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NORSK SAU OG GEIT I 2007 

12.500 Medlemmer

Sentralstyre
Landsmøte
Representantskap
Administrasjon

390 Lokallag

18 Fylkeslag

Faglige utvalg:
• Dyrevelferd/helse
• Beite og utmark
• Avl 
• Gjeterhund
• Ull og klipping
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SENTRALSTYRET I 2007:

Øivind Gurandsrud
STYREMEDLEM

Ingrid Arneng
STYREMEDLEM

Kristin Bakke Lajord
STYREMEDLEM

Erling Offerdal
STYREMEDLEM

Olav Edvin Heggvold
STYREMEDLEM

Magnhild Nymo
NESTLEDER

Vivi Lindholm
ORDFØRER

Ove Ommundsen
STYRELEDER NSGs styre og ordfører (2008-2010), 

valgt på landsmøtet i Stavanger i mars 2008.

Odd E. Risan takker av etter 10 år som NSGs 
styreleder. Ove Ommundsen overtar ledertrøya.



MÅLOPPNÅELSE 2007:

NSG-STRATEGI FOR: 

Økonomi og marknad
”NSG har som overordna mål å skape ein økonomi  

 for småfehaldet minst på gjennomsnitt med dei   
 andre produksjonane i landbruket.
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•  I 2007 har NSG prioritert arbeid og prosess   

 opp mot jordbruksforhandlingene. Dette er   

 sentralt, her legges grunnlaget for småfe-  

 holderens inntekt. 

• Tjenesteyting i kulturlandskapet - viktig   

 samfunnsverdi. Beitenæringa krever betaling   

 for utført arbeid. 

 NSGs krav: Videreutvikling av beitetilskudd   

 - RMP/SMIL - Økologisk satsing

• Markedssituasjonen - underdekning må 

 motvirkes. Kvaliteten øker men produksjonen   

 avtar - hva gjøres?

 NSGs krav: Tiltak for økonomisk utvikling   

 - markedsnærhet til forbruker

•  Det viktige prosjektet ’Friskare geiter’ er sikret  

 videre fi nansiering.

•  NSG sikret midler til ferdigstilling av    

 Hjermstad seminstasjon for geit.   

•  NSG sikret midler til avlsarbeid, klippekurs,   

 utmarksarbeid. 
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Fra Hjermstad seminstasjon

Prosjektet “Friskere geiter” er sikret 
videre fi nansiering

Noe av dokumentasjonen som ble brukt i forkant 
av vårt krav i Jordbruksforhandlingene 2007

Parkvn. 71 i Oslo eies av NSG og huser 
sekretariat og møtevirksomhet.



MÅLOPPNÅELSE 2007:

• NSG tar aktivt del i arbeidet med oppfølging   

 av regjeringens øko-ambisjoner der saueholdet  

 skal stå for vesentlig andel av økologisk mat-  

 produksjon i framtida.

• Deltakelse i veiledningsaksjonen Prosjekt   

 ØkoSau, i styringsgruppa og i arbeidsgruppa.

• Beitelagssystemet og OBB - innfallsport til   

 mange prosjekter i utmarka. I 2007 organiserer  

 900 beitelag 80% av sauen, 23% av geitene og   

 30% av storfeet på utmark.

• Ambisjoner om høy dyreetisk standard i 

 næringa: Handlingsplan for dyrevelferd i   

 saueholdet brukt aktivt i 2007.

• ’Arbeidsgruppe dyrevelferd’ har fulgt opp   

 utarbeidelse/ferdigstilling av kompetansekurs i  

 dyrevelferd, der NSG har ansvaret.

• Forberedelser til revisjon av Handlingsplan for  

 dyrevelferd i geiteholdet.

• Kontakt til forsknings- og fagutviklings-  

 prosjekter, blant annet: Sauens velferd /   

 Undersøkelser av sporstoffer / Økologiske   

 effekter av sauebeiting i fjellet.

• Oppfølging av elektronisk sporingsutstyr   

 for beitedyr: Arbeid for å bidra til utvikling   

 av ei kostnadseffektiv radiobjelle som trygger   

 beitedyra og framtida for småfeholdet. 

• Medeier i Landbrukets Sikringsradio.    

 Deltaker i drift og utviklingsarbeid gjennom   

 året.

• Pådriver i løsningsorientert dialog med   

 Jernbaneverket: Samarbeidsnotat fulgt   

 opp – varslingstelefon etablert.

• En rekke innspill til myndighetene på    

 dyrevelferd og helse: MTs prosjekt ”Velferd   

 for beitedyr”– LMDs prosjekt ”Forsterket   

 tilsyn på utmarksbeite” - forberedelse til   

 ny forskrift om el.dressur av hund – en   

 rekke innspill på merking og registrering   

 av småfe inkl. framlegging av dokumentasjon   

 på skader som følge av nytt merkesystem.

• Drift av utmarksrådet – 19 protokollførte   

 saker.

• Oppfølging av faglige spørsmål fra enkelt-  

 medlemmer.

• Drift av gjeterhundrådet  – 23 protokollførte   

 saker. 

• Medlem og observatør i Sentralt kontakt-  

 utvalg for rovvilt.

• Koordinering av gjeterhundkurs, trenings-  

 samlinger for gjeterhund og NM i gjeter-  

 hund.

• Medlem i Genressursutvalg for husdyr,   

 oppnevnt av LMD: Rådgivende organ for   

 gjennomføring av nasjonalt program for   

 vern og forvaltning av husdyrgenetiske   

 ressurser.

• Norsk representant i dyreartsgruppe for   

 sau og geit under Nordisk Genbank Hus-  

 dyr (NGH).

• Drift av ull- og klipperådet – 31 protokoll-  

 førte saker.

• Arbeid med rovviltsaker. Oppfølging av 

 kontakter på politikk og forvaltning av 

 fagfeltet.

NSG-STRATEGI FOR: 
Produksjonsvilkår 
”NSG skal arbeide for at naturen vert forvalta gjennom ein  

 bærekraftig bruk der utmarka er viktigaste produksjons-  
 og kulturfaktoren.
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Landbruks- og matdepartementet • Miljøverndepartementet
Norsk Sau og Geit • Norges Jeger- og Fiskerforbund  

Norske Reindriftsamers Landsforbund • Norsk Kennel Klub

HUSK 
båndtvangen!

- vern om vilt og husdyr!

baandtvang_A4_orig_05.09.indd 1 05-09-07 12:23:56



MÅLOPPNÅELSE 2007:

NSG-STRATEGI FOR: 

Faglege utfordringar 
”NSG har som mål å utvikle og kvalitetssikre produkta 

 gjennom avlsarbeid og krav til eigne produkt.
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• Drift av avlsråd for sau – 15 protokollførte   

 saker.

• Utviklet internettverktøy for bruk i kårings-

 arbeidet.

• Kåring av 8.521 værlam.

• Endret vektlegging mellom egenskapene i   

 avlsmålet for sau: redusert vekt på lammetall,   

 økt vekt på morsevne og fettreduksjon.

• Investert i egen datamaskin og programvare 

 for beregning av avlsindeksene.

• Utdannet 88 nye eierinseminører på sau.

• Avkomsgranska ialt 2.062 værer; 

 1779  NKS (Norsk kvit sau), 223 spæl 

 og 60 sjeviot.

• Etablert ny mal for overvåking av ullkvalitet i   

 avlsarbeidet.

• Nedsatt arbeidsgruppe for revisjon av  avlsplan  

 – spælsau.

• Drift av avlsråd for geit og Fagråd for geit   

 med utvidete oppgaver - 36 protokollførte   

 saker.

• Utdannet 14 nye eierinseminører på geit.

• Avkomsgranska 150 bukker i 19 bukkeringer.

• Nytt system for jurvurdering innført i  2007.   

 Produsenten gir poeng for jureksteriør, 

 utmjølkingshastighet og lekkasje.

• Større revisjon av avlsmålet for geit, med   

 fl ere nye egenskaper inkludert; frie fettsyrer,   

 celletall, jureksteriør og utmjølkingshastighet.

• Inntak av 24 bukker til seminstasjonen, 

 5 elite- og 19 prøvebukker.

• Import av sæd av rasen fransk alpin.

• Genotyping av avlsbukkene for varianter   

 av kaseingenet.

• Første hele driftsår som eneeier i NSG   

 Semin A/S og med godt økonomisk 

 resultat. 

• Drift av 3 seminstasjoner for værer: Staur,   

 Særheim, Blindheim. Alle med fersksæd, 

 2 også med frossensæd.

• Gode resultater i seminarbeidet: Middels   

 godt tilslag på frossensæd (61 %) og svært   

 godt tilslag med fersksæd (78 %).

• Salg av væresæd 2007: 28.400 sæddoser 

 fra 15 saueraser. 

• Frossensæd 70% markedsandel.

• Drift av 1 seminstasjon for bukker, i ferd med 

 å bli ferdigstilt for 100 bukker.

• Salg av bukkesæd: 2.600 sæddoser. 

• Utdeling av avlsstatuett vær / avlsstatuett   

 bukk 2007.

• Kontakt til fl ere forsknings- og 

 fagutviklingsprosjekter.
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MÅLOPPNÅELSE 2007:

NSG-STRATEGI FOR: 

Eigen organisasjon 
”NSG må arbeide for full tilslutnad, utvikle seg gjennom klare  

 mål og møte utfordringar i forkant.
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• God aktivitet i organisasjonsarbeidet i 

 60 års-jubileumsåret 2007.

• Arrangert Landsmøte og 2 representant-  

 skapsmøter.

• Etablert nytt kontingentinnkrevingssystem   

 med sentral innkreving. 

• Kontinuerlig arbeid med å utvikle medlems-  

 fordeler. 

• Planlegging og utprøving av organisasjons-  

 byggende kurs for skolering av tillitsvalgte.

• Videreført drift av samarbeidsadvokat-

 ordning.

• Arrangør av 7 kurs i eierinseminering på   

 sau – 88 nye inseminører.

• Kurs i eierinseminering på geit – 14 nyut-  

 dannede inseminører.

• Klippeskolen: 12 klippekurs i 11 fylker over   

 hele landet. Kursene får gode tilbakemeldinger.

• Drift av nettstedet www.avl.nsg.no for kontakt  

 og samarbeid med værringene.

• Medarrangør Dyrsku’n /medarrangør   

 GjeterhundNM / medarrangør NM i    

 saueklipping.

• Koordinator for første norske arrangement av   

 CSC (EM i bruk av gjeterhund).
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NM i saueklipping og ull-
håndtering ble arrangert i 
Bjerkreim.

Nesten i mål! Stor konsentrasjon i vinnerbildet fra foto-
konkurransen under Gjeterhund-EM (Continental Sheepdog 
Championship).Vinnerbildet ble tatt av Geir Inge Kaasa.

Den fl inke gjeterhunden - er også best for sauen!



MÅLOPPNÅELSE 2007:

NSG-STRATEGI FOR: 

Politikarkontakt - alliansebygging 
”NSG har som mål å få politikarar og andre til å forstå 

 verdien av eit sterkt småfehald.

5

• Møter og kontakt til administrasjon og   

 politisk ledelse i fagdepartementene    

 Landbruks- og matdepartementet og    

 Miljøverndepartementet.

• Løpende kontakt til faglagene (NB og  NBS)   

 og varemottakerne(TINE, Nortura,  KLF, m.fl .)

• Ad hoq-kontakt til mange interesse-

 organisasjoner, blant annet NJFF, USS, m.fl .

• Kontakt til medieprofi ler i forbindelse med   

 satsinger i fjernsyn/radio/presse.

• Samarbeid med Thomas og Harald i Senkveld   

 på TV2.

• Initiativ til samarbeidsavtaler med smårase-  

 lagene – 8 avtaler signert i 2007.

• Deltatt med stands på en rekke arrangementer  

 landet rundt.

• Utdeling av Gromsauen 2007 og Lykleprisen   

 2007 – Priser for god innsats til beste for sauen  

 og geita!
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Thomas og Harald fra Senkveld på TV2 prøvde seg 
på sauesanking.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen og og vinnerne av 
Gromsauen 2007, Lykleprisen 2007 og avlsstatuettene for Beste bukk 
og Beste vær 2007.

Alliansebygging på 
alle nivåer

Klare meldinger om viktigheten av 
NSGs arbeid for et sterkt småfehold.



MÅLOPPNÅELSE 2007:

NSG-STRATEGI FOR: 

Informasjon  
”NSG skal vere nyskapande og dagsaktuell i informasjons-  

 og kommunikasjonsarbeidet.
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• Medlemsbladet Sau og Geit: 6 utgaver   

 med i alt 424 sider.

• Fokus på artikkelstoff om produkter,  produkt- 

 utvikling og nisjeproduksjonsbedrifter i tillegg  

 til bredt faglig fokus på avl, beitebruk, ull-  

 håndtering, gjeterhund,  dyrevelferd og –helse,  

 økologi.

• Sau og Geit er viktig informasjonskanal om   

 økologisk satsing i saueholdet.

• Drift av www.nsg.no. Kontinuerlig oppdatering  

 og utlegging av nyhetssaker.

• Besøkstallet på nettstedet fortsetter å øke:   

 fra 300 i 2005 og 800 i 2006 til nesten    

 1.500 besøkende pr. dag i 2007. 

• Første hele driftsår for www.nsg.no/Beiterett i   

 2007: Brukervennlig kunnskapsbase for   

 alle med interesser i utmarka. Informasjons-  

 verktøy for sentrale beiterettslige spørsmål: 

 Regulerende lover – rettspraksis – aktuelle   

 fagtemaer – arealplanprosess – jordskifte   

 – verdisetting – strategier og samarbeid. 

• Aktiv bruk av nettstedet www.avl.nsg.no   

 for informasjonsutveksling i avlsarbeidet.

• Første hele driftsår for informasjonssiden   

 www.dyrevelferd.info. Tilrettelegging for 

 allmennhetens innsyn i moderne husdyrhold.   

 NSG har stått for produksjon  av småfedelen.

• Deltakelse og innlegg ved fagmøter.

• Innspill til artikler og andre oppslag i media.

Postadresse:
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo   

Kontor:
Parkveien 71
0254 Oslo  

Telefon:  23 08 47 70
Telefax:  22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Medlemsbladet Sau og Geit

www.nsg.no

www.avl.nsg.no

www.dyrevelferd.info


