyer fordelt på 186 besetninger og

Søyene blir tyngre

Figur 1. I middel utvikler slaktevekta for søyer seg slik med alder for de ulike
rasene.

(Foto: Arne Flatebø)
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1.938 sjeviotsøyer fordelt på 52 beset-
ninger.
     Den statistiske analysen ble kjørt
med SAS GLM, en variansanalyse
egnet for ubalanserte data. Det ble
 korrigert for fast effekt av besetning,
fødselsår (1995–2004), alder ved
 slakting (1-7 år) og slaktingsmåned
(august-november). I tillegg var det et
regresjonsledd (stigningstall) for effekt
av delindeks for slakt.

Resultat og diskusjon
Søyenes slaktevekt er størst ved 4-5 års
alder og minst for åringene (se figur 1).
     Det var liten og usystematisk effekt
av slaktemåned på høsten og fødselsår.
Dette var ventet, siden vi vet at beite-
forholdene varierer fra år til år og at
søyene kan ha hatt ulik behandling
avhengig av slaktetidspunkt. For
eksempel vil søyer slakta i august ofte
ha gått på hjemmebeite, mens søyer
slakta seint i sesongen kan ha gått
lenge i utmark. Variasjonene var størst
for sjeviot og det kommer trolig av at
det er få dyr som inngår i analysen.

Når søyas delindeks for slakt økte med
ett poeng, økte slaktevekta for voksen
søye med:
•    0,094 kg for NKS
•    0,074 kg for spæl
•    0,072 kg for sjeviot 

Som venta viste analysen at søyas
 slaktevekt øker ved bedre delindeks for
slakt. Det er kraftigere økning i slakte-
vekt per delindekspoeng for NKS enn
for de andre. Dette rimer godt med at
verdien av et indekspoeng er større for
NKS enn spæl og sjeviot. Verdien av et
delindekspoeng for slakt sier hvor mye
tyngre vi venter at lamma skal være, og
er trykt på søyeindekslistene. Siden ei
søye veier relativt mer enn et lam, er
det rimelig at slaktevekta for ei voksen
søye øker mer enn slaktevekta for et
lam. Både for NKS og spælsau var
økningen 40% mer for voksen slakte-
vekt enn verdien av et delindekspoeng.

Hva betyr dette i praksis?
Søyene blir tyngre på grunn av avl.
Levendevekta vil i løpet av 10 år øke
anslagsvis:
•    7,2 kg for NKS
•    5,8 kg for spæl
•    4,7 kg for sjeviot

- Er dette en ønsket utvikling, eller må vi
gjøre noe med det?

     Aktuelle avlstiltak for å motvirke
tyngre søyer kan være:
•    Å redusere vektlegging av delindeks

slakt i O-indeksen
•    Å ta inn voksenvekt i O-indeksen

med negativ vektlegging.

Da analyseresultatene forelå, oppfor-
dret avlssjefen produsenter i værering
til å veie søyene sine. Per 15. mars var
det rapportert 12.402 voksenvekter fra
2010 i Sauekontrollen. Av disse var
9.248 NKS-vekter fra 126 besetninger
og 1.700 spælvekter fra 30 besetninger.
Resten var andre raser eller krysninger.
Hvis det er flere som har veid dyra

sine, men ikke rukket å innrapportere
vektene, oppfordrer vi til at dette blir
gjort. 
     Gjennomsnittlig levendevekt per
aldersgruppe og rase er gitt i figur 2.
Noen av dyra er nok blitt noe tyngre
fordi de er drektige og ble veid litt seint
i forhold til dette. Jeg håper på enda
bedre oppslutning om veiing av voksne
dyr neste innefôringssesong. I år stod
hedmarkingene for mesteparten av
NKS-vektene, mens hordalendingene
sørget for flest spælvekter.

Inger Anne Boman
inger.anne.boman@nsg.no

Figur 2. Gjennomsnittlige voksenvekter i 2010 fordelt på rase og alder.

Tlf. 37 04 49 44/ 930 50 175. 
Se ellers på: www.spenmax.no og 
www.urtemax.no

SPENMAX – de grønne styrkedråpene
jurbetennelse eller andre problemer?
For gris , sau og melkekyr

Tillatt solgt 

av Mattilsynet Spenmax 
– de foredlede 
dråper for dyr og 
mennesker fra 
naturens eget 
spisskammer.

• Tar de fleste betennelses -
problemer. 

• Ca. kr 100,- pr. behandling.
• Mange fornøyde brukere i

norsk landbruk. 
• 20 års forskning. 
• 100% naturprodukt.

1 fl. kun kr 750,- eks mva/frakt
(nok til 8-10 behandlinger).
Kjøp 2 fl. og få en gratis! 
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I verdikjeden fra avl fram til
kjøttet ligger ferdig tilberedt på
tallerkenen er det viktig å lytte
til forbrukerens ønsker, og i
størst mulig grad bygge videre på
disse. 

Lammekjøttet er i stor grad knyttet til
3 spesifikke produkter/sesonger;
 fårikålkjøtt om høsten, lammestek til
påske og pinnekjøtt til jul. Resten av
året er lammekjøttet nesten borte fra
kjølediskene. Når forbruker ikke finner
lam i diskene har vi mindre forutset-
ninger for å utvikle preferanser for
andre retter av lam, som kan gjøre lam
kjent hele året. Det blir vanskeligere å
bygge status og profil på norsk lam og
avlaste fryselageret med lammekjøtt. 
     Det paradoksale er at alle sesong-

produktene av lam er brukt som lokke-
vare hos kjedene fordi det er effektivt
for dem å kommunisere sesong -
produkter som lokkevare. 

Situasjon på lam i dag
Opplysningskontoret for kjøtt har
kartlagt forbrukerbehov i ulike spise -
situasjoner og tilpasset og spesialisert
kommunikasjonen mot forbrukerne ut
ifra det. Det viktigste er å skille mellom
hverdag og helg, og lammekjøtt blir
nesten utelukkende brukt i helge- og
gjestesituasjoner. Kort kan markeds -
situasjonen for lam oppsummeres
med: 
•    Kort og hektisk hovedsesong

•    Jul og påske viktige sesonger

•    Lam er ikke helårsvare

•    Underskudd i starten av sesong

•    Dumping av frossen vare i starten
av fersksesong

•    Lav pris – lokkevare. Kryss subsi -
diering av kjedene

•    Stor spredning i profil. 
Fra lavpris til premium

•    Frossenlager som man må «kvitte
seg med»

•    Dårlig skjærekapasitet gir lav
 foredlingsgrad.

Lammesesongen og
 forbrukernes ønsker
Begrepene «Årets ferske lam» og
«Norsk lam i verdenstoppen» er i stor
grad knyttet opp mot høstsesongen for
ferske lam, som må være den aller
 viktigste perioden å selge ferske lam på.
Både forbrukerne, handelen og kokker
er opptatt av sesong, og høstens
 lammesesong er en av matbransjens
viktigste. 
     Ferskt lammekjøtt er viktig om
 høsten, og de lamma som kommer rett
fra beitet har den beste kvaliteten totalt
sett. Tilgangen på ferske lam blir for-
sterket med positive historier som
 opprinnelse og lam som beiter fritt i
naturen. På mange måter er det bedre

med frossent eller tint lam av høstens
kvalitetslam, enn lam som har blitt
fôret utover vinteren og slaktet og solgt
som ferske lam utenom høstsesongen
hvor både smak og gode historier lett
blir fraværende. 

Merkevare og rase
Historie og opprinnelse selger. Så langt
har det vært mest fokus på «Årets
 ferske lam», og at norske lam er i
 verdenstoppen. Fokuset har vært på
opprinnelse; med lam fra Lofoten,
Hallingskarvet og Kvitsøy. Utover det
er det en del fokus på kjøtt fra villsau.
Her er det nok mer den spennende
opprinnelsen og historien som selger
enn kvaliteten og smaken. 
     Det vil muligens bli mye forvirring
om kvalitet dersom det fokuseres for
mye på rase. Da må det i så fall være
betydelige smaks- og kvalitetsgevinster
for forbrukeren å hente. 

Vektgrenser og pris
Det aller viktigste er at lammene har
den rette kvaliteten. Riktig lammepreg
kjennetegnes med lyst, fintrevlete og
mørt kjøtt, mild smak og passe fett -
setting. Så lenge disse viktige egenska-
pene er ivaretatt er det rom for raskere
tilvekst og høyere vekter. 
     Med stor spredning i vekt er
 sortering viktig og det bør være ulik
anvendelse etter størrelse på dyret:
-    Små lam på 16-20 kg med god

kjøttfylde egner seg til å selges som
stykningsdeler med ben. Stek med
ben, koteletter, fårikålkjøtt. 

-    Større lam, spesielt de over 22-23 kg
egner seg bra til finstykking uten
ben; som benfrie steker, biffer/fileter
og benfritt grytekjøtt. En del fårikål-
kjøtt blir det her også.  Det er viktig
at salget drar i denne retning.
Høyere foredlingsgrad vil gi høyere
pris, og kan få ugunstig konkur -
ranse fra importert, benfritt
 lammekjøtt. 

Forbrukerne ønsker 
økt tilgjengelighet

(Foto: Opplysningskontoret for kjøtt)
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Kjøttfylde og fettmengde
God kjøttfylde er alltid å foretrekke.
Det hjelper ikke med lav pris hvis
 kjøttet har mye bein i forhold til kjøtt.
Ved nedskjæring til benfrie styknings-
deler har størrelse og god kjøttfylde
stor betydning for å få best mulig
 skjæreutbytte. 
     Når det gjelder fettsetting så er det
viktigere å lytte til vanlige forbrukere
enn superkokker. Lammekjøtt med en
del fett gjør seg best ferdig tilberedt på
en restaurant, men selger dårlig i
butikk. Derfor er magert kjøtt viktig,
og det hjelper ikke å argumentere med
at mye av smaken sitter i fettet. Mye
synlig fett for folk flest er uønsket, men
litt fett bør det være. Det ser ut til at
fettgruppe 2 treffer forbrukerens behov
bra, og er riktig nivå for høyeste pris.
Og hvis noen få kokker absolutt ønsker
lam med mer fett burde det være mulig
å skaffe. 

Mørhet
Mørt kjøtt er utrolig viktig! Lamme -
kjøttet er i utgangspunktet mørt, og
mesteparten av lammekjøttet har kort
tilberedningstid. Men på slakteriene
syndes det en del med for rask ned -
kjøling. Kuldeforkortning burde ikke
forekomme. Opplysningskontoret for
kjøtt (OFK) får ofte henvendelser om
seige lammekoteletter og fileter, som er
et tydelig tegn på for rask nedkjøling. 

Smak
OFK har sjelden henvendelser om
 uønsket smak på lammekjøttet,
bortsett fra dem som ikke liker smaken
i utgangspunktet. Kokker liker smaken
på norsk lam sammenlignet med
 lammekjøtt fra ellers i Europa. Den
varierte og næringsrike kosten,

 sammen med god kondisjon, gjør at
norsk lammekjøtt har en ekstra lang og
intensiv vekstsesong. Lam nedover i
Europa har kortere vekstsesong, og blir
derfor slaktet tidligere for å oppnå
lammepreg på kjøttet. Norsk lam
beholder lammepreget til langt ut på
høsten, selv om de veier godt over 20
kg. Det som er unikt med det norske
lammet er kombinasjonen av god
kjøttfylde, lys farge på kjøttet, mild
smak og passe fettsetting. 

Even Nordahl, 
Markeds- og utviklingssjef,

Opplysningskontoret for kjøtt

10 muligheter for lam
1. Strekke sesongen i begge ender - fra grill til sen høst. Mer tidlig lam - fra

de tidligste distrikt ene. 
2. Holde lengre trykk på salget under høstsesongen. Differensiere sesongen

fra årets tidlig ferske, høysesong,  spesialiteter osv. Ikke bare fokus på pris
men også historie og ulike salgsvinklinger.

3. Unngå «dumping» av frosset kjøtt i starten av høstsesongen. Kun ferskt i
sesong. Frossent kjøtt kan ødelegge for salg videre i sesongen.

4. Forankre 4 sesonger; høst-, jul-, påske- og grillsesongen. Men høsten er
fortsatt hoved sesongen.

5. Etablere lam som helårsvare. Øremerke/holde av råvarer/produkter til
jul, påske og grillsesongen. Etablere  frossen, finstykket vare som
helårssortiment. 

6. Mer lam i jule- og nyttårs perioden - ikke bare pinnekjøtt. Carré eller
filet kan bli store nyttårsprodukter. 

7. Konsentrere vinterslakting av ferske lam før påske, så det blir et visst
volum ut av det. 

8. Økt tidligslakting til grill-/ sommerlam. Enda mer  spesialisert på
frossent/tint grill-lam. 

9. Økt verdiskaping ved sortering og differensiert anvendelse etter
 størrelse. 

10. Høy og enhetlig profil på  produkter tilfører verdi. Etablere flere
merkevarer på lam. Lære av New Zealand og England på produkter og
 merkevarer. 

(Foto: Opplysningskontoret for kjøtt)

(Foto: Opplysningskontoret for kjøtt)
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- Sauebønder som er på jakt
etter en hardfør rase som kan gå
ute om vinteren og nyttegjøre seg
marginale beiteforhold, bør
 kanskje vurdere svartfjes, sier
lederen i Svartfjeslaget i Norge,
Tor Jan Espedal i Bjerkreim i
Rogaland.

- Denne opprinnelig skotske sauerasen
likner på mange måter villsauen, sier
han. - Den har et sterkt flokkinstinkt,
er lite kresen i matveien, og spiser både
einer og bark. Svartfjesen er med andre
ord også en utmerket landskapspleier.
Dessuten har den en ull som egner seg

godt til utegang hele året. Sammen -
lignet med villsauen gir den imidlertid
både bedre slaktevekt og -klasse. Mens
et villsaulam har en gjennomsnittlig
slaktevekt på 11 kilo, holder et svart-
fjeslam mellom 17 og 18 kilo. 

Lettere, men bedre
Bjerkreimsbonden får støtte av til -
førselsleder Ove Myklebust i Nortura
Forus.
     - Det har vært en stadig økende
interesse for villsau de siste årene, men
folk som tenker på å skaffe slike, bør
kanskje vurdere svartfjes i stedet, sier
Myklebust.
     - Svartfjeslamma har en vekt som

gjør at de kan gå i den vanlige vare-
strømmen på slakteriet. Riktignok
 ligger både vekt og klasse litt under
gjennomsnittet for norske lam, men i
stedet har svartfjes mye mer intra -
muskulært fett enn de andre saue -
rasene, noe som gir et ekstra godt 
og saftig kjøtt. Og ingen sau 
produserer så mye kjøtt på så
 marginale beiteforhold som svartfjes,
sier Myklebust.

Ulla trekker ned
- En ulempe er det nok at svartfjes får
litt færre lam enn enkelte andre raser,
og at den har svært grov ull med
mye marg og dødhår. Det siste får

Svartfjesen – en mer
lønnsom «villsau»

HARDFØR SKOTTE: Svartfjes stammer fra fjellstrøka i Skottland, og regnes for å være den mest hardføre av sauerasene i Storbritannia.
De første svartfjesene kom til Norge på 1800-tallet.

››



Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Melkeerstatning

Basert på 
melkeråstoff 

levert av 

Mikro fettpartikler kapslet i protein

Mikro inn-
kapslet fett

Sloten 
syre-mix

Immuno
Active+

Villi Vital

Prebiotic

Sprayfo fremmer en aktiv immunitet

Gi de små en god start!

Kr. 570,-
+ mva

for 25 kg
FOB Kristiansand

570Krr

FOB Kristiansand
for 25 kg
+ mva
. 570,-Krr.

kapslet fett
-Mikro inn

s re mi
Sloten 

illiV itali V

Nærmeste f

syre-mix

Active+
Immuno

.hforhandler på wwww.

Preb

.nohusdyrsystemerr.

biotic

Sau og Geit nr. 2/2010 • 27



GODE LÅR OG FINT JUR: Tilførselsleder i Nortura, Ove Myklebust, konstaterer at svart-
fjeslammet til Tor Jan Espedal både har kjøttfulle lår og fine spener foran vårens lamming.

LANG OG GROV: Svartfjesulla er grov og lang, med stapellengde på 20-30 cm. Den
består imidlertid av to lag, noe som hindrer sauen i å bli våt inn til skinnet når det regner.
Den gode spensten gjør den godt egnet som teppeull.
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negative konsekvenser for ulloppgjøret. 
Har man gode beiter og vil ha størst
mulig inntekt ut av saueholdet sitt, bør
man kanskje holde seg til de mer
 vanlige sauerasene. Men for folk som
trenger dyr som kan drive landskaps-
pleie, rydde i krattskogen og utnytte
skrinne beiter, kan svartfjes være ting-
en, sier Myklebust.

God holdbarhet
Myklebust og Espedal er også enige om
en rekke andre fordelaktige sider ved
den skotske hardhausen. Flokk -
instinktet er alt nevnt. De holder
 sammen både i fryd og fare, og søyene
er utstyrt med et usedvanlig sterkt
beskytterinstinkt i forhold til lamma
sine. Helse og holdbarhet er også god.
Til tross for at han har hatt svartfjes
siden 1998, har Tor Jan Espedal ennå
til gode å se jurbetennelse på noen av
dem. Lammingsvansker er også sjel-
den. Og så holder de seg godt. 10-11 år
er ingen uvanlig alder for ei svartfjes -
søye. Espedal har selv hatt ei søye som
stod i produksjon til hun var 16 år.

Ideell for dyret
Om svartfjesulla gir dårlig betalt for
bonden, er den helt perfekt for sauen
selv. Den spesielle tolags ulla hindrer
sauen i å bli våt inn til skinnet når det
regner, og isolerer godt mot kulden.
Snøen setter seg heller ikke så godt fast
i ulla til svartfjesen.
     Ulla skal ideelt sett klippes en gang i
året - i juni - men praksisen varierer
nok en del fra saueeier til saueeier, og
ikke minst i forhold til drift og beite-
forhold.

Stigende medlemstall
Svartfjeslagets leder er langt ifra alene
om å sette pris på sauerasen. Espedal
har vært leder i laget siden starten i
2002, og ser at både medlemstall og
antall dyr viser en gledelig stigning fra
år til år. Nå håper han at enda flere
 fatter interesse for svartfjesrasen, og han
vil i løpet av våren få opprettet egne
hjemmesider på Internett. Her vil det bli
lagt ut generell informasjon om rasen,
hva som skal til for å få et værlam kåra
(på dispensasjon), samt tatt initiativ til
sosiale aktiviteter for medlemmene.

Hører hjemme på gården
Tor Jan Espedal har vokst opp med
sauer, og på farsgården hjemme i
Forsand i Ryfylke hadde de  alltid
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«lyngfår», som de eldre i Rogaland
 kaller svartfjesen. Som yngstemann
hjemme måtte Espedal ut og forpakte
da han selv ville begynne som bonde,
men allerede i 1998 kjøpte han sine 6
første egne svartfjessauer. 
     - For meg hører de liksom til på en
gård, så de kan gå der og rense opp i
utkanter og kratt og andre marginale
beitesteder.

Vil øke antallet
Da Tor Jan og Irene kjøpte sin egen
gård på Asheim i Bjerkreim og flyttet
inn med de tre barna i 2007, fulgte
svartfjesene med. Men de utgjør fortsatt
ikke noen stor andel av gårdens totalt
140 vinterfôra sauer, som i hovedsak
består av farga spæl. Nå i vår har famili-
en 4 voksne svarfjessauer, en gimmer og
6 lam, der alle, unntatt ett, venter lam.
Planen er imidlertid å øke antallet
svartfjes til rundt 30. I tillegg til sauene
driver familien også melkeproduksjon.

Tekst og foto: 
Anne-Cath. Grimstad

Svartfjes stammer fra fjellstrøka i
Skottland, og regnes for å være den
mest hardføre av sauerasene i
Storbritannia. Den må stort sett klare
seg som uteganger på lyngheier og hva
den ellers kan finne i høgdedraga om
vinteren. Den regnes også som den
mest tallrike og økonomisk mest
betydningsfulle av de britiske sauera-
sene. De første innførslene til Norge
skjedde i 1860-årene, da den kjente
saueavleren Johan Schuman etablerte
en reinrasa flokk på øya Alden i
Sunnfjord. 
     Ulla er grov og lang, med stapel-
lengde på 20-30 cm. Den brukes mest
til tepper, og har en spenst som gir den
evne til å tåle fottrykk og press av
møbler, uten at dette setter varige mer-
ker i teppene. Ellers har svartfjesulla
også vært mye benyttet som fyll i
madrasser. 
     Hårlaget i hodet og på beina er
svart eller svart med skarpt avgrensede
hvite flekker, mens fellen ellers er hvit.
Både værer og søyer har horn.

     Hodet er kraftig med bred mule og
sterkt krummet neserygg. Ellers er
rasen forholdsvis kort i kroppen. Den

har høy markert manke, og har god
bredde og kjøttfylde. Beina er korte,
men føre og sterke.

Som ihuga svartfjes-mann, var lagets
hittil eneste leder blant initiativ -
takerne da Svartfjeslaget ble stiftet i
2002. I dag har raselaget 24 medlem-
mer, hovedsakelig fra Rogaland, med
et samlet antall svartfjessauer på
anslagsvis 3-400. Svartfjes finnes
imidlertid også flere andre steder i
landet, blant annet nordover på
Vestlandet. Totalt regner Tor Jan
Espedal med at det finnes 1.000-
1.500 dyr av denne rasen her i landet.
     Svartfjeslaget har inngått smårase-
samarbeid med NSG, som blant
annet omfatter; faglig og praktisk
støtte til lagets arbeid, beitespørsmål,
Sauekontrollen, paringsveiledning/
innavlskontroll, en vær på semin -
stasjonen annethvert år, samt hjelp i
forbindelse med import av sæd. I
løpet av de siste årene har det vært 3
svartfjesværer inne på semin -
stasjonene, og i fjor fikk laget hjelp til

å importere 100 sæddoser fra Skott -
land.
     Svartfjes har rasekode 9 i Saue -
kontrollen.

Svartfjeslaget

SVARTFJES-LEDEREN: Tor Jan Espedal
i Bjerkreim i Rogaland

Fakta om
Svartfjes

TRIVES UTE: Svartfjes har en ull
som egner seg godt til utegang hele
året. Det gjør de også stort sett hos
Espedal, selv om denne strenge
rogalandsvinteren har krevd mer
tilleggsfôring enn vanlig.
Kraftfôrbøtta er imidlertid bare for
å få dyra i posisjon for fotografen.
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Målstyring i saueholdet:

Levering av 
hvilke lam når?
Det normale i lammeproduksjo-
nen har vært å fôre ikke-slakte-
modne lam utover høsten for å
hente en økonomisk gevinst.
Hvor lurt er dette med tanke på
hva vi kan vente av høstpris -
løypen i årene fremover?

Alle kjøttslag som selges i Norge har
klare lav- og høyintensitetsperioder når
det gjelder omsetning i butikkene. Når
det gjelder lammekjøtt omsettes det
aller meste som fårikål og pinnekjøtt.
Kjedene har de senere årene villet hatt
fullt trøkk på fårikålsalget svært tidlig
på høsten. For slakteriene har det vært
viktig å få utnyttet slaktelinjene bedre.

Begge disse faktorene har gjort at
 lammeprodusentene, gjennom
prisløypa, stimuleres til å levere en
større andel av lammene tidligere enn
hva vi har vært vant til.

Bratt høstprisløype
Som selvstendig næringsdrivende bør
lammeprodusentene reagere på økono-
miske stimuli. Høsten 2009 møtte vi en
unormalt bratt prisløype. I overgangen
august/september var avregningsprisen
(inkl. grunntilskudd) på ca. kr 46,- pr.
kg for lam i klasse R og vektintervall
13-23 kg. Hver uke falt prisen fra kr
1,20 til 1,40, frem til den stabiliserte
seg i oktober. I skrivende stund fore -
ligger ikke prisløypen for høsten 2010,

men med tanke på kjedenes og slakte-
rienes behov for mest mulig lam tidlig
på høsten, er det rimelig å anta at
 prisløypen vil bli lagt opp til å
stimulere tidliglevering av lam. Hva
betydning har det for når lamme -
produsentene bør levere hvilke lam?

Slaktemodent?
- Når er et lam egentlig slaktemodent? 
Rådgivningen har så langt vært inn -
rettet mot å få frem lam av høy slakte -
kvalitet. Dette har ført til at gjennom-
snittslammet de senere årene har økt i
vekt, fått bedre slakteklasse og mindre
fett. Gjennomsnittet i Sauekontrollen
er nå nesten 20 kg pr. lam. På langt
nær alle lam vil nå denne vekten rett
fra sommerbeite - ergo fôres mange av
disse videre hjemme på høstbeite. Er
det økonomisk rasjonelt?
     Vi har tidligere i denne artikkel -
serien vist at lam, økonomisk sett, er
slaktemodne når de har passert ei
 slaktevekt på 16 kg og oppnår klasse
O+. Med flatere fall i prisløypene har
det også vært god økonomi i å fôre
videre på lette lam fra sommerbeitet.
Det økonomiske utbyttet av tilveksten
utover høsten har med god margin
kompensert fallet i kiloprisen. 

Levering av lettere lam?
La det være hevet over enhver tvil: For
raser med et brukbart vekstpotensial
(og da særlig NKS) bør alle lam fôres
slik at de minimum slaktes på 16 kg og
oppnår klasse O+ eller bedre. Under
dette vekt- og kvalitetsnivået mister
man både statens og slakterienes
 kvalitetstillegg. Havner lammene i P-
klassene blir avregningsprisen i tillegg
bare sorgen!
     - Vil så de for lette lammene greie å
få en tilvekst som mer enn kompenserer
for prisfallet i bratte høstprisløyper? 
Dette er et spørsmål som alle seriøse

(Foto: Arne Flatebø)
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lammeprodusenter, med omtanke for
egen økonomi, må stille seg fremover.
Kan det være slik at det økonomisk vil
være mer rasjonelt å levere lettere lam
tidlig på høsten enn å forsøke og fôre
dem frem til høye gjennomsnittsvekter?

Hvor mye MÅ tilveksten være?
Som et minimum må tilveksten,
omsatt i kroner, være lik eller større
enn prisfallet pr. kg. Dette fremstår
som selvfølgelig - men hvor mange
lammeprodusenter vet hva tilveksten
da må være?
     Se for deg at du har sanket et lam
på 40 kg levendevekt og at avregnings-
prisen, inkl. grunntilskudd, kommende
uke er kr 46,-. Slaktevekten er et spørs-

mål om hold, men teoretisk vil lammet
veie 16 kg slaktet (Slakte-% på 40).
Grafene i diagrammet uttrykker hvor
mye tilveksten må være ved et gitt pris-
fall for å gi samme utbetaling som før
prisfall. Eksempelvis gir 16 kg slakte-
vekt en utbetaling på kr 736,- (før alle
tillegg). Er det varslede prisfallet på 
kr 1,50, må tilveksten være 540 g for å
gi samme utbetaling (blå linje).

Verdien av fôr
Lammene trenger imidlertid noe fôr
for å få god tilvekst. Et lam på slutt -
fôring kan godt legge i seg et par
 fôrenheter (FEm) i døgnet. Godt
håbeite kan ha en fôrenhetspris på 50
øre, mens tidlig høstet rundballefôr

ikke unormalt koster kr 1,50 pr. FEm.
Førstnevnte må generere ytterligere
 tilvekst tilsvarende kr 7,- (rød linje),
mens i det siste tilfellet må tilveksten
kompensere ytterligere kr 21,- (grønn
linje) pr. uke.
     Skal vi holde oss til eksemplet med
et prisfall på kr 1,50 pr. kg, så må den
som gir rundballefôr ha en tilvekst på
minimum 1 kg på lammet pr. uke for å
unngå økonomisk tap!

Realistisk tilvekst
- Hvor mye, realistisk sett, legger et lam
på seg på høstfôring? 
     For å kunne ta stilling til dette, må
den enkelte gå gjennom tidligere
 notater fra egen besetning. Nortura-
eierne har i tillegg tilgang til bra fag-
hjelp fra sine rådgivere, og særlig på
Norturas nettsider finnes mye fagstoff
om dette temaet. Videre bør artikkelen
«Sluttfôring av lam» i Sau og Geit
4/2008 (s. 16 og 17) være obligatorisk
lesning. 
     Variasjonen i daglig tilvekst er stor.
Selv ved tidlig høstet rundballefôr er
tilveksten ofte under 200 g pr. døgn
(uten kraftfôr). Høstbeite vil kunne gi
noe bedre tilvekst, men da må det være
prima! 

Arbeidsbelastning og alternativt
bruk av fôr
Grafene inkluderer ikke timekostnad -
ene for bonden. Bonden skal ha veder-
lag for tilsyn, flytting mellom beiter,
fôring etc. Videre har svært mange
sauegårder i minste laget med høst -
beiter. Fôret som går til lammetilvekst
gir, med andre ord, tapt verdiskaping
på andre dyr. Verdien av disse fakto-
rene er det ikke mulig å fastslå konkret,
fordi variasjonen er svært stor fra gård
til gård. Poenget er at bonden må gjøre
en vurdering av disse faktorenes
 betydning i egen drift, når valget om
slaktetidspunkt skal tas.
     Tilvekstkurven har vi, for enkel -
hetens skyld, laget lineær. I praksis vil
tilvekstkurven være fallende, ettersom
beitet blir dårligere utover høsten. 

Målet med denne artikkelen er å gjøre
driftslederen i lammeproduksjonen
bedre egnet til å ta bedre økonomiske
beslutninger – i dette tilfellet når hvilke
lam bør sendes til slakt.

Dag Høiholt-Vågsnes 
dallerud@gmail.com
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Effekten av å øke antall geiter
per drikkenippel ble studert i et
forsøk ved Senja Videregående
skole på Gibostad. Vi så hvordan
drikketiden, drikkefrekvensen, kø
og fortrengninger fra nippelen
ble påvirket da en gruppe på 30
melkegeiter fikk antall nipler
redusert fra 4, ned til 2 og
 deretter ned til 1 nippel. 

Ut i fra forsøksresultatene så vi klart at
enkeltindivider «falt utenfor» ved økt
konkurranse om vannressursene.
Derfor er det svært viktig at vann -
tilgangen er plassert slik at den er lett
tilgjengelig og at vanniplene ikke blir

okkupert av noen få geiter. I tillegg bør
vannkapasiteten ikke være under 
3 l/min. Ved flere enn 15 geiter per
 nippel ble konkurransen så stor at det
skapte kø foran drikkenippelen og
antall fortrengninger økte. 
     Redusert tilgang til drikkenippelen
vil sannsynlig redusere vannopptaket
for enkelte individ og kan på lang sikt
få en negativ konsekvens på både dyre-
velferd og melkeproduksjon.

Forsøksopplegg
Vinteren 2008 ble det satt i gang et for-
søk i geitefjøset ved Senja Videregående
skole på Gibostad, der hensikten var å
undersøke effekten av å øke antall dyr
per nippel på geitas atferd. En gruppe
på 30 drektige geiter med ulik alder

(fra 3 til 10 år), ble plassert i en binge
der vi ga dem tre ulike behandlinger
når det gjaldt vanntilgang; 4 nipler 
(7,5 geiter/nippel), 2 nipler (15 geiter/
nippel) og 1 nippel (30 geiter/nippel).
Hver behandling varte i 5 dager og på
den siste dagen i hver behandling ble
geitene filmet to timer etter både
 morgen- og kveldsfôringen, totalt fire
timer for hver behandling. 
     Geitene ble fôret med høy siden
dette har vist seg å øke drikkevanns-
opptaket og dermed ville geitene bruke
drikkeniplene mer aktivt enn om vi
hadde fôra med surfôr. 
     Fra videoopptakene registrerte vi
for hver geit; drikketid, drikkefrekvens,
tid i kø foran nippelen og antall
fortrengninger fra nippelen. Vi

Drikker av nippelen. (Foto: Trude Pollen)

Antall drikkenipler til geit:

- Maks 15 geiter 
per nippel

››





-
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antok at geita drakk når hun hadde
nippelen i munnen, men vi kan ikke
være sikre på at drikketiden er et abso-
lutt mål på dyrets vannopptak eller om
geita bare hadde nippelen i munnen
uten å ta inn vann. 

Færre nipler - økt konkurranse
Forsøksresultatene viste at drikkeat -
ferden forandret seg og konkurransen
ble større ettersom antall geiter per
nippel økte (Tabell 1). Drikketiden per
geit gikk markant ned da det var færre
enn 4 nipler i bingen, noe som tilsvarer
7,5 geiter per nippel. Mellom behand-
lingene var det ingen signifikant for-
skjell i drikkefrekvensen, men den økte
konkurransen førte til at geitene drakk
 raskere for hver gang de drakk. Da
gruppen på 30 geiter måtte dele en
nippel førte det til økt antall fysiske
fortrengninger fra nippelen, og det var
kun i denne behandlingen det oppstod
kø for å få tilgang til drikkenippelen. 
     Tilsvarende forsøk er også gjort på
sau, der økningen av antall dyr per
nippel gav økt total drikketid og antall
fortrengninger, mens det derimot ikke
var noen forskjell i kø mellom behand-
lingene.

Individuelle forskjeller
Det var individuelle forskjeller i total
drikketid, og denne forskjellen ble
 større ettersom det ble flere geiter per
nippel. Syv av geitene fikk redusert sin
totale drikketid med mer enn 70% i
behandlingen med 15 geiter/nippel
sammenlignet med den totale drikke -
tiden de hadde ved 7,5 geiter/nippel,
mens ingen av geitene hadde en slik
drastisk nedgang ved 30 geiter/nippel. 
     Geitas alder hadde stor betydning
for drikketiden, og det var de yngste
 geitene som brukte mest tid på å
drikke. Det har tidligere blitt rappor-
tert at geitas alder har mye å si for
 hvilken posisjon hun har i flokken, der

høy alder gir høy status. I kampen om
knappe ressurser er det de eldste
 geitene som oftest vinner, og dette så vi
tydelig i dette forsøket. De eldste stod
mindre i kø og fortrengte andre
 individer oftere fra nippelen enn det de
yngre geitene gjorde.

Av Rebecca Ehrlenbruch, Trude Pollen,
Inger Lise Andersen og Knut E. Bøe.

Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
(UMB)

Tabell 1. Drikkeatferd og konkurranse om drikkenippel.

Antall geiter per nippel

7,5 15 30

Drikkefrekvens /geit 6,1 5,1 5,1 

Total drikketid (sekunder)/geit 125,8 66,0 87,3 

Tid per uttak (sekunder)/geit 21.6 16.9 17.5

Total tid i kø (sekunder)/geit 0,0 0,0 24,4 

Antall fysiske fortrengninger fra nippel/geit 0,8 0,5 1,3

Geitene er markert med tall for å kunne skille dem fra hverandre på videoopptaket.
(Foto: Trude Pollen)

Kilder:

Pollen, T., 2008. Vanninntak hos
norske melkegeiter.
Masteroppgave ved Universitetet
for Miljø- og Biovitenskap, Ås.

Bøe, K. E., 1998. Drikkeatferd for
drektige søyer, med fokus på
antall dyr per drikkenippel. ITF
rapport no. 93. Norges
Landbrukshøgskole, Institutt for
tekniske fag, Ås.

Takk til

Vi vil rette en stor takk til
Magnhild Nymo og de andre
 ansatte ved geitefjøset for god 
hjelp under forsøket.
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Onsdag 20. til torsdag 21. januar
hadde Fagrådet for geit møte på
Gardermoen. Mange viktige
saker stod på dagsorden og det
dreide seg i stor grad om kåring,
semin og avkomsgransking. 

Veileder og instruks for jurvurdering
av geit er under revidering og vil
 trykkes opp og sendes ut til alle
medlemmer av Geitkontrollen i løpet
av våren. Når det gjelder kaseingen -
testing har Fagrådet for geit vedtatt å
senke prisen på analysen til kr 200,-
per prøve. 

Kåring
Fagrådet for geit vedtok å videreføre
kåring av bukker i 2010. Det var plan-
lagt en vurdering av kåringsordningen
fra sentralt hold, men Fagrådet mente
at tiden ikke var moden for å gi opp
kåringene enda. Fagrådets anbefaling
overfor styret i NSG var dermed å ikke
gjennomføre noen høring når det
 gjelder kåringsordningen på geit i 2010. 
     Geiteprodusenter oppfordres til å
være bevisste på hvilke dyr de selv
 velger ut til kåring, og på hva
dommeren til slutt velger å godkjenne.
Produ sentene må forberede seg på at
det kan bli aktuelt å vurdere bukkene
på egen hånd i framtiden. 
     Det innføres kåringsavgift for
bruksbesetninger i 2010. Alle beset-
ninger som ikke er avlsbesetninger må
betale kr 500,- for oppmøte av kårings-
dommer og kr 50,- per kåra bukk. 

Semin
I 2009 ble det solgt 3.170 doser bukke-
sæd fordelt på 125 produsenter. Dette
er en økning på 842 doser fra 2008.
Fagrådet for geit ønsker å gå ned på
antall prøvebukker og opp på antall
elitebukker tatt inn til semin i år. Det
tas ikke inn bukker med kaseingen -
status «Null * Null» (0) hvis det ikke er
for å øke den genetiske bredden i
 bukkematerialet. Det er ønskelig med
10 prøvebukker, der minst 6 er fra
sanerte besetninger og 8 elitebukker,
der minst 2 er fra sanerte besetninger.
Forut setningen for å få tatt inn bukker

etter denne fordelingen er at det finnes
elitebukker i live som er gode nok for å
tas inn til semin. 
     Priser på sæddosene endres i 2010.
Prisen på prøvebukkdosene økes fra 
kr 25,- til kr 50,-. For elitebukkdosene
økes grunnprisen fra kr 25,- til kr 50,-
og tillegget for avlsverdipoeng settes til
kr 3,- per poeng over 115. Dette betyr
litt dyrere prøvebukkdoser og litt rime-
ligere elitebukkdoser.  
     Ved innkjøp av seminbukker i 2010
vil prisingen bli som følger:
Kåra bukk: Grunnpris kr 1250,- og 
kr 50,- per indekspoeng over 115.
Avkomsgranska bukk: Grunnpris 
kr 1500,- og kr 100,- per indekspoeng
over 115.
Kaseintillegg:
«Null * Null» (0) = kr 0,-
«Ikke-null * Null» (2) = kr 500,-
«Ikke-null * Ikke-null» (5) = kr 1.000,-
I tillegg utbetales det en godtgjørelse
for «plunder og heft» på kr 3000,- per
bukk. 

Avkomsgransking
Avkomsgranska bukker i en flokk skal
få samme tilskuddsutbetaling som

bukker gransket i ring. I 2012 vil de
første bukkene som er granska i en
flokk bli berettiget tilskudd. Det skal da
utbetales minimum kr 3.000,- per
bukk i gjennomsnitt. Bukken må være i
live og finnes i fødebesetningen (evt.
ringen) hvis det skal utbetales tilskudd
for bukken, i tillegg til at seminkravet
må være oppfylt.  

Av Trine Bjørnerås

Nytt fra Fagrådet for geit

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......481 56 374
Fax ........75 19 11 90

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen

(Foto: Ingunn Nævdal)



Geiranger 20.22. august
PROGRAM
Fredag 20. august
15.30: Opning av Geitedagane v/Lodve Solholm, 

fylkesmann i Møre og Romsdal
16.00: Landbruksminister Lars Peder Brekk: 

Den nye landbruksmeldinga. Geitenæringa sin plass? 
Styreleiar i TINE Meieriet Vest, Jan Ove Tryggestad: 
Geita i TINE  Forslag til ny strategiplan for geit i TINE.
Ope for spørsmål, diskusjon og tilbakemeldingar etter kvar innleiing. 
(Avsluttes kl 19.00)

20.00: Middag 

Laurdag 21. august
09.00: Produksjon av godt grovfôr – ensilering.

Grovfôrkvalitet – produksjonsrespons og innverknad på mjølkekvalitet.
Forsøk med effekt av holdoppbygging og fôrstyrke i tørrperioden på 
yting og mjølkekvalitet. 
Fullfôr – eit alternativ i geitefôringa?

11.45: Landskap  og landskapspleie – tiltak i verdsarvområdet
13.00: Lunsj
14.00: Avreise turar

Søndag 22. august
09.00: Nye driftsbygningar for geit: Evaluering av bygningar i prosjekt 

NORA’s Hus. Praktiske erfaringar med ulike bygningsløysingar, 
mjølkingssystem og fôringssystem.

10.00: Geithelse – Dyrevelferd  Friskare Geiter  
11.00: Marknadsutvikling for geitmjølk
11.30: Kva skjer no med kjekjøt i Nortura?
12.00: Avlsarbeidet

I tillegg vil det bli innarbeidd fagtema som er aktuelle for geitehaldarar som
driv med andre raser; for eksempel kjøtproduksjon, landskapspleie og
ull/fiber.

Utferder:
Tur 1: Driftsbygningar. Nytt geitefjøs i Eidsdal, teken i bruk januar 2010 og 

ein driftsbygning under ombygging.
Tur 2: Tur til Skageflå, ein hyllegard i verdsarvområdet, 250 m loddrett over

fjorden.
Tur 3: Herdalssetra: I hjartet av verdsarvområdet, vestnorsk fjordlandskap. 

Ein av landets største fellessetrar for geit. Setra leverer mjølk til TINE
og ystar også sjølve brun og kvit geitost.

Tur 4: Fjellplatået Dalsnibba med panoramautsikt over Geiranger, 
Geirangerfjorden og fjelllandskapet omkring. 

Geitedagane 2010

Meir detaljert 
program med evt. 

endringar, info om påmelding
og prisar kjem ut til kvar 

enkelt geitehaldar 
i eigen brosjyre.
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Foreløpige resultater viser at
rasen fransk alpin bidrar til å
forbedre kaseingenstatusen hos
geitene våre. Det gir lavere inn-
hold av frie fettsyrer. I tillegg får
vi et høyere tørrstoffinnhold i
melka og en større tørrstoff -
produksjon per dag. 

Forsøket viser også at gode gener gir et
potensial for et godt resultat, men god
fôring og godt stell (besetnings -
effekten) er avgjørende for å få realisert
dette potensialet.

Kort om bakgrunnen
TINE Meieriet Vest, avd. Ørsta, har
hatt betydelige kvalitetsproblemer i
produksjonen av kvit geitost på grunn

av høyt innhold av frie fettsyrer i
melka og dårlig ystbarhet. Med -
lemmene i Sunnylven bukkering har
engasjert seg sterkt i arbeidet med å
framskaffe et bedre råstoff til meieriet i
Ørsta. I 2007 tok bukkeringen initiativ
overfor TINE og NSG for å få til en
utprøving av rasen fransk alpin.

Datamaterialet
Åtte besetninger i Sunnylven bukkering
er med på prosjektet. I paringssesong-
en 2007 ble det inseminert med impor-
tert sæd fra 15 franske bukker. Det er
308 førstegangskjeere som inngår i
beregningene, 169 med norsk far og
139 med fransk far. Alle geitene ble
gentestet for å kartlegge genstatusen
for alfa-s1-kaseingenet, og de ble
 klassifisert som «null*null», «null*ikke-
null» eller «ikke-null*ikke-null».

     Resultatene er basert på 837
 kontroller med laboratorieanalyse, 2,7
per geit. Det er altså helt foreløpige
resultater vi presenterer, halvvegs ut i
første laktasjon.

Statistisk analyse
I analysen av materialet beregnet vi
effekten av rase, kaseingenstatus og
besetning på ulike kvalitets- og
 produksjonsparametre. Den statistiske
metoden som er brukt hjelper oss å
isolere effekten av rase fra effektene av
kaseingenstatus og besetning. De
 viktigste resultatene er presentert i
tabellen neste side.

Frie fettsyrer
Vi får her bekreftet det vi har erfart i
tidligere forsøk. Geiter som er homo -
zygote for «genfeilen» i alfa-s1-kaseing-
enet (null*null) har et vesentlig høyere
innhold av frie fettsyrer enn geiter som
er heterozygote (null*ikke-null) eller er
helt uten ”genfeilen” (ikke-null*ikke-
null).
     Selv om genstatusen er lik er det
fortsatt noe forskjell mellom rasene.
Geitene med fransk far er bedre enn
geitene med norsk far.
     Den største effekten har vi av
 besetning. Når vi sammenligner
besetningene gitt samme genstatus og
samme andel geiter med fransk far, har
den beste besetningen 0,8 i frie fett -
syrer og den dårligste 1,5.

Tørrstoff
Tørrstoffinnholdet i melka (Protein-
Laktose-Fett-prosent) er lavere hos
 geitene som er homozygote null*null.
Men når vi tar hensyn til melkemeng-
den, så viser det seg at kaseingen -
statusen ikke har noen effekt på
 tørrstoffproduksjonen per dag.
     Geiter med fransk far har høyere
tørrstoffinnhold i melka og høyere
tørrstoffproduksjon per dag. Men det
er ikke sikkert at den genetiske effekten
som kan bringes videre til neste gene-

Sunnylvenprosjektet 
– foreløpige resultater
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Tabell. Effekt av fars rase, kaseingenstatus og besetning på frie fettsyrer, pro-
tein-laktose-fett-prosent og tørrstoffproduksjon per dag:

Fars rase Kaseingenstatus Besetning
Norsk Fransk Null Null Ikke-Null Dårligste Beste

Null Ikke-Null Ikke-Null
Frie fettsyrer 1,2 1,0 1,5 0,8 1,0 1,5 0,8
PLF % 11,6 12,0 11,5 11,9 12,0 11,2 12,6
Tørrstoff, kg/dag 0,28 0,32 0,30 0,30 0,30 0,25 0,34

rasjon er så stor som den ser ut til, for
vi må regne med at geitene med fransk
far viser krysningsfrodighet.
     Og nok en gang, forskjellene
mellom besetningene er svært stor.

Jurpoeng
Når vi introduserer en ny rase, vil det
være en rekke egenskaper som kan
endre seg. I Norge er vi spesielt opptatt
av jurform og egnethet for melking.
Alle geitene i forsøket ble derfor
bedømt av samme kåringsdommer.
Geitene med norsk far fikk i snitt 6,4 i
jurpoeng, mens geitene med fransk far
fikk 6,2. Som forventet er norsk best!

Hva gjør vi framover?
Geitene vil bli fulgt i to laktasjoner.
Seinhøsten 2010 vil vi summere opp
resultatene. Deretter vil Fagrådet for
geit i NSG avgjøre om importen har
vært så vellykket at det er grunnlag for

å foreta en ny import av sæd av fransk
alpin for bruk i 2011.

Av Trine Bjørnerås
trine@nsg.no

FATLAND ULL AS
P.B. 90, HUSØY, 4299 AVALDSNES

Fatland Ull, Karmøy
Tlf. 52 84 30 15 

Fatland Ull, Jæren
Tlf. 51 66 93 93

Fatland Ull, Lofoten
Tlf. 76 08 00 72

Vi er kommet fram til april 2010, og etter en lang vinter er nå våren
kommet for fullt. Et av de sikreste vårtegna er når en ser små lam
springende ute på marken. På denne årstiden så er det lamming det
er fokus på for sauebonden. Om du er i starten, eller slutten, så er
det uansett en travel og spennende tid vi er inne i.

På ullstasjonene er vi godt i gang med å samle inn vårulla. Mange
har allerede fått levert ulla, og i løpet av april og mai skal vi ha kjørt
de fleste av våre ullruter rundt omkring i landet. Det betyr at i løpet
av mai og juni vil de aller fleste ha fått oppgjør for ulla de har levert.
De første månedene er allerede over, og overgangen fra vinter til vår
har gått skremmende fort. Aktiviteten på Fatland sine ullstasjoner
har vært bra, og det skal bli spennende og se hvor store mengder
som vil bli levert og klassifisert i løpet av våren. Vi har iallefall
 kommet godt i gang med både tilførsel og salg av ull.

Etter lang tid med lave priser på verdensmarkedet, kombinert med 
et usikkert marked, ser det nå ut til at kundene våre er i ferd med å
øke aktiviteten. Vi har den siste tiden hatt god etterspørsel etter ull,
og mesteparten av ulla som vi får inn til og med august, er
allerede forhåndsbestilt. Prisene ser 
ut til å være på vei oppover, og dersom den
 norske kronen svekkes i løpet av våren og
sommeren, er det håp om at ullprisene vil bli
bedre utover høsten.

Ta kontakt 
med en av Fatland

sine ullstasjoner for
levering av ull. 

Sauelag som aktivt
er med og samler
inn ull, får 85 øre

pr. kg i innsamlings-
godtgjørelse.

Vi står på for deg!

ENDELIG ER VÅREN HER!
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De åra det ikke holdes landsmøte
har representantskapet, i tråd
med lagslovene, myndighet til å
godkjenne årsmelding, regnskap
og budsjett – med andre ord fun-
gerer representantskapet som et
minilandsmøte. 

Årets «minilandsmøte» ble holdt på
Thon Hotell i Ski fra onsdag 17. mars
til torsdag 18.  På slutten av første
dagen var hele representantskapet
 invitert på omvisning i de nye
kontorlokalene i Moerveien i Ås.
Deretter ble onsdagen avsluttet med
festmiddag og prisoverrekkelser på
Skipperstuen i Drøbak. Møtet fortsatte
på hotellet i Ski på torsdagen.

Ros og litt ris
Det vanka mye ros både for års -
meldinga og for de momenta lederen
tok opp i talen sin til representant -
skapet. Sjølsagt ble det også stilt noen
kritiske spørsmål, som også er viktig
for å gjøre organisasjonen bedre på de
felta der det måtte være noe å sette
fingeren på.
     - Det er godt med ros, men også nyt-
tig med ris, repliserte og opp summerte
Ove Ommundsen etter generaldebatten.

Formalitetene enstemmig 
godkjent
Årsmelding, regnskap og budsjett ble
enstemmig godkjent.
     Salget av kontorlokalene i Parkveien
i Oslo gjør at laget i dag sitter med en

kapitalbeholdning på litt over 10 mill.
kroner, om en tar med det som fra før
stod på lagets sikringsfond. 
     Representantskapet vedtok
 enstemmig styrets framlegg om at
frigjort kapital etter eiendoms -
omsetning i 2009 plasseres på rente -
bærende konto til best mulig rente, og
at det må innhentes rentetilbud fra
ulike banker. Styret fikk også fullmakt
til å utnytte renteavkastning for 2010
til dekning av viktige organisasjons-
messige oppgaver.
     Representant skapet bad ellers om å
få framlagt et utkast til nye statutter for
sikringsfondet til sitt møte i oktober
2010, der også den frigjorte 
kapitalen etter eiendomssalget
kan plasseres.

Representantskapsmøte
mars 2010

Hele møteforsamlingen samlet for fotografering. (Foto: Signe Dahl) 

››



Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Saueinnredning, Gullsøya lettgrinder, 
kraftfôrautomater og gulv

Oppdelte eteplasser

Sauegrind

Grind med port

Adopsjonsgrind

Fôringsfront

Fôrhekk 24 eteplasser

Jone kraftfôrautomat 
250 cm. 24 etepl.

Guttorm kraftfôrautomat
120 cm. 12 etepl.

Lettgrind

Plastrister

Strekkmetall på ramme

Komposittrister

ELEKTRONISK VEKT

BioControl WSS3000
elektronisk vekt Produsent:
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Kontingentøkning fra 2011
Medlemskontingenten ble økt med 
kr 100,- for alle medlemskategorier i
2009, men ble holdt uforandret i 2010.
Fordeling av økningen i 2009 var 
kr 25,- til NSG sentralt, kr 50,- til
 fylkeslagene og kr 25,- til lokallagene. 
     Styret foreslo for representantskapet
at kontingenten for hovedmedlemmer
skal øke med kr 100,- fra 2011.
Fordeling av denne økningen skal være
kr 50,- til lokallagene, kr 25,- til fylkes-
lagene og kr 25,- til NSG sentralt.
Styrets forslag ble vedtatt med 11 mot
9 stemmer, som stemte for at kontin -
gentøkningen skal fordeles med 50/50
til fylkes- og lokallaga. 
     Styret fikk også fullmakt til  eventuelt
å fremme et nytt forslag til kontingent
for 2011 på representantskapsmøtet i
oktober 2010, med  bakgrunn i
eventuelle endrede behov på grunn av
sekretærordningene i  fylkeslagene.

Kontrollutvalget med 
fornyet tillit
«Minilandsmøtet» foretar kun valg av

kontrollutvalg. De andre valgene blir
gjort på Landsmøtet annethvert år.
Hele kontrollutvalget ble gjenvalgt ved
akklamasjon.
     Kontrollutvalget for 2010-2011
består da av: Sven Haughom (leder),
Pål Kjorstad (medlem) og Inger
Johanne Tafjord (varamedlem).

Ny stortingsmelding 
om landbruk
Statssekretær i Landbruks- og mat -
departementet, Ola T. Heggem, var
invitert til representantskapsmøtet for
å innlede om arbeidet med den nye
stortingsmeldinga om landbruk.
     Statssekretæren uttrykte at han
 opplever det som viktig og nyttig å
reise på møter i forkant av arbeidet
med stortingsmeldinga. 
     - Vanlig, generell kritikk av stor-
tingsmeldinger er at de er for lite
 konkrete og at de ikke forplikter nok
økonomisk. For oss vil Soria Moria II
være rettesnoren for arbeidet med
 meldinga, sa Heggem. Der er følgende
nevnt om landbruk:

•    Videreutvikle inntekts- og velferds-
politikken i landbruket fra forrige
periode

•    Gjennomgå landbruks- og
 matpolitikken i en egen melding.

Statssekretæren oppsummerte
 bakgrunnen for ny melding i følgende
punkt:
•    Sterk befolkningsvekst – globalt og

nasjonalt

•    Vi må produsere mer mat i verden

•    Store utfordringer strukturelt,
 regionalt og markedsmessig siden
forrige landbruksmelding

•    Sterkt importvern og internasjonalt
rammeverk er viktig

•    Bred oppslutning om landbruks- og
matpolitikken.

- Målet er å utvikle en framtidsrettet
landbruks- og matpolitikk og å styrke
landbrukets viktige roller framover. Så
vi har store utfordringer foran oss, sa
statssekretær Ola T. Heggem til
 representantskapet i NSG.

Stolte prisvinnere. Fra venstre ser vi Olav Ranes og Bjørg Janne Hendseth som fikk
 utmerkelse for beste spælvær. Annlaug og Erling Vanberg mottok avlsstatuetten for beste
vkomsgranska bukk. (Foto: Trine Bjørnerås)

Middag med overrekkelse av utmerkelser
Onsdag 17. mars kl. 19.00 var
det festmiddag på Skipperstuen i
Drøbak. Menyen bestod av fiske-
suppe, lammelår og eplekake
med sorbet og frukt. Mellom
hovedretten og desserten ble
utmerkelser overrakt. 

Først ut var Annlaug og Erling Vanberg
som mottok avlsstatuetten for beste
avkomsgranska bukk i 2009 – 2006455
Ålen. Deretter mottok Inger Johanne
Tafjord avlsstatuetten for beste vær på
vegne av Bjørg og Stein Kåre Nisja –
som dessverre ikke hadde anledning til
å møte. 
     De nye utmerkelsene for beste
 sjeviot- og spælvær blir i år delt ut for
første gang. Disse skal i utgangspunktet
deles ut på fylkesårsmøtene – men blei
i år delt ut i forbindelse med represen-
tantskapsmøtet fordi selve utmer-
kelsene ikke ble ferdig før. 
     Jarle Magnus Vilnes, som hadde
beste sjeviotvær i 2009, hadde dess -
verre ikke anledning til å delta under

festmiddagen. Halvar Espeseth, leder i
Sogn og Fjordane Sau og Geit, tok
 derfor imot utmerkelsen. Han lovet å
bringe den videre til rette person. 
     Per Olav Ranes og Bjørg Janne
Hendseth fikk utmerkelse for beste
spælvær.

     Årets superverver Kåre Fosso, hadde
dessverre heller ikke anledning til å
være til stede under middagen. Men
han er behørig feiret og tiljublet og fikk
overrakt superververpremien, et speil-
reflekskamera, på lokallagsårsmøtet i
februar.
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Fylkeslaga til NSG har i dag
svært varierende sekretær -
løsninger. Noen lag har, full 
eller delvis, sekretærdekning fra
Nortura, mens andre lag
 bekoster sekretær sjøl. Det er
også lag som ikke har fylkes -
sekretær i dag.

Etter en spørreundersøkelse blant
 fylkeslagene i november/desember er
det anslått at en tilfredsstillende
 sekretærordning i alle fylka vil kreve
ca. 425 dagsverk. Dette utgjør snaut 2
årsverk.
     Fram til nylig har over halvparten
av fylkeslagene hatt sekretærhjelp fra
Nortura. Flere lag har mistet denne
hjelpen i det senere, men nå ser det ut
til at i noen fylker kan ordningen med
Nortura på nytt finne en løsning og
dermed fortsette. 

     - Sekretæren er limet i en organisa-
sjon. I lang tid har fylkeslaga våre hatt
ulike løsninger, i likhet med andre
organisasjoner, som TYR og
 NORSVIN. Vi er veldig takknemlige
for den hjelpen organisasjonen vår har
fått fra Nortura, men det er også helt
nødvendig å ha en stabil og forutsigbar
sekretærløsning for alle fylkeslagene, sa
generalsekretær Lars Erik Wallin til
representantskaptet.
     Et viktig spørsmål er om hvert 
 fylkeslag i framtiden skal engasjere
egen sekretær eller om vi kan forsøke å
få til en ordning med sentralt ansatte
som også dekker sekretærfunksjonen
for fylkeslagene. Fordelen med en slik
ordning er at det vil gi en bedre
 informasjonsflyt mellom disse leddene
i organisasjonen. Det vil også gi en
bedre mulighet for å sikre gode
 websideløsninger i fylkeslaga. Dette må
også ses i sammenheng med 
 kom munikasjonsstrategiene NSG skal

ha framover og en evt. langtidsstrategi
for medlemskontingenten, mente
Wallin.
     Styret la fram et forslag på et
 prøveprosjekt i 2010, som skulle gå ut
på å tilby sekretærhjelp fra sentralt
hold for de fylkene som i dag ikke har
sekretær. En ønsket å få en grundig
gjennomgang av sekretærbehovet i alle
fylkes laga, for å få svar på det totale
arbeidsbehovet og utarbeide en felles
mal for innhold i fylkessekretær -
funksjonen. Utgiftene med denne
 prøveordningen var tenkt dekket ved
en viss  omdisponering av arbeids -
oppgavene til sentralt ansatte, men det
ville også være behov for å  tilføre noe
ekstra midler. Representant skapet gikk
 imidlertid imot  sekretærhjelp fra NSG
sentralt. I stedet vedtok representant-
skapet at fylkes lagene i Troms og
Finnmark skal få midler til å finne en
lokal sekretær i 2010.

Sekretærordningen i fylkeslagene

• Full oversikt over buskapen din, hver søye har
kartotekkort med hele livet på et sted.

• Enkel og sikker registrering.
• Slaktedata og indekser hentes fra Internett.
• Henter data fra vekter, PDA og lesestaver.
• Helse - Fôring - KSL - prognoser - stamtavle.
• Vi hjelper deg i gang. Pris kr 1.200,- + mva

Led-Sau – dataprogram for 
aktive saueholdere

PDA, med og uten RFID-leser forenkler registreringen betydelig.
• Vi har 3 års erfaring med PDA til registrering av opplysninger.
• Kan brukes til registrering av vekter, paring, lamming, scanning,

hendelser, behandling, sortering, oppslag m.m.
• Kan sende til Sauekontrollen.
Pris PDA og nødvendig program, fra kr 2.890,- + mva

For flere opplysninger ring: 62 34 50 05
– eller besøk vår nettside: lindholtdata.no-20 år med data så folk forstår det!
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Organisasjonsnytt
Møtekalender

2010:

02.-03. juni: Styremøte i NSG, Ås 

24. august: Styremøte i NSG, Ås

19. oktober: Styremøte i NSG, Gardermoen

20.-21. oktober: Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen

10. desember: Styremøte i NSG, Ås

2011:

16.-17. mars: Landsmøte, Hordaland

Andre viktige datoer

20.-22. august: Geitedagene, Geiranger i Møre og Romsdal 

2. oktober: NM i saueklipping og ullhåndtering i Åndalsnes, Møre og Romsdal

8.-10. oktober: NM i gjeterhund, Bø i Telemark

Årets superverver
Årets superverver ble Kåre Fosso fra
Kvam i Hordaland. Han vervet hele 34
nye medlemmer (20 hovedmedlemmer,
10 husstandsmedlemmer og 4
 støtte medlemmer). Denne nye
ververekorden i laget skal det nok bli
 vanskelig å slå! Vervingen startet i
forbindelse med dyrevelferdskurs i 

laget og Kvam Sau og Geit har nå 116
medlemmer og er ett av de største laga i
Hordaland. På årsmøtet i Kvam Sau og
Geit ble Fosso overrasket med verve -
premien – som var et digitalt spei l -
reflekskamera. Han hadde dessverre ikke
anledning til å delta på representantskaps-
møtet i NSG.

Kåre Fosso ble overrasket med superververpremien fra NSG, et digitalt speilreflekskamera, av
leder Lene Trøvik og styremedlem Dag Laupsa-Borge på årsmøtet i Kvam Sau og Geit. 
(Foto: Lars Arvid Oma).

Medlems-
situasjonen
Pr. dato er det vanskelig å si noe om
medlemssituasjonen. Statistikk fra
banken og medlemsregisteret viser at
i overkant av 9.000 medlemmer har
betalt kontingent for 2010. Det er
også vervet så mange som 80 nye
medlemmer allerede. Har du glemt å
betale er det viktig at du gjør det så
snart som mulig – hvis ikke vil
 utsending av Sau og Geit bli stoppet.

Representant-
skapsmøtet
Vårens representantskapsmøte ble
avholdt 17.–18. mars på Thon Hotell
Ski. Det er omtalt i en egen artikkel i
bladet.

Husk beite-
rettsfondet
Vi oppfordrer fortsatt alle medlemmer
og lokallag til å sette i gang krone -
rulling til beiterettsfondet. Penger over-
føres til kontonummer 9365.16.21524
i Landkreditt Bank. Merk overføringa
med «Beiterettsfondet».

Internorden
Danmark i juni
Internorden er et tradisjonsrikt nordisk
samarbeidsmøte om sau som har blitt
arrangert over 30 ganger. De siste åra
har det vært lite aktivitet i Inter -
norden, men nå har Danmark tatt tak
i arrangementet igjen og arrangerer
møte 11.-13. juni i år. Møtet er lagt i
etterkant av et veterinærfaglig seminar
om parasitter hos sau (10.-11. juni).
På Internorden blir det en presenta-
sjon av saueholdet i de nordiske
 landene, gardsbesøk og faglige innlegg
om sauehold fra både forskere og
praktikere. Utdanning innen sauehold
er også tema for møtet. 
De som er interessert kan lese 
mer om Internorden på: 
www.landbrugsinfo.dk/fg 
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Vervepremier for 2009

Vellykket proffkurs i saueklipping på
Furuseth slakteri

Medlemstallet pr. 31.12.2009 var 12.111.
Det er en nedgang på bare 96 medlem-
mer (0,8 %). Det ser altså ut til at
 medlemsnedgangen har flatet ut og dette
skyldes blant annet god innsats fra våre
ververe! I tabellen til høyre er opp -
lysninger om medlemstall og verving de
siste årene presentert.

Alle som har vervet nye medlemmer
får tilsendt en valgfri vervepremie (krus, 
t-skjorte eller caps med NSG-logo) pr.
vervet medlem som har betalt kontingent
i 2009. Nye krus ble bestilt i slutten av
februar – og premiene sendes ut så snart
vi har krusene på plass.

I tillegg får de ni ververne som har
 vervet minst syv nye medlemmer en
ekstra premie – til høyre er årets beste
ververe listet opp.

Vi takker ververne og fortsetter den
løpende vervekampanjen i 2010. Lykke til!

De siste åra har det vært få proffkurs i
saueklipping, særlig på Østlandet. De
potensielle deltakerne på proffkurs har
høysesong på bygda både høst og vår, det
kan derfor være vanskelig å finne et
 fornuftig tidspunkt for kurs. Kursstedet
bør være på et slakteri, fordi det trengs
relativt mange dyr. Kurs i februar viste seg
å passe godt for mange, og hele 13
 meldte seg på proffkurs i saueklipping og
ullhåndtering på Furuseth slakteri i
 februar. Med bare 8 kursplasser måtte vi
improvisere slik at det ble to kurs. De åtte
først påmeldte fikk to hele dager, mens de
siste 5 fikk et dagskurs. Instruktører var
Rolf Gravdal og Sven Reiersen. 
En stor takk rettes til Furuseth Slakteri
som velvillig stilte klippeplasser og dyr til
disposisjon for kurs. Slike kurs er viktige
for å styrke det norske saueklippermiljøet,
som skal sikre at vi også i framtida har
klippere som kan ta på seg oppdrag
hjemme på gårdene.

2006 2007 2008 2009

Antall medlemmer (31.12) 13 354 12 469 12 207 12 111

Antall vervinger 57 122 218 339

Antall ververe 17 43 83 110

Årets superverver 11 14 25 34

Kåre Fosso, Kvam Sau og Geit 34 Digitalt speilreflekskamera

Tore Atle Sørheim, Stord Sau og Geit 18 Digitalt kompaktkamera

Magne Lindtvedt, Numedal og Sandsvær Sau og Geit 15 Digitalt kompaktkamera

Norleif Omdal, Eigersund Sau og Geit 10 Digitalt kompaktkamera

Jon Egil Østerhus, Suldal Sau og Geit 10 Olympus kikkert (8*21)

Eivind Myklebust, Rissa Sau og Geit 10 Olympus kikkert (8*21)

Sigurd Krekke, Fåvang Sau og Geit 9 Olympus kikkert (8*21)

Gunn Heggland, Snåsa Sau og Geit 9 Olympus kikkert (8*21)

Anne Kari Veikleenget, Nord-Fron Sau og Geit 7 Olympus kikkert (8*21)

En glad gjeng på klippekurs på Furuseth Slakteri. (Foto: Signe Dahl).
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Organisasjonsnytt

Marie Staberg bor på Inderøy i Nord-
Trøndelag, er 7 år og går i 2. klasse
ved Sakshaug skole. Marie har egne
sauer og er medlem i Mosvik Sau og
Geit. Vi har fått denne koselige
 hilsenen fra farmor til den unge
saueeieren i Nord-Trøndelag.

Farfar og farmor til Marie bor på Åsbygda
i Mosvik og har spælsauer. Høsten 2008
fikk Marie et lam fra besteforeldra sine.
Dette kalte hun Trine. Mor til Trine hadde
3 lam som alle kom heim om høsten,
men dessverre uten mora. Hun ble borte
på skogen tidligere på sommeren.

Trine ble satt på og fikk 2 lam våren
2009, Leine og Krekling. Leine fikk leve, slik
at nå har Mari 2 sauer, og begge skal ha
lam til våren. 

Marie bruker mye tid på dyra sine når
hun er i fjøset hos farfar og farmor, og der
er hun ofte. Hun kan mye om sau, er 
v eldig glad i dyr og er flink til å hjelpe til
på gården. Hun hjelper farfar med å sette
opp gjerde og tar inn både tråd og plast-
stolpene når gjerdet skal ned igjen. Om
sommeren er hun med i marka for å se
om sauene og for å gi dem kraftfôr.

Høsten 2009 ba hun om å få bli med i
Mosvik Sau og Geit. Dette var vi beste -
foreldre ikke sikre på om lot seg ordne
for en så ung saueeier. Men den flinke
lederen i lokallaget i Mosvik, Inger Alstad,
fikk ordnet det slik at Marie fikk bli
 medlem. I tillegg fikk hun også verve -

premien, som egentlig Inger skulle hatt.
Dette ble stas for Marie, og i dag får hun
sitt eget medlemsblad. Marie er også flink
til å føre notater over sauene sine.

Mosvik Sau og Geit holdt julebord 27.
november og da var selvfølgelig Marie
bedt med. Dette foregikk på Kaffekroken i
samvirkebygget, og Marie på 7 år fikk
 treffe mange av de «store» sauebøndene
i Framverran og Mosvik. Stor takk til leder
Inger som ordnet alt så greit og gjorde
Marie til et veldig lykkelig lagsmedlem.

Hilsen farmor

Ung sauebonde
fra Inderøy

Marie Staberg sjekker at lammene har det
bra etter fødselen våren 2009.

Her koser Marie seg på julebord sammen med farfar og de andre medlemmene i laget.
Inger, leder sitter øverst ved bordet.

Bukkekåring 

2010

Innmeldingsfrist for kåring i 2010:
15. mai for kåring før juni-juli.
15. juli for kåring i august-september.
Innmeldingen skjer på følgende måte:
- Gå inn på www.geiteavl.nsg.no
- Logg på med produsentnummer og

passord.
- Velg Kåring 2010 og trykk Meld inn

for de aktuelle bukkene.

Det innføres kåringsavgift for bruks-
besetninger i 2010. Avlsbesetninger
(en bukkering består av avlsbeset-
ninger) betaler ikke kåringsavgift. 

Priser 2010:
- Kr 500,- for oppmøte av kårings-

dommer.
- Kr 50,- per kåra bukk.
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Fem eigersundere som har lagt ned mye
arbeid og stor entusiasme for saueavl i
kommunen ble hedret under 60-årsfesten
til Eigersund Sau og Geit i februar. Alle ble
utnevnt til æresmedlemmer, med
 tilhørende diplomer, minnetallerkener og

blomster. Initiativet for utmerkelsen 
ble tatt av lokallaget, men godkjent 
og  applaudert av både fylkes-
organisasjonen, landslagsledelsen og 
de 74 gjestene som var i salen under
overrekkelsen.

Hedersfolk i Sau og Geit

Fra venstre ser vi Oddvar Nodland, Hans Friestad, Gunnar Åvendal og Oddvar Omdal. 
(Foto: Johan Aakre)

Nils Fjellanger, den femte hedersmannen, 
var på utenlandsopphold under utmerkelsen,
men fikk sin heder på årsmøtet. 
(Foto: Johan Aakre)

Ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Bjerka Ullstasjon
tlf. 75 19 00 50

Våren
er endelig på vei, etter en mildt sagt uvanlig vinter. Snart står våronn lammingen for 
døren. Midt oppi dette er det viktig å sørge for å få levert ulla. Våre ullstasjoner har 
allerede startet innsamlingen og vi har fått inn en god del ull.

Vi minner alle om at prisforskjellen mellom ener-kvaliteter og øvrige kvaliteter er 
større enn noen gang. Det er med andre ord lønnsomt å ta vare på og håndetere ulla 
riktig!

Ved levering av ull er det særlig viktig at ulla har minst mulig skogsrusk, borr og 
kutteflis og at du unngår å bruke fettfargestift. Sørg også for dyrene er tørre ved 
ankomst til slakteriet. Våt ull mugner ved pressing.

Vi ser fram til lysere tider, og  håper at både gamle og nye produsenter vil levere ull til 
oss! Skulle du har spørsmål knyttet til innkjøring av ull, ikke nøl med å ta kontakt med 
en av våre ullstasjoner.

Vi minner som vanlig om at dere får flere fordeler med å levere ulla til en av våre
ullstasjoner:
• pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling
• personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og ullbehandlingen
• 85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia/Nortura 

om innsamling, jf avtale med NSG
• differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24

Vi ønsker alle lykke til 
med vårsesongen
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Landbruksutdanning
Det er blitt satt fokus på en fallende
interesse for naturbruksutdanning,
både på videregående og høgskole -
nivå. Fortsetter dette står en overfor
en situasjon med færre som har
 formell yrkesutdannelse.
Rekrut  t eringen inn i yrket, mangel
på lærere, rådgivere og forskere er
konsekvensene.
     Landbruksfagskolene legger ned
store ressurser på profilering av
utdanningstilbudene. Innsøkningen
står ikke alltid i stil med profilerings-
arbeidet. Hvorfor er ikke dette
attraktivt? Økonomi, status,
 forutsigbarhet? 
     I naturbasert aktivitet lærer
 elevene om jakt, fiske og friluftsliv,
forvaltning av utmarksressurser og
aktiviteter tilknyttet bruk av naturen
innen tradisjonelle og nye næringer.

Naturbasert produksjon omhandler
stell av planter og dyr, tekniske
 ferdigheter med traktor, og red skaper
inkludert skogsredskaper. Krav til utfø-
relse, HMS og kvalitetssystemer er òg
viktige moment. Forvaltning og drift,
økonomi, økologisk landbruk. Prosjekt
til for dypning på VG1 og VG2-nivå
skal gi eleven mulighet til utprøving av
enkelte eller flere sider av aktuelle lære-
fag. VG2-elever skal òg ha
Ungdomsbedrift. 
     Allmennfagene sitt inntog i lærepla-
nene i tillegg til programfagene for å
gjøre elevene i stand til å få
 studiekompetanse etter 3. eller 4. år har
kanskje ikke fungert slik intensjonen
var. Det reageres på mengden fellesfag
som inngår i yrkesprogrammene. Det
er òg gjort ytringer om det ikke ville
være bedre å gi elevene mer yrkesfaglig
teori. Mange ungdommer sliter med
teorifagene, men er en ressurs i prak-
tisk arbeid. De som ikke takler teori-
mengden føyer seg inn i rekken av
avbruddselever. Mengden av praktiske
øvelser i dagens landbruksutdanning er
nok for lavt, sett med næringa sine
øyne.  
     Fagbrev i landbruket har vært etter-
spurt. I landbruk er fagbrev vanskelig å
få til etter de krav som settes. Hva med
fagskole innenfor landbruket? Dette er
et nivå som kan gi mulighet for
 spesialiserte utdanningsløp. Muligheter
til flere kryssløp mellom yrkesutdan-
ningsprogram bør vurderes på nytt.
     Skoleverket har gjennomført flere
reformer de siste tiårene.  I dag gjelder
Kunnskapsløftet, en kompetanse -
reform. Læreplanmålene som er
beskrevet er den kompetansen eleven
skal ha oppnådd ved studiets slutt.
Elevmassen vi hadde for 20 -30 år siden
hadde mer landbruksrelatert bakgrunn.
VG3 Landbruk og husdyr gir ikke
 studiekompetanse. Påbygging med
allmenne fag som må tas som et 4. år
eller selvstudium. Ofte må påbyggings -
året tas ved en annen skole enn der de
startet. Dette har òg en viss betydning
for innsøkningen til landbruksfag skoler.
Mange elever ønsker å fullføre med
 studiekompetanse på samme skole. 

     Rådgiverne i grunnskolene må bli
flinkere til å fortelle om naturbruks -
utdanning og de muligheter det kan
gi, samt hvilke muligheter
naturbruks utdanning gir i yrkeslivet.
Foreldrene må òg ha interesse for
vedkommende yrkesprogram når
ungdommen skal gjøre sine utdan-
ningsvalg. 
     Førerrett for traktor er helt
avgjør ende for de som skal ha et
landbruksrelatert yrke. Nye
førerkort regler av 2005 har skapt
vanskeligheter for de som skal ha
ungdom i arbeid.  Læreplanene har
ikke tatt inn dette med sertifikat. 
     Jordbruksavtalen har kanalisert
midler til rekruttering og kompetan-
seheving i landbruket. Midlene for-
valtes av fylkeskommunene.
Ordningen må opprettholdes slik at
det kan være mulig for voksne å ta
eller fullføre ei videreutdanning i
voksen alder.
     I Soria Moria 2 sier regjeringa en
del om grunnutdanning og videre -
utdanning i landbruket. Bl.a. med
økt satsing på kunnskap og forsk-
ning. Dette er utsagn som forplikter.
Dersom det menes noe med Soria
Moria 2 bør fylkene overføres mer
ressurser til utdanning. 
     Med bakgrunn i de bekymrings-
meldinger som er fremkommet fra
flere hold må utdanning bli viet plass
i den nye Stortingsmeldinga for
 landbruket.

Magnhild Nymo

Styrets 
hjørne

Eget kompetanse-
senter for geit på
Senja
Kompetansesenter Geit på
Gibostad i Troms har som hoved-
mål å etablere et senter for å øke
kunnskapen i geitnæringa, samt
være et koordinerende og kunn-
skapsformidlende senter som
grunnlag for forskning, nærings-
utvikling og rekruttering.

Senja videregående skole, i samarbeid
med andre aktører tilknyttet geitnæ-
ringa, skal i løpet av en 3-års periode
bygge opp et kompetansesenter for geit
med tanke på varig drift. 
Senteret skal administreres fra Senja
videregående skole, Gibostad i Troms.
Det eies av Troms fylkeskommune. 
     Prosjektleder er Hanne Storteig.
Styringsgruppa ledes av Bjarne
Leonhardsen, TINE og nestleder Inger
Lise Andersen, UMB.
     Fagdager «På lag med geita» arran-
geres 20.-21. april, se www.geithold.no
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Prosjekt «Friskare geiter» valde å
utsetje oppstart av sanering i
 geiteflokkar på Malangshalvøya i
Troms hausten 2006. Dette blei
gjort fordi ein ikkje hadde for-
venta så mange byllesjukesmitta
sauer i kontaktflokkar til geite-
besetningane. 

I tillegg hadde ein inntrykk av at i dette
området var det relativt tett kontakt
mellom sau og geit på beite og at
deling av beiteområde mellom dyre -
slaga ikkje var uvanleg.
     I 2007 blei førekomsten av bylle sjuke
hos både sau og geit på Malangshalvøya
undersøkt. Risiko for smitteoverføring
av byllesjuke mellom saue- og geite -
flokkar blei også vurdert. Prosjektet blei
administrert av prosjekt «Friskare
 geiter» og finansiert i eit samarbeid
med Norsk Sau og Geit, Fylkesmannen i
Troms, Nortura, Helsetenesten for geit
og Helsetenesten for sau.

Resultat frå Malangshalvøya 
Hausten 2007 og 2008 blei det tatt
blodprøvar av 4.248 sauer i 46 saue-
flokkar på Malangshalvøya for å testa
dei for antistoff mot byllesjuke. 6,4%
av dyra testa positivt. 
     Det blei ikkje påvist byllesjukeanti-
stoff  hos sau i 14 flokkar. Førekomsten
var lågare enn 10% i 20 flokkar, medan

det var over 10% positive dyr i 12
 flokkar. Oppsummert viser prøve -
takinga i dei 46 saueflokkane at 70% var
smitta med byllesjuke i varierande grad.

Registrering av byllar
Det blei i tillegg gjennomført klinisk
undersøking og registrering av ut -
vendige byllar i lymfeknutar hos alle
sauene som ein tok blodprøve av. Av
dei undersøkte sauene blei det
 registrert byllar hos 4,7%.
     I 10 flokkar blei det ikkje funne
 byllar, i 27 flokkar hadde under 10% av
sauene byllar og i 9 flokkar blei det
registrert byllar hos meir enn 10% av
dyra. Det blei ikkje gjort dyrking av
bakteriar frå dei registrerte byllane.
Byllar på sauer kan også vere forårsaka
av andre bakteriar enn byllesjuke -
bakterien Corynebacterium pseudo -
tuberculosis.
     22% av sauene som fekk påvist
 byllesjuke ved blodprøvetesting hadde
registrerte byllar, medan 25% av
sauene med registrerte byllar fekk
påvist byllesjuke ved blodprøvetesting.

Falske negative
Det er ei utfordring at byllesjukesmitta
sau ikkje alltid testar positivt på blod-
prøve (antistofftestar). Dette blir for-
klart med at antistoffnivået i dyret i
periodar kan bli lågare når bakteriane
er isolert i innkapsla byllar. Med dette
som utgangspunkt blir det også inter-

nasjonalt anbefalt å kombinere klinisk
inspeksjon og serologisk testing (blod-
prøvetesting) av dyr i arbeidet med å
kvitte seg med byllesjukesmitte hos
sau. Dyr med klinisk byllesjuke med
Corynebacterium pseudotuberculosis
eller påvist byllesjukeantistoff bør
 fjernast frå besetninga for effektivt å
redusere smitterisikoen.

Kontroll på slaktelinje
Det blei utført utvida slaktelinje -
kontroll av 20 dyr med påvist bylle -
sjukeantistoff frå tre ulike besetningar;
frå fire skrottar blei det tatt ut byllar og
påvist Corynebacterium pseudo -
tuberculosis ved dyrking.

Oppfølging/tiltak
Det blei altså funne byllesjukesmitte i
ein stor del av dei blodprøvetesta saue-
flokkane (70%). Med bakgrunn i desse
resultata sendte ein derfor ut informa-
sjon om smitteførebyggjande tiltak
mot byllesjuke til alle saue- og geite-
produsentar på Malangshalvøya. (Sjå
siste del av innlegget).
     I arbeidet med å kontrollere bylle -
sjuke, er det viktig å identifisere
 smitteveier og setje inn tiltak for å
hindre smittespreiing. Eit viktig tiltak er
å skilje smitta vaksne dyr frå yngre dyr.
Det er også viktig å ha ein strategi for
klinisk undersøking, testing og utsjal-
ting av dyr som får påvist  byllesjuke. 
     Byllesjuke er ein sjukdom som lett
kan etablere seg i saue- og geitepopula-
sjonar dersom det ikkje blir sett i verk
tiltak for å avgrense smittespreiing.
Gjennom kliniske undersøkingar, blod-
prøvar og isolering eller utslakting av
smitta dyr kan ein over tid utrydde
byllesjuke frå sauebesetningar.
Utan slike tiltak vil byllesjuken spreie
seg i sauepopulasjonen.

Gunvor Elise Nagel-Alne, 
stipendiat TINE Rådgiving/ NVH,

Institutt for produksjonsdyrmedisin
e-post: gunvor.elise.nagel_alne@nvh.no

mobil: 905 54 773

Byllesjuke hos sau 
på Malangshalvøya 

Informasjon til småfeholdere i tilsynsområdet til
Mattilsynet DK Gauldal
SMÅFE-holdere i Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og
Oppdal opplyses herved om at det årlige informasjonsskrivet som tidligere
ble sendt til samtlige småfeeiere faller bort fra og med inneværende år
2010.
Mattilsynet DK Gauldal viser til Mattilsynets internettsider
www.mattilsynet.no  for informasjon om regelverk, skjemaer, registreringer,
rapporteringer og andre gjeldende krav ved hold av småfe.

Mattilsynet DK Gauldal   
Telefon: 06040
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Tiltak mot byllesjuke
Hvis du får påvist byllesjuke -
smitte i besetningen din:
For å hindre videre smitte innad i
 flokken og hindre ny smitte utenfra, er
følgende tiltak viktig:

1.  Lær av dyrlegen hvordan en kjenner
om det er byller i lymfeknuter.

2.  Kjenn over sauene rett etter
 klipping da det er lettest å finne
byller på nyklipte sauer.

3.  Alle dyr som har fått påvist smitte
skal isoleres i egen binge mens de er
inne.

4.  Rekkefølge ved klipping er viktig.
Start med de yngste dyra og de som
ikke har påvist smitte. Ta de gamle
og smitta dyra til slutt. Klippeutstyr
skal også desinfiseres med Virkon S,
1% eller tilsvarende desinfeksjons-
middel dersom kniven lager hull på
en byll før klipping av neste dyr.
Utstyret må desinfiseres dersom det
er brukt i andre flokker først. Der
det lar seg gjøre, bør klippere bruke
besetningens egne klær og sko. 

5.  Dersom en byll ser ut til å kunne
sprekke eller sprekker, må dyret
straks isoleres fra andre dyr. Puss
må fjernes, utstyr og klær vaskes og
desinfiseres. Dyret skal utrangeres.

6.  Start alltid med fôring og stell hos
de friske dyra.

7.  Lag smittesperre og ta kun dyr inn i
besetningen dersom de kommer fra
smittefri besetning. Kjøper må passe
på at innkjøpte dyr (værer, bukker,
andre livdyr) er testet for byllesjuke
og er fri for byller før innslepp i ny
besetning. 

Byllesjuke er ein kronisk smittsam
sjukdom (byllar i lymfeknutane) hos
sau og geit forårsaka av bakterien
Corynebacterium pseudotuberculosis. 
     Smitte kan skje direkte mellom
dyr eller indirekte via utstyr (f.eks.
klippeutstyr) som er infisert med
smittestoff. Skadar/sår etter klipping,
kastrasjon, slåssing etc. vil gjere
sauen meir utsett for byllesjukesmit-
te. I tillegg kan navlen på nyfødde
lam vere ein mulig smittevei for
denne sjukdommen. 
     Byllesjuke viser seg gjerne med
byllar i lungene eller andre indre
organ hos sau, men utvendige byllar
blir også observert. Sauer som har
byllar i lungene kan hoste opp smit-
testoff og smitte andre småfe.
Byllesjukebakterien kan overleve i
husdyrmiljø i fleire veker, opptil
månadar.
     Alle dei store saueområda i verda
har påvist byllesjuke. Ei undersøkjing
frå 2002 i Australia viste at gjennom-
snittleg førekomst i besetningane var
24%. Tap i forbindelse med kassasjon
av kjøt på grunn av byllesjuke var
berekna til 75 mill. NOK pr. år. I
New Zealand (1987) blei det funnet
byllesjuke i 7,1% av slakt frå vaksne
dyr. Byllesjuke var rapportert som
hovudårsak til kassasjon av saueslakt
i Sør-Afrika (1994). I Storbritannia
blei byllesjuke første gang påvist i
1990, på geiter importert frå
Tyskland. Året etter, i 1991, blei byl-
lesjuke påvist i fleire sauebesetningar,
ingen av disse hadde vore i kontakt
med importerte sauer eller geiter.

Smittesaneringsprosjektet
FRISKERE GEITER

Om byllesjuke

Skjematiske tegninger av
sau og geit. Lymfeknuter
som ofte blir  forstørret
ved byllesjuke hos sau og
geit er markert med blått.

For å sanere flokken er
 følgende tiltak nødvendig:
1.  Sauer med synlige byller eller  positive

blodprøver utrangeres til høsten. 
2.  Dersom mange dyr har smitte, skal

de med synlige byller utrangeres
først. Ta kontakt med veterinæren
for nærmere planlegging for
 utrangering av smitta dyr.

3.  Lam etter søyer med synlige byller
slaktes til høsten.

4.  Vask og desinfisér så snart som
mulig binger hvor de smitta dyra
har gått. Bingene må også vaskes og
desinfiseres etter beiteslipp. Bruk
helst varmt vann og såpe. Desinfisér
med Virkon S 1%.

5.  I samråd med veterinæren må det
vurderes tiltak ute dersom sauene
går på et begrensa område i deler av
beitesesongen. Særlig gjelder det
 steder hvor sauene ofte samler seg.

Hvis du ikke har fått påvist
 byllesjukesmitte i besetningen
din:
For å hindre ny smitte utenfra:
1.  Lær av dyrlegen hvordan en kjenner

om det er byller i lymfeknuter
2.  Kjenn over sauene rett etter

 klipping da det er lettest å finne
byller på nyklipte sauer.

3.  Klippeutstyr skal desinfiseres når
det har vært brukt i annen
 besetning.

4.  Lag smittesperre og ta kun dyr inn i
besetningen dersom de kommer fra
smittefri besetning.

5.  Bingene bør vaskes/reingjøres etter
beiteslepp. Bruk helst varmt vann
og såpe. 

Lær hvor du skal se/kjenne etter byller på sau og geit



Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nett- eller batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.

393-601.700, Clos 2000.
Kraftig apparat med 4
Joule slagstyrke, 10.000 V.
Kr 1.565,00.
393-602.800, Clos 2005.
Apparatet for vanskelege
gjerdeforhold.  To uttak
med slagstyrke 6 og 0,4
Joule.  Kr 2.060,00.

393-606.400, Secur 2000,  for middels lange gjerde.
4 Joule, 10.000 Volt.  Ekstra uttak som gjev 0,8 Joule.
Kr 1.652,00.
393-607.800, Secur 2005,  for middels og lange
gjerde.  6 Joule, 12.000 Volt.  Ekstra uttak som gjev 1
Joule.   Kr 2.160,00.
393-608.800, Secur 2006, same apparat som Secur
2005 men med digitalt display som viser isolasjonen
på gjerdet.  Kr 2.948,00.

SuperSuperSuperSuperSupersterstersterstersterkkkkke bae bae bae bae batteriatteriatteriatteriatteriapparpparpparpparpparaaaaat m/rt m/rt m/rt m/rt m/reeeeegulerbar slagulerbar slagulerbar slagulerbar slagulerbar slagstyrgstyrgstyrgstyrgstyrkkkkkeeeee.....
(Leverast utan batteri)

393-613.000, Secur 100, Slagstyrke 170 - 1000 mJ, kr 1765,00
393-613.200, Secur 130, Slagstyrke 220 - 1300 mJ, kr 2143,00
393-613.300, Secur 130 + 6W solcelle, kr 2948,00.
393-613.400, Secur 200, Slagstyrke 330 - 2000 mJ, kr 2323,00
393-613.500, Secur 200 + 10W solcelle, kr 4020,00.
393-613.600, Secur 300, Slagstyrke 500 - 3000 mJ, kr 2680,00
393-613.700, Secur 300 + 25W solcelle, kr 6520,00.

Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.
Extra Bleu tråd.
Med 6 leiarar, motstand 0,067 Ohm/m.
393-631200, Rull 250 m, kr 235,00.
393-631400, Rull 500 m, kr 450,00.
Med 9 leiarar, motstand 0,12 Ohm/m.
393-631300, Rull 500 m, kr 565,00.

393-635400, Ruban Bleu band 12 mm.
Forsterka kant, 5 leiarar 0,25 mm,
motstand 0,08 Ohm/m.  Rull 200 m, kr
192,00.

393-636000, Rublanc Renforce 10.
Forsterka band 10 mm.  3 fortinna
kopartrådar 0,30 mm.  Spesielt utvikla
for ekstreme vilkår.   Motstand 0,086
Ohm/m.  Rull 200 m, kr 213,00.

363-44434, Kvit heilisolerande gjerdestolpe,
totallengde 109 cm.  Kr 16,00.
363-441802, Kvit heilisolerande Titan gjerdestolpe,
totallengde 110 cm.  Kr 15,00.
363-441809, Kvit heilisolerande Titan Plus gjerde-
stolpe, totallengde 157 cm.  Kr 25,00.
230-10644, Glasfiberarmert orange gjerdestolpe.  To-
tallengde 103 cm.  Kr 18,00.
230-10646, Forlenger 45 cm (for 10644).  Kr 9,00.

Gjerdetråd og bandGjerdetråd og bandGjerdetråd og bandGjerdetråd og bandGjerdetråd og band

Art. nr.: Størrelse Ant. piggar Pris
148-901, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m 1 pigg 725,00
148-902, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m 2 piggar 825,00
148-1061 Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m 1 pigg 850,00
148-1062, Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m 2 piggar 950,00
148-KOMBI 901 Kombinetting 90 cm   x 50 m 1 pigg. 725,00
148-KOMBI 902 Kombinetting 90 cm   x 50 m 2 piggar 825,00
148-KOMBI 1051 Kombinetting 105 cm x 50 m 1 pigg 850,00
148-KOMBI 1052 Kombinetting 105 cm x 50 m 2 piggar 950,00

Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Elektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenetting
Nettingen har sveisa (plomberte) maskekryss og blir leverte i 50 m lengde med 14  påsette stolpar med 1 eller 2 piggar.

3 9 3 - 6 6 0 3 0 2 ,
Spenningsmålar med
jordspyd og 6 lys.  Måler
spenningar fra 1.000 -
10.000 Volt.    Kr 150,00.

363-44669, Batteridreven
spenningsmålar (9 V
batteri) med 5 lys.  Måler
spenningar frå low -
8.000 Volt.  Kr 275,00.

SpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålar

Sau/geitenetting finst i høgde 90
cm og 106 cm.
Kombinetting finst i 90 og 105 cm
høgde.  Denne nettingen har inn-
støypte støttespilar (i tillegg til dei 14
stolpane).  Den største slageren i elek-
trisk sauenetting.  Nettingen står stø-
dig og pent oppreist.

Fletta gjerdetråd/tau. Innerkjerne av per-
lon, ytterkjerne av polyethylen, 6 leiarar.
146-4, 4 mm, 200 m, kr 265,00
146-6, 6 mm, 200 m, kr 300,00

890-270126, Gjerdetestar.
Gjer det lettare å overvake
gjerdet.  Når spenninga blir
for låg startar lampa å blinke.
Batteri medfølgjer.  Kr 290,00.

Secur gjerdeapparata med Pulstronic-teknologi som
gjev doble støyt/impulsar - og derved betre verknad.
Lamper avslører spenningstap og jordinga kan testast.

393-609.300, Dual 5000.
Gjerdeapparat som kan
brukast på straum eller
med batteri.  7 Joule
10.000 Volt.  Kr 3700,00.

393-609.700, UBIson 8000, for lange
gjerde.  8 Joule, 10 000 V.  Kr 3940,00.
393-609.600, UBIson 12000, for ekstremt
lange gjerde.  12 Joule, 10 000 V.  Kr
4380,00.
Begge apparata har digitalt display.

UBIson gjerdeapparat med den nye 4-
Pulstronic-teknologien som vernar men-
nesket som kjem i kontakt med gjerdet.

393-613.800, Secur 500, maks
5000 mJ.  Apparatet leverer berre
impulsar når dyret kjem borti gjer-
det -> ekstremt lågt forbruk, lang
batterilevetid, konstant spenning
ved alle energiforhold.
Kr 3498,00.

Nyheit!

Vi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei fleste!!!!!

Ståltråd, motstandsdyktig mot korrosjon.
393-633500, ø 1.8 mm, 1300 m, kr 1005,00.
393-633100, ø 2,5 mm, 625 m, kr 930,00.

Nyheit!Nyheit!



Rimelige klokkevekter

for allsidig bruk, krok over
og under, stålkasse med
tydelege tal.  Pris kr 210,00.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.

Salter klokkevekter.
039-0 + kg
  10 kg kr    630,00
  25 kg kr    630,00
  50 kg kr    630,00
100 kg kr    630,00
200 kg kr 3.400,00
300 kg kr 3.400,00
(elgvekt) 445-0064, Nylon bære- og vegesele for

lam.  Kr 115,00.
415-4121, Vege-sele for lam.  Kr 185,00.

783-001, Teljeapparat,
inntil 9999.  Enkel
nullstilling.  Kr 100,00.

415-5114, Dobbelsydd
nylon væregrime, 25
mm brei, m/ hakeband.
Kr 110,00.

780-121121, Lærreim, 3 x 80 cm m/ spenne og
«hvirvel».  Kr 75,00.
780-121122 + farge, Nylon halsband, 3,5 x 80 cm,
5 fargar, lærforsterkning i hollengda.  Kr 60,00.

050-200+farge,  EasyFix plastklave.  Justerbar
lengde 45 - 54 cm, 6 ulike fargar.  Kr 29,00.
050-151, Snappklave, kr 37,00
050-152, Snappfeste, kr 7,50
050-201, Systemklave, kr 48,00
050-171, Klavar m/ Ess-krok, kr 37,00
(Alle klavar leverast utan bjølle).

Snappklave
m/bjølle

Systemklave
m/bjølle

Bjøller (høgde er med bøyle)
050-104, Nr. 2, (7,1 cm), kr 36,00
050-105, Nr. 3, (7,7 cm), kr 42,00
050-106, Nr. 35, (8,8 cm), kr 44,00
050-107, Nr. 4, (10,0 cm), kr 54,00
050-108, Nr. 5, (11,3 cm), kr 61,00

Messingbjølle med ein “annarleis” klang.  Støypt hank.
235-100.132, 6 cm diam., 3 cm hank, kr 107,00.
235-100.134, 8 cm diam., 4 cm hank, kr 164,00.
235-100.136, 10 cm diam., 5 cm hank, kr 267,00.

050-361 + farge, System

bjøllemerke.  Raud, blå,
grøn, gul, oransje, svart og
kvit.  Kr 7,60.

050-290+farge, Merke-
flagg for småfe.  Raud,
blå, grøn, gul, orange,
svart og kvit.  Kr 7,70.

0 8 9 - 3 0 6 5 0 ,
Lærreim 3 x 65 cm.
Kr 160,00

Nylon sau/værhalsreim med D-ring.  Lengde
60 cm med lærforsterkning i hollengda, kr 36,00.
363-2718, gul
363-27187, blå

KlaKlaKlaKlaKlavvvvvararararar,,,,, bjøller o bjøller o bjøller o bjøller o bjøller og rg rg rg rg reimareimareimareimareimar

363-27188, rød
363-27189, grøn

Nessemaskin har landets største utval av reiskap for stell av dyr.
Be om gratis katalogar eller sjå vår nettbutikk

www.nessemaskin.no.
Fraktfri levering ved ordrar over kr 1800,00. + moms, (med få unntak).

Alle prisar er utan moms.  (Med atterhald om trykkfeil og prisendringar).

Nessane, 6899 Balestrand,

Tlf. 57 69 48 00   Fax 57 69 48 01

Raidex - fargestifter i
8 fargar.  Kr 9,50 pr.
stift.  Ved kjøp av 10
stk. i ein farge:   kr
90,00 for 10 stk.

Ovi-Mark merkespray for
sau, 400 ml.  Kr 52,00.
380-240460, Raud
380-240461, Blå
380-240462, Grøn

415-4023/99, Framfalls-
bandasje av solid impregnert
nylonreim.   Kr 235,00.

415-4029, Magebelte/
korsett for sau som har fått
"vombiskinn".   Kr 265,00.

EasyFix
plastklave

000-2015, Sparbar 11 l m/6 smokkar, kompl.
m/ galv. stativ, kr 560,00.
Super lammebar med 2 handtak, (u/stativ)
med 5 eller 10 mjuke gule smokkar.
000-2026.5, 20 l, m/5 smokkar, kr 535,00.
000-2026.10, 20 l, m/10 smokkar, kr 735,00.
000-2034.5, 28 l, m/5 smokkar, kr 585,00.
000-2034.10, 28 l, m/10 smokkar, kr 785,00.
000-2055.5, 45 l, m/5 smokkar, kr 705,00.
000-2055.10, 45 l, m/10 smokkar, kr 905,00.
000-2075.10, 65 l, m/10 smokkar, kr 995,00

Enkel Super lammebar, for den som
er interessert i sjølv å laga ein
lammebar.  Leverast kompl. med
holdar, slange, botnventil og smokk.
127-5004.35, 35 cm slange, kr 50,00
127-5004.45, 45 cm slange, kr 55,00
127-5004.60, 60 cm slange, kr 60,00

Smokksystemet du kan tena pengar på!

1241-6312, Vaskekost for
lammebarslangar.  Kr 35,00.

1191-4402, pH-
strips, kr 250,00 pr.
pk. (200 strips).

210-3080, Raud gummismokk.  Kr 6,00.780-120004, Latexsmokk.  Kr 6,00.

540-15, Raud
mjuk smokk
med skrukork.
Kr 14,50.

077-32327800,
W a t e r - C r a f t

pumpe uten flot-

tør.  Kapasitet 90
l/min.  Lyftehøgde
5,5 m, 230 V.
Pumpe til blanding
av Kalvegodt med

vatn o.l.  Kr 1030,00.

2 1 0 - 2 0 5 0 ,
Lammesmokk
med skrukork.
Kr 10,00.

126-441004, NJ Phillips 20 ml
doseringssprøyte, 1 ml gradering
og 2,5 l væskebehaldar med
reimar.  Kr 799,00.
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Prosjekt Friske føtter har vært i
drift siden 01.01.2009 og det er
nå utarbeidet en statusrapport
nr. 2 fra prosjektet. Her kommer
noen momenter fra rapporten,
som i sin helhet kan lastes ned
fra prosjektets hjemmeside
www.fotrate.no

Mål
Målet for prosjekt Friske føtter er å
bekjempe sjukdommen fotråte hos sau
og geit i Norge. Basert på den kunn-
skap og erfaring vi nå har fra norske
forhold er det besluttet å kun
 bekjempe aggressive (virulente)
varianter av fotråtebakterien. Disse
variantene evner i mye større grad å

fremkalle alvorlig fotråte enn de
 mindre aggressive (lavvirulente)
variantene. Klinisk undersøkelse av
besetninger er fortsatt den viktigste
metoden for å finne besetninger som
kan være smittet med disse bakterie -
variantene. 
     Moderate symptomer på fotråte kan
forårsakes av både virulente og lav -
virulente bakteriestammer, og labora-
torietester vil være viktig støtte for å
avgjøre hvorvidt båndlegging og
 sanering er påkrevd i en del flokker.
Arbeidet med slike tester er godt i gang
og har høy prioritet i 2010.

Snu sauen og funn av alvorlig
fotråte 
En oversikt over undersøkelser og

resultater av disse er vist i figuren. I dag
er det kun besetninger med alvorlige
symptomer som blir båndlagt av
Mattilsynet og som må gjennomføre et
saneringsprogram for å få opphevet
restriksjonene. 
     Båndlagte besetninger som aldri har
hatt alvorlige symptomer på fotråte har
fått mulighet til å få opphevet restrik-
sjonene uten sanering, gitt at beset-
ningen undersøkes på nytt og at eier
bekrefter fravær av sjukdom gjennom
en egenerklæring. 

Begrenset spredning
Både når det gjelder antall tilfeller og
alvorlighetsgraden av sjukdom står
Rogaland i en særstilling. Det er også
lettere å se kontaktmønsteret mellom
mange av flokkene i Rogaland enn
mellom de flokkene som har hatt
alvorlige symptomer i Østlands -
området. Foreløpige resultater av
 laboratorietester har kun påvist
aggressive varianter av fotråtebakterien
i Rogaland, men her trengs mer
 kunnskap og prøver fra flere flokker.
Dette indikerer at de virulente
 variantene har en begrenset 
spredning.  

Sanering
I en tidlig fase av prosjektet ble sane-
ring igangsatt både i besetninger med
alvorlige symptomer og i besetninger
med moderate til svært lite sympto-
mer. Totalt er sanering gjennomført i
44 sauebesetninger, hvorav 13 hadde
alvorlige symptomer. Tre av de 13 har
sanert ved full nedslakting, de
 resterende ti startet sanering med
fotbad m.m. høsten 2008. I åtte av
disse ti er sanering fullført og
 restriksjonene opphevet, mens to
besetninger har fått tilbakefall. 

Planer for 2010 og 2011
Basert på målsettingen for prosjektet
og dagens kunnskap og erfaring er de
viktigste mål for prosjekt Friske føtter i
2010 følgende:

Prosjekt Friske føtter 
- statusrapport

Oversikt over undersøkelse og håndtering av småfebesetninger.
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Virulente fotråtebakterier har andre
enzymer enn de lavvirulente. I tillegg
tyder det på at de har hårlignende
strukturer som gir økt evne til å
trenge gjennom klauvvev.
(Illustrasjon: Sissel Berntsen)

-    Avdekke og hindre videre spredning
av aggressive varianter av fotråte-
bakterien gjennom kartlegging,
smittebeskyttelse og sanering. 

-    Økt diagnostisk presisjon gjennom
bedre metoder og ny kunnskap. 

Bekjempelse av smittsomme sjukdom-
mer er tidkrevende, og det planlegges å
ha full innsats mot alvorlig fotråte også
i 2011.

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter 

Sjå også:
www.gafner.no

Maksimal utnytting av saue-,
geite- og hønsegjødsel og talle.

Kutter og spreier 3 - 25 m  ut i
terrenget. Også i vekstsesong

Tørrgjødselspreiar

6851 Sogndal Tlf. 57 67 16 22

6801 Førde Tlf. 57 83 70 90

www.maskinsenteret.as

Størrelsar frå 1,7 til 7,0 m3

Til transporter 

frå 86 000,- eks. mva.
Som tilhengar

frå 110 000,- eks. mva.

SALTSTEINSAUTOMAT
Automat for 4 steiner.
Massiv 20 mm jernstang
(Alt jern er galvanisert)
Meget solid værbe -
standig 5 mm plastrør.

Nedsenkbar kasse for
beskyttelse av alle
 steinene når automaten
ikke er i bruk.

Vekt ca 11 kg
3 års garanti.

Pris kr 765,- eks moms 
+ frakt.

Geilo Mekaniske
Vøllovegen 3580 Geilo · Tel. 92 25 26 88

www.geilomekaniske.no
Epost: post@geilomekaniske.no

www.nsg.no
– alltid oppdatert
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Dei gardsnære beiteareala er ein
viktig fôrressurs, det er areal som
betyr mykje for biologisk
 mangfald og det er vakre areal
som er viktige for opplevinga av
bygdelandskapet. For landbruket
er dette strategisk viktige areal å
skjøtte. 

Gror desse beiteareala til vil det vera
lett å stille spørsmål kring næringa si
evne til å produsere kulturlandskap.
Men det ligg store utfordringar kring
skjøtselen her.

Produktive, grasrike areal
Den typiske arealfordelinga i jord-
brukslandskapet i dalar og langs
 fjordar i landet vårt, er at den dyrka

marka ligg i dalbotnar eller på strand-
flater. I librotet der dalsidene reiser seg,
kan ikkje traktoren nå lenger fordi det
er for bratt for kjøring eller ras frå
liene har gjort det for steinrikt til
 dyrking. Her ligg ofte eit belte av
kulturmark som har vorte til gjennom
rydding, beiting, tidlegare ljåslått og
gjødsling. Overgangen til mindre
 kulturprega utmark er ofte gradvis. Slik
mark blir gjerne klassifisert som inn-
marksbeite i gardskart og i mark s lags -
delen av Økonomisk kartverk. 
     Areala nedst i lisidene kan vera
svært produktive da næringsrikt
 sigevatn ofte slår ut her. Litt heva over
kaldluftstraumar i dalbotnen, vil det
også kunne vera eit svært godt lokal -
klima. Lang tids kultivering har gjeve
innmarksbeita eit sterkt kulturpreg
med god grasbotn. Glissen tresetting
med godt oppkvista tre kan førekoma.
I busksjiktet finn ein ofte spreidd einer. 

Ein stor fôrressurs
Høg produktivitet gjer at desse areala
representerer ein stor fôrressurs som
kan haustast av dyr, utan at det er
lagt ned store dyrkingskostnader.

Ta vare på dei 
gardsnære beiteareala

Lang tids kultivering og lite gjødsel gjer at mange lågtveksande urter finn si nisje i det lysopne beitelandskapet. (Foto: Y. Rekdal).

Held ein ikkje oppe beitetrykket kjem veksekraftige, høgtveksande urter og bregner inn og
skuggar ut graset. (Foto: Y. Rekdal). ››
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www.fk.no www.bruvik.no

Sørg for korrekt ventilasjon,
unngå trekk og 
fuktighet.

Kontakt din FK i-mek 
      selger for en god 

             handel.

VentilasjonVentilasjon

 
   

 
 

  
 

  
  

 
 

  

      

    

        

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- FG godkjent

- Levering direkte fra lager

BRANNVARSLING TIL LANDBRUKBRANNVARSLING TIL LANDBRUK

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.noBoks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.no

Lite eller stort, Icas tilpasser anlegget etter dine behovLite eller stort, Icas tilpasser anlegget etter dine behov

Sikre din inntekt gjennom å verne dine dyr

Ta kontakt nå for tilbudTa kontakt nå for tilbud

- Markedets gunstigste trådløse overføring mellom bygningene
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Der det er godt sigevatn kan hausting av
god avling skje år etter år utan tilføring
av næring. 50-100 fôreiningar per dekar
kan ein heilt sikkert rekne, og mykje
meir på dei beste areala. Dette kan spare
beiting på store areal av den dyrka
jorda, som dermed kan brukast til pro-
duksjon av vinterfôr eller åkervekstar. 

Høgt biologisk mangfald
Kultiveringa av dei gardsnære beite -
areala er ikkje så intensiv som på det
fulldyrka arealet, og ofte er marka lite
gjødsla ut over det husdyra tilfører. Der
areal har vore i langvarig hevd finn ein
eit høgt mangfald av artar, ikkje minst
lågtveksande urter og beitesoppar, som
er tilpassa beiting og det lysopne
 miljøet dette skapar.

Vakre areal
Karakteristisk for innmarksbeita er
parkpreget som dei fleste av oss opp -
lever som vakkert. Da desse areala ofte
ligg litt heva over jordbrukslandskapet
elles, er dei godt synlege og svært
 viktige for opplevinga av bygde -
landskapet. Den gradvise overgangen
til utmark gjev landskapet mjuke liner,
i motsetning til det ein no ofte ser, at
skogen står som veggar mot dyrka
mark og gardstun. Innmarksbeite er
areal som det er fint å ferdast i da det
her er godt framkomeleg, og den litt
heva plasseringa gjer at ein her gjerne
kan sjå bygda. Å ferdast på langs av
liene er ofte vanskeleg på grunn av eit
utal av gjerde som må klivast. Å legge
til rettes for ferdsel her, vil i mange

bygder tilføre ein attraksjon både for
tilreisande og lokalmiljøet. 

Organisering av beite
Det ligg store utfordringar i å greie og
halde ved like dei gardsnære beite -
areala. Dette av di beitande dyr er
 viktigaste reiskapen for å ta vare på
desse. Husdyr begynner det å bli lite av
i mange bygder, og mange stader blir
dyra haldne mest på det fulldyrka
 arealet. Utviklinga innan dei grov -
fôretande husdyrslaga er som elles i
landbruket at buskapane blir større og
bruka færre. Eigedomsstrukturen i
norske bygder er ofte slik at det går
smale teigar frå dalbotn til fjellet. På
den måten blir innmarksbeitet delt opp
i små teigar som kvar for seg er for små
for store buskapar. Skal vi ta vare på
innmarksbeita må det organiserast
rasjonelle einingar på langs av dal -
sidene og på tvers av eigedomar. Det
må samlast nok dyr til å halde eit
 beitetrykk som held attgroinga tilbake.
Her ligg det ei stor organisasjonsut -
fordring, da mange bruk ikkje har
 husdyr lengre og fleire av desse bruka
er eigd av folk som ikkje bur i bygda.

Beitesystem
Sauen er den viktigaste kulturland-
skapsarbeidaren vi har, ikkje fordi det
er den beste, men det er sau det er
mest av. Sau på innmark heile
 sommaren bør ikkje vera målet, det vil
gå utover tilvekst og føre til oppsam-
ling av snyltarsmitte i marka. Ei ideell
beiteordning vil vera ei god avbeiting

med sau tidleg om våren, før fjell -
sending. Sidan kan storfe og hest beite
her sommarstid. Sauen kan igjen koma
inn utover hausten med dyr som ikkje
har så høge fôrkrav. Sauen åleine kan
ha problem med å halde kultiveringa
ved lag, særleg på frodige areal. Det er
viktig at storfe er til stades, da desse
har større trakkeffekt og et grovare
planter. Beiting med fleire dyreslag 
vil gje betre beiteutnytting, betre
 kultivering og minske smittepresset. 

Nye beiteareal
Frodige utmarksareal som er dominert
av urter eller bregner, kan lagast om til
gode beite ved å rydde tre- og busksjikt
og sleppe på mange beitedyr, så det blir
eit høgt beitetrykk. Urter og bregner er
ofte trakksvake. Hard beiting med storfe
tidleg i sesongen, saman med såing av
beitefrøblanding i dei såra dyra  skapar i
marksjiktet, vil over nokre somrar
kunne gje ein fin grasbotn. Ei slik kulti-
vering av rik utmark bør i mange høve
kunne vera eit godt  alternativ til
fulldyrking. Fattig mark bør ein ikkje gå
laus på utan å tilføre gjødsel. Areal som
tilfredsstiller krava til innmarksbeite
kvalifiserer til  produksjonstilskot,
dersom dei blir inngjerda. 

Ei fin brosjyre kring dette temaet er
utarbeidd av beiteprosjektet i Agder og
Telemark, og er å finne saman med
mykje anna materiale på nettstaden
www.beitedyr.no

Yngve Rekdal, 
Norsk inst. for skog og landskap 

Skal dei gardsnære areala takast vare på, er utfordringa å skape rasjonelle
beitehamner på langs etter lia på tvers av eigedomsgrensene. Her frå Valle i
Setesdal. (Foto: O. Puschmann).

Innmarksbeita ligg ofte i librotet ovafor fulldyrka mark
som her frå Sogndal. (Foto: Y. Rekdal).
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OMEGA STÅLHALL.
6 m bredde.   3 m. vegg/dør i begge

gavler.  Lager, dyr, leskur, garasjer,

o.a.  Pris eks. 6 x 10 m = kr. 69.000,- +

mva  (kan også leveres i 8 m. bredde)

LISTER NOVA
Hengeklippemaskin.
Enestående kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8.100,-
Vårtilbud:

gratis læretui

med 1 kam + 1

kniv til verdi kr. 485,-

LISTER NEXUS

3 speed 
for erfarne klippere.
Leveres med 
fleksibel 
drivkabel 
kr 11.500,-
eller faste drev:
Kr 13.700,- 

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest
og  storfe, 10 åpninger. 

TITAN-serien består av rimelige rammer og for-
ingsutstyr.  Rammene koples lett sammen med
et låsestag. 100, 120. 150 cm. Lag binger, lede-
ganger, selektiv lammeforing o.a. Prisgunstig.
TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til
kraftfor for vårlam og ikke slaktemodne høstlam på en
rimelig måte uten stress.  Den  gir selektiv inngang av
lam eller blålam. Regulerbar avstand mellom sylin-
drene.   TITAN HOPPER kraftforhekk, tar en sekk
kraftfôr. Reg.bar nedfall.

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted.  Varmgalv. stål.

STALLELEMENTER. i varmgalvanisert
stål, bredde etter ønske. Skyvedør med
seksjonsåpning i døren hengslet i ned-
kant. Leveres med eller uten treverk
eller plastplank.  Meget konkurranse-
dyktige priser. 

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE

GJERDER for alle slags beitedyr er
effektive og meget kostnadseffektive. 
5 tråders 125 cm holder rovdyr ute. 
Vi prosjekterer gjerdet for deg (gratis),
eller gir veiledning.

OSTER 

SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

EUROPLEX Doseringspistol 

m/ryggtank.   

ALVIN drikkekar i varm-
galv. stål med flottør.  

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-

ORION SAUERING med rette
eller skrå åpninger, nå med
tak.170 cm

RAMBO FORHEKK med 35
plasser for sau. Lett ilegg.
Kommer med tak
Sammenleggbar.

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

Alle priser eks frakt og moms.

Forbehold om prisendringer og

trykkfeil.

Vil du vite mere,  kontakt oss for

brosjyrer eller besøk våre hjemme-

sider.

VIKTOR multiforer til alle for-
slag for 15 sau

SALTO
Saltsteins-
holdere
2 eller 4 stein

BINGO
PÅHEKTNINGSHEKK for
rammer rundt binger.
85 cm bred. Til grovfor og
kraftfor. Fin i lamminga.
Opptil 3 sau.
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Da Aust-Agder fylke i fjor høst
skulle dele ut den aller første av
sin nyopprettede kulturland-
skapspris, lot de utmerkelsen gå
til en sauebonde. 

Ved hjelp av motorsaga og beitedyra
sine hadde Erling Brekkemoen (67)
gjenåpnet den gamle kirkeveien til
Austre-Moland kirke utenfor Arendal
for almennheten og gjort det gamle
kulturlandskapet rundt prestegården
tilgjengelig for folk både i og utenfor
menigheten. Dette satte menighets -

rådet i Austre-Moland så stor pris på at
de foreslo ham som kandidat for
«Kulturlandskapsprisen 2009».

Ny drift
Erling Brekkemoen har alltid likt å ha
det pent og ordentlig rundt seg, og
ryddesaga har vært flittig i bruk i små-
skog og kratt på eiendommen i alle år.
Det som førte til kulturprisen startet
imidlertid for 7-8 år siden. Opplys -
ningsvesenets Fond, som eide den
gamle prestegården i Austre-Moland,
ville ha nye drivere til de 40 dekarene
med dyrkamark og 20 dekar beiter.

Gjennom landbrukskontoret fikk
Brekkemoen leie jordveien, som delvis
var totalt gjengrodd. Villnisset hadde
fått vokse fritt i flere år.

Tilbakeført
Bonden ville bruke jorda til slått og
sauebeite, og gikk i gang med rydde -
arbeidet. Det ble pløyet og sådd. Senere
har beitende sauer og lam bidratt med
sitt. Jordene mellom E-18 og Austre-
Moland kirke ble etter hvert tilbakeført
til jordbruksarealer og kunne tas i bruk
til ordinær produksjon. I dag har
Brekkemoen igjen fått god avling på

Kulturpris for 
landskapspleie

PRISVINNER: Erling Brekkemoen ble i fjor den første som mottok Aust-Agder fylkes nyopprettede kulturlandskapspris, her fotografert
med sjekken og det rosemalte fatet.
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TRIVES MED SAU: Etter flere år som
 sjømann, industriarbeider og
lastebilsjåfør er Erling Brekkemoen nå
sauebonde på heltid, en tilværelse han
stortrives med.

Erling Brekkemoen (67) vokste opp
på den gamle husmannsplassen
«Brekkemoen» utenfor Arendal, der
faren hans var født, men hvor eien-
dommen tilhørte en tante. Som 15-
åring reiste Erling til sjøs noen år.
Senere fikk han arbeid som industri-
arbeider i Arendal, før han gikk over
til transportyrket. Til sammen har
han kjørt lastebil i inn- og utland i
20 år. Samtidig fikk han og familien
overta barndomsheimen på Brekke -
moen i 1978, og etter å ha satt opp

nytt bolighus og ryddet krattskogen
rundt bruket, gikk han året etter til
anskaffelse av 5 saulam og et værlam
av typen Dala. Erling Brekkemoen
var blitt sauebonde. 
     Nå har han drevet med sau i mer
enn 30 år. Han har satt opp nytt
sauehus, besetningen har vokst til ca.
100 vinterfôra dyr, han disponerer
rundt 200 dekar dyrkamark og
 kulturbeiter i hjemmeområdet og
sender i tillegg mesteparten av dyra
på sommerbeite i fjellet i Telemark. 
     Agder-bonden har vært NSG-
medlem siden 1980, og har selv
 årelange tillitsverv i lokallaget
Gjerstad Sau og Geit. I tillegg har
han sittet en årrekke i fylkesstyret i
Aust-Agder, blant annet som leder i
en 6-årsperiode fram til 2009.
Brekkemoen har også engasjert seg i
avlsarbeidet, og satt som leder av
værring 103 Valle i 10 år. 

den gamle prestegårdsenga. Det
 ryddede området strekker seg videre
bak prestegården, ned til Molands -
vatnet og over Brekkabekken. 

Åpnet kirkeveien
Beitinga har ført til at det nå er åpent og
pent, der blant annet den gamle  kirke-
veien gikk før i tiden. Her har  bonden
satt opp grind i begge ender, slik at
 turgåere og andre kan ferdes langs den
kulturhistoriske veistumpen over beite-
marka, også når sauer og lam går der
vår og høst. I tillegg er kirka lett synlig
fra E-18, noe den ikke var tidligere. 

Overraskelse
At hans og sauenes innsats på den
gamle prestegårdsjorda skulle kvalifisere
til en av fylkets kulturpriser, var uten-
for Brekkemoens villeste fantasier. Han
ble lurt med til landbruksmessa i Evje
av naboer og kolleger, og ble fullsten-
dig tatt på senga da landbruksdirektør
Leif Løhaugen ropte ham fram for å
motta prisen - en sjekk på 10.000
 kroner og et stort rosemalt fat.

Håper på flere
- Den største gleden ved det hele er
likevel å vite at naboer og andre i
 kommunen setter pris på det jeg driver
med, og på det beitedyra og saueholdet
har bidratt med for kulturlandskapet
her, sier Erling Brekkemoen. Han
 skulle ønske at flere sauebønder ville se
hva de og dyra kan gjøre for storsam-
funnet, samtidig som de selv kan hente
ut noen kroner i form av kulturland-
skapsmidler.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

DYKTIGE GARTNERE: - Ingenting å si på «knivene i denne gressklipperen», konstaterer
Erling Brekkemoen, og sjekker tennene på en av søyene sine.

Erling Brekkemoen



-
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So var det atter ein ny beite -
sesong på trappene. Det inneber
arbeid i lamming, våronn og
vedlikehald av reiskap. Men det
er ein ting som vert forsømt meir
enn alt anna på norske gards-
bruk – gjerdehaldet!

Det kan ikkje leggast skjul på at ein del
bønder slurvar med gjerdehaldet. Det
er ikkje alltid villaeigarar og hytte -
eigarar er aleine om dårleg vedlikehald
av gjerde. Sjølv om nokon måtte tru at
skigardar varer evig bør iallfall me som
dyreeigarar halde våre eigne gjerder
nokolunde i stand for at ikkje me skal
få skulda for den tapte avlinga eller
blomane til naboen. Konfliktar er det
ikkje berre du som taper på, men òg
andre dyreeigarar som lett kan bli
«medskuldige» eller få eit dårleg for-
hold til t.d. villaeigarar. 
     Mange vel å legge ned gjerdene om
hausten for at ikkje snøen skal bryte
ned stolpar og rive sund nettingen,

medan andre meinar det er mindre
arbeid å henge opp nettingen der
snøen har greidd å rive ut spikaren.
Atter andre meinar at det er minst
arbeid å late gjerdet liggje, for til fjells
skal vel dyra uansett? Det kan skape
deg mykje ekstra arbeid! Dessutan er
det ingenting som er so konflikt -
skapande som dårlege gjerder og dyr i
naboen sitt tulipanbed. 
     Allereie i det snøen er i ferd med å
gå burde du ut og gå kjapt over gjerdet
for å få eit visst overblikk over kva
omfang det er på vedlikehaldet.
Deretter bør du lage deg ein plan for
korleis du har tenkt å gjere dette
 arbeidet. Om du gjer det
samanhengande eller i fleire mindre
omgongar betyr ikkje so mykje. Det
viktigaste er at gjerda er so fullstendige
som mogleg når dyra kjem ut. Dersom
eit gjerde er sopass dårleg at dei vaksne
søyene vel å hoppe over, er det ikkje
sikkert at lamma greier å henge med.
Faktisk er det ganske lite sannsynleg at
dei greier det dei første vekene. Endå
verre er det at dei kan risikere å henge

att i nettinga og anten døy, skade seg
eller bli hengande lenge før dei vert
løyst. 
     Ein kan velje å dele dette opp i fire
deler: 1) få oversikt over omfanget, 2)
handle inn materiell, 3) starte på sjølve
vedlikehaldet og 4) alternativt gjere
førebuing før vinteren.
1)  Her er det nok med eit par små

turar på kveldstid. Ta på deg gode
sko og gå nokre småturar for å få
oversikt over omfanget. Dersom det
er ting du skal hugse so bør du ta
med notisblokk eller lommekamera.
Prøv å gjer eit overslag over mengda
med stolpar, netting, spikar og
streng som trengs. Det er enklare
når du ser på sjølve gjerdet enn når
du skal vurdere dette i ettertid. 

2)  Kjøp inn det meste med ein gong.
Stolpar kan ein sjølvsagt lage sjølv,
men dette bør vere vinterarbeid.
Har du ikkje gjort det før våren
kjem bør du nok kjøpe stolpar, for
på våren er det som regel nok å
gjere. 

3)  Sjølve vedlikehaldet kan ta tid der-
som det er fleire år sidan sist du
gjorde noko på gjerdet. Gjekk du
over gjerdet i fjor kan det hende det
er nok å stramme opp overstreng
ein og anna plass. Det som kan vere
lurt og førebyggande på store
 utgifter og mykje arbeid er å
bestemme seg for å skifte ut litt
 netting kvart år. Finn den delen av
strekket som er dårlegast og byt ut
denne. Dårlege gjerder tener du
aller minst på sjølv. 

4)  Før vinteren kjem er det mange som
vel å legge ned anten overstrengen,
eller både overstreng og netting.
Dette kan spare mange stolpar om
det er mykje snø der gjerdet står.
Det er litt jobb å hekte det opp
igjen, men av og til er dette mindre
arbeidsomt enn å la det stå oppe om
vinteren. 

Av Håvard Øyrehagen

Ny vår 
– og ingen gjerder står!
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Sør
3174 Revetal
Tlf: 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf: 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

BYGG
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 30
bygg@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

• VERDENSNYHET; ny type innredning

-med 10 års garanti

- glassfiber
-skråfront
-solide grinder
-enkel montasje
-glassfiber forbrett
-tette glassfiber skiller

Plastrister
-høy dyrekomfort
-lang holdbarhet
-effektivt og rimelig
-sklisikre knotter
-stor gjødselgjennomgang

Våre fagkonsulenter skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov!
-ta kontakt for prosjektering og tilbud

L e s m e r p å www . f j o s s y s t e m e r . n o - > s a u
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I jordbruksoppgjøret 2009 ble
partene enige om å flytte investe-
ringsstøtte til organisert beite-
bruk ut av SMIL (Spesielle
Miljøtiltak I Landbruket), til en
egen ordning som skal forvaltes
av fylkesmannen. 

Det er en svært god nyhet for beite -
næringen at midlene flyttes tilbake til
fylkesmannen og forvaltes tilnærmet
som for 5 år tilbake. Nå slipper beite -
lagene å konkurrere om investerings-
midler med andre miljøtiltak i skog,
utmark og innmark på kommunenivå.  
     Investeringspotten er på 6 mill.
 kroner for inneværende år. Fylkes -
pottene har rammer opptil kr 800.000,
avhengig av antall sau, investerings -
behov, rovviltutfordringer m.m. I tillegg
til investeringsstøtten kan fylker med
store rovdyrutfordringer bruke midler
til innkjøp av radiobjeller for å bidra til
å redusere tap på grunn av rovvilt. Det
vil bli fastsatt en egen forskrift om
investeringsstøtte til organisert beite-
bruk i 1. halvår 2010. Statens land-
bruksforvaltning opplyser pr. 16. mars
at forskriften ikke er klargjort.
     Beitelagene kunne tidligere få inntil
50% tilskudd, avhengig av fylkesvis
 tildelt investeringsramme og søknads-
 mengde. Tilskudd ble innvilget til
sperregjerder, sankeanlegg, ferister og
andre faste innretninger for å fremme
beitebruken i fellesskapet mellom flere
gårdbrukere. 
     Vi antar at investeringsbehovet på
utmarksbeite er stort i mange fylker og
oppfordrer derfor beitelagene til å
 vurdere og planlegge søknader om
investeringsstøtte. For informasjon og
forslag til tekniske løsninger og stan-

dardavtaler – klikk deg inn på nett -
sidene til NSG (www.nsg.no) og gå
deretter til beitebruk – tekniske
 løsninger og standardavtaler. 

Oversikt over investeringsramme 
for fylkene:
Fylke Ramme, kr
Østfold 0
Oslo og Akershus 150 000
Hedmark 500 000 
Oppland 800 000
Buskerud 200 000
Vestfold 0
Telemark 100 000
Aust-Agder 50 000
Vest-Agder 200 000 
Rogaland 200 000
Hordaland 250 000
Sogn og Fjordane 600 000
Møre og Romsdal 650 000
Sør-Trøndelag 650 000
Nord-Trøndelag 600 000
Nordland 500 000
Troms 500 000
Finnmark 50 000
Total 6 000 000

Av Jonny Storbråten

Øremerkede investeringsmidler
i utmark tilbake til fylket

Under landsmøtet i fjor vår vart
det vedteke å lage to handlings-
planar; den tidlegare omtalte
Handlingsplan Rovvilt, og no
Handlingsplan Redusere tap av
dyr på beite. 

Denne planen er utarbeida av
utmarksrådet og sekretariatet, delvis
parallelt med Handlingsplan Rovvilt.
Dei har òg fått ei grafisk utforming
som er laga over same mal. Den blir,
som forrige plan, berre lagt ut elektro-
nisk. Dermed kan ein lettare oppdatere
dei når dette trengs. 
     - Kven skal bruke denne planen?
Sjølve planen er laga som ein trinnvis
vegleiar for den enkelte bonde. Frå du
opnar døra om våren til du stenger den
etter dyra om hausten skal du kunne
gå inn og vurdere punkt for punkt for
å forsøke å få ned tapsprosenten. For å
enkle arbeidet med planen og gjere det
meir oversiktleg, har me forsøkt å dele
dette inn i fem grupper etter taps -
prosent frå A til E. Slik vurderer ein dei
ulike punkta til å vere interessante,
heilt uinteressante eller ikkje mogleg å
gjennomføre. 
     - Kvifor skal du bruke denne planen?
Mange vil kanskje hevde at dei har eit
tilfredsstillande lågt tap allereie. Kva
folk reknar som tilfredsstillande er
sjølvsagt høgst variabelt. Vår vurdering
er at eitkvart tap eigentleg er unødven-
dig, og ikkje minst eit tap av inntekt.
Har du over 1% tap på beite, dvs. to
lam på hundre vinterfôra søyer, kan
det vere verdt å ta ein kik på hand-
lingsplanen. Er det lågare enn 1% tap
har me vurdert det til å vere so lågt at
det mest sannsynleg er faktorar ein
ikkje rår med. 
     - Korleis skal du bruke denne planen?
Set deg ned, og gå gjennom punkt for
punkt. Prøv å krysse ut kategoriar etter
kvart som du les deg nedover. Når du er
ferdig, tel du over kor mange du har av
dei ulike kategoriane. Punkt i  kategori 2
og 3 bør du absolutt lage deg ein plan
for. Korleis skal du gripe desse fatt og

Handlingsplan
Redusere tap
av dyr på beite

korleis skal du sjekke at dei er rett
gjennomført? Etter  sesongens slutt kan
du sjekke om du har gått opp eller ned
ein kategori i tapsprosent. 

God beitesesong!

Av Håvard Øyrehagen



Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård

Tlf. 51 61 69 10 - fax 51 61 69 99

Mobil 916 35 364

E-post: ravndal@klyppeservice.no

Nettbutikk: www.klyppeservice.no

Sliping og reparasjoner utføres
Stort utvalg av reservedeler for de fleste typer maskiner og håndstykker

Be om gratis tilsendt brosjyre

Heiniger Acutecc Slipemaskin
for sliping av sauekammer og kniver.
Godt avbalanserte lett metallskiver,
sikkerhetsskjermer og teleskopisk
magnetholder som ikke leder varme.
Kommer i hendig 
aluminiumskasse. 10.980,- 

KLYPPEUTSTYR

Heiniger slipepapir 40/80 .....................49,-

Klyppebukse, meget slitesterk..........550,-

Moccasin av filt eller lær ............fra 250,-

T-skjorte i ull med lang rygg .............220,-

Heiniger Icon
Verdens mest brukte
handstykke ......3.750,-

Heiniger kammer for den
kvalitetsbevisste. Finnes i 
flere ulike varianter fra 
85 til 98 mm                  220,-
                                            
Heiniger kniver for den
kvalitetsbevisste. Finnes i
flere ulike typer.            49,50

ACE kammer for den pris-
bevisste. Finnes i ulike
varianter fra 90 til 100 mm.
Sannsynligvis Norges
billigste      Kun.............149,-

ACE kniver for den pris-
bevisste. Finnes i tykkelse 
4,5 og 3,5 mm. 
Sannsynligvis Norges 
billigste      Kun...............29,-

13.900,-
10.900,-

9.900,-

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger 
ONE

Maskinene 
«alle» vil ha!

Som ventet har Heiniger One og Evo blitt suksess.
Mange fornøyde kunder er  bevis på det.

Stort utvalg av kammer og
kniver for sau, geit, storfe og
lama-arter.
Noen eksempler:

Heiniger Xtra Handmaskin 
for klypping av små besetninger
og storfe. 3.950,-

Alle priser er
uten mva og porto.

Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.
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Lammesteik - like sjølvsagt som påskeegg!
Opplysningskontoret for kjøtt (OFK)
satsar tungt på lam inn mot påske. I
informasjonen som går ut til butikkar
og kjeder fokuserer OFK på lamme -
steik som sjølve symbolet for det gode,
sosiale måltidet med mange til bords.
Det vil også bli MatPrat-film på TV
der klassisk lammesteik er den perfekte
påskematen som lagar seg sjølv. På
Matprat.no finst det 30 oppskrifter
berre på lammesteik i tillegg til andre
oppskrifter på ulike lammerettar. OFK
informerer også om det unike ved det
norske lammet, nemleg at den har ljos
kjøttfarge og mild, karakteristisk
 lammesmak sjølv med slaktevekt på
godt over 20 kg.  Nortura er godt
 førebudd til å møte etterspørselen etter

lammelår som vi reknar med vil kome
i etterkant av kampanjevekene i veke
11 og 12. Planen er at i underkant av

1000 tonn Gilde-lammelår skal finne
vegen til festbord i påske-Noreg denne
påska. 

Sommarlam under «priser og
 leveringsvilkår» på:
http://medlem.nortura.no/smaafe/ 
     Ein kan også lage ordinære
 slaktelam av overskotslamma ved å
avvenne frå mjølkeerstatning så tid-
leg som råd og fôre overskotslamma
vidare på kraftfôr, grovfôr og beite.
Tilveksten blir da noko lågare, men
lamma tåler da ei høgare vekt før
dei er slakte mogne. 
     Dersom ein ynskjer å dyrke meir
av fôret til lamma sjølv, er det godt
 mogleg å oppnå god tilvekst på
overskotslam dersom dei får tilgang
på beite av god kvalitet. Raigras er
eit kjempegodt beitegras til lam. Ca
8-10 vekes alder ser ut til å vera
passande alder å venne lamma av
med kraftfôr for å gå over til berre
beite. Nortura har hatt ei utprøving
av oppdrett av overskotslam basert
på innmarksbeite av høg kvalitet
hjå fem medlemmer i Nord-
Hedmark og Sør-Trøndelag i 2009.
Førebels rapport frå denne ut -
prøvinga, gode råd og økonomi for
ulike måtar å ta vare på overskots -
lamma finn du på: 
http://medlem.nortura.no/smaafe/
fagbibliotek/foring/

Vi gjekk inn i 2010 med eit regulerings-
lager på i underkant av 800 tonn lam.
Dette lageret har minka til ca 670 tonn
t.o.m. veke 9. Slik det ser ut nå, vil det
likevel vera nok lam på lager fram til
neste lammesesong. For å unngå over-
produksjonskostnader, bør vi difor ha
som mål at regulerings lageret inn i 2011
ikkje blir høgare enn det vi hadde inn i
2010. Det er tidleg å snakke om lamme-
sesong før lamma er født. Vi veit likevel
at det går føre seg ein del møter i
 sankelaga i løpet av  vinteren der m.a.
sankedato blir diskutert. Nortura
Marked har lova kundane våre at dei
kan køyre fullt trykk på lammeaktivite-
tar frå veke 38 (20. september). Når
Nortura-medlemmene skal planlegge
beitesesongen 2010, ber vi difor om at
flest mogleg sankar sauen og gjennom-
fører fyrste plukkslakting seinast i fyrste
halvdel av september. Da kan Nortura
køyre fullt trykk på salg i dei viktige
kampanje vekene i veke 38-42 (20. sept.
– 24. oktober). Dette er veldig viktig for
å oppretthalde marknadsbalansen på
lam og ein høg avrekningspris for saue -
bonden. 

Eit overskotslam er eit lam som ikkje
har mor eller ikkje får nok mjølk frå
mora til at det får tilfredsstillande
 tilvekst og blir difor teken frå søya
og fôra opp på mjølkeerstatning,
kraftfôr, grovfôr og beite. For å få
økonomi i eit overskotslamoppdrett,
er det viktig at ein alt før lamminga
tek til, tenkjer igjennom korleis ein
ynskjer å ta vare på overskotslamma.
Det mest intensive oppdrettet av
overskotslam er å gje dei mjølke -
erstatning heilt fram til  slakting
(sommarlam-oppdrett). Så intensiv
fôring fører til at lamma blir slakte-
mogne ved mykje lågare vekt enn
vanlege lam, men slaktevekta bør
over 13 kg. Ein vil da få utbetalt
grunn tilskot for lammet.
Mjølkeerstatning er dyrt fôr og ein
er avhengig av ein  tilleggspris for å
få økonomi i eit slik intensivt opp-
drett. Nortura har  tilleggsprisar på
Sommarlam for levering frå veke 
16-26 i vest, og veke 22-27 elles i
landet. Les meir om  kvalitetskrav,
leveringsvilkår og prisar på

Regulerings -
lageret minkar

Få overskot av
overskotslamma!
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Laurdag 12. og søndag 13. februar 2011
vil Nortura invitere til ny lammekong-
ress, LAM 2011. Kongressen vil gå føre
seg på Rica Hell, Stjørdal, rett ved
Trondheim Lufthavn, Værnes. Det er
god kommunikasjon inn til Trondheim
for den som vil kombinere kongress-
deltaking med ein bytur. Meir informa-
sjon vil koma så snart arrangementet
er planlagt.

Stor slakting av
sau og lam i 
starten av 2010
I skrivande stund har vi slaktestatistikk
t.o.m. veke 10 (13. mars). Hittil i år har
Nortura slakta 31.600 sau. Dette er ein
auke på nesten 2000 sau eller 6,5% i
høve til same periode i 2009. I same
perioden har Nortura slakta 26.200
lam - noko som er ein auke på 16% i
høve til 2009. Nortura-sauebonden
held fram med kvalitetsfram gangen
også inn i 2010. 62% av lamma held
Stjernelam-kvalitet og berre 10% av
lamma har fått feittrekk. Dette er ein
framgang på 11% for Stjernelam-
 andelen og ein nedgang på 5% for
andelen lam med feittrekk. Middel
slaktevekt for lam er 19 kg, noko som
er likt med same periode i 2009. Desse
resultata syner at Nortura- sauebonden
også har godt tak på ekstensiv slutt -
fôring av lam. 

Lam 2011

Rådgiver skifter jobb
Fjøssystemer AS velger nå å
satse for «fullt» på sau og har i
den forbindelse ansatt Knut
Evensen som fagansvarlig på
sau. Evensen kommer fra
Nortura, hvor han jobbet som
spesialrådgiver innen bygg og
I-mek for sau i hele Sørøst-
Norge samt deler av
Vestlandet.

Fjøssystemer ser behovet for mer
spesialkompetanse for å tilfredsstille
aktiviteten som etter hvert har blitt
på sau, etter at fylkesmannens land-

bruksavdeling
ikke lenger
driver
 bygnings -
rådgivning.
Behovet for
fornying
innen bygg og
I-mek for sau
er i dag stort. Evensen har kontor-
sted på Fjøssystemer’s hovedkontor
på Fåvang, og vil jobbe ut mot hele
 landet innen planlegging av sauefjøs
og utvikling av produkter.
     Fjøssystemer er i dag total -
leverandører for både bygg og inn-
redning for småfe. 
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Nytt fra Sauekontrollen
Snart er det tid for registrering
av årets lamminger. Med engang
du har registrert inn opplys -
ninger kan du ta ut nyttige
 rapporter i Sauekontrollen Web.

Ved registrering av lammingsopp -
lysninger nå i vår; husk å notere alle
lam, inkludert dødfødte og kreperte.
Registrér også lammingsvansker og
sjukdom. Disse registreringene gir
 viktig informasjon til avlsarbeidet, men
ikke minst til egen drift. Bruk notat-
mappen i Sauekontrollen Web til å
notere hvilke søyer som skal slaktes til
høsten. Notatene kan tas ut i rapport
Notat Individ. Til sammen gir disse
registreringene viktig informasjon ved
utvelgelsen av avlsdyr til høsten.

Tilsynslister og rapporter 
per beite
Hva med å benytte beite-/binge -
løsningen til våren? Da kan du enkelt
ta ut tilsynslister og rapporter på
dyrene som er på de ulike beitene. Legg
dem inn i god tid før lammingen og
flytt dyrene inn i rette beiter etter hvert
som flyttingen skjer i praksis.

inn til Sauekontrollen Web. Dersom
PDA’en er en mobiltelefon kan opplys-
ningene også sendes over GSM-nettet.
     Selve PDA’en som programmet
installeres på, kan kjøpes fra flere leve-
randører. Kravet for at programmet
skal kunne brukes på PDA’en, er at den
har Windows Mobile 6.0 eller nyere
som operativsystem. Dette finnes på
flere av dagens mobiltelefoner, eller
såkalte smartphones.  
     Du kan selv velge om du vil benytte
deg av en PDA tilkoblet en RFID-leser,
som leser de elektroniske øremerkene
direkte inn på PDA’en, eller kun kjøpe
en PDA til å taste inn ørenummerne
på.  
     Les mer om utstyr og priser på vår
hjemmeside: www.animalia/
sauekontrollen.no. 

Nå er det far som skal
 bestemme rase
I vår blir det gjennomført en større
endring når det gjelder hvilken rase
lammet får. Tidligere fikk lammet
automatisk mors rase, men nå ønsker
NSG at avkommet automatisk får
fars rasekode. Grunnen til
det er at fars rase
 regnes som
mer

Sauekontrollen lanserer 
PDA i vår
Sauekontrollen lanserer om kort tid et
program til PDA som sender og mottar
opplysninger fra Sauekontrollen Web.
En PDA er en liten håndholdt data -
maskin som gir deg mulighet til å ha
oppdatert informasjon om besetning-
en, og som du kan ha med deg overalt.
Det finnes ulike varianter, men de
 fleste får lett plass i lomma. Ved å kjøpe
programmet og en PDA kan man
enkelt registrere; lamming, vekter,
 helseopplysninger, paring, fostertelling,
beiteslipp og tilsyn samt utmelding, i
stedet for å notere det på papir.
Opplysningene sendes så over Internett

››



- proteinrikt kraftfôr til sau

FORMEL Sau 

www.fk-landbruk.no - for nyheter på FORMEL

Anbefales gjennom hele innefôringssesongen 

Sikrer proteintilførsel til livlam og fostertilvekst 

Gir god mjølkeproduksjon etter lamming

Høgt innhold av Vitamin E for å styrke immunforsvaret og 

forebygge mastitt

Tilsatt ekstra svovel, magnesium og kalsium for å forebygge
produksjonssykdommer rundt lamming

God smakelighet med høgt innhold av melasse, salt 

og HC Crina Ruminants 
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MYHRES maskinomsetning AS
3158 Andebu – Tlf 33 44 00 76 www.myhresmaskin.no

Jyfa dyrehenger for traktor Bateson traktorhenger, leveres i en og to etg.

Bateson Bil-Sau-Varehenger Bateson bilhenger, leveres i en og to etg.

Norges største og beste utvalg av dyrehengere

sikker og riktig enn mors rase. Dette
betyr at dyr i din besetning kan
komme med en annen rase enn rasen
til mor. Er noe feil, kan du rette rase på
dyret selv ved å gå inn på Buskaps -
oversikten og klikke på individnumme-
ret. Her kan du også se mer detaljer
om rasen til mor og far ved å klikke på
dyret.  Dette kan også gjøres ved å se
på dyrets stamtavle som viser rasen til
alle slektsledd bakover. 
     Omleggingen som skjer i år er et til-
tak for å bedre rasesetting inntil vi får
på plass inndeling av åtte rasedeler til
neste vår. Da vil et lam få fire rasedeler
fra mor og fire fra far, og rasen på
 lammet blir bestemt ut fra fordelingen
av disse. Rasen vil også bli vist slik at
man kan se hvilke raser og %-andel av
rasen et dyr består av. 

Nå kan du registrere ullmengde
og -kvalitet
I Norge har vi over 1 mill. søyer som gir
mer enn 1,5 mill. lam om våren. Disse
gir oss 4,5 mill. kilo ull. Målsettingen er
at opplysninger om ulla vil komme
automatisk fra slakteriene til
Sauekontrollen fra høsten av. Det er
imidlertid mulig å registrere manuelt

Definisjoner:
•    Kasting/abort: Fødsel av et ikke

levedyktig (synlig) foster. Døde
lam som fødes mer enn to uker
før forventet lamming, innrap-
porteres som «Kasta».

•    Dødfødt: Lammet fødes til riktig
tid, men har ikke hjerteslag eller
pust ved fødsel. Gjenopplivning
er ikke mulig.

•    Død før merking: Levendefødt
lam som dør før det har fått
 øremerke. Lam som dør etter
merking, skal registreres med
individnummer og meldes ut
med utkode.

Slakteopplysninger:
Det leses ikke inn slakteopplys-
ninger i Sauekontrollen Web
mellom 1. mai og 20. juni.
Grunnen til dette er at kopplam
som blir levert tidlig, ofte ikke blir
registrert inn i Sauekontrollen før
etter at de er slaktet.

for de utålmodige. Velg «Registrering» –
«Ull» og legg inn mengde og kvalitet i
Sauekontrollen Web. Etter hvert vil det
også komme rapporter over ullmengde
og ullkvalitet. 

Bemanning i Animalia
Saue- og Storfekjøttkontrollen har fel-
les brukerstøtte og mange felles mål og
utfordringer, både når det gjelder drift
og utvikling. Derfor ønsker vi nå å få
til et enda tettere samarbeid mellom
kontrollene. Vi har derfor gjort en ny
fordeling av stillinger på tvers av
 kontrollene. Stine Løvik Huse har bl.a.

ansvar for drift og utvikling av data -
baser og kommunikasjon mot andre
aktører i næringa, mens Marit
Lindtvedt Lystad har fått ansvar for
utvikling av webprogrammene. Solveig
Bjørnholt har ansvar for drift av
 kontrollene, mens Grethe Ringdal skal
jobbe med markedsførings- og infor-
masjonsarbeid. Marit Glærum er
 nyansatt på brukerstøtte. John Thore
Mogen arbeider som IT-konsulent
både for Saue- og Storfekjøtt -
kontrollen.

Av Stine Løvik Huse og Grethe Ringdal



I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering fk-landbruk.no

Komplette 
utfôringssystemer
Mange nyheter og viktige detaljer

Vi har alt fra det enkle til det mest avanserte og helautomatiske 
utfôringssystem. 

Les mer på fk-landbruk.no og kontakt våre selgere!
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TINE Fôringsrådgiving geit er en av
tjenestene TINE Rådgiving tilbyr sine
medlemmer. Kontakt din rådgiver for
mer informasjon.
     Flere tjenestetilbud for geit finner
du på http://medlem.tine.no under
menyvalget Rådgivingstilbud –
Produkter og tjenester.

Legg grunnlaget
for stabil og god
mjølkekvalitet

Jurvurdering 
- Husk rapportering til Geitkontrollen!

Sanering

«Geit i FoU»

For de fleste er tida nå inne for å ta
 jurvurdering av mjølkegeitene. Dette er
et viktig arbeid med tanke på avls -
arbeidet i din egen besetning for å
oppnå framgang, og som et av flere
utplukkskriterier for påsett og
 utrangering av dyr.
     Jurvurderingsliste geit 2010 ble sendt
alle medlemmene i slutten av novem-

ber i fjor for at alle skulle få noterings-
lister tidsnok, også for de som har
kjeing i november og desember. Har
du forlagt listene, eller av annen årsak
ikke har dem, så kontakt din rådgiver
som sender deg en ny. For egen -
registrator er det bare å skrive ut ny
liste fra registreringsprogrammet:
Rapport, Sjekk data, Jurvurdering.

Ved årsskiftet var det 236 beset-
ninger med melkeleveranse som
var påmeldt for sanering innen
2012. Når disse har sanert, utgjør
det 64% av leveransen. Gjennom -
snittsleveransen for de som er
påmeldt sanering var 54.066 liter i
2009. Tilsvarende tall for de som
ikke er påmeldt er 42.610 liter.
TINE har mål om at alle
 besetninger skal være påmeldt
sanering innen 2012.  

Som omtalt i Sau og Geit nr. 1/2010,
skal en ny strategi for arbeidet med
geitmelksprodukter i TINE fram til
2013 være på plass ved årsskiftet
2010/2011. FoU i TINE er gitt et
 mandat for å se spesielt på
råstoffutnyttelse i kombinasjon med
teknologi som grunnlag for å skape nye
produktmuligheter og forbedret lønn-
somhet.  Et viktig aspekt knyttet til
lønnsomhet vil være å se brune og
hvite oster, og andre geitmelksproduk-
ter i sammenheng. Stabilt høy råstoff-
kvalitet er en forutsetning for å skape
produkter som etterspørres av for -
brukerne. Det arbeidet som har vært
nedlagt i strategiperioden 2006-2010
for å øke kvaliteten på geitmelk, har
derfor vært et viktig skritt for å kunne
øke tilbudet av geitmelksprodukter og
legge grunnlaget for bedre økonomi
langs hele verdikjeden. FoUs arbeids-
gruppe i strategiarbeidet er sammen-
satt av engasjerte geitentusiaster med
kompetanse og erfaring fra alle deler av
verdikjeden. Arbeidsgruppen sam -
arbeider tett med salgsleddene innen-
lands og på eksport, TINE Rådgivning
og ikke minst med produsentmiljøene. 



Ammekunett/
lamanett
120.10.15
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Medium reinnett
140.11.30
Tråder  3,40/2,40
Ruller à 100 m

Høyt reinnett 
160 15.30
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Kvalitetsnettingen
m/ALUZINK fra TREFIL
ARBED fabrikken i
Luxembourg, har vi
importert siden 1988.
Økningen viser at
Norske bønder velger
kvalitet. 

Sauenett  90.6.15 
Tråder 3,00/2,00
100m = 39,6 kg  

Mediumnett 90.6.15. 
Tråder 3,40/2,40
100 m = 56 kg

Utmarksnett 90.6.15
Tråder 3,70/2,70
100 m = 69 kg

Lavt sauenett 60.6.15
Tråder 3,40/2,40
50 m. = 26 kg

Viltnett  200.22.15
Tråder  3,00/2,00
50 m = 50 kg

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

4355 Kvernaland · Tlf: 51 48 55 62 · Faks: 51 48 77 94  
Mail: fjerm@online.no · Hjemmeside: Fjermestad.no 

ALUZINK belegg:
95 % Zink
5 % Aluzink 
= Lengst levetid

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

Lamme-nett
(innmarksgjerde)
96.15.15
Tråder 3,00/2,00
50 m = 35,5 kg
100 m = 71 kg 

Sauenett  
90.8.15 
Tråder 3,00/2,00 
100 m = 45.6 kg

Stort utvalg i 
galv tråd
1,5—5,0 mm.
Til binding og 
strekk 

Kramper 20—70 mm. 
Leveres i 1 kg, eller 5 kg. Spann. 
Kramper m/mothake 4,0x40 
eller 4,0x50. 
Leveres i 5 kg. Spann.

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.



www.knarrhult.no

Vektsystem og skillegrinder
frå Knarrhult
NYHEIT 
• Automatisk veging og sortering i 

opp til 9 grupper
• Avlesing av elektroniske øyremerker
• Overføring direkte til din PC
• Sorteringsanlegget kan tilpasses

 gammel mekanisk vekt!

KVALITETSPRODUKTER

NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
Ingebjør Sørbøen 3570 Ål 975 62 268
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
David Disserud 2093 Feiring 911 219 05
Ole Johan Bjørge 2634 Fåvang 975 26 886
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal 905 337 60
Sverre Gustav Birkeland 4200 Sauda 957 923 21

E-post: sverre@sau-da.no

Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 38 35 52 27/
971 782 74

Anders Konglevoll 5956 Vågseidet 924 98 929
Maskinsenteret AS 6851 Sogndal 576 716 22
Rolf Sverre Holum 7340 Oppdal 907 267 55
Snorre Forsbakk 8200 Fauske 997 48 104
Asbjørn Rognli 9360 Bardu 911 649 51
Degernes Landbrukslag Østfold 692 264 40

Tlf. 320 85 514
Mob. 412 38 340/975 62 268

Fax. 320 83 003
E-post: post@sorboen.com

www.sorboen.com

Sauevekter som dekker alle behov!

SKILLEGRINDER
• Svensk kvalitet med 

låg vekt
• Varmgalvanisert
• Fire forskjellige 

lengder
• Høyde 105 cm
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