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ØKT TRYGGHET OG
GODE RABATTER

Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode
rabatter n�r du samler forsikringene dine hos oss.

Som medlem av Norsk Sau og Geit f�r du n� 10 % rabatt ved forsikring
av sau og geit og 5 % rabatt ved forsikring av gjeterhund.

Kontakt oss p� 03100, se gjensidige.no eller kom innom
v�rt kontor.
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Gode medlem
Året 2009 vil gå inn i historia som det store flytteåret for NSG
 sentralt. No er me flytta inn i lyse og trivelege lokaler på Ås. Men
det er ikkje lokala som gjer ein organisasjon, det er menneska som
arbeider der. Me i NSG er heldige som har så dyktige og
 oppoffrande medarbeidarar, det er dei som dreg det tyngste lasset
og sikrar framtida for ein levande organisasjon, til stor nytte for oss
medlemer. Takk til alle våre tilsette for vel utført arbeid i 2009!

Økonomien i småfehaldet har betra seg monaleg dei siste tre åra. Geitemjølk -
produsentane ligg med forholdsvis gode inntekter, medan lammekjøttprodusentane
ligg på høgde med kumjølkproduksjon. Men det er viktig å understreka at dette ikkje er
godt nok, for utgiftene har sanneleg auka, dei og.
Prognosane for 2010 syner ein overproduksjon av både geitemjølk og lammekjøtt. For
geitemjølka er det finanskrisa som slår inn med redusert eksport. For lammekjøtt er det
auken i vinterfora dyr på 1,5 prosent, som tegner til å gje eit overskot. Men dette er
ikkje større, for korkje geit eller sau, enn at det er handterbart. Likevel er det viktig å
ikkje auka produksjonen meir enn det er marknad for. Me skal ha eit lønsamt landbruk
over heile landet, vert det hevda i festtale etter festtale. Dersom politikarane meiner
noko med festtalane, så veit me at småfeet må vera på plass over heile landet. Ei
 vesentleg styrking av økonomien og driftstilhøva våre vil oppfylla festtalane.

Soria Moria II gav oss håp når det gjeld rovviltpolitikken, men så langt har ikkje håpet
vorte innfridd. Rovviltpolitikken vert i stor grad styrt av vernesida. Når miljøvernarane
seier hopp, så hoppar Solheim og Sørensen. Enkeltbrukarar og regionale rovviltnemder
vert brutalt overkøyrde, og Stortinget sine føresetnadar i rovviltmeldinga vert totalt
 neglisjerte av Miljøverndepartementet. Tapa våre til rovvilt er aukande, og det er  det
 naturlig at dei gjer med ei stadig større rovviltstamme. Korleis skal me takla rovvilt -
skadane framover, korleis få gjennomslag for ei balansert utvikling? Handlingsplan Rov -
vilt er eit av svara. Mødesamt politisk arbeid og gode samarbeidspartnarar er naudsynt.
Men til sist kan det verte spørsmål om direkte kamp for å overleva som utmarksnæring.

Det er igangsett eit arbeid med ny stortingsmelding om landbruket. I ei slik melding er
det viktig at det vert lagt vekt på å utnytta naturgjevne ressursar. Noregs viktigaste
 ressurs er grovfór og beite. NSG må, i alle ledd, syta for å få ein stor plass i meldinga for
husdyr som nyttar desse ressursane.
Ein betra økonomi og ein fornuftig rovviltpolitikk vil sikra småfebonden ei god
 framtid.
Eg vil frå leiarplass takka alle tillitsvalde for godt utført
arbeid i 2009. Takk til alle medlemer, både for ros og ris!
Det er slik det skal vera i ein levande organisasjon.
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Omslag:
BRA OPPGJØR: Jordbruksforhandlingene i 2009 gav et relativt bra oppgjør for geitebøndene. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

FORNØYD: Arnold Rosseland (13) i Kvinesdal har all grunn til å være fornøyd med søye nummer 5022.
Her er den unge eieren og hans far Odd Terje Rosseland med sauen og de fire lamma hennes, som høsten
2009 hadde en samlet korrigert høstvekt på 225 kilo. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

FLERE KLIPPERE: I 2009 ble det arrangert 16 klippekurs med til sammen 130 deltakere, og evaluerings-
skjemaene viser  tydelig at kursene oppleves som meget bra. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

GODT MILJØ: Gjeterhundarbeidet bærer frukter. I Oppdal har interessen tatt seg kraftig opp de siste par
årene, og man begynner nå å få et miljø med førere av begge kjønn og i alle aldre. Her er noen av dem
samlet under trening og demonstrasjon. Fra venstre: Espen Stensheim med Karo, Ingvald Haugan med
Zohra, Svein Storli med Kaisa, Snorre Haugland med Bill, Ann Berit Haugland med Ace, Guro Husdal
Dørum med Zacco og Irene Størdal med Lexie. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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SYKDOMSBEKJEMPELSE: Leder i NSG, Ove Ommundsen (t.v.) i samtale med Ola Nafstad,

 Animalia (t.h.) og Bjørn Høyland under møtet om fortåte og blåtunge. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Landsmøtet
Landsmøte 25. -26. mars 2009
Landsmøtet ble avholdt på Rica Hell Hotel Stjørdal i Nord-Trøndelag.

Oppklarende fagmøte om sykdom
Nærmere 70 småfeinteresserte ble oppdatert i forhold til status og videre håndtering
av sykdommene, da det i forkant av landsmøtet ble arrangerte åpent fagmøte om
smittsom fotråte og blåtunge. Veterinær Ola Nafstad fra Animalia stod for den rent
veterinærfaglige gjennomgangen av sykdommene, diagnostiseringen og behandlings-
metodene. I tillegg orienterte tidligere prosjektleder av Snu sauen-prosjektet, Bjørn
Høyland, om første fase av fotråtekartleggingen. Daglig leder i NSG, Lars Erik Wallin,
redegjorde for siste nytt når det gjelder funn av blåtungevirus og beslutninger rundt
forbyggingen. 
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Lederens tale 
Styreleder Ove ommundsen holdt tale for landsmøtet. En skriftlig versjon av talen ble
delt ut. 

Gode landsmøte!
Det har sanneleg skjedd mykje på dei to åra sidan sist me var samla. For å bruke militæruttrykk, så har me vunnefram på mange frontar. Størst framgang har me hatt på økonomi-, avls- og omdømmesida, størst tap har me hatt påsjukdomssida. På rovdyrfronten har me hatt null framgang og skyttargravskrig. 

Det er utruleg tøft for ei næring som vår, når me får to nye sjukdommar å hanskast med på same tid. Blåtunge og fotråte er ingen spøk, mykje nytt må lærast og setjast i system. Eg er takksam ovafor Landsbruks- og matdeparte -mentet for forståing og vilje til å stoppa sjukdommane. Både økonomisk og verbal hjelp har vore kjærkommen. Fotråta skal me klara å stoppa, men vegen har blitt til medan me har gått, og mykje vil bli endra etter kvart som mefår meir kunnskap. Dersom blåtunge kjem som ein følgje av klimaendringar så vert det nok ein sjukdom me må læraog leva med.
For båe desse sjukdommane har heile landbruket stått samla i kampen, og me har eit utmerka godt samarbeidmed Animalia, Mattilsynet osv. Noko av det vanskelege med nye sjukdommar, er å nå ut med rett informasjon til deisom er blitt råka. Me er blitt betre, og har som målsetting å kunna gi direkte informasjon til den enkelte bonde. Når eg fyrst held på med sjukdommar, vil eg og nemne sjukdommane flåtten overfører. Desse vert eit problem ettersom flåtten flyttar seg både nord- og innover i landet. I sørvest har me levd med flåtten i mange år og lært litt.Me må bli flinkare til å utveksla kunnskap på brukarnivå.

Rovdyrkonflikten ser eg inga ende på. Me har rett nok fått meir til førebyggjande tiltak, men effekten er liten. Rovviltstammene aukar, og med det problema både for husdyr og folk. Rovdyra spreiar seg til stadig nye område, ogdet å få til ei skadebasert forvaltning vert vanskelegare for kvart år. Dei nivå som Stortinget eksakt sette, er for lengstpassert. Me har i dag ca 70 registrerte ynglingar av jerv - i tillegg har me alle dei ynglingane som ikkje er registrerte.Stortinget sa 39. Eg fekk store oppslag i media då eg påstod at me har mellom 400 og 600 bjørnar i landet, men  ingenforskarar eller andre kunne motbevise det. 
Det er, i noverande regime i Miljøverndepartementet, veldig vanskeleg å koma i dialog, og endå vanskelegare å fåforståing for problema våre. Det toppa seg i haust med brevet frå DN om reduserte erstatningar. Nytt regelverk ietterkant av ein beitesesong er anten slett arbeid eller ei ynskt utvikling. Det er flott for DN å visa til reduserte erstatningar – det «syner» at rovviltforvaltninga verkar. Eg er freista til å tru at miljøsida har eit spikra opplegg for åfå husdyra vekk frå utmarka. Førre trinn var store tap som verka inn på bonden sin psyke. Neste trinn er å få bort erstatninga, og siste trinn er å ta bort livskvaliteten for folk i rovviltområda generelt. Erik Solheim har ein unik sjansetil å motbevisa dette, med å ta ut ulveflokken i Rendalen.

Forslag til ny nødvergeparagraf var ute på høyring for to år sidan. Den såg ut til å bli positiv for oss, men kor erden blitt av?
Forslaget frå Nord-Trøndelag om handlingsplan rovdyr vart tatt opp i representantskapsmøtet i oktober. Me harjobba noko med det, og skal få det til. Me har søkt om midlar til eit slikt arbeid, og reknar med å få det avgjort i næraste framtid. Mange fylkeslag, lokallag og enkeltpersonar har gjort, og gjer, ein kjempeinnsats. På sentralt hald erog rovdyr på dagsorden kvar dag, men det har vore vanskeleg å få sentrale politikarar til verkeleg å engasjera seg. 

På eit representantskapsmøte for halvannan år sidan var eg litt knallhard på at nok var nok, no måtte me begynna å forvalta rovviltet sjølv. Det førte til storm og store overskrifter, og det var meininga. Me fekk koma til orde i både TVog radio, og 80 aviser skreiv og kommenterte. Me fekk anledning til å forklara folk flest våre problem. Sjølvsagt rasamiljøsida, men det som vart det vanskelegaste for meg, var steinhard kritikk frå eigne rekker. Me må vera snille, seriøse og truverdige. Skal me vera det heilt til den siste sauebonden er utrydda? Me går mot valgkamptider nå, alleme som er her må stå på for å få rovviltdebatten inn i valkampen.

Eg må seia litt om økologisk landbruk. NSG har på alle plan støtta prosjektet Øko-Sau, med temadiskusjonar påmedlemsmøte, besøk og rådgjeving ved forsøksringane rundt om på gardane. Me står fast på å prøva og nå 15 % økologisk lammekjøtt, men me slit. På vårt eige  bruk måtte me ha nydyrka 100 mål for å oppretthalda noverande
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produksjon, som gjer arbeid til to og lønn til ein. Men eg trur at i eit rikt land som Noreg vil me kunna ta ut ein

 betydeleg meirpris for økologisk lammekjøtt, sjølv om eg meinar at 80 % av våre lam er økologiske. 

Problemet med økologisk landbruk er, som FN nettopp uttalte, at det er umogeleg å metta verdas befolkning med

økologisk produksjon. Me må ha 40 % meir areal for å halda dagens produksjon. Ei omfattande nydyrking må til.

Berekraftig utvikling vert svekka når regnskog og våtmarker osv. må gje tapt for plogen. Eg har ei kjensle av at ingen

her i landet verkeleg har sett på konsekvensane og sett foten ned for å få ein brei diskusjon.

Korleis er det med organisasjonskulturen i NSG? Me består av medlemer, lokallag, fylkeslag og landslag. Det er  viktig

at me alle kjenner rolla vår i organisasjonen. Alle dei tre lagsstrukturane har ofte oppnemnt råd og utval til nettopp å

gje råd til styra. Mange råd har også eigne budsjett, gjer vedtak og gjennomfører dei. Det er viktig at styra både på

landsplan, fylke og lokalt nivå brukar sine rådgjevande organ. Det er heilt feil, når ei stor, tung sak kjem opp og

 elegant hoppar bukk over eigne organ, der kunnskapen om saka verkeleg er. Endå meir gale blir det når lokal- eller

fylkeslag går med saker heilt utanom organisasjonen NSG. Når me frå NSG møter avtalepartane og departementet

om krava våre til jordbruksforhandlingane og krev meir på til dømes utmarkstillegg, får me ei mengd med rare

 spørsmål. Meiner de verkeleg dette osv? Då har nemleg eit fylkeslag vore og fremja krav om 1000 kr i tillegg på dei

 første 30 sauene. Då slit me, og slik kan ikkje ein oppegåande organisasjon fungere. Dette må me ta inn over oss alle,

me vil vera ein organisasjon for framtida, då krev det samhald.

På dei to åra som har gått sidan landsmøtet på Sola, har me klart å få til eit betydeleg økonomisk løft. Me er nå mest

på høgde med resten av landbruket. Ein kan seie at det også er dårleg, men me er i alle fall med. Det er lov til å seia

at «det går likar no», sjølv om me framleis har langt igjen til andre grupper. Våre krav til årets forhandlingar er

 nokre få punkter. Investeringsmidlar, midlar til avløysing/velferd, utmarkebeitetilskott opp til kr 200,- pr. dyr, midlar

til nyetablering på geit, endra vektgrense slaktekje, grunntilskott geitemjølk kr 0,40, «Friskere geiter» og «Friske

 føtter». 

Me har nyleg hatt møte med faglaga. Det blei diskusjon om to av krava; avløysartilskottet og nyetableringar på geit.

Nyetablering vil vera aktuelt ved omlegging av drifta i rovdyrområder og i dei produsentmiljøa me har i dag. TINE

må også svara for mjølkebehovet framover.

Me tok også opp det treige utbetalingssystemet for alle tilskott. Det er lite harmoni i festtalane om nye brukarar og

tida det tek før dei får utbetalt tilskott. 

Me har ein marknad i underbalanse for både lammekjøtt  og geitemjølk. Geitemjølka vil bli verande i målpris -

systemet, medan kjøtt kan hende vil bli flytta over i ei ny ordning, den såkalla volummodellen. De har sikkert lese

mykje om AMS- og WTO-ordningane. Det er ikkje teke noko avgjerd i om alle kjøttslag og egg skal inn i volum -

modellen,  eller om noko blir att i målprissystemet for å styrka forhandlingsinstituttet. Det nye systemet krev mykje av

Nortura som hovudaktør, ei sterk oppslutnad frå oss bønder om samvirket blir viktigare og viktigare. I eit nytt system

er det viktig å vera i marknadsbalanse. Prognosane for dette året viser eit underskott på 1500 tonn. Det er 75 000

lam. Med 1,4 lam pr. søye, treng me 53771 vinterfôra sauer for å dekke underskottet. Dette tilsvarar 3,5 sau i auke pr.

besetning i dag. Med den investeringslysten og satsinga ein ser no, vil me kanskje altfor fort nå marknadsbalanse.

Eg er veldig stolt av kva som er utretta og jobba med i råda våre; gjetarhund, avl og utmark har lagt ned ein

 kjempejobb for kvar og ein av oss. 

   Våre tilsette står på seint og tidleg - ein innsats det står respekt av. Ei stor takk til Lars Erik og hans team. Dei vil

bli endå betre når me nå får samla alle på eit golv ute på Ås.

I’m working on a dream, syng Bruce Springsteen. Eg har og ein draum. Eg drøymer om eit småfehald fritt for rovdyr,

men med gode vilkår for dyr og bonde.

Ove Ommundsen
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LYTTER TIL LANDSMØTEUTSENDINGENE: Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og

matdepartementet var innleder under Landsmøtet. Her lytter han til utsendingenes spørsmål og

kommentarer etter innlegget. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

Småfeets posisjon i landskapet
Statssekretær Ola T. Heggem, Landbruks- og matdepartementet, innledet fagtema -
sekvensen med et foredrag under tittelen «Småfeets posisjon i landskapet». Her pekte
han på landbruket som selve bærebjelken i distriktspolitikken, og hvordan regjeringen
tenker rundt dette i framtiden. Statssekretæren favnet ellers tematisk nokså bredt, og
var innom både matsikkerhet, jordvern og sauens og geitas plass i klimadebatten. Han
redegjorde for inntektsutviklingen i småfenæringen, der jordbruksavtalene legger til
rette for en inntektsvekst over 3 år på 60.000 kroner pr. årsverk, og presenterte tanker
rundt markedsordningene for kjøtt og egg.
Geitmelkproduksjon, kvoter og kvoteleie var et annet tema, og underskuddet på
norskprodusert sau- og lammekjøtt, samt satsingen på økologisk sau, ble også berørt.
Dyrevelferd står i fokus i disse tider, ikke minst på grunn av den nye Dyrevelferds -
loven. Heggem opplyste om at den omstridte formuleringen om rovvilt er fjernet i
den endelige lovteksten. Statssekretæren redegjorde også for myndighetenes
 håndtering av rovviltpolitikken.



Landsmøtesakene
De tradisjonelle sakene; årsmelding, regnskap, kontingent og budsjett ble gjennomgått på
en rask og grei måte. Det ble vedtatt at kontingenten ikke skal økes i 2010.  Styret i NSG
planlegger å revidere lagets strategier i forbindelse med revisjon og  samordning av hand-
lingsplaner innen rovvilt, geit og kommunikasjon. Det ble derfor ikke gjort store endring-
er i «Strategiplan 2009-2011» og «Strategi- og handlingsplan for geit 2009-2011».

Engasjement rundt viktige saker
Rovviltforvaltning, «Friskere geiter» og «Friske føtter» er eksempel på viktige temaer
som ble tatt opp av flere i tilknytning til lederens tale og etter Heggems innledning
«Småfeets posisjon i landskapet». Det ble også hevdet at disse temaene burde vært satt
opp som egne saker på landsmøtet.

Mange landsmøteutsendinger er opptatt av rovviltproblemene som stadig flere 
sliter med, og frustrasjonen over hvordan forvaltningen fungerer er stor. Flere 
trakk også fram problemer knyttet til sykdomssanering, og ba NSG om å være 
mer åpen for innspill. Når det gjelder «Friskere geiter» ble det sagt at  prosjektet 
må evalueres skikkelig, og det må brukes mer tid på gjennomføring av prosjektet.

Lovrevisjon
Styrets forslag til revisjon av lagslovene skapte en del debatt, særlig forslaget om at
styremedlemmene skal være en del av representantskapet med stemmerett.
 Representantskapet hadde vedtatt å legge dette forslaget fram for landsmøtet.
 Imidlertid hadde flere fylkesledere drøftet saken før landsmøtebehandlingen, og det
endte med at forslaget ble nedstemt.

Setningen «Utmelding må skje skriftleg, og det må betalast kontingent til og med det
året utmeldinga skjer.» ble strøket, fordi denne regelen ikke overholdes i praksis. Det
ble også vedtatt klarere regler for medlemskontingent for deltakere i samdrifter: «Ved
deltaking i samdrift må deltakarane som vil vere medlem betale kontingent ut i frå
dyretalet i samdrifta delt på deltakaren sin eigardel».

Innkomne saker
Nord-Trøndelag Sau og Geit hadde fremmet tre saker for landsmøtet. Forslaget om å
utarbeide en egen handlingsplan mot rovvilt ble tatt godt i mot, og styret ble bedt om
å starte arbeidet med denne saken umiddelbart, slik at den kan legges fram for
 representantskapet allerede høsten 2009. 

Det andre forslaget fra Nord-Trøndelag omhandlet avlsarbeidet, og hadde skapte stor
debatt i organisasjonen og i media i forkant av landsmøtet. Saken gikk på vektlegging
av lammetall i O-indeksen. Landsmøtet ga styret fullmakt til å avgjøre vektleggingen
av delindeksene etter anbefaling av Avlsrådet for sau. Et forslag om å legge vekt på
 dyrevelferd i avlsarbeidet fikk også flertall i møtet. 
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Det tredje forslaget gikk ut på at NSG skal jobbe for innføring av et nytt gjerde -
tilskudd. De aller fleste ønsker seg bedre ordninger når det gjelder gjerdehold, og det
er viktig å belyse at gjerdeloven ikke fungerer. Men i debatten ble det også trukket
fram at et nytt tilskudd kan gå utover andre tilskuddsordninger. Forslaget ble derfor
ikke vedtatt.

Fornyet tillit
Både Ove Ommundsen fra Rogaland og Magnhild Nymo fra Troms ble gjenvalgt som
henholdsvis leder og nestleder i styret. To medlemmer gikk ut av styret i NSG under
landsmøtet, og to ny representanter ble valgt inn. Øyvind Gurandsrud fra Buskerud
og  Ingrid Arneng fra Oppland ble takket for innsatsen gjennom flere år, mens Ove
 Holmås fra Hordaland og Tone Edland fra Telemark ble valgt inn som nye
 styremedlemmer.

Vivi Lindholm ble takket for innsatsen som ordfører i NSG gjennom de siste 8 årene.
Tidligere varaordfører Aslak Snarteland fra Telemark overtok ordførerklubba, og
 nyvalgt varaordfører er Svein Skjølsvold fra Møre og Romsdal.

Uttalelser fra landsmøtet
En redaksjonskomité, oppnevnt av representantskapet, la fram forslag til uttalelser fra
Landsmøtet. De to første ble vedtatt sendt ut som pressemeldinger, mens en tredje
 uttalelse om markedsordningene for kjøtt, «Alt over på volummodellen», ble vedtatt
sendt til avtalepartene. 

1) Krever omorganisering av rovviltforvaltningen
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit krever en omorganisering av norsk rovviltforvaltning, og
at både utforming og praktisering av forskrifter innen dette området blir underlagt bedre
politisk kontroll.
Stortinget har vedtatt en todelt målsetting når det gjelder rovviltforvaltning, med plass til
både rovvilt og husdyrhold, og etablering av definerte soner der rovviltetableringen skal
finne sted. Småfenæringen opplever imidlertid at stortingsvedtaket overstyres av forvalt-
ningen, for eksempel ved at direktoratet ikke er villig til å ta ut rovvilt som etablerer seg
utenfor de definerte sonene.

2) Krever egen krisepakke for landbruket
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit krever at regjeringen oppretter en tiltakspakke for
 landbruket på minst 400 millioner kroner. 
Pengene tenkes brukt til investeringer i de ulike næringer, og vil kunne generere en total
satsing på rundt 3 milliarder kroner. NSG mener at en slik tiltakspakke vil være av
 avgjørende betydning for arbeidsplassene i grisgrendte strøk i årene framover, og at den
vil gi en langt større sysselsettingsmessig gevinst enn tilsvarende krisepakker som tidligere
er bevilget til andre næringer.
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NSGs STYRE 2009-2011: Nyvalgt ordfører Aslak Snarteland (foran til venstre), styremedlem

 Erling Offerdal og leder Ove Ommundsen. Bak fra venstre står styremedlem Olav Edvin Heggvold,

nestleder Magnhild Nymo og styremedlem Tone Edland, med styremedlem Kristin Bakke Lajord

foran seg. Nyvalgt styremedlem Ove Holmås innfelt.  (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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3) Alt over i volummodellen
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit går inn for at både storfe-, gris- og småfekjøtt, samt egg,
tas ut av målprissystemet og over i volummodellen under årets jordbruksforhandlinger. 
Dette vil etter NSGs mening være den tryggeste modellen for framtidige inntekter for
 produsentene, under forutsetning av god oppslutning om landbrukssamvirket. 
Småfeorganisasjonen anser det som viktig å få en slik ny ordning på plass under  sittende
regjering, fordi man frykter dårligere markedsordninger under et eventuelt annet politisk
styre.

Tankevekkende avslutning
Sauebonde og tillitsvalgt i Norges Bondelag, Karstein Bergset fra Rendalen, fortalte
om det som hendte ham og sauene hans, da han mistet kontroll over livet sitt. Han
fortalte også om kameratene som hjalp ham på rett kjøl, og om hvordan erfaringene
kan  påvirke måten Mattilsynet håndterer slike saker. Historien har engasjert mange,
og har blant annet medført at noen i samme situasjon har tatt kontakt og fått hjelp til
å komme ut av tilsvarende problemer.

Festmiddag med mange utmerkelser
Et hundretalls festkledde landsmøteutsendinger, gjester, tillitsvalgte og ansatte deltok
under årets landsmøtemiddag på Rica Hell Hotel, Stjørdal. På menyen stod chevre -
salat, lammerygg og créme brûlée. I tillegg til underholdning og trivelig samvær, stod
også utdeling av utmerkelser på programmet.

Lykleprisen og Gromsauen er opprettet av NSG i 2007, og skal være utmerkelser til
personer innenfor geite- og saueholdet, som har gjort en ekstra innsats for næringa og
på positiv måte bidratt til å fremme småfeets sak. Prisene deles ut på NSGs landsmøte
hvert annet år.

Lykleprisen 2009 til Ola Søgnesand
Ola Søgnesand fra Sogn og Fjordane ble tildelt årets Lyklepris, overrakt av stats -
sekretær Ola T. Heggem i LMD. I begrunnelsen dette året, het det blant annet at årets
vinner av Lykleprisen er en sann ambassadør for geiteholdet i Norge – i mange år
gjennom egen drift, og i det senere som en sentral person i veiledning og rådgivning
til andre brukere. Hans engasjement favner vidt fra avlsarbeid, driftsteknikk og
 prosjekt «Friskere geiter» til det planlagte Norsk Geitesenter SA. 

Gromsauen 2009 til Bjørn Høyland
Leder i avlsrådet for sau, Bjørn Høyland, Rogaland, ble tildelt Gromsauen for sin
 årelange og iherdige innsats for saueholdet i Norge. Prisen ble overrakt av stats -
sekretær Ola T. Heggem i LMD. I sin begrunnelse har juryen blant annet lagt vekt på
at årets Gromsau-vinner på en optimistisk og lun, men likevel sikker og krystallklar
måte, har styrt Avlsrådet for sau de senere årene, samt hatt en sterk hånd med i
seminvirksom heten. 



Da fotråte var et faktum i Norge var det i
grunnen heller ingen tvil om hvem som
skulle ta grep og sette i gang tiltak. Det
 allsidige engasjementet og den smittende
tiltroen til at ikke noe er umulig, gjør at
han nyter en unik respekt i alle leire, het det
i juryens begrunnelse.

Avlsstatuettene til Rogaland og Buskerud
Wendy og Ivar G. Slettemoen fra Buskerud
fikk avlsstatuetten for væren 200529119
Kjempegod (NKS). Kjempegod oppnådde
høsten 2008 en O-indeks på 150, og er
gransket i ring 61 Hol.

Avlsstatuetten for beste bukk gikk til Tordis
og Sigbjørn Efteland  fra Rogaland for
 bukken 2005301 Brake. Med en avlsindeks
på 134, lå han likt med bukken 2005305
Paul, men Brake ble vinneren på grunn av
flest døtre. Bukken er gransket i bukkering
111 Dalane.
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LYKLEPRISEN: Statssekretær Ola T. Heggem overrakte Lykleprisen 2009 til Ola Søgnesand. 

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

GROMSAUEN: Gromsauen 2009 gikk til

Bjørn Høyland. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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Årets superverver 
Jon Egil Østerhus fra Erfjord i Rogaland
mottok vervepremie (kamera) og diplom
som den desidert beste medlemsververen
i NSG i 2008. I alt 25 nye medlemmer ble
ført opp på lista i Suldal Sau og Geit i
 løpet av fjoråret, takket være iherdig
 innsats fra den 34 år gamle Rogalands-
bonden. 

2. Representantskapsmøter
Det ble gjennomført to representant-
skapsmøter i 2009.

Representantskapsmøte 24. mars 2009
Møtet ble avholdt på Rica Hell Hotel på
Stjørdal i Nord-Trøndelag i forkant av
 Landsmøtet 2009, og var i det store og
hele viet forberedelser og saksbehandling
til Landsmøtet.

BESTE VÆR: Wendy og Ivar G. Slettemoen 

fra  Buskerud fikk avlsstatuetten for væren

200529119 Kjempegod. 

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

SUPERVERVER: Årets superverver, Jon Egil

Østerhus fra Erfjord i Rogaland fikk overrakt

diplom og blomster fra generalsekretær Lars

Erik Wallin. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

BESTE BUKK: Tordis og Sigbjørn Efteland,

 Rogaland fikk overrakt avlsstatuetten for

 bukken 2005301 Brake. 

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)



Det ble arbeidet med og oppnevnt en redaksjonskomite for landsmøtets uttalelser,
 laget framlegg til medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i valgkomiteen og
fastsatt godtgjøring til styret og ordfører. Sven Haughom, Vest-Agder ble valgt til
 leder, Pål Kjorstad, Oppland, til medlem og Inger Johanne Tafjord, Møre og Romsdal
ble valgt til varamedlem i kontrollutvalget.

Lars Erik Wallin orienterte om salget av NSGs eiendom i Parkveien 71 i Oslo, og
 redegjorde for ulike alternativer til nye kontorløsninger på Ås, etter at styret hadde
vedtatt dette som nytt kontorsted i sitt møte 11. februar. I ordvekslingen som fulgte,
ble prosessen og planene kommentert. Det ble pekt på det uheldige ved at saken blir
presentert på så kort varsel, det ble etterlyst grundigere vurdering rundt problem -
stillingen kjøp/leie, og det ble også stilt spørsmål ved om Ås var den riktige
 lokaliseringen. 
Til slutt vedtok Representantskapet i NSG, mot tre stemmer, å gi styret fullmakt til å
kjøpe nye kontorlokaler i Ås, innenfor en kostnadsramme på 8-12 millioner kroner.

Representantskapsmøte 21.-22. oktober 2009
Høstens representantskapsmøte var lagt til Quality Airport Hotel, Gardermoen i Oslo.
Hovedsaker på møtet var organisasjonsarbeidet/sekretærfunksjonen i fylkeslagene,
 arbeidet med strategier og handlingsplaner i NSG, videreutvikling av NSGs websider
og Handlingsplan rovvilt. Handlingsplanene mot rovvilt ble vedtatt med små
 justeringer i ordlyden, og bestemt utsendt i organisasjonen for bruk i det praktiske
 arbeidet mot rovviltskader.

Framtida for småfehaldet var temaet som lederne i faglaga, Nils T. Bjørke (NB) og Ole
Anton Teigen (NBS), var invitert til å komme med tanker om. Begge innlederne  syntes at
det som står om landbruk i Soria Moria II-erklæringen gir grunnlag for  optimisme for
småfeholdet. Sauenæringa er blitt prioritert framfor andre husdyrslag under de siste
jordbruksforhandlingene, og økonomien er bedre nå enn for 4-5 år  siden. 

Andre saker på møtet var forberedelse til jordbruksforhandlingene 2010 og markeds-
situasjonen for lammekjøtt, samt orientering om fotråte, arbeidet med smittevern-
plan, NSGs beiterettsfond og organisering av rovviltfelling i Finnmark. 

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2009 har holdt seg ganske stabilt i de fleste fylkeslaga. Det kan se ut til
at kurven for nedlegging av bruk har flatet noe ut, og at dyrevelferdskursene har gitt
oss mange nye medlemmer.
I 2009 hadde NSG 11.679 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 387  lokallag. I tillegg
kommer 432 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 12.111  medlemmer/ 
abonnenter. Tilsvarende tall for 2008 var 12.207, slik at nedgangen har vært på 0,8 %
(tilsvarende tall for 2006, 2007, og 2008 er 4,4, 6,7 og 2,1).
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Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2009 var slik:

Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- Støtte- Æres-
f.o.m. 51 dyr t.o.m. 50 dyr medlem medlem medlem*

Lokallag kr 95 kr 95 kr 125 kr 125
Fylkeslag ” 200 ” 200 ” 80 ” 80
Landslag ” 805 ” 405 ” 95 kr 95 kr 300

Sum kr 1 100 kr 700 kr 300 kr 300 kr 300

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.

4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 9 møter i 2009. Tre av disse var telefonmøter, to møter ble avholdt
i forbindelse med representantskapsmøtene (Rica Hell Hotel, Stjørdal og Quality
 Airport Hotel, Gardermoen, Oslo) og ett ble holdt i forbindelse med Geitedagene på
Beitostølen.

I 2008 ble det til sammen behandlet 129 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2009 - økonomien i næringa 
Det ble også i 2009 lagt ned mye arbeid fra styrets side i forbindelse med jordbruks-
forhandlingene. 11. mars var NSG ved Ove Ommundsen, Magnhild Nymo og Lars
Erik Wallin i møte med NB og NBS og la fram NSGs innspill til årets jordbruksfor-
handlinger. Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og matdepartementet
2. april. Det ble spesielt tatt opp spørsmål omkring videre finansiering av Prosjekt
friske føtter, avløserordninger, sein utbetaling av tilskudd til nye brukere, Friskere
 geiter, utmarksbeitetilskudd og investeringsmidler til nyetablering geit. 

Konklusjonen etter jordbruksoppgjøret i 2009 er at oppgjøret var dårligere enn vi
hadde håpet, men at det var et bra oppgjør for geit og at det ble relativt mye budsjett-
midler. Det er vanskelig å få gjennomslag for heving av utmarksbeitetilskuddet.
 Departementet ønsket i utgangspunktet å avsette 5 millioner kr til Friske føtter, men
resultatet ble 2 millioner kr i henhold til forslaget fra NB og NBS.

Kjøp av nye kontorlokaler
Styret brukte mye tid i 2009 på prosessen rundt nye kontorlokaler etter salget av
 Parkveien 71 i 2008. I mai 2009 ble kontrakten skrevet under på kjøp av en seksjon 
(3. etg.) i Moerveien 2A på Ås. Prisen, inklusive dokumentavgifter og oppussing, 
kom på i alt 10,5 millioner kroner. Innflyttingen i de nye kontorlokalene skjedde 
12. oktober 2009.
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Fotråte
Friske føtter, - prosjektet for bekjempelse av smittsom fotråte, ble videreført også i
2009. NSGs styreleder Ove Omundsen er styreleder i fotråteprosjektet, og selv om
gjennomføringen i praksis har vært håndtert av prosjektleder Synnøve Vatn og
 prosjektgruppa, har NSGs styre fulgt saken tett.
Mandatet om å bekjempe sykdommen fotråte står fast, og Mattilsynet vil fortsette å
båndlegge besetninger med sykdom, og pålegge restriksjoner i forhold til drifta. Det
som har endret seg underveis i prosjektperioden, er definisjonen på hva som er
 sykdom. Mens man i fjor lette etter bakterien hos dyr med både milde og alvorlige
symptomer, og båndla alle besetninger der den ble påvist, legges nå kliniske sympto-
mer til grunn for slik båndlegging. Det er også kun blant disse sanering er aktuelt.
Prosjektet har besluttet å konsentrere innsatsen om å bekjempe de bakterie variantene
som gir alvorlig klauvsykdom hos sauene, under normale driftsforhold. Det vil si en
sanering i besetninger med sykdomstegn over et definert nivå, og som omfatter smit-
tebeskyttelse, smittereduserende tiltak, kontroll av alle klauver og  utslakting av enkelt-
dyr som kan forbli smittebærere.

Det finnes foreløpig ingen oppdatert offisiell statistikk rundt utbredelsen og behandling-
en av fotråtetilfellene i Norge, men prosjektgruppas egne tall sier noe om den omfatt ende
aktiviteten som har foregått i regi av de to prosjektene «Snu sauen» og «Friske føtter». 
I løpet av prosjektperioden fra september 2008 til november 2009 ble det 
• kontrollert ca 4300 besetninger og snudd og klauvsjekket mer enn 300.000 sauer. 
• For dette arbeidet ble det utdannet 60 klauvinspektører og kjøpt inn rundt 70

«snuere».
• I alt fant man fotråtebakterier i 450 besetninger, som da ble båndlagte. 
• Alvorlige symptomer på smittsom fotråte ble funnet i mellom 50 og 60

 besetninger.
• Det var inntil november 2009 gjennomført sanering i 43 besetninger, hvorav 10

med alvorlige sykdomssymptomer. Av de 10 sanerte besetningene som hadde
 alvorlige symptomer på fotråte, fikk 2 tilbakefall etter at saneringen var gjennom-
ført, - det vil si at det da fortsatt fantes dyr med kliniske symptomer i klauvene.  

• I tillegg ble det på senhøsten 2009 registrert ca 10 nye tilfeller av alvorlig fotråte i
besetninger som ikke tidligere hadde hatt sykdomstegn, eller fått påvist bakterien.

• Av de opprinnelig 450 båndlagte besetningene, var ca halvparten opphevet høsten
2009, som følge av nye kriterier for båndlegging.

• Det foregår fortsatt snuing og klinisk kontroll av besetninger rundt om i landet, og
man regnet ved årsskiftet med at man satt igjen med mindre enn 50 besetninger
med alvorlig fotråte som ennå ikke var sanert. Det er et mål å få alle disse med på
sanering i løpet av 2010.

Blåtunge
I forbindelse med funn av blåtungevirus hos storfe på sørlandet høsten 2008, ble det i
regi av Animalia og Mattilsynet etablert beredskap mot mulige sykdomsutbrudd hos



FRISKE GEITER: De 8 geitebesetningene i driftssamarbeidet Leiråmo Fellesseter i Beiardalen i

Nordland har sanert, og eierne er svært fornøyd med resultatet. De mener dyra både ser bedre ut og

melker dobbelt så mye som tidligere, når de er på produksjonstoppen. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

norske klauvdyr våren 2009, der også NSG var involvert. Sykdommen spres med
 sviknott, og blant annet var det diskusjoner innad i organisasjonen om hvorvidt
 næringen burde gå for vaksinering eller ikke.
Av smittevernmessige årsaker ble det opprettet vernesoner rundt funnstedene, som i
utgangspunktet kunne skapt store problemer i forbindelse med heiaføring av sau på
sommerbeite. NSGs deltakelse medførte imidlertid en sonegrense som tok hensyn til
beitebildet, slik at dyra kunne slippes som normalt. Heldigvis oppstod ingen utbrudd
av blåtunge i Norge i sesongen 2009.

Friskere geiter
Styret i NSG har fulgt arbeidet i Prosjekt friskere geiter gjennom hele året, og sa seg i
styremøtet i desember 2009, fornøyd med resultatene som er oppnådd. 
«Prosjektet har gitt et svært viktig bidrag til bedre dyrevelferd og ei mer framtidsretta
 næring. Målet må nå være at hele den norske geitepopulasjonen, både melkegeiter,
 ammegeiter og «hobbygeiter», skal saneres for de tre sykdommene paratuberkulose, CAE
og byllesyke. 
NSG vil arbeide for at det fortsatt bevilges midler over jordbruksoppgjøret slik at alle
 geitebesetningene som ikke allerede har sanert, kan få økonomisk støtte og oppfølging på
samme nivå som de besetningene som allerede har sanert. Besetninger som ønsker
 saneringsbistand gjennom «Friskere geiter» bør melde seg på innen utgangen av 2011, og
2013 bør være siste år med utbetaling av rekrutteringsbidrag. 

24



For å beskytte besetningene som har sanert mot reinfeksjon, må LMD/Mattilsynet
gjennomføre en streng håndtering overfor besetninger som har restriksjoner pga
 paratuberkulose og/eller vaksinerer mot paratuberkulose, og dessuten oppgradere CAE fra
C- til B-sjukdom. 
Styret i NSG mener at byllesjuke på småfe skal beholdes som C-sjukdom inntil
 konsekvensene for sauenæringa av en oppgradering til B-sjukdom er utredet.»

Handlingsplan Rovvilt
Den negative utviklingen i forvaltningen av rovvilt og beitenæring over store deler 
av landet, har forsterket behovet for en egen handlingsplan for å møte rovviltut -
fordringene. Styret i NSG ga derfor i juni klarsignal til at et slikt arbeidet kunne
 iverksettes. Hensikten var å komme med konstruktive forslag til tiltak som vil bidra til
et lavere konfliktnivå og gjøre det mulig med både beiting i utmark og rovviltartenes
overlevelse. En oppnevnt prosjektgruppe har i løpet av høsten utarbeidet en
 handlingsplan, bygd opp omkring et hovedmål og sju delmål. Planen ble styre -
behandlet og deretter lagt fram for Representantskapet i oktober 2009, der den ble
vedtatt med tre mindre endringer i ordlyd og besluttet sendt ut i organisasjonen til
bruk i det praktiske arbeidet mot rovviltskader. 

Styremøte 10.02.09
01/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/09 Godkjenning av protokoll fra møte 12. desember 

2008
03/09 Representantskapsmøtet 24. mars 2009
04/09 Landsmøtet 25. – 26. mars 2009
05/09 Årsmelding/Styrets melding 2008
06/09 Regnskap pr 31. desember 2008
07/09 Utkast til budsjett 2009 
08/09 Kontingent 2010
09/09 NSGs strategier
10/09 Revisjon av NSGs lover
11/09 Statuetter/utmerkelser/diplomer
12/09 Innkomne saker til landsmøtet
13/09 Brev fra Rogaland Sau og Geit om frist for avvikling 

av landsmøte
14/09 Jordbruksforhandlingene 2009
15/09 Ny kontorløsning for NSG
16/09 Midt-Norsk kompetansesenter for sau
17/09 Eit folkekrav om innhegning av rovdyr
18/09 Omorganisering av geitavlen
19/09 Terminliste/arbeidsplan 2009
20/09 Friske føtter
21/09 Søknad om støtte til Gaza
22/09 Høring – Forslag til endring i forskrifter som 

gjennomfører forordninger i hygienepakken
23/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Fylkesårsmøter
2. Orientering om BSF
3. Medlemsstatus/verving

4. Møte med næringskomiteen på stortinget
5. Nytt datasystem for merkeregisteret, MATS
6. Klipping av avlivet sau 
7. Kompetansesenter for geit i Troms
8. Geitedager 2009
9. Organisasjonskursene
10. Telespor
11. Sekretærfunksjonen i fylkeslagene

24/09 Referatsaker
25/09 Eventuelt

Telefonmøte 23.02.09
25/09 Nye markedsordninger for kjøtt og egg
26/09 Orienterings-/drøftingssaker

1. Friske føtter
2. Blåtunge
3. Landsmøtet 2009
4. Rovvilt

Styremøte 23.-24.03.09
27/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
28/09 Godkjenning av protokoll fra møte 10. – 11. februar 

2009 og telefonmøte 23. februar 2009
29/09 Representantskapsmøtet 24. mars 2009
30/09 Landsmøtet 25. – 26. mars 2009
31/09 Årsmeldingen 2008
32/09 Budsjett 2009
33/09 NSGs strategier
34/09 Jordbruksforhandlingene 2009
35/09 Ny kontorløsning for NSG

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2009:
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36/09 Regler for kåring av bukker og dømming av 
melkegeit

37/09 Kompetansekurs i saueholdet - konkurranse
38/09 Terminliste/arbeidsplan 2009
39/09 Blåtunge
40/09 Nyoppnevning RNU 2009-2011
41/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Friske føtter
2. Klippesaker
3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
4. Gjeterhundsaker
5. Nytt fra Fagrådet for geit
6. Medlemsbegrepet i landbrukssamvirket
7. Geitedager 2009
8. Midt-Norsk kompetansesenter for sau
9. Beitegruppe oppnevnt av LMD

42/09 Referatsaker
43/09 Nye tilskuddsatser for ull
44/09 Høringssak blåtunge
45/09 Eventuelt

Telefonstyremøte 19.05.09 
45/09 Ny kontorløsning for NSG
46/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Friske føtter
2. Jordbruksavtalen 2009

Styremøte 4.06.09
47/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
48/09 Godkjenning av protokoll fra telefonstyremøte 

23. februar 2009, styremøte 23. mars 2009 og 
telefonstyremøte 19. mai 2009

49/09 Konstituering av det nye styret, arbeidsmetoder, 
arbeidsfordeling og signering av styrepapirer

50/09 Terminliste/arbeidsplan 2009/2010 
51/09 Representantskapsmøte 21. og 22. oktober 2009 og 

representantskapsmøte mars 2010 og landsmøte 
mars 2011

52/09 Nyoppnevning av rådgivende organ i NSG 
2009-2011

53/09 Handlingsplan mot rovvilt
54/09 Handlingsplan mot beitetap 
55/09 Fond som skal sikre beiteretten i utmarka 
56/09 Friskere geiter
57/09 Høring – Forslag om å utsette iverksettelsen av  

utdanningskrav ved hold av storfe, hest og småfe
58/09 Ny kontorløsning for NSG
59/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Friske føtter
2. Klippesaker
3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
4. Regnskapsoversikt/budsjettet
5. NSG og momsproblematikk
6. Jordbruksavtalen 2009
7. Geitedager 2009
8. Midt-Norsk kompetansesenter for sau
9. Organisasjonsnytt
10. Etter landsmøtet m.m.
11. Kjøttfagdagen 2009
12. BSF: Tilskudd til særlige målgrupper

13. Nasjonalt beiteprosjekt 
14. Vegalam
15. Ta grep – Et mentor- og fagprogram for kvinner

i landbrukssamvirkets organisasjoner
16. Diverse

60/09 Referatsaker
61/09 Oppnevning av representanter til NSG Semin AS og 

eksterne utvalg
62/09 Støtte til utredningsprosjekt om økonomien på store

sauebruk

Telefonstyremøte 13.07.09
63/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
64/09 Kåringene på sau 2009
65/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Rovviltsituasjonen
2. Midt Norsk Kompetansesenter for sau
3. De nye lokalene i Moerveien 2 på ÅS

66/09 Søknad fra Stord, Hordaland om endring av  
restriksjonssone for blåtunge

Styremøte 23.08.09
66/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
67/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. juni 2009

og telefonstyremøte 13. juli 2009
68/09 Terminliste/arbeidsplan 2009/2010
69/09 Regnskap 1. halvår 2009
70/09 Representantskapsmøte 21. og 22. oktober 2009 og 

representantskapsmøte mars 2010
71/09 Jordbruksforhandlingene 2010
72/09 Flytting til nye kontorlokaler på Ås
73/09 NSGs økonomi
74/09 Fond som skal sikre beiteretten i utmarka
75/09 Høring om endring av TSE-regelverket – 

«TSE-høring 1-2009»
76/09 Kunnskapsløft i småfenæringa
77/09 Egen avlsstatuett for spæl og sjeviot
78/09 Ulikhet i utbetalingspriser på lam
79/09 Rovviltrelatert utmarksbeiteproblematikk
80/09 Gave til NORGES VELS 200-årsjubileum
81/09 Spm. om sponsing til deltakelse i gjeterhund-

konkurranser
82/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Friske føtter
2. Blåtunge
3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
4. Personalsituasjonen
5. Handlingsplan mot rovvilt
6. Skal Norge gro igjen? Konsept for  

dokumentarserie på NRK
7. Stordrift på sau – tilbud fra LU
8. Klippesaker
9. Arbeidet med revisjon av strategier og 

handlingsplaner innen informasjon/
kommunikasjon i NSG

83/09 Referatsaker
84/09 Videreutvikling av websidene til NSG
85/09 Søknad om dispensasjon for ringvise kåringssjå i 

Telemark
86/09 Sammensetningen av Fagrådet for geit
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87/09 Oppnevning av representanter til arbeidsgruppe 
Helsepyramide på geit

Styremøte 21.-22.10.09
88/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
89/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

23. august 2009
90/09 Terminliste/arbeidsplan 2009/2010
91/09 Representantskapsmøte 21. og 22. oktober 2009 og 

representantskapsmøte mars 2010
92/09 Budsjett 2010
93/09 Jordbruksforhandlingene 2010
94/09 Kommunikasjonsstrategisk tenking i Norsk Sau og 

Geit 2010-2014
95/09 Handlingsplan Rovvilt 
96/09 Handlingsplan for smittehygiene i småfeholdet 
97/09 Markedssituasjonen på sau og lam 
98/09 Regler for avlsbesetninger og bukkeringer 
99/09 Representant til styringsgruppe for kompetanse-

senter for geit på Senja videregående skole 
100/09 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene 
101/09 Søknad om støtte til bok og kursopplegg «Halthet 

hos sau»
102/09 Munnskurv, hva kan gjøres for å forebygge/behandle

sjukdomsutbrudd?
103/09 Skjøtsel av lynghei
104/09 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Friske føtter
2. Blåtunge
3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving 
4. Kunnskapsløft i småfenæringa
5. De nye kontorlokalene i Moerveien 2 på Ås
6. Salget av Parkveien 71 i Oslo
7. Samarbeidsavtale mellom NSG og DEKAR as 

(eiendomsjuss)
8. Ull- og klippesaker
9. Gjennomgang og prioritering av NLs arbeids-

oppgaver
105/09 Referatsaker
106/09 Skatter og avgifter ved eventuell overføring av 

virksomhet fra NSG Semin AS til Norsk Sau og Geit 
107/09 Eventuelt

Styremøte 11.12.09
107/09 Godkjenning av innkalling og sakliste
108/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

20. oktober 2009
109/09 Terminliste/arbeidsplan 2010
110/09 Representantskapsmøte 17. og 18. mars 2010
111/09 Regnskap 2009 
112/09 Budsjett 2010
113/09 Forvaltning av NSGs kapital
114/09 Jordbruksforhandlingene 2010
115/09 Ny stortingsmelding om landbruk
116/09 Lån til NSG Semin AS
117/09 Regler for væreringer og væreholdslag
118/09 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene  
119/09 Handlingsplan for smittehygiene i småfeholdet 
120/09 Friskere geiter – veien videre 
121/09 Høring – Forslag til endrede regler om biprodukter
122/09 Høring – Forslag til endrede regler om overvåkning 

av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt 
kjøtt

123/09 Høring – Forslag om å redusere perioden som 
husdyrrom må stå tomme etter påvisning av klassisk 
skrapesjuke

124/09 Høring – Forslag til endrede regler om bruk av 
kjøttbeinmjøl som jordforbedringsmiddel

125/09 Høring av endring av forskrift om kontroll med, 
overvåking av bluetongue og restriksjoner på 
forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue

126/09 Orienterings-/drøftingssaker
1. Friske føtter
2. Blåtunge
3. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
4. Kunnskapsløft i småfenæringa
5. Rapport prosjektet på Malangshalvøya
6. Statuttene for beiterettsfondet
7. Ull- og klippesaker
8. Årsmeldingen 2009
9. Telespor
10. Sikringsradioen
11. Saksforberedelse til styremøtene i NSG

127/09 Referatsaker
128/09 Avlsstatuett sau 2009
129/09 Avlsstatuett geit 2009
130/09 Eventuelt

5. Kommunikasjon
Sau og Geit
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er videreført også i 2009, etter omleggingen
som fant sted i 2005. Målet vårt er å produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi
har lykkes med det, er det bare leserne som kan gi svar på. Det hadde derfor vært
 ønskelig med en leserundersøkelse for å se om vi prioriterer riktig stoff, men av
 økonomiske årsaker har vi så langt ikke sett oss i stand til å gjennomføre det.

Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i de enkelte
nummer i 2009 har i tur og orden vært 76, 72, 72, 68, 68 og 68. Samlet gir dette 424
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 sider, som er 8 sider mer enn året før. I utgangspunktet legges det opp til at bladet skal
komme ut med 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonsemengden eller tilfanget
av redaksjonelt stoff tilsier flere sider. En regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet
skal være redaksjonelt stoff. 

Det har vært gårdsreportasjer, artikler om avl, beitebruk, klipping og ullhånd tering.
Videre har vi hatt fagartikler om økologisk produksjon, dyrehelse og dyre velferd,
 gjeterhundstoff osv. Også siste året har det vært mye stoff om dyrehelse. Dette skyldes
både fotråte, blåtunge og diskusjoner rundt sanerings prosjektet Friskere  geiter. Det
har vært naturlig å følge opp disse sakene i bladet, men det kan selvsagt ha ført til at
det har gått ut over annet fagstoff/reportasjer.

Også i 2009 har vi fulgt opp med styrets hjørne og organisasjonsnytt med opp -
summeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår. Etter at hvert
 nummer er sendt ut, er lederen og en av fagartiklene lagt ut på websidene til NSG. 
De siste åra har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markeds -
plassen. Dette var ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser 
som hadde relasjon til saue- eller geiteholdet. Etter to år kan vi si at dette ikke har 
slått an, og at få medlemmer har benyttet seg av tilbudet. Men tilbudet står fortsatt 
ved lag!

Det er i 2009 leid inn mindre ekstern skrivehjelp enn de siste åra. Dette har sammen-
heng med at laget har tilsatt egen kommunikasjonsrådgiver som har bidratt med mye
stoff til Sau og Geit.

Annonsørene våre har som vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. Også 2009 ble et av
de bedre år med hensyn til annonseinntekter. Vi retter stor takk til alle som har med-
virket til et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som er med på informa-
sjon gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og interne og
 eksterne skribenter, hadde det vært vanskelig å presentere et så komplett tidsskrift
som tilfellet er i dag.
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Web
I 2005 inngikk NSG et samarbeid med et mindre datafirma om å utvikle og lage nye
websider for laget vårt. Sidene ble lansert i desember 2005. Dermed var den siste
 brikken kommet på plass i den nye grafiske profilen for organisasjonen, etter at laget
hadde skiftet navn og logo. De nye websidene avløste de gamle som var «utgått på
dato». 

Dagens websider har søkefunksjon, stoffet er strukturert etter fagområder og det er
egne nyhetssider under hvert fagfelt. Menyen er ment å gi en oversikt over stoffet som
ligger ute på nettet. Ikke minst gir menypunktet «Sidekart» en slik stoffoversikt.
 Sidene har også etter hvert fått en egen kalenderfunksjon. 
Før omleggingen hadde nettsidene våre i gjennomsnitt ca. 300 besøkende pr. dag.
 Etter at de nye sidene ble lagt ut har besøkstallet steget jevnt og trutt, og i det siste har
vi årlig hatt over 400.000 besøkende (treff), som gir et gjennomsnitt på ca. 1.100 om
 dagen. Det har vært dager da trafikken har vært godt over 2.000. Denne utviklingen er
svært viktig i forhold til å kunne generere framtidige annonseinntekter.

I tillegg til at NSG fikk nye websider sentralt, fikk vi også laget egen mal for fylkes-
sider tilpasset lagets nye grafiske profil. I alt har 6 fylkeslag benyttet seg av denne
 muligheten. 
Det er blitt jobbet kontinuerlig med å forbedre og videreutvikle websidene, men vi ser
nå at tiden igjen er i ferd med å løpe fra oss.

Vi får henvendelser fra lokallag som også ønsker å legge websidene sine under NSG-
domenet og benytte samme publiseringsverktøy, slik fylkeslaga våre har fått anledning
til. Dagens tekniske løsning er ikke rasjonell nok til å imøtekomme dette. Vi er derfor
kommet til et punkt der vi må gjøre noen valg i forhold til strategien for den fram -
tidige digitale kommunikasjonen i organisasjonen. 

Høsten 2009 startet vi derfor opp en omlegging av den nettbaserte kommunikasjonen
i organisasjonen vår. Allerede i november hadde vi fått på plass Intranettsider for
 sentrale tillitsvalgte og ansatte. 
Målet vårt er at vi i løpet av 2010 skal ha på plass den nye, komplette nett -
kommunikasjonen, som vil innbefatte både Intranett og Ekstranett, i tillegg til 
dagens Internett. 

Dagens Internettsider har blitt oppdatert regelmessig - det vil si som regel flere ganger
i uka. Adressa er: http://www.nsg.no. 

Ny kommunikasjonsplan
I forbindelse med behandlingen av NSGs strategiplan for 2009-2011 i Representant-
skapet i mars, ble det tatt til orde for en bedre framtidig samordning av organisasjo-
nens ulike strategi- og handlingsplaner. Nytilsatt kommunikasjonsrådgiver ble gitt i



oppgave å forberede fornyet kommunikasjonsplan, der kommunikasjonsbehov på alle
fagfelt var inkludert. Et grunnlagsdokument ble lagt fram for Styret og Representant-
skapet i oktober. Her ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe med mandat å ferdigstille
en kommunikasjonsstrategisk plan for NSG i løpet av 2010. 

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslagene og lokallagene. Leder og sekretær i fylkeslagene har fått
rundskriv pr e-post jevnlig, og mange fylkeslag sender også jevnlig referater og annen
informasjon til NSG sentralt. På slutten av året ble det nye intranettet tatt i bruk av
fylkesledere, sekretærer, sentrale tillitsvalgte og ansatte.

Lokallagene fikk ett rundskriv i 2009 (rundskrivet som vanligvis sendes i desember,
ble sendt ut i januar 2010). Noen få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag til
NSG sentralt.

Lagspermen – kurs for tillitsvalgte i NSG
Også i 2009 har fylkeslagene blitt bedt om å arrangere kurs for tillitsvalgte i lokallag.
Lagspermen og kurset knyttet til den har blitt holdt i Østfold, Hedmark, Rogaland,
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland og Troms. Øyvind Bergøy har vært
kursleder i Rogaland, mens Vivi Lindholm har holdt kurs i de andre fylkene.

Profilering og medlemsverving
Organisasjonen jobber fortløpende med profilering og medlemsverving. Det er hvert
år mange ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å
 profilere NSG. På landsmøtet ble den nye NSG-t-skjorta presentert, og denne brukes
aktivt sammen med andre profileringsprodukter.

Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2009 ble
 vervet 338 nye medlemmer av 110 ulike ververe. I tillegg til en liten vervepremie pr
nye medlem, premieres de beste med flotte premier. Årets superverver ble Kåre Fosso
fra Kvam i Hordaland, som vervet hele 34 nye medlemmer!

6. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er hovudgrunnlaget for den verdiskapinga som er grunnstamma i
næringa vår. Mange stader i landet er denne fornybare og miljøvenlege ressursen det
som gjer at ein kan drive jorda på små bruk med lite dyrka mark. Det er óg beite på
inn- og utmark som dannar grunnlaget for den tenesteytinga som beitenæringa står
for i form av biologisk mangfald, kulturlandskap, levande bygder og eit aukande
 reiseliv. NSG har høge ambisjonar innan fagfeltet utmark og beitebruk og er ein
 faneberar for den bruken av utmark som har forma den til det den er i dag.
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Utmarksrådet
Utmarksrådet si verksemd er heimla i NSG sin strategiplan og i RNU-instruks  fastsett
av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på beitebruk
og utfordringar knytt til utmarksforvaltning.»
Viktige oppgåver for utmarksrådet er knytt til:
• Arealbruk i rovvilt- / beiteområder
• Oppfølging av politiske signal og prosessar
• Skriving av handlingsplanar for rovvilt og tap på beite
• Generell rovviltproblematikk
• Gjerdeproblematikken og påkøyrslar som følgje av manglande gjerder
• Helse / dyrevelferd
• Elektronisk sporingsutstyr
• Økologiske effektar av beiting i fjellet
• Positive ringverknader av beitedyr på inn- og utmark
• Oppfølging av enkeltsaker vedr. beitebruk  og beiterett
• Organisasjonsarbeid

Utmarksrådet sitt emneområde er vidtfemnande. Også 2009 har vore eit hektisk år
med mange arbeidsoppgåver og viktige problemstillingar. Rovviltproblematikken var
sjølvsagt sentral også i 2009, men arbeidsoppgåvene har óg vore knytt til gjerde -
problematikk, generell beitebruk og tap av beitedyr, av andre grunnar enn freda
 rovvilt. Det har i løpet av året vorte lagt ned ein betydeleg arbeidsinnsats med
 Handlingsplan Rovvilt. Rådet vart derfor forsterka med tre personar, mellom anna
med styreleiar i NSG. Alt i alt har det vore eit særs aktivt år med møter omlag
 annakvar månad. 

Politisk satsing
Satsinga på beitenæringa vart vidareført i jordbruksavtalen for 2009, om enn noko
 sterkare for geit enn for sau. Likevel kan me seie at det er gode framtidsutsikter for
 beitenæringa, noko som óg vart forsterka i den nye regjeringsplattforma - Soria Moria
II. Dette er noko NSG ser som eit særs viktig steg for å kunne føre vidare beitebruken i
 utmark. Utmarksdivisjonen i NSG har óg gjennom året hatt jamleg kontakt med
 Miljøverndepartementet (MD), Landbruks- og madepartementet (LMD), Statens
 Landbruksforvaltning (SLF), Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Norsk
 Instititutt for Naturforskning (NINA). Alle er sentrale aktørar i rovviltpolitiske saker og
utmarksbruk generelt. Me ser det som viktig å møte forsking og forvalting i dei fora der
det er  formålstenleg å tale NSG si sak på ein best mogleg måte.

Handlingsplan Rovvilt
Den negative utviklingen i forvaltningen av rovvilt og beitenæring over store deler av
landet, har forsterket behovet for en egen handlingsplan for å møte rovviltut -
fordringene. Styret i NSG ga derfor i juni klarsignal til at arbeidet kunne iverksettes.



Hensikten var å komme med konstruktive forslag til tiltak som vil bidra til et lavere
konfliktnivå, og gjøre det mulig med både beiting i utmark og rovviltartenes over -
levelse. 
Arbeidsgruppa har hatt 2 møter og hatt gode muligheter til å komme med innspill
underveis i prossessen. Handlingsplan Rovvilt ble vedtatt på representantskapsmøtet i
slutten av oktober og publisert på NSGs nettsider 2. desember. I perioden fremfor-
handlet samtidig Regjeringen nye tiltak for å styrke rovviltforvaltningen. Dette er
 beskrevet i Soria Moria II-erklæringen, der mange av de foreslåtte tiltakene samsvarer
med tiltakene i Handlingsplan Rovvilt.   
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FELT PÅ SPORSNØ: Denne ruggen på 199 kilo ble felt i Flora i Selbu etter jakt på sporsnø i

 oktober. Jaktlaget bestod av flere jaktlagsveteratener, lokale jegere/bønder og innleide bjørnejegere

fra Trysil, med erfaren «bjørnehund». 

Bak fra venstre ses Odd Roger Eggen, Bersvend Flakne, Ottar Holden, Peder Tuset, Hans Ivar Stene,

Krister Haarstad, Øyvind Haarstad, Ingar Hanssen. 

Foran fra venstre: Ole Gjermund Nymoen fra Trysil med elghunden «Storbringens Strix», som har

vært delaktig i felling av hele 9 bjørner i 2009. Videre ses Inge Tuset, Kolbjørn Flakne, Sverre Selboe,

Ola Kulset, Nils Toralf Grendstad og leder i Sør-Trøndelag Sau og Geit, Odd Jarle Lien. Helt foran

sitter skytteren, 22 år gamle Jon Einar Nymoen fra Trysil, med bjørnen og børsa han skjøt den med.

(Foto: Selbyggen, Bodil Uthus)
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Handlingsplanen er bygd opp omkring et hovedmål og sju delmål, hvor hovedmålet
er å sikre og styrke beiteretten over hele landet. Under hvert delmål er NSG sentralt
(Utmarksrådet), fylkeslaga og lokallaga gitt ansvar for å følge opp de ulike tiltakene.
Her er det viktig at hele beitenæringen tar ansvar, slik at handlingsplanen kan brukes
som et aktivt arbeidsverktøy i hele lagsapparatet, både sentralt, regionalt og lokalt. 
Det vil komme nye versjoner av handlingsplanen etter hvert som  forutsetningene i
rovviltforvaltningen endres. 

Handlingsplan Tap av dyr på beite
Denne planen vart litt utsett grunna det omfattande arbeidet med Handlingsplan
Rovvilt, som vart vurdert til å vere viktigare å ferdigstille.  Arbeidet med handlings -
planen for å få ned beitetapet har allikevel ikkje stått stille, og den skal etter planen
leggast fram for Representantskapet i mars 2010. Planen har fått ei litt anna form enn
førre handlingsplan. Den er meint å vere ein trinnvis rettleiar som kvar enkelt beite-
brukar kan nytte i eigen besetning, men gjerne i samarbeid med beitelag eller lokallag
i NSG. Det er eit betydeleg forbetringspotensiale når det gjeld å få ned tapet på beite,
både i enkeltbesetningar og for beitenæringa generelt. Enkelte tiltak kan
 beitebrukaren gjere noko med sjølv, medan andre vanskeleg kan klare å  løyse taps -
problema utan å byte beite.   

Elektronisk sporingsutstyr
NSG har hatt møte med Telenor, Nortura og næringsorganisasjonene om status og
 videre framdrift om bruken av radiobjeller, der det var enighet om at vi nå har et
 produkt med stor nytteeffekt og som fungerer tilfredsstillende. Det er nå opp til
 næringen å ta stilling til videre satsing og bruk av produktet, under gjeldende
 forutsetninger. Dette ble formidlet under et seminar 8. desember på Telenor 
Fornebu med bred deltakelse fra beitebrukere, NSG, næringsorganisasjonene, ansatte
i Telespor og underleverandører. Samtidig fikk beitebrukerne en gylden anledning 
til å fortelle om sine erfaringer og gi innspill til forbedringer og bruk av sporings -
utstyret.  

Rovvilt - Samordning
I tillegg til arbeidet med Handlingsplan Rovvilt er det lagt vekt på oppfølgende tiltak
og samordning med andre organisasjoner i landbruket. NSG har i forkant av
 regjeringsforhandlingene gitt eget innspill om rovviltpolitikken til de tre regjerings-
partiene. I etterkant har USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) koordinert et
samarbeid, der temaet var hvordan de foreslåtte tiltakene i Soria Moria II kan
gjennomføres i praksis. NSG og næringsorganisasjonene har deltatt i samarbeidet.
NSG og næringsorganisasjonene har også forsøkt å bli enige om grunnlaget for å søke
midler fra Innovasjon Norge til en felles koordinerende rovviltstilling, etter forslag fra
8 av fylkeslagene i NSG. Ved årsskiftet var utfallet av dette ennå ikke avklart. 
NSG har i tillegg samarbeidet med 8 andre organisasjoner om et felles opprop til
 Regjeringen om mer effektiv jakt på jerv og bjørn. Oppropet omhandler bedre



 grunneierorganisering, økt kursvirksomhet rundt rovviltjakt og ønske om bedre
 tilpasninger til regelverket når det gjelder jakttider og gjennomføring. Oppropet var
klart til oversendelse i januar 2010.

Rovvilt - Sentralt Rovviltutval
NSG har og i 2009 delteke på Sentralt Rovviltutval, ein arena der beitebruks -
interessene møter forvaltning og vernesida til debatt og problemløysing. Det vert
kvart år lagt opp til to møte. Det eine vert lagt til Gardermoen og det andre ein
 eller annan plass i landet der det er spesielle rovviltutfordringar, eller der ein har
funne løysingar på problemet. Turen i 2009 vart lagt til Passvik i Finnmark. Der
fekk me høyre om utfordringar som gardbrukarane og lokalbefolkninga i dette
området har med bjørn, og korleis dei løyser problema. Viktig i den samanheng er
det kommunale fellingslaget og retningslinjene dei har å jobba etter. 
Det andre møtet i Sentralt Rovviltutval diskuterte aktuelle problemstillingar og
problem i norsk rovviltforvaltning, og er viktig for å påverke agendaen i norsk
 rovviltpolitikk. Me opplever at det er ei større forståing for våre problem etter at
me treff verne- og forvaltningsinteressene på ein felles arena. 

Informasjon
NSG sine nettsider som har med beite og utmark å gjere, har gjennomgått omfattande
evaluering og er tenkt fornya i samband med ny internettløysing for organisasjonen.
Sidene inneheld per idag informasjon om beiterett og gjerdelova, tekniske
 installasjonar i beitefelt og utkast til standardavtalar for forskjellige leige- og arbeids-
avtalar. Her kan alt lastast ned i pdf-format, og me opplever at dette er interessant
stoff for mange av medlemene våre. Me vil vidareføre ei sterk satsing på nettsidene. 
Når det gjeld tilsynsplakatar og tilsynsbøker, så vert desse framleis selt frå lagskontoret
og er viktig i beitearbeidet, både når det gjeld synleggjering av dyr på beite og
 rapporteringa for å kunne stadfeste tap og andre spesielle utfordringar. 

Juridiske tenester
Fleire av dei sakene medlemene våre strevar med, krev juridisk bistand, og me
 opplever at mange tek kontakt med våre samarbeidsadvokatar (sjå oversikt side 59)
for spørsmål og eventuell rettshjelp. Me har i 2009 opplevd god tilbake melding på
desse juridiske tenestene, og opplever at også advokatane tykkjer ordninga fungerer
bra. Dei har óg lova at dei etterkvart vil komme med fleire artiklar til  fagbladet på
 aktuelle problemstillingar. Samarbeidsadvokatane er óg tilgjengelege for møter og
kurs, dersom dette skulle vere ynskjeleg. Første halvtime med  advokathjelp er
gratis,og mange opplever at sakene løyser seg allereie etter dette  første møtet.  

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988 vært med som eier -
organisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
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Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2009 hatt
5 møter og et styre-/strategiseminar. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20
prosent. Sikringsradioen har egen hjemmeside, www.sikringsradio.no, og har
 utarbeidet ny logo. 
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen, og ser dette som et ledd i det viktige
HMS-arbeidet i næringen. På NSGs landsmøte i Stjørdal 17. – 18. mars var  
Sikrings radioens ansatte tilstede med stand, og ga i tillegg en grundig presentasjon av
konseptet.

7. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde to todagersmøter og to telefonmøter i 2009. Avlsrådet har
protokollført 50 saker, der de viktigste sakene er nevnt nedenfor.

Avlsmål og vektlegging mellom egenskapene
Spæl og sjeviot har nå fått egne genetiske parametre (arvbarheter og genetiske
 korrelasjoner). Tidligere ble NKS-parametrene brukt for alle rasegruppene.  Det ble
diskutert å redusere vektleggingen av lammetall innen NKS ytterligere. Avlsrådet
 valgte å beholde vektleggingen uendret, for å se om reduksjonen i perioden
2006–2008 (fra 23 % til 15 % i det samlede avlsmålet) gir den ønskede effekt. For spæl
ble 5 % vekt flyttet fra slakteklasse til fettgruppe, ellers ble det ingen endringer for
noen av rasegruppene (se tabellen nedenfor).

NKS Spæl Sjeviot Pelssau
Egenskap 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Slaktevekt 20 % 20 % 20 % 20 % 22 % 22 % 20 % 20 %
Slakteklasse 23 % 23 % 30 % 25 % 18 % 18 % 35 % 35 %
Fettgruppe 9 % 9 % 5 % 10 % 9 % 9 % 5 % 5 %
Morsevne-vår 8 % 8 % 15 % 15 % 8 % 8 % 10 % 10 %
Morsevne-slakt 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %
Lammetall 15 % 15 % 5 % 5 % 18 % 18 % 5 % 5 %
Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pris for beste vær i rasegruppene
NSG deler ut en avlsstatuett til den 3,5 år gamle væren som har den høyeste  O-
indeksen ved den siste indekskjøringen om høsten, uavhengig av rase. Denne over -
rekkes på landsmøte/representantskapsmøte i mars året etter. Vi etablerer en ny pris
til beste vær i de to andre rasene det drives offisielt avlsarbeid for, slik at alle værer
som er best i sin rasegruppe (NKS, spæl eller sjeviot) får en utmerkelse. De ny -
etablerte prisene deles ut på årsmøtet i de aktuelle fylkeslagene.
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Regler for væreringer og væreholdslag
Utbrudd av både fotråte og blåtunge har endret risikobildet for smittsomme
 sjukdommer i landet. Vedtak om å redusere smittegruppenes størrelse for å redusere
faren for spredning av smittsomme sjukdommer, samt begrense konsekvensen av
eventuelle sjukdomsutbrudd, er en direkte følge av dette. I tillegg må vi påse at
 forbudet mot innkjøp av avlsdyr utenom smittegruppa overholdes. 

Det er nå mulig å granske værer innen én flokk. I revisjonen av regelverket ble det
gjort flere endringer som det blir for omfattende å referere her.

Gentesting
Seminværkandidater testes nå rutinemessig for anlegg for gult fett, samt to uønskede
varianter av myostatin-genet. Det var også tilbud til ringene om å få testet viktige avls-
dyr. Utpå høsten ble det klart at vektleggingen i avlsmålet for spælsau gjør at myo -
statin-mutantene hevder seg godt indeksmessig. Lederne i spælavdelinger ble innkalt
til et hastemøte, der det ble enighet om at alle potensielle lokale eliteværer av spæl
skulle gentestes, og at værer som ble brukt som eliteværer høsten 2009, skulle være fri
for mutasjonen. 

KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER
Kåring
Det er fire ulike kåringstyper: O-kåring, pelskåring, kjøttkåring og Nor-X-kåring.
Nortura er ansvarlig for kjøttkåring og Nor-X-kåring. O-kåring er den dominerende
kåringstypen, med 95 % av alle bedømte dyr. Tabellen viser hvor mange dyr som ble
kåret i 2009.

Bedømte værer ved kåring, fordelt på kåringstype og resultat
Kåringstype Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka
O-kåring 9205 100 % 7289 79 % 469 5 % 1447 16 %
Pelskåring 178 100 % 137 77 % 18 10 % 23 13 %
Kjøttkåring 155 100 % 79 51 % 60 39 % 16 10 %
Nor-X-kåring 129 100 % 95 74 % 18 14 % 16 12 %
Landet 9667 100 % 7600 79 % 565 6 % 1502 16 %

Antall bedømte dyr er redusert med 6 % fra året før.

Lammenes rasekoding i Sauekontrollen følger mors rase, og settes av produsenten
selv. Det er derfor sannsynlig at de fleste værene innen rasene Steigar, Dala og Rygja
egentlig skal kalles NKS.

På grunn av fare for spredning av blåtungesmitte, ble det i 2009 gjennomført
 gårdskåring i hele restriksjonssonen.
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Bedømte værer ved kåring, fordelt på rase og resultat
Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka
NKS 7031 100 % 5827 83 % 122 2 % 1082 15 %
Spæl kvit 1144 100 % 824 72 % 71 6 % 249 22 %
Steigar 270 100 % 221 82 % 7 3 % 42 16 %
Dala 189 100 % 159 84 % 9 5 % 21 11 %
Farga spæl 189 100 % 39 21 % 130 69 % 20 11 %
Sjeviot 187 100 % 167 89 % 4 2 % 16 9 %
Pelssau 178 100 % 137 77 % 18 10 % 23 13 %
Nor-X 158 100 % 109 69 % 32 20 % 17 11 %
Rygja 87 100 % 61 70 % 17 20 % 9 10 %
Texel 77 100 % 52 68 % 20 26 % 5 6 %
Suffolk 36 100 % 3 8 % 27 75 % 6 17 %
Blæset 35 100 % 0 0 % 33 94 % 2 6 %
Gmlnorsk spæl 34 100 % 0 0 % 26 76 % 8 24 %
Fuglestadbroget 24 100 % 1 4 % 22 92 % 1 4 %
Grå trøndersau 23 100 % 0 0 % 22 96 % 1 4 %
Andre raser 5 100 % 0 0 % 5 100 % 0 0 %
Landet 9667 100 % 7600 79 % 565 6 % 1502 16 %

Avkomsgransking
I sesongen 2008/2009 var det 155 avlsavdelinger i drift. Det ble høsten 2009 utregnet
 offisielle indekser på 2 159 prøveværer, fordelt på 1 849 NKS, 247 spæl, 56 sjeviot og 7
pelssau. Tallene for foregående år var, til sammenlikning, henholdsvis 1 859, 233, 60 og 7.

Granskingsarbeidet på pelssau er nedlagt, og det gis ikke granskingstilskudd. Men
 etter avtale får de publisert en offisiell indeks.

Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
-  hadde tilstrekkelig antall avkom med høstvekter/slaktevekter
-  O-indeks ved innsett 2008 som var tilstrekkelig høy
-  ikke hadde far på negativlista over seminværer

Det ble utbetalt kr 1000,- per prøvevær i alle ringer som grunntilskudd og et indeks-
tillegg på kr 30,- per indeks poeng over 100. Dette ga 1724 kroner i gjennomsnitts -
betaling per vær.

Avlsstatuett 2009
Avlstatuetten for beste avkomsgranska vær i 2009 tildeles Bjørg og Stein Kåre Nisja,
Gjøra, for NKS-væren 200661237 Aurhøruggen. 

Utmerkelse for beste avkomsgranska spælvær i 2009 tildeles Bjørg Janne Hendseth og
Per Olav Ranes, Surnadal, for væren 200661427 Matsn. 
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Utmerkelse for beste avkomsgranska sjeviotvær i 2009 tildeles Jarle Magnus Vilnes,
Atløy, for væren 200655540 Vilder.

AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner indekser på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige framgangen fra
 årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om avlsarbeidet har den
 effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom egenskapene får den
 forventede effekten.

Avlsmessig framgang fra 2008-årgangen til 2009-årgangen 
(beregnet med utgangspunkt i alle fødte lam i ring)
Egenskap NKS Spælsau Sjeviot
Slaktevekt, kg 0,299 0,273 0,148
Slakteklasse 0,15 0,13 0,06
Fettgruppe 1) -0,06 -0,01 -0,03
Morsevne vår, kg ved 45 dager 0,110 -0,001 0,050
Morsevne slakt, kg slaktevekt 0,109 0,009 0,029
Lammetall, totalfødte 0,023 -0,009 0,011
1) Negative tall betyr framgang for fett, dvs mindre fett

BESTE AVKOMSTGRANSKA VÆR: Avlsstatuetten for beste avkomstgranska vær i 2009 tildeles

Bjørg og Stein Kåre Nisja, Gjøra i Møre og Romsdal for NKS-væren 200661237 Aurhøruggen.

(Foto: Stein Kåre Nisja)



NKS har, som forventet, den største framgangen på alle egenskapene, da NKS er den
desidert største populasjonen. For alle raser er samlet framgang av betydelig økono-
misk verdi. For NKS er den beregnet til 20 kr per søye per år.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid, er å realisere god avlsframgang uten å øke
innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % per generasjon.
Figuren nedenfor viser innavlsøkningen fra årgang til årgang.
Vi ser at vi klarer å holde innavlsøkingene innenfor det forsvarlige for alle tre rasene.

FORSKNING OG UTVIKLING
Leiv Sigbjørn Eikje ble i 2009 tildelt doktorgrad for sin avhandling «Sheep breeding
schemes for Norway based on artificial insemination», mens Inger Anne Boman ble
tildelt  doktorgrad for sin avhandling «Mutations in the myostatin (MSTN) gene in
 Norwegian sheep». Inger-Johanne Holme har begynt på sitt doktorgradsstudium etter
å ha fått  delfinansiering via et næringslivsstipend gjennom Norges Forskningsråd
(NFR).

Det 3-årige videreutviklingsprosjektet av programmet DMU (avlsberegnings -
programmet vi bruker) som startet opp i 2008, går stadig fremover. Prosjektet er et
samarbeid mellom Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Årshus, Norsvin, AquaGen,
Geno og NSG. Prosjektet ledes av Norsvin og er støttet av Norges forskningsråd.
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Norges veterinærhøgskole har, i samarbeid med NSG, Animalia og Cigene/UMB, fått
finansiering av et fireårig forskningsrådsprosjekt for å undersøke årsaker til at lam er
dødfødte eller dør kort tid etter fødsel. Prosjektet startet i 2009.

Gjennom deltakelse i det internasjonale prosjektet Ovine HapMap har NSG nå tilgang
til ny teknologi som kan brukes til å finne genvarianter som påvirker viktige egen -
skaper i norsk sau, uansett rase. Teknologien er kostbar og NSG vil søke å skaffe
 ekstern finansiering for å få analysert viktige avlsdyr.

NSG fortsatte å delta i utviklingsarbeidet og beregnet indekser for Nor-X etter opp-
drag fra Nortura.

SEMIN
Seminværer 2009
Det sto til sammen 63 værer på Staur og Særheim denne seminsesongen. Av disse var
35 nye av året.

Værer på Staur og Særheim i 2009
Rase Staur Særheim Sum

Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt
Norsk kvit sau 22 30 7 8 29 38
Spælsau 5 5 1 1 6 6
Sjeviot 2 2 2 2
Pelssau 1 1 1 1
NOR-X 3 4 3 4
Reinrasa dala 1 1 1 1 2 2
Rygja 2 2 2 2
Gammelnorsk spæl 1 1 1 1
Blæset sau 3 3 3 3
Fuglestadbroget 2 2 2 2
Villsau 1 1 1 1
Sum 35 44 17 18 52 62

Norsk Genressurssenter har støttet inntaket av 11 nye værer fra rasene Reinrasa Dala,
Rygja¸ Gammelnorsk spæl, Blæset sau, Fuglestadbroget og Villsau (Gammelnorsk sau)
som ble satt inn til semin.

Sædproduksjonen på Særheim
Særheim ligger innenfor restriksjonssonen for blåtunge, og det fikk konsekvenser for
sædproduksjonen. De nye værene til stasjonen ble hentet innenfra sonen, slik at inn-
taksområdet ble endret. For å kunne sende frossensæd fra Særheim måtte vi teste
 værene for blåtungevirus hver uke, etter at sæden var produsert. Dette var kostbart, og
det forsinket oversendingen av sæd fra Særheim til Staur, for videre distribusjon ut til
produsentene.



Sædsalget
I sesongen 2009 har NSG Semin totalt solgt 30 162 doser av frossen- og fersksæd, en
økning på 3,5 % fra året før. Vi har hatt en dreining mot mer frossensæd og mindre
fersksæd. I 2009 utgjorde frossensæden 74 % av totalsalget, mens den i 2008 utgjorde
70 %.

Salget av sæd fra norske værer lå i 2009 på nesten samme nivå som i 2008. Økningen i
det totale salget på vel 1000 doser i forhold til salget i 2008, skyldes hovedsakelig salget
av importsæd av rasene Charollais, Texel, Suffolk, Sjeviot, Svartfjes, Dorset og
 Romney.

Sædsalget i perioden 2005-2009
Stasjon Sædtype 2005 2006 2007 2008 2009
Blindheim Fersk 2 740 2 661 2 020
Særheim Fersk 5 300 2 192 2 287 3 147 2 486

Frossen 2 585 3 230 3 323 4 987
Sum 5 300 4 777 5 517 6 470 7 473

Staur Fersk 3 800 4 091 4 089 5 544 5 263
Frossen 19 700 18 472 16 783 17 140 17 426
Sum 23 500 22 563 20 872 22 684 22 689

Totalt per år 31 540 30 001 28 409 29 154 30 162

Tilslaget for 2009-sesongen
Produksjonsprosedyrene for sæden, stråtype og anbefalte tiningsrutiner for frossensæd
var akkurat like de fra de to foregående årene, – mediumstrå tint ved 50 °C i 14 sek.

Produsentene har fra i år av mulighet for å rapportere resultatet av semin gjennom
Sauekontrollen slik at det ikke skal være behov for dobbeltrapportering. Dette gir et
større etterslep i registreringene for å få pålitelige resultater, og tilslaget for 2009-
 sesongen er derfor ennå ikke kjent.

Eierinseminører
I 2009 har vi gjennomført 12 kurs i eierinseminering på sau og utdannet 168 nye
 eierinseminører. Etter endt kursopplegg i 2009 hadde vi registrert totalt 2 420
 eierinseminører.

Regnskap for saueavlen 2009
Kostnadene med avlsarbeidet dekkes gjennom midler fra jordbruksoppgjøret 
(kr 6 980 000) og fra Omsetningsrådet (kr 2 356 000).
Tabellen på neste side viser kostnadene i 2009.
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Kostnadsoversikt for NSGs virksomhet i saueavl i 2008 og 2009.
Avdeling 2008 2009
Avlsrådet for sau 127 385 167 397
Avlssjef 337 935 328 916
Avlsrådgivere 514 778 533 489
Avkomsgransking 3 318 127 3 588 560
Regionalt og fylkesvis avlsarbeid, regionkonsulenter 1 721 747 1 599 494
Tilskudd NSG Semin AS 2 000 000 1 914 621
Databehandling sau 184 995 152 924
Sekretariat (kontor, lønn, telefon, porto med mer) 153 018 109 847
Utviklingsarbeid 1 347 757 1 038 212
Tilskudd raselag 42 791 42 700
Sum kostnad 9 748 533 9 476 160

8. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit hadde to fysiske møter og fire telefonmøter i 2009. Det ble behandlet
48 protokollførte saker. 

Avlsmålet
Vektleggingen mellom egenskapene ble justert i mars 2009. Den økonomiske vekt -
leggingen av utmelkingshastighet og celletall ble redusert. 

Kåring 2009
I 2009 ble det stilt 475 bukker til kåring, med følgende resultat:
• Kåra: 395 bukker (83 %)
• Kåra på disp: 41 bukker ( 9 %)
• Vraka: 80 bukker (17 %)

Den vanligste årsaken til at bukken måtte kåres på disp, var at den ikke klarte kravet
til 110 i samlet avlsverdi. 

Ved kåringene i 2009 registrerte vi for første gang antall vraka bukker og vrakings -
årsak.  Dette er nyttig informasjon når verdien av kåring som avlstiltak skal vurderes.

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
I 2009 fikk alle produsenter tilbud om å få gentestet bukker. Totalt 291 av 395 kåra
bukker i 2009 er testet, med følgende fordeling på genotyper: 
• ikke-null * ikke-null (5): 32 %
• ikke-null * null (2): 52 %
• null * null (0): 16 %
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Prøvebukkene som ble tatt inn til semin hadde genstatus 2 eller 5, som gir bedre
 melkekvalitet (reduksjon i frie fettsyrer og bedre ystbarhet).

Bukkeringdrift
Fram til 2005 var antallet ringer svært stabilt. I løpet av de siste årene har ca halv -
parten av ringene innstilt driften. Dette har først og fremst sammenheng med økende
deltagelse i «Friskere geiter» og dermed utmelding av ringen. Det var 13 bukkeringer
som var i drift i 2009, med til sammen 73 medlemmer og 6880 årsgeiter.

Avlsbesetninger
I og med at det blir færre og færre bukkeringer og færre medlemmer i de gjenværende
bukkeringene, har NSG åpnet for muligheten til å avkomsgranske bukker innenfor
den enkelte flokk. I avlsbesetningene er det krav om at en bukk må ha 5 døtre i
 produksjon, og det må  settes på minst 3 semindøtre i den samme årgangen for at
 bukken blir granska. 

Det var 31 besetninger med til sammen 2859 årsgeiter som meldte seg som avls -
besetninger i 2009. 

Tilskudd til bukkeringene 
Tilskudd til bukkeringene utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som
er i live når de får sin første indeks. Bukken som granskes i bukkering må ha minst 8
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BESTE BUKK 2009: Avlsstatuetten for beste bukk i 2009 blir tildelt Annlaug og Erling Vanberg for

bukken 2006455 Ålen. (Foto: Vidar Frislie)

døtre i produksjon, fordelt på minst 3 besetninger, for å få granskingstilskudd. 
Granskingstilskuddet er satt sammen av en grunnpris, et dattergruppetillegg og et
 indekspoengtillegg. Satsene går frem av tabellen nedenfor. 

Element i tilskuddet Satser i 2009
Grunnpris Kr 1 400,- (min. 8 døtre)
Dattergruppetillegg pr. datter Kr 100,- (9.-13. datter)
Indekstillegg pr. poeng over 100 Kr 100,- 

I 2009 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var satt inn som prøvebukker i 2006.
Det ble til sammen utbetalt kr. 199 800,- i granskingstilskudd, fordelt på 74 bukker.
Dette tilsvarer kr. 2 700,- i gjennomsnitt pr. bukk. 

Indeksberegninger 2009
Det ble beregnet nye indekser i starten av hver måned i 2009. Indeksene på bukker
med offisiell indeks blir offentliggjort på NSGs internettnettsider etter hver bereg-
ning.  Indeksene på geiter og kje blir oppdatert på besetningens egen NSG-nettside og
oppdatert i Geitkontrollen. 
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Avlsstatuetten for beste bukk i 2009
Etter anbefaling fra Fagrådet for geit vedtok styret i NSG å tildele avlsstauetten for
beste bukk i 2009 til Annlaug og Erling Vanberg, for bukken 2006455 Ålen. Ålen er
granska i  bukkering 143 Breim. 

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsopplegget er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes under kontroll. Figuren
nedenfor viser økningen i innavlsgraden fra årgang til årgang i årene 2000-2009. 

En innavlsøkning på 0,5-1,0 % per generasjon anses å være forsvarlig. Figuren viser at
vi så langt har lykkes med å unngå en for sterk innavlsoppbygging.

Innavlsgraden stiger ved økende bruk av semin, da semin gir mulighet for økt
 seleksjonsintensitet og med det færre hanndyr i avlen. Det må derfor være god styring
av bruken av elitebukkene i semin framover, antall prøvebukker etter hver far, samt
inntaket av sønner til semin etter dem. 

Et for stort fokus på å unngå «Null-varianter» av alfa-s1-kaseingenet vil også bidra til
økt innavlsoppbygging, da det i utgangspunktet er få norske bukker med «Ikke-null»
varianten. Bruk av halvkrysninger av fransk alpin vil kunne bidra til å håndtere inn-
avlsproblemet. Dette fordi disse bidrar til økt genetisk variasjon, og er av typen «Ikke-
null * Ikke-null». 
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Sunnylvenprosjektet
Sunnylvenprosjektet ble satt i gang i 2007 med inseminering med sæd av rasen  fransk
alpin i Sunnylven bukkering. I 2008 ble det født halvkrysninger av norsk  melkegeit og
fransk alpin som er forsøksgeitene i prosjektet.
Målet med prosjektet er å kartlegge hva de ulike norske og franske variantene av  
alfa-s1-genet betyr for kvaliteten av geitmelka, brukt som råstoff i kvit geitost, samt
endringer i andre viktige egenskaper hos norsk melkegeit. 

Halvkrysningsgeiter kom i produksjon i 2009. Foreløpige resultater ble publisert
under Geitedagene 2009, og disse ser lovende ut. Endring av kaseingenstatus har stor
 betydning for de største kvalitetsutfordringene vi har, som å redusere innholdet av frie
fettsyrer i melka, samt å bedre ystingsegenskapene og dermed kvaliteten på den
 ferdige osten. Det viser seg at man oppnår betydelig framgang ved å endre genstatus
til heterozygot «ikke-null * null» (2). 

Det er også satt inn prøvebukker av halvkrysninger av fransk alpin på seminstasjonen,
slik at alle som ønsker det kan prøve ut det franske avlsmaterialet (¼ franske geiter)
med tanke på ytelse, melkekvalitet og bruksegenskaper. 

Seminbukker 2009
I 2009 hadde NSG Semin 6 elitebukker og 19 prøvebukker i produksjon på Hjermstad
seminstasjon for bukker. Åtte av prøvebukkene var halvkrysninger med fransk alpin.
Bukkene var holdt adskilt i to avdelinger, avhengig av helsestatus i forhold til «Friskere
geiter». 

Innsatte elitebukker 2009
Karingsnr Navn Far Sanert Kaseingen- Avls- Solgte 

status verdi doser
2006138 ØYGARDSGUTEN 2002049 Nei Null * Null 131 11
2007014 GRAVØREN 2001240 Ja Null * Null 119 14
2007052 MILORUGGEN 2003483 Nei Ikke-N * Null 147 182
2007701 ARNE 2005656 Nei Ikke-N * Ikke-N 158 49
2007710 ALBERT 2004623 Nei Ikke-N * Ikke-N 137 190
2007846 FLEKKEN 2006461 Nei Null * Null 119 13

Sædsalget 
I 2009 solgt vi 3 155 sæddoser. Dette er en økning på 36 % fra 2008. Totalt var det 125
geiteholdere som kjøpte sæd i 2009, og 87 % av dem bestilte på Internett.
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Solgte sæddoser 2007-2008-2009 fordelt på rase og status for sanering
Sæddoser 2007 2008 2009
Rase Type Ikke Ikke Ikke 

sanert Sanert Sum sanert Sanert Sum sanert Sanert Sum

Norsk melkegeit Prøve 789 551 1340 735 374 1109 599 624 1223
Norsk melkegeit Elite 595 138 733 793 101 894 1092 89 1181

Sum 1384 689 2073 1528 475 2003 1691 713 2404
Alpin*Norsk Prøve 257 257 740 740
Fransk alpin 448 448 55 55
Kasjmirgeit 8 85 85 8 8 20 20
Kystgeit 8 5 5 6 6
Alle 1840 774 2614 1845 483 2328 2437 733 3170

Eierinseminører
I regi av NSG Semin ble det gjennomført 10 kurs i eierinseminering på geit. Til
 sammen har 65 geiteholdere gjennomførte kurs og blitt eierinseminører. Det er nå
232 geitholdere som har tillatelse til å inseminere selv.

Regnskap for 2009
Avls- og seminarbeidet på geit ble i 2009 finansiert med kr 2 010 000 fra midler over
jordbruksavtalen og kr 1 450 000 fra Omsetningsrådet. Tabellen nedenfor viser
 hvordan midlene er brukt.

Kostnader ved avl og semin på geit i 2008 og 2009.
Avdeling 2008 2009
Fagrådet for geit 86 194 70 043
Avlsrådgiver og avlssjef, sentral drift 640 990 1 044 706
Utviklingsarbeid 548 573 707 748
Tilskudd til bukkeringer og raselag 245 813 210 700
Fylkesvis avlsarbeid, kåring 200 000 71 515
Semin (overført NSG Semin) 1 663 430 1 355 288
Sum kostnad 3 385 000 3 460 000

9. Dyrevelferd
NSG er opptatt av emnet dyrevelferd og engasjert i mange oppgaver som har dette
som tema, faglig og politisk. Sikkerhet langs jernbane/veg,  sporingsutstyr for beitedyr,
gode husløsninger, sjukdoms- og smitteforebygging, rovviltpolitikk og -forvalting er
eksempler på saker som angår dyrevelferd. Arbeid for god dyrevelferd og dyrehelse er
nedfelt i vår strategiplan.

Ny lov om dyrevelferd
Arbeidet med utforming av ny dyrevelferdslov har pågått i flere år. Norsk Sau og Geit
deltok 28. januar på høring i næringskomiteen angående dette.  Fylkeslagene ble også
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bedt om å komme med innspill i saken, og om å møte «sine»  representanter i
nærings komiteen. Den nye loven ble endelig vedtatt 19. juni 2009, og trådte i kraft
1.1.2010. Norsk Sau og Geit fikk stort sett gjennomslag for sine  synspunkt.

Dyrevelferdskurs
I dyrevelferdsloven og forskrift om dyrevelferd heter det at dyreeier skal ha nødvendig
kunnskap. På bakgrunn av dette er det utarbeidet egne kurs i dyrevelferd for sau og
geit. Lærebok og kursopplegg for sau, utarbeidet av Animalia, var klart i 2008, mens
kursopplegg for dyrevelferd hos geit, utarbeidet av TINE, ble ferdigstilt i 2009. Kurs-
oppleggene er godkjent av Mattilsynet, og alle som gjennomfører kurset får utstedt
eget kompetansebevis.
I rundskriv høsten 2008 oppfordret NSG lokallagene til å arrangere dyrevelferdskurs
og utlyste kompetansekonkurranse. Svært mange lag tok tak i dette, og Bygde folkets
Studieforbund rapporterer om stor aktivitet – 3 135 saue- og 69 geite produsenter
gjennomførte kurs i 2009. I tillegg kommer mange som ikke har rukket å rapportere
eller avslutte kurset. 
Fem lokallag ble kåret som vinnere av kompetansekonkurransen og ble premiert med
diplom og kr 1 000 i pengepremie. Vinnerne var Sagfjorden, Bindal, Dovre, Stord og
Fitjar (to lag samarbeidet) og Aure Sau og Geit.
Dyrevelferdskursene har fått gode kritikker, men det har vært en del frustrasjon
 knyttet til usikkerhet rundt krav om kompetanse. Dette ble ikke avklart i 2009, men
NSG har likevel oppfordret alle i næringen til å gjennomføre kurs.

UNGE BØNDER PÅ KURS: 73 saueinteresserte deltok under Rogalands Sau og Geits faghelg for

unge bønder på Hjelmeland i Ryfylke i februar 2009. Programmet favnet vidt, og kurset var ekstra

populært fordi det også dekket kravet til kompetansebevis for dyrevelferd hos sau. 

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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10. Gjeterhund

Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2009 hatt ett fysisk møte og seks telefonmøter. Det er behandlet
51 saker.

Gjeterhundrådet har også i 2009 arbeidet mye med gjeterhunddommere. Vi har nå
klar en mal for kursing av alle dommere. Prøvereglementet har også vært grundig
 behandlet, og nytt prøvereglement er vedtatt. En viktig oppgave for gjeterhundrådet
er å arbeide med gjetehunden som brukshund i sauedrifta. En velfungerende gjeter-
hund er uunnværlig for en sauebonde som har lært seg å bruke dette fantastiske
hjelpe middelet. Det jobbes også med å få gjeterhund som 4H-oppgave, noe som vil
være  positivt for rekrutteringa.

Prøvenemnda har vært ansvarlig for prøvene, og har arbeidet spesielt mye med
 Norgesserien. Nemnda har bestått av Oddbjørn Kaasa (leder), Torkjel Solbakken, Jo
Agnar Hansen og Jakob Gjerde.

Gjeterhundkurs og -prøver
Fylkeslagene/-nemndene og de lokale gjeterhundlaga/-nemndene har også i 2009
 arrangert en rekke kurs og treninger for gjeterhund. Men aktiviteten i fylkene er
 ganske varierende. I enkelte fylker er det svært god aktivitet, mens andre fylker sliter
med rekrutteringa. Fylkene med størst aktivitet er også de som ofte hevder seg på
 gjeterhundprøvene.

Antall gjeterhundprøver, og deltakelse på disse, har vært slik de siste år:

År Antall Antall Antall førere Antall % hunder 
prøver hunder som som har prøver med prøve

har deltatt deltatt pr. hund > 49 poeng

1995 122 465 289 3,3 74

2000 184 586 419 4,1 74

2005 209 627 452 4,5 73

2006 247 651 401 5,2 74

2007 200 644 407 4,8 73

2008 228 672 406 4,4 67

2009 238 678 350 5,6 69

Fram til 1.1.2009 krevdes 50 poeng for å få godkjent prøve. Etter 1.1.2009, ble kravet
hevet til 60 poeng. Dette er i år ikke mulig å hente ut av statistikken. 
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Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund
ble arrangert i Mosjøen i Nordland, 9.-11.
oktober. Vinterlig, men bra arrangement,
med 100 deltakere fra hele landet. Vinner,
i år, som i fjor, ble Torbjørn Jaran Knive
med hunden Eddie.

Norgesserien i 2009 ble arrangert etter
samme mal som i 2008, men med enkelte 
 justeringer. De innledende prøvene ble i
2009 lagt til tre parallelle helger. De 35
beste herfra kvalifiserte seg til finalehelga i
Bø i Telemark. Etter en svært spennende
 avslutning, ble Sander Hindenes og
 hunden Wisp vinnere av Norgesserien
2009.

De norske deltagerne har også i år hevdet
seg bra internasjonalt. Nordisk mesterskap, som i år ble arrangert i Alvdal (Hedmark),
fikk riktignok svensk vinner, men Karin Mattson og hunden Sammie ble beste norske
ekvipasje med tredjeplass. Den nordiske lands kampen ble vunnet av Norge.

Torbjørn Jaran Knive og hunden Eddie tok en sterk tredjeplass under årets EM (CSC),
som gikk i Sveits.

11. Ull, saueklipping og ullhåndtering

Arbeidet med fagområdet ull er delt i NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og klipperådet
(se nedenfor), inngår ull i avlsarbeidet, og NSG har samarbeidsavtaler med Norilia og
Fatland ull om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe -
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 Knive og Eddie vant NM i bruk av gjeterhund i

Mosjøen i Nordland i oktober 2009. Ekvipasjen

oppnådde også en sterk tredjeplass under årets

EM (CSC) i Sveits. (Foto: Tor Arne Olsen)
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instruktører og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. NSG søker Statens Land-
bruksforvaltning om tilskudd til dette. Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget
miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at det
 arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra
Norske Saueklipperes  Forening og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia. 
Rådet har hatt ett møte i 2009, men sekretæren har hatt jevnlig kontakt med rådet om
enkeltsaker. Viktige saker har vært klippekurs, proffkurs, revisjon av «Vi høster ull»-
permen, NM i saueklipping og revisjon av regler for konkurranser.

Klippekurs
I 2009 ble det arrangert 16 klippekurs med til sammen 130 deltakere. Alle kursene var
for nybegynnere (A), eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne
(B). Ett proffkurs ble utsatt til 2010 pga. problemer med å finne egnet kurssted på
 Østlandet.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, Bygdefolkets Studiefor-
bund og to videregående skoler/ressurssenter. 
Det har vært god kommunikasjon mellom arrangør, klippeinstruktører og NSG
 sentralt, og de fleste har vært flinke til å fylle ut og levere deltakerlister og evaluerings-
skjemaer. Evalueringsskjemaene viser tydelig at kursene er meget bra. 

Fylke Kurssted Nivå Deltakere Arrangør Instruktør/er

Østfold Dilling A 6 BSF Østfold Caroline Nicol

Akershus Furuseth A 7 Akershus Sau og Geit Caroline Nicol

Oppland Ringebu A/B 16 Ringebu/Fåvang Sau og Geit Per Nyhus/

Bjørnar Bakken

Telemark Fyresdal A/B 8 Telemark Sau og Geit Sven Reiersen

Rogaland Forus A/B 12 BSF Gjesdal Rolf Gravdal

Rogaland Hjelmeland A/B 8 Hjelmeland Sau og Geit Rolf Gravdal

Rogaland Forus A/B 9 Rennesøy Sau og Geit Rolf Gravdal

Sogn og Fjordane Sogndal A/B 6 Sogndal Sau og Geit Neil Perry

Møre og Romsdal Isfjorden A/B 11 Isfjorden Sau og Geit Per Nyhus/

Bjørnar Bakken

Møre og Romsdal Smøla A 8 Smøla Sau og Geit Per Nyhus/

Bjørnar Bakken

Sør-Trøndelag Skjetlein A 6 Skjetlein ressurssenter Asgeir Folstad

Sør-Trøndelag Øya A 7 Øya videregående skole Asgeir Folstad

Nord-Trøndelag Lånke A/B 5 Lånke Sau og Geit Tor-Arne Olsen

Nord-Trøndelag Harran B 2 Tor-Arne Olsen/Randi Lund Randi Lund

Nordland Rognan A/B 7 Saltdal Sau og Geit Tor-Arne Olsen/

Randi Lund

Nordland Korgen A/B 12 Hemnes Sau og Geit Tor-Arne Olsen/

Randi Lund

10 fylker 16 kurs 130 delt.



NM i saueklipping og ullhåndtering
Etter at fem potensielle arrangører hadde
takket nei til årets NM, var det en stund
fare for at NM måtte avlyses. Det hadde
vært veldig synd dersom året etter VM
skulle blitt det første året uten NM siden
starten i 1988!
Slik ble det heldigvis ikke. I slutten av juni
ble det klart at Ølen Sau og Geit med
Godskalk Hamre i spissen, ville ta arran-
gementet. Lørdag 26. september
 konkurrerte så mye som 30 norske og 7
utenlandske klippere og ullhåndterere. 
Børge Høiland vant NM-klassen, foran
Neil Perry og Rolf Gravdal. Han tok med
 dette sin tredje NM-seier og kvalifiserte
seg til VM i Wales sommeren 2010 (Rolf
Gravdal kvalifiserte seg i 2008). Janine
Grimaas vant ullhåndteringskonkurransen  foran John Gerhard Håkull. De reiser
 begge til VM i Wales. Juniorklassen ble vunnet av Kenneth Eide, mens Jarle Hegerland
vant seniorklassen. Det var ingen deltakere i mellom klassen.

12. Genressurser

Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike raselagene for
sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2009
er det inngått samarbeidsavtaler med 10 raselag. Lag med samarbeidsavtale får kr.
100,- pr. medlem som også er medlem i NSG. Per 31.12.2009 hadde 9 av lagene
 rapportert medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det utbetalt  tilskudd til
 lagene på til sammen kr. 50.600,-. 

Følgende raselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for reinrasa norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
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dyp konsentrasjon. I den norske finalen var

han best på alle de tre faktorene som inngår i

dømminga: tid, dobbeltklipp og utseende/

klippeskader. (Foto: Signe Dahl).
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• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau (ny i 2009)
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag

Forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale er: 
1. Rasen er godkjent av NSG.
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
3. Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet 

støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt

• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen
• Paringsveiledning / innavlskontroll
• Kåringsregler
• Informasjonstilgang på websider og i bladet Sau og Geit
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost 

• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser)
• Hjelp i forbindelse med import av sæd

• Økonomisk støtte til lagets arbeid. Avtale må være inngått før 1. oktober for å få
støtte det året avtalen trer i kraft.  NSG vedtar årlig totalt støttebeløp

Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr. 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem  (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2009
 hadde lagene til sammen 827 medlemmer, hvorav 506 (61 %) var medlem i NSG.
 Prosentandelen felles medlemmer hadde økt fra 56 i 2008.

Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986, i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum,
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for
 husdyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter.
Utvalget har følgende sammensetning:



Medlemmer:
• Sverre Bjørnstad, GENO (leder)
• Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit
• Ingrid Olesen, Akvaforsk
• Tone Roalkvam, TINE Rådgivning
• Dag Inge Våge, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, UMB
• Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
• Bine Melby, Norsk Landbruksmuseum
• Harald Tveit, Fylkesmannen i Telemark
• Hilde Buer, Florø
• Amund Wormstrand, Brandval

Observatører:
• Elisabeth Koren, Landbruks- og matdepartementet
• Benedicte Lund, Nordisk Genbank – Husdyr

Nina Hovden Sæther ved Norsk Genressurssenter er sekretær for utvalget.

Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-

genetiske ressurser i Norge 2007-2010 
2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,

 herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner 

3. Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av husdyrgenetiske
 ressurser 

4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser 
5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging, blant annet gjennom målrettet og

 effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser
6. Mer informasjon om genressursarbeidet i Norge finnes på internettsiden 

www.skogoglandskap.no/temaer/genressursforvaltning

Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit
Nordisk Genbank Husdyr (NGH) ble etablert i 1984, og i 2003 opprettet NGH
 dyreartsgrupper for de ulike dyreslagene. 
1. januar 2008 ble Nordisk Genbank Husdyr slått sammen med Nordisk Genbank og
Nordisk skogbruks frø- og planteråd til NordGen, som ligger under Nordisk
 Ministerråd. Dyreartsgruppene sorterer da under NordGen. Mer informasjon om
NordGen finnes på www.nordgen.org. 

Overordnet mål for alle dyreartsgruppene er hvordan man sikrer en bærekraftig
 forvaltning av husdyrgenetiske ressurser i Norden. Dyreartsgruppen for sau og geit
har spesifikke mål om 
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• kontakt og samarbeid med det enkelte lands genressursutvalg (GU)
• å holde hverandre informert om hva som skjer innen emneområdet, og komme

med idéer til forbedringer
• idégivning til prosjekter
• å bidra til og koordinere og utveksle aktuell informasjon
• å komme med idéer til hva som kan gjøres innen emneområdet, og komme med

innspill til NGH og andre instanser innen forskning og forvaltning m.m

Etter reoppnevning i 2008 består Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit av:
Danmark: Jakob Becher Kortegaard, Ingrid Dam, Kjeld Malthe-Bruun
Finland: Maija Häggblom, Johanna Rautiainen
Island: Olafur Dyrmundsson, Emma Eythorsdotir
Norge: Lars Erik Wallin, Bine Melby
Sverige: Per Abrahamsson, Birgit Boberg, Tove Ekman

I løpet av 2009 er det etablert en intern diskusjonsgruppe for erfaringsutveksling.
 Forumet benyttes flittig av gruppas medlemmer.

Dyreartsgruppe for sau og geit har hatt 2 møter i 2009, det ene av dem i Ingelstad i
Syd-Sverige, lagt til et naturbruksgymnasium som har et flott anlegg for bevarings -
verdige raser. Det andre møtet ble kombinert med NordGens seminar om bærekraftig
bruk av husdyrgenetiske ressurser på Mære i Nord-Trøndelag i månedsskiftet septem-
ber/oktober. 
Dyreartsgruppen har arbeidet med raseoversikter, utnyttelse og bruksområder for ull
av bevaringsverdige småferaser og gamle mattradisjoner basert på produkter fra disse.

13. Økologisk sauehald
Satsinga på økologisk landbruk og Økosau vart vidareført i 2009, og siste året har det
vore ein oppgong i tal sauebruk som er godkjente for økologisk drift. Frå 2008 til 2009
gjekk det frå 40145 til 42534 sauer og lam som er økologisk godkjente. Dette er ein
oppgong på 6%. Regjeringa sitt mål, om at «ein vesentleg del» av det norske saue -
haldet skal vere økologisk, vart også vidareført og styrka gjennom Soria Moria II.
NSG sitt engasjement har vore knytt til to hovudelement i denne satsinga: 
• Innspel til avtalepartane i jordbruket om å styrkje dei økonomiske rammevilkåra

for økologisk sauehald. 
• NSG er ein sentral deltakar i Norsk Landbruksrådgiving (tidlegare forsøksringane)

sitt prosjekt «Veiledningsopplegg for økologisk sauehald». Her har NSG stilt sitt
 organisasjonsapparat til rådvelde for informasjon om økologisk sauehald. 
Vidare er «Sau og Geit» vorte eit viktig organ for informasjon om økologisk
 sauehald. 

Styringsgruppa for prosjektet er samansett av representantar frå Norsk Landbruks -
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BONDE OG RÅDGIVER: Sauebønder med økologisk drift kan nyte godt av et veiledningsopplegg i

regi av Norsk Landbruksrådgiving. Her inspiserer rådgiver Aslak Botten (t.v.) og økobonde Stein

Lauvrud på Geilo ei ny førsteårseng med dekkvekst, her typisk i form av blant annet mye  kløver.

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

rådgiving, faglaga, NSG og Nortura. Det har i tillegg vore ei gruppe med representan-
tar frå Nortura, Norsk Landbruksrådgiving, NSG, Institutt for Husdyr og Akvakultur
på UMB, Animalia og Debio som har jobba med krav til husdyrrom i økologisk
 sauehald. 
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III SENTRALADMINISTRASJONEN

Adressen til kontoret:
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 95 09 60 60. Telefaks: 64 94 17 04
E-post: nsg@nsg.no

Bank: 9365.05.49420

Ansatte ved kontoret i 2009
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Signe Dahl, organisasjonsrådgiver – 50 %
Ada Kalheim, administrasjonssekretær (t.o.m. 20.02.2009)
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver 
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsjonsrådgiver (fra 15.02.2009)
Even Olsen, organisasjonssekretær
Jonny Storbråten, prosjektrådgiver beite- /utmark (fra 01.08.2009)
Håvard Øyrehagen, utmarksrådgiver 
Thor Blichfeldt, avlssjef/daglig leder NSG Semin AS
Trine Bjørnerås, rådgiver geit 
Ragnhild G. Vikesland, rådgiver beitebruk (permisjon)
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 80 % (60 % før 01.09.2009)
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsforsker

Ansatte ved regionkontorene
Terje Bakken, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 35 %
Turid Sundt, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 %
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt/gjeterhundansvarlig – 50 %
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %

NSG Semin AS
Thor Blichfeldt, daglig leder
Ewa Wallin, fagsjef
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim – 50 %



Lars Erik 
Wallin  

Mona 
Skjønhaug

Håvard
Øyrehagen

Signe 
Dahl

Trine
Bjørnerås

Jonny
Storbråten

Thor 
Blichfeldt

Even 
Olsen 

Anne-Cath.
Grimstad

Arne
Flatebø

Inger Anne 
Boman

Inger-Johanne
Holme

Stig-Runar 
Størdal

Turid 
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Leiv Sigbjørn
Eikje

Terje
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Frank
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Ellen 
Frislie

Bjørn Erik 
Frislie

Stein 
Haugland

Ewa 
Wallin 

Erling Offerdal 
styremedlem

Magnhild Nymo
(nestleder)

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Ove Ommundsen
(leder) 

Kristin Bakke Lajord
styremedlem

Ove Holmås
styremedlem

Aslak Snarteland
ordfører

Tone Edland
styremedlem

Landsstyret

IV TILLITSVALGTE
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Samarbeidsadvokater i NSG
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo  
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no

Advokatfirma Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: erik.slotteroy@fylkesadvokat.no



Styret
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840
Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen t. 414 44 226 
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal t. 402 89 505 
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres t. 911 58 656 
Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet t. 482 00 930 
Tone Edland, 3890 Vinje t. 959 30 407 

Ordføreren møter fast på alle møter.

Vararepresentanter 
1. Steinar Bergerud, 3630 Rødberg t. 481 48 196
2. Morten Munkeby, Holme, 7600 Levanger t. 905 31 102
3. Ragnhild Johansen, Krokan Gård, 8260 Innhavet t. 977 01 895

Arbeidsutvalet
1. Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840
3. Erling Offerdal, Ofredal, 5875 Årdalstangen t. 414 44 226

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Aslak Snarteland (ordfører), 3870 Fyresdal t. 907 63 452
Svein Skjølsvold (varaordfører), 6658 Rindalsskogen t. 408 65 566

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Ingunn Bakka, 4244 Nesflaten t. 52 79 47 66
2. Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett t. 916 74 276
3. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt t. 482 17 639

Vararepresentanter
1. Sigurd Vikesland, Boks 6, 5741 Aurland t. 994 52 918
2. Laila Jenssen Skulbru, Vendalsjord 33, 8360 Bøstad t. 905 17 850
3. Tor Lie, Lie, 6200 Stranda t. 991 63 626

Fylkesledere
Østfold: Rune Sandklev, Delingsrudv. 314, 1850 Mysen t. 901 71 888
Akershus: Helge Olav Aas, Nordre Aas, 2080 Eidsvoll t. 918 19 067
Hedmark: Kjetil Granrud, Broen Berge, 2485 Rendalen t. 918 88 551
Oppland: Pål Kjorstad, Kilev., 2649 Sør-Fron t. 990 34 406
Buskerud: Jon Sand, Sjåstadvegen 12, 3400 Lier t. 908 38 446
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Vestfold: Lars B. Linneflaatten, Paulivn. 300, 3185 Skoppum t. 952 37 257
Telemark: Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland t. 975 78 643
Aust-Agder: Knut Sigurd Haugå, 4745 Bygland t. 913 60 016
Vest-Agder: Sven Haughom, Haughom, 4480 Tonstad t. 913 41 907
Rogaland: Ole Jonny Espevold, Storhaug, 5565 Tysværvåg t. 906 06 559
Hordaland: Inga W. Rørlien, Såkvitne, 5736 Granvin t. 975 71 612
Sogn og Fjordane: Halvar Espeseth, Askrova, 6919 Tansøy t. 917 23 792
Møre og Romsdal: Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal t. 975 72 130
Sør-Trøndelag: Odd-Jarle Lien, Mosletta, 7580 Selbu t. 950 72 313
Nord-Trøndelag: Tone Våg, Sørbygda, 7760 Snåsa t. 995 82 658
Nordland: Ingvar Ramsvik, Vik, 8250 Rognan, t. 477 54 205
Troms: Atle Aronsen, Branna, 9046 Oteren t. 916 46 687
Finnmark: Roy Mikkola, Neiden, 9930 Neiden t. 415 44 350

Medlemmer i valgnemnda
1. Mette Karlgård, Karlgårdv 108, 7660 Vuku Midt t. 414 46 519
2. Eivind Fossum (leder), 2636 Øyer Øst t. 911 29 562
3. Helge Edvardsen, Evanger, 5707 Evanger Vest t. 908 27 393 
4. May Berit Støbet (nestleder), Lauvdal, 4745 Bygland Sør t. 971 65 654
5. Anne K. Moen, Lysnes, 9372 Gibostad Nord t. 907 95 687

Varamedlemmer
1. Odd Bjarne Bjørdal, Sæbø, 6150 Ørsta Midt t. 959 28 731 
2. Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui Øst t. 915 77 904
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane Vest t. 976 63 197
4. Audun Meland, 4596 Eiken Sør t. 909 90 763
5. Jorunn Johansen, Skånland, 8288 Bogøy Nord t. 941 30 590

Revisor
KPMG AS

Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 24. mars 2009)
Sven Haughom (leder), Haughom, 4440 Tonstad t. 913 41 907
Pål Kjorstad, Kilev., 2647 Sør-Fron t. 990 34 406

Varamedlem
Inger Johanne Tafjord, Kilsti, 6215 Eidsdal t. 975 72 130

Avlsrådet for sau - representanter
1. Bjørn Høyland (leder), Høyland, 4340 Bryne (NSG) t. 917 10 027
2. Sven Reiersen, Tveit, 4737 Hornnes (Region Øst) t. 906 05 466
3. Audun Nedrebø, Ålhus, 6847 Vassenden (Region Vest) t. 915 87 039
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (Region Midt) t. 478 66 673



5. Eirik Larsen, Oksvik, 9060 Lyngseidet (Region Nord) t. 915 31 367
6. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 976 28 401
7. Finn Avdem, Nortura, Pb. 360 Økern, 0513 Oslo (Nortura) t. 971 77 659
8. Rolf Axel Aas, KLF, Fred Olsens gt. 5, 0152 Oslo (KLF) t. 905 29 742

Varamedlemmer
1. Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen, t. 414 44 226 
2. Jan Aarskog, Ellevsætervn. 330, 2380 Brummunddal (Region Øst) t. 62 35 64 42
3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (Region Vest) t. 470 36 006
4. Nils Sundal, Sona, 7520 Hegra (Region Midt) t. 454 42 359
5. Birger Ingebrigtsen, Rausandaksla 44, 8615 Skonseng (Region Nord) t. 980 38 061
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 416 78 894
7. Ingen vara oppnevnt for Nortura
8. Ingen vara oppnevnt for KLF 

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

Fagrådet for geit - representanter:
1. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad (NSG) t. 915 76 840
2. Tone Edland, 3895 Edland (Region Sørøst) t. 959 30 407
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals (Region Nord) t. 414 46 799
4. Ola Søgnesand, Hornnes, 6800 Førde (Region Vest) t. 909 96 816
5. Helga Kvamsås, TINE Meieriet Vest, Boks 62, 6901 Førde (TINE) t. 992 31 894
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Hege Gonsholt, Arabygdi, 3864 Rauland (Region Sørøst) t. 911 78 067
2. Andre Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå (Region Nord) t. 416 39 765
3. Einar Arne Stennes, Urke, 6196 Norangsfjorden (Region Vest) t. 952 33 246
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE) t. 64 94 25 60
5. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 468 86 351

Sekretær: Trine Bjørnerås, NSG

Utmarksrådet - representanter
1. Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet t. 482 00 930
2. Nils Magnar Rom, Tømmerholen, 2340 Løten t. 926 51 841
3. Ingvar Ramsvik, Vik, 8250 Rognan t. 477 54 205

Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Tone Våg, Våg, 7760 Snåsa t. 995 82 658
2. Rune Kurås, 7372 Glåmos t. 900 15 586
3. Leif Brekken, Ikjefjord, 5962 Bjordal t. 917 98 302

Sekretær: Håvard Øyrehagen, NSG
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Gjeterhundrådet - representanter
1. Andreas Groseth (leder), Somdalen, 3525 Hallingby t. 913 60 773
2. Håkon Skjærvold, Neppelberg, 8890 Leirfjord t. 917 07 630
3. Oddbjørn Kaasa, Myran, 7530 Meråker t. 922 22 522

Varamedlemmer i nummerrekkefølge
1. Atle Arnesen, 6140 Syvde t. 976 54 902
2. Anne Kari Veikleenget, Ruste, 2640 Vinstra t. 416 90 770

Sekretær: Stig Runar Størdal, NSG

Ull- og klipperådet - representanter
1. Øivind Gurandsrud, Iledalsvn. 24, 3410 Sylling (NSG) t. 416 28 306
2. Sissel Berntsen, Fagtjenesten for ull, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo t. 911 79 163
3. Neil Perry, Kjengaren 83, 4352 Kleppe t. 913 59 613

Sekretær: Signe Dahl, NSG

NSG Semin AS
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840
Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne t. 917 10 027
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190

Daglig leder er Thor Blickfeldt, avlssjef i NSG

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190

Nordisk dyreartsgruppe sau og geit - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190

Kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
Håvard Øyrehagen, Postboks 104, 1431 Ås t. 917 63 761

Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag - fra NSG: 
Medlem: Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
Vara: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840



Rådgivende gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190
Observatør:  Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje t. 959 30 407
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 901 99 560

Øko Sau - fra NSG: 
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190
Håvard Øyrehagen, Postboks 104, 1431 Ås t. 917 63 761

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres t. 911 58 656
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 901 99 560

Styringsgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Medlem: Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
Vara: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 915 76 840

Prosjektgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne t  917 10 027
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 901 99 560

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190

Partsammensatt gruppe beiteprosjekt - fra NSG:
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 481 50 190

Avlsrådet for Nor-X - fra NSG:
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 901 99 560

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 450 34 192
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V STYRETS MELDING



VI ÅRSREGNSKAP OG 
REVISJONSBERETNING

Resultatregnskap 2009
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Balanse pr 31.12.2009
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Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:

1000-200 da 100-200 da Alle
År Nord-Norge alle bruk
1980 50 900 
1985 58 000 
1990 91 500 96 500 
1995 110 822 102 204 
2000 134.151 135 063 131 168 
2001 104.080 116 874 114 045
2002 129.100 130 600 135 000
2003 127.800 130 300 137 500
2004 149.600 143.900 146.000
2005 162.100 161.460 154.400
2006 151.600 148.000 148.700
2007 199.500 158.600 156.700
2008 167.600 190.800 171.800

VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:

50-100 100-200 200-300 300-500 Alle
År da da da da bruk
11980 31 200 49 500 38 500
1985 28 000 49 200 39 500
1990 21 800 49 800 42 500
1995 12 841 57 431 36 588
2000 30 435 82 426 101.438 69 507
2001 -611 50 054 77.735 44 071
2002 -300 47 300 89.100 46 500
2003 400 63 700 72.700 47 100
2004 22.600 69.600 75.900 66.700
2005 24.800 67.300 82.900 71.600
2006 18.400 61.200 109.000 112.600 75.500
2007 30.200 63.100 120.200 90.400 79.800
2008 30.800 64.800 126.800 165.900 97.800



Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar

Sau Ammegeit Mjølkegeit
År Tal Tal Flokk- Tal Tal Flokk Tal Tal Flokk-

bruk v.f.s. storleik bruk dyr storleik bruk dyr storleik

1985 33 815 1 077 469 32 1 354 74 030 55

1990 26 394 1 009 793 38 1 117 64 894 58

1995 24 355 1 041 680 43 975 59 855 61

2000 21 644 1 081 633 50 510 3 239 6 727 53 091 73

2001 21 371 1 112 186 52 529 3 646 7 677 50 859 75

2002 20 875 1 141 485 55 521 4 819 9 619 47 441 77

2003 18 842 1 109 696 59 529 4 337 8 592 47 114 80

2004 17 897 1 111 513 62 546 3 773 7 571 46 292 81

2005 17 068 1 091 785 64 524 3 631 7 559 46 125 83

2006 16 255 1 060 438 65 559 4 416 8 525 44 063 84

2007 15 199 1 023 778 67 560 4 337 8 482 40 403 84

2008 14 748 1 027 098 70 625 5 174 8 457 38 431 84

2009 14 400 1 029 380 71 650 5 568 9 430 37 439 87

Frå 1994 til 1997 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau. Frå 1998 er det sau fôra over 1. mars som
ligg til grunn for talla, (kode 131 er slått samen med kode 130). Frå 2004 er det brukt tall bruk med sau over 1 år og summen av
dyretalet som inngår i kode 137, 138, 139, 147 og 148

Produksjon / forbruk av sauekjøt
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Salg og
hjemmeforbruk

År tonn

1960 14 870
1970 16 648
1980 18 459
1990 23 377
1995 25 211
2000 23 499
2001 24 482
2002 25 145
2003 24 534
2004 26 233
2005 26 096
2006 25 278
2007 23 544
2008 24 246
2009 23 596

Slaktevekter
Kjelde: Fagsenteret for kjøtt
Medel slaktevekter for sau og lam.

År Lam, kg % *-lam

1970 15,8 -
1980 16,8 28
1990 17,9 40
2000 18,1 12
2001 18,0 13
2002 18,2 18
2003 18,1 23
2004 18,4 27
2005 18,4 32
2006 18,3 41
2007 18,2 57
2008 18,9 61
2009 18,7 63
* Fra 1996 er stjernelam lammeslakt mellom 17 og
23 kg, klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 1+ til og
med 2+
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Geitmjølkproduksjonen
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Dei siste åra er det blitt produsert 
slike mengder geitmjølk:

1960 20,0 mill. liter
1970 24,5 ”     ”
1980 24,9 ”     ”
1990 27,3 ”     ”
1995 24,8 ”     ”
1996 23,8 ”     ”
1997 23,2 ”     ”
1998 22,6 ”     ”
1999 21,7 ”     ”
2000 21,1 ”     ”
2001 20,3 ”     ”
2002 21,0 ”     ”
2003 20,8 ”     ”
2004 21,0 ”     ”
2005 21,7 ”     ”
2006 20,5 ”     ”
2007 20,3 ”     ”
2008 20,0 ”     ”
2009 20,1 ”     ”

Ullproduksjonen
Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf

Samvirke Privat
År mottak mottak I alt

tonn tonn tonn

1975 3 811 470 4 281 
1990 4 902 62 4 964 
2000 3 713 1 244 4 957
2001 3 844 1 248 5 092
2002 4 000 1 154 5 154
2003 3 875 1 210 5 085
2004 3 865 1 207 5 072
2005 3 869 1 208 5 077
2006 3 735 1 166 4 901
2007 3 541 1 106 4 647
2008 3 439 1 027 4 466
2009 *)4 453
* Foreløpige tall

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

Tal Tal Haustvekt Avdrått
År buskapar Kontrollerte dyr g. lam pr. lam pr. v.f.s.**

i kontr. Tal % pr. v.f.s. kg kg

1962 - 35 174 4,2 1,17 39,2 45,9
1980 4 729 188 942 21,8 1,40 42,1 58,9
1985 5 577 271 683 25,2 1,46 41,9 60,8
1990 5 594 284 440 28,4 1,55 43,7 67,7
1995 5 367 303 828 29,2 1,54 42,9 65,0

Fødte lam Lammetap*
per søye %

2000 4 929 291 673 1,91 10,8 44,2 69,9
2001 4 872 299 976 1,93 12,0 43,9 69,8
2002 4 783 304 539 1,93 44,5 71,0
2003 4 600 307 434 1,96 12,0 43,7 69,9
2004 4 402 309 573 1,98 11,4 44,8 73,0
2005 4 140 303 058 2,00 11,6 45,1 73,2
2006 3 936 291 925 2,05 12,9 44,5 72,5
2007 3 838 282 142 2,05 13,0 44,4 72,6
2008 3 731 288 256 2,07 13,7 45,5 74,2
2009 3 997 291 036 2,09 13,3 43,4 73,5

*   Uten dødfødte     ** Korrigert 145 dager
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Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen

Års- *) %
Tal Tal geiter Kg mjølk % % Kr.fôr Kr.fôr til-

År års- bu- pr. pr. års- pro- lak- % pr. års- /100 kg slutning
geiter skapar buskap geit tein tose feitt geit, Fem mj., Fem til kontr.

1952 4 107 - - 421 - - 3,53 - - 4,8 
1955 5 552 389 14,3 387 - - 3,61 - - 6,4 
1960 7 321 399 18,3 441 - - 3,56 - - 10,5 
1970 10 369 347 29,9 590 - - 3,47 - - 16,2 
1980 23 932 441 54,3 596 2,80 - 3,19 - - 41,1 
1990 31 735 502 63,2 577 2,81 - 3,26 - - 51,3
1995 33 344 514 64,9 572 2,67 4,26 3,38 224 46 57,5 
1996 33 798 517 65,4 564 2,66 4,25 3,37 196 41 58,3 
1997 33 005 498 66,3 553 2,68 4,20 3,41 203 43 60,6 
1998 32 228 483 66,7 559 2,69 4,25 3,42 213 45 60,6 
1999 31 423 445 70,6 556 2,70 4,13 3,49 219 46 60,9 
2000 31 027 432 71,8 560 2,67 4,09 3,52 208 41 62,5 
2001 32 975 451 73,1 558 2,69 4,13 3,65 218 43 70,7 
2002 33 337 436 76,5 577 2,94 4,23 3,50 225 43 72,1
2003 34 126 434 78,7 576 2,92 4,20 3,60 225 43 75,7
2004 32 710 402 81,4 592 2,99 4,27 3,73 248 45 74,0
2005 32 385 392 82,6 617 2,97 4,29 3,73 255 45 74,1
2006 33 105 401 82,7 628 3,01 4,32 3,77 266 44 82,2
2007 32 886 394 83,8 647 2,99 4,29 3,80 266 44 84,4
2008 32 242 372 86,7 691 3,05 4,40 3,77 295 38 89,1
2009 26 249 295 89,0 685 3,03 4,32 3,79 312 41 89,8
*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.
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Best på sau 
sammen 
med oss!
Fokus på fagarbeid med vekt på kvalitet og 
økonomi gir resultater!

medlem.nortura.no/smaafe

Nortura – best i det lange løp!

% Stjernelam i Nortura

% lam i fettgruppe 3 og over i Nortura


