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Årstidene våre har kvar sine flotte

særtrekk, men skal eg velja så vel eg

våren. Det er fantastisk å sjå alt

som får nytt liv. Ein løvetann som

veks seg gjennom tjukk asfalt, du

verda for ei kraft livet har.

   For  oss bønder er dei to

 viktigaste hendingane om våren

over; lamminga er ferdig og jord-

bruksavtala er underteikna.

   Lamminga her på garden gjekk

utruleg bra, lite problem og mange

(altfor mange) flotte, livskraftige lam.

Men eit eller anna ser det ut som

det alltid skal vera. Eit kraftig munn-

skurvangrep på lamma, med dertil

fylgjande jurbetennelse på sauene,

gav oss sanneleg arbeid nok.

Munnskurv er ein av dei mest taps-

bringande sjukdommane hjå sau og

det er ikkje veterinærfagleg hjelp å

få. Flåttborne sjukdommar har me

alltid hatt her på garden og har lært

oss å leva med dei utan særlege

tap. Forsking og utveksling av

 kunnskap om desse sjukdommane

må prioriterast.

Det er mange som no deltek i eit

klage- og hylekor mot jordbruks -

avtalen. NSG gjer ikkje det. Signala

på førehand var relativt klåre på at

det ikkje vart noko kanonoppgjer.

Det vart ei prioritering av grovfôr og

beitedyr, og det skal me vera glade

for. Småfeet fekk 94,2 mill. kroner i

direkte tilskott, det er ca. 30% av alt

som vart gjeve av budsjettmidlar. I

tillegg kom moglegheit for å ta ut

ca. 50 mill. på målprisen for geite-

mjølk og lammekjøtt. 

   Radiobjella vart òg tilgodesett

med nye midlar gjennom organisert

beitebruk. Eg er glad for at Norges

Bondelag sluttførde avtala.

Til hausten kan me stå overfor ein

viss overproduksjon av både kjøtt og

geitmjølk. Det er viktig at slakteria

og Tine set inn nok salsfremmande

tiltak. Det er trist å sjå at lamme-

kjøtet sin del av det totale kjøtt -

konsumet har gått ned med 58%

på 10 år. Forbruket av lammekjøtt

har  stått heilt stille på rundt 6 kg

pr. innbyggjar sidan 1990. Kvaliteten

har blitt mykje betre, men

 marknadsføringa har svikta. Litt av

det same ser me også for geitost,

der marknadsføringa òg må

 styrkjast.

Leder

Våren
Samhald er viktig. Me i NSG vart

skuffa då Bondelaget sa nei til å

vera med for å få på plass ein

 stilling som skulle vera koordi -

nerande for rovviltarbeidet.

Samkøyring av utspel og høyrings-

svar er svært viktig. Eit døme på kor

uheldig det er å ikkje stå saman, er

høyringa om økonomisk dekning for

tidleg nedsanking av sau på grunn

av rovvilt. I høyringssvaret, som stort

sett er likt grunngjeve, kjem ein fram

med ulike satsar; Bondelaget med

kr 8 pr. dyr pr. dag og NSG med 

kr 10. Kva alternativ vil då myndig-

heitene velja?

Me har trass i alt eit godt forhold og

samarbeid  med faglaga, men det

som manglar er det heilt tette

 samarbeidet som kan bringa oss

alle vidare til ei betre framtid for

småfeet i rovviltområda.

Med von om ein god beitesommar!
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- Jeg hadde ikke trodd at det
skulle gå så greit som det har
gjort å inseminere geitene, sier
Alf Grønstad i Etne i Hordaland.
Han gikk på eierinseminerings-
kurs i 2007, og i 2009 hadde han
et tilslag på semin på 83 prosent.

Alf og Solvor Grønstad driver Alfs fars-
gård Ramsvik i Etne i Hordaland med,
for tiden, 48 melkegeiter og en melke-
kvote på 38 tonn. Paret har to barn på
16 og 14 år, som begge deltar i arbeidet
på gården.

Sanerte i 2006
Grønstad overtok den kombinerte geit-
og sauegården fra sin far i 2005. Året
etter sluttet ekteparet med sau, og gikk
i gang med sykdomssanering av geite-
flokken, da besetningen var kraftig
rammet av CAE og byllesjuke.
     Siden Alf også er lærer ved Etne
videregående skole, leide de inn
arbeidshjelp på heltid før kjeinga i
2006. Som ledd i saneringa ble kjeene
snappet ved fødselen og øyeblikkelig
overført til nytt fjøs. Med god arbeids-
hjelp gikk snappinga av kjeene fra de
vel 70 geitene greit, men familien
Grønstad hadde uflaks med hensyn til

kjønn. Dette året, hvor de skulle fornye
besetningen med maksimalt antall
 geitekje, ble det født 67 prosent
bukkekje på Ramsvik. Derfor måtte de,
i tillegg til egen produksjon, også kjøpe
inn kje fra andre besetninger i
 regionen som hadde snappet.
     Effekten av saneringen har vært 
stor og melkeproduksjonen er bort-
imot doblet, med et snitt på ca. 4 liter
per geit per dag.

Doble doser
Etter sykdomssanering av geiteflokken
i 2006, ønsket Grønstad å slutte
med innkjøp av bukker. Da det

Gode seminresultater 
i Etne

SEMINKJE: Alf Grønstad og datteren Anne-Lise (14) midt i flokken av årets geitekje, der et stort antall er resultat av vellykket
 inseminering.

››
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ble arrangert et kurs i eierinseminering
av geiter i Røldal i 2007, meldte Alf
Grønstad seg på. Instruktør på kurset
var  veterinær Heiko Paulenz.
     Det var imidlertid ikke før i august
2008 at Grønstad selv inseminerte egne
geiter, og da var det 18 av totalt 80
 geiter som ble beæret med de
innkjøpte sæddosene. Resten ble
bedekket av egne bukkekje fra snappe-
prosessen. 
     For sikkerhets skyld brukte han
doble doser under insemineringen, det
vil si en dose (to strå) 12 timer etter
påvist ståbrunst, og ny inseminering
med en dose (to strå) igjen 24 timer
etter brunst. 14 av de 18 geitene ble
drektige etter behandlingen, altså en
tilslagsprosent på nesten 78.
     Etter 2008 har det ikke vært kjøpt
inn en eneste bukk til besetningen.

Nøyaktighet
I 2009 inseminerte Grønstad 29 av de

totalt 67 geitene han hadde da. Han
gikk med bukken to ganger daglig, og
dette året inseminerte han ved å dele
opp sæddosene. Det vil si et strå 12
timer etter påvist brunst og et strå 24
timer etter brunst. En dose (to strå) er
tydeligvis nok, for denne gangen var
det 24 av 29 som ble drektige, altså et
tilslag på nærmere 83 prosent.
     Grønstad er overrasket over at
resultatene har vært så gode som de

har vært disse to årene, men tror mye
av årsaken ligger i nøyaktigheten, både
ved påvisningen av ståbrunsten og i
forbindelse med tiningen av de frosne
sædstråene. Her har Grønstad fulgt
anvisningene til punkt og prikke. Strået
tas rett fra frysedunken og tines i 12
sekunder i vann som holder nøyaktig
35 grader celsius.

Avler bort frie fettsyrer
Bakgrunnen for Grønstads bruk av
bukkesemin er først og fremst for å

lage egne avlsdyr, men også for å
 forbedre melkekvaliteten. For å
redusere mengden av frie fettsyrer i
melka, bruker Grønstad nå semin fra
elite- eller prøvebukker av norsk
 melkegeit, utelukkende med kasein -
genstatus «ikke-null*ikke-null». I
 tillegg har han prøvd 2-3 bukker etter
fransk alpine. Ellers benyttes egne
 bukker med kaseingenstatus «ikke-
null*ikke-null». 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

GEIT-TERRENG: Ramsvik ligger vakkert til med rikelige utmarksbeiter for geita i de
 bratte liene omkring.

TIL PUNKT OG PRIKKE: Alf Grønstad
tror at mye av årsaken til den høye tilslags-
prosenten ligger i nøyaktigheten, både ved
påvisningen av ståbrunsten og i forbindelse
med tiningen av de frosne sædstråene.

GOD SEMINGEIT: Dette er ei god
semingeit med fint jur og en daglig melke-
mengde på 5,5 kilo, sier Alf Grønstad og
viser fram nr. 9013.

EGNE AVLSDYR: Etter at Alf Grønstad
begynte å inseminere selv, har det ikke vært
kjøpt inn en eneste bukk til Alf Grønstads
besetning. Her er han med et par avlsbukker
som er produsert på gården etter semin. 
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Semin gjør ikke bukken over -
flødig. Geitholderen trenger
 bukken i brunsttesting og for å
stimulere geita til effektiv
 spermietransport. Riktig
inseminasjonstidspunkt
 avhenger av mange forhold, 
og det som fungerer for naboen
 gjelder ikke nødvendigvis for deg.

Semin er et viktig verktøy i husdyr -
produksjonen og en forutsetning for
den moderne husdyravlen. Fordelene
med semin er flere; transport av avls-
materiale gjøres lettere og bukker blir
tilgjengelig over hele landet, det enkelte
hanndyr kan utnyttes i større grad og
det gir en strengere seleksjon av hann-
dyr. Risikoen for overføring av smitt-
somme sjukdommer reduseres
 betraktelig. 

Brunst
Generelt er brunst definert som den
perioden hvor hunndyret tillater
paringen, eller med andre ord når
hunndyret står for hanndyret.
     Igangsetting av brunstperioden
skjer først og fremst ved at lys (mela -
tonin), temperatur og kontakt med
bukken på ulike måter stimulerer visse
deler av hjernen til å frisette hormoner.
Disse hormonene virker på egg -
stokkene og geita vil etter hvert komme
i brunst. Geita vil vanligvis komme i
brunst flere ganger (3-5 ganger) i løpet
av en brunstperiode. Avstanden fra en
brunst til en annen betegnes som en
syklus. Den vanlige sykluslengden er
19-20 dager, men det finnes store vari-
asjoner. Tidlig og sent i sesongen er
brunsten noe kortere og «svakere» enn
midt i sesongen. 
     Under norske forhold varierer
brunstlengden fra 30 til 60 timer, men
det finnes store individuelle variasjo-

ner. En antar at 10-15% av geitene
 starter sesongen med en falsk
brunst. Den falske brunsten er
kort, som regel bare én dag.
Det skjer ingen egg løsning
og en ny brunst kommer
som oftest i løpet av 5 til
10 dager. Årsaken til
falsk brunst er ukjent. 

Brunstsymptomer
Brunstsymptomer er
som regel nokså tydelige
hos geit. De blir rastløse,
 breker, vifter med halen og
følger oppmerksomt med.
De oppsøker og følger etter
bukken, står med krummet rygg
eller senket lend, trykker spelen
 rytmisk mot skjeden som er svullen og
rødere enn vanlig. Skjeden slimer og
geitene kan få nedsatt melkemengde og
appetitt. Brunsten bør sjekkes minst 2-
3 ganger daglig med hjelp av bukk
utstyrt med forkle. Det er best å sjekke
brunst når det er ro i fjøset, da er det
lettest å oppdage brunsttegn. 

Inseminasjonstidspunkt
Sædceller som er blitt frosset og
 deretter tint opp har kortere levetid
(12-20 timer) enn  sædceller som
 kommer direkte fra bukken (36-48
timer). Tidspunktet for eggløsning er
ca. 24-36 timer etter brunststart og
eggcellens levetid er bare 0-3 timer.
Dermed er tidspunktet for insemi -
neringen avgjørende for resultatet. For
de fleste er det en god anbefaling å
inseminere 18-24 timer etter brunst-
start. 
     Tidspunktet som passer best for
inseminering er forskjellig i hver beset-
ning og avhenger av rutinene som
 brukes. Alder på geita, brunstlengde,
brunsttesting med eller uten forkle og
antall brunsttestinger vet vi har
 påvirkning på inseminasjonsresultatet.

Bukk til stede ved inseminasjon vil
 stimulere geita og hjelpe til med
spermietransporten gjennom børen.
Stress under insemineringen virker
motsatt, det hemmer spermie -
transporten. 

Innrapportering av
 seminresultater
Det er vanskelig å lage god semin -
statistikk ut fra Geitkontrollen, da
manglende rapportering om omløp
gjør at tallene ikke stemmer. Vi blir
derfor nødt til å gå tilbake til semin-
rapporter på papirskjema. Skjema vil
følge med sæddunken, og vi opp -
fordrer alle til å fylle ut skjemaet
 nøyaktig. Vi vil i neste omgang bruke
informasjonen vi får inn til å se på
 tilslagsprosent og effekter av
inseminasjonstidspunkt og insemina-
sjonsrutiner. 
     De som rapporterer seminresultater
på en skikkelig måte er med i trekning-
en om en flott premie! 

Av Trine Bjørnerås

Semin på geit:

Tilslaget avhengig av
mange faktorer
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(Foto: Frida Meyer)

Beitesesongen er alt komen i
gong eller nærmar seg for dei
fleste geiteflokkar og det er viktig
å planlegge fôringa.

Beite er ein viktig ressurs i geitmjølk-
produksjonen, men som me veit stiller
geitene store krav til energi- og pro-
teinforsyning for å kunne produsere
mjølk av god kvalitet. I løpet av dei fire
månadane, frå mai t.o.m. august, tek
TINE imot om lag 50% av heile
 årsleveransen av geitmjølk. Då er det
klart at vi må  ha eit sterkt fokus på
mjølkekvaliteten også i denne tida. 

Stabilt, høgt fôropptak
Beitesesongen er ein periode der
 utfordringa er å halde eit stabilt og
høgt fôropptak og god energiforsyning
gjennom heile perioden. 
     Beiteaktiviteten varierer med
 temperatur og vertilhøve, og beite -
kvaliteten endrar seg utover som maren.
Geitene brukar ekstra energi på beite -
aktivitet, dette må ein også ta omsyn til
når ein planlegg fôrstyrken i beitetida. 

Buffer mot svingningar 
Ved planlegging av fôring i beitetida er
tiltak som kan gi ein «buffer» mot
svingningar i beiteaktivitet og beite -
kvalitet heilt sentralt. 
     Då er det i praksis snakk om å plan-
legge slik at geitene kan få tilgang til
grovfôr av god kvalitet, t.d. i periodar
med dårleg ver når dei beitar lite. Når
driftsopplegget er slik at geitene ikkje
får sleppe ut att på beite etter kvelds-
mjølking må dei få tilgang på grovfôr
om kvelden. Når beitekvaliteten går
 tilbake utover sommaren må ein også
supplere med godt grovfôr. 

Viktig om fôring i beiteperioden:
•    Overgangsfôring frå innefôring til

beite må skje gradvis. Vomfloraen må
få omstille seg til ein ny fôr rasjon.
Første veka bør geitene ha om lag full
innefôring og så gradvis meir og
meir beite. 

•    Heilt tidleg i beitesesongen er graset
energi- og proteinrikt og NDF- fattig.
Då kan det høve å redusere kraftfôr-
mengda gradvis med 3-4 hg for å få
geitene til å beite meir og for å halde
vomfunksjonen så god som mulig.

•    Kraftfôrnivået må rette seg etter
 beitekvalitet, beiteopptak,
mjølkeyting og mjølkekvalitet. 
Gode beiter: 0,5-0,7 kg

     Normale beiter: 0,7-0,9 kg
     Dette er generelle tilrådingar, men

bruk eigne produksjonsresultat for
yting og kvalitet i beitesesongen, t.d.
for dei siste to åra, som ei rettesnor
for om det kan vere aktuelt å plan-
legge og prøve endringar i fôringa
denne sesongen.

•    Oppdeling av kraftfôrrasjonen før og
etter mjølking morgon og kveld
bidrar til å halde eit betre vommiljø.
Det hjelper på dersom det kan gå 
1-2 timar mellom kraftfôrtildeling-
ane. 

Fôring av mjølkegeiter i
beitesesongen

•    Gi gjerne mindre kraftfôr om
 morgonen enn om kvelden, for å få
geitene til å beite meir om dagen. 

•    Døgnbeiting aukar fôropptaket, men
i periodar kan det likevel vere nød-
vendig å tilleggsfôre med godt grov-
fôr sjølv om geitene får sleppe ut att
om kvelden. Beitekvalitet og kor
mykje geitene beitar avgjer dette. 

•    Dersom ein avgrensar beitetida til
geitene ved å ha dei inne om natta, er
det svært viktig at ein gir dei tilgang
på grovfôr om kvelden. Eit fôrings-
opplegg der geitene står utan grovfôr
frå mjølking om  kvelden til dei får
kraftfôr og vert mjølka om
 morgonen er ikkje  gunstig. 

•    Kraftfôr med høgt fiberinnhald kan
vere aktuelt å prøve som eit tillegg til
hovudkraftfôret dersom det praktisk
er svært vanskeleg med grovfôr -
tildeling i beitetida. 

Av Helga Kvamsås
TINE Meieriet Vest
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SAUESANKERKIKKERT 

8-20 x 50  zoom. kr. 1000,-
+ mva

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

LIVESTOK flyttbart 50 m komplett
el-gjerde.   Høyder: 90/105 cm 

kr. 925,- / 990,- + mva
Med sine innebakte avstivnings-spi-
ler er Livestok det beste flyttbare el-
gjerdet på markedet.

SYSTEM 1 flyttbart 3-tråds el-gjerde 500 m
kompl. system. Kan ved lett forsterkning 
brukes til en hel beitesesong. Fin til leiebeiting,
kulturlandskapspleie. 16 da.     Kr. 4950,-
+ mva

SILVA PERMANENTE 

ELEKTRISKE GJERDER for
alle slags beitedyr er effek-
tive og meget kostnadseffek-
tive. 
6 tråders 125 cm holder rov-
dyr ute. Vi prosjekterer gjer-
det for deg (gratis), eller gir
veiledning. OMEGA STÅLHALL.

6  og 8 m bredde.   3 m. vegg/dør i begge gavler.

Lager, dyr, leskur, garasjer, o.a. Lengder etter ønske.

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

8 x 10 m = kr. 75.000,- + mva)

SALTO
Saltsteins-
holdere
2 eller 4 stein
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Jostein og Aud Kirsten Sindland i
Eiken i Vest-Agder drev tidligere
med suffolksauer. I 2006 byttet de
ut sauene med den sørafrikanske
boergeita og satser nå på å gjøre
avl, livdyrsalg og etter hvert kjøtt-
produksjon til et levebrød.

- Boergeiter er rolige og greie, og
 samtidig svært gode beitedyr, sier
Jostein Sindland. Dette, sammen med
størrelsen og kjøttfylden, gjør at folk
fra hele landet nå står i kø for å skaffe
seg livdyr av boergeiter, sier Jostein
Sindland. 

Kan gjerdes inne
Han er en av tre med boerbesetning 
i Vest-Agder og har allerede solgt 
dyr til flere bønder på Sør- og
Østlandet. Noen vil ha avlsdyr for
å bygge opp en besetning for kjøtt-

produksjon. Ei  voksen boergeit 
veier rundt 75-80 kilo mens et kje 
på åtte måneder har en slaktevekt 
på ca. 20 kilo - det vil si omtrent 
som et lam.
     Andre har kjøpt kastrerte bukker for
å ha som landskapspleiere. Geiter
 generelt åpner kulturlandskapet. De
spiser 20% gress og 80% ugress, men i
motsetning til de vanlige norske

 melkegeitene, holder boergeitene seg
innenfor gjerdene.  

Annonse på Internett
For ekteparet Sindland startet boer -
eventyret i 2006. De hadde bodd på
Aud Kirstens morsgård i Eiken i 21 år,
og hadde tidligere en suffolkbesetning
på 15-20 dyr som de drev livdyrsalg
fra. I 2005 gikk de til anskaffelse av fire
kasjmirgeiter for å bruke til beiting av
utmarka, men disse brøt seg ut, som
geiter flest, og skapte bare problemer i
forhold til naboene. Året etter så imid-
lertid Jostein en annonse på Internett
over boergeiter som var til salgs i

Med boergeit 
som levebrød

GREIE DYR: Boergeita er rolige, greie dyr som beiter godt og som er lette å gjerde inne.



Sau og Geit nr. 3/2010 • 13

Farsund. Han begynte å lese om den
sørafrikanske geiterasen, og bestemte
seg for å prøve noen av dem. Som
tenkt så gjort. En stund senere gikk det
fire boergeiter og beitet i Eiken.

Import fra Danmark
Jostein og Aud Kirsten så straks at
dette var geiter med et helt annet
 gemytt og vesen enn kasjmir- eller
melkegeiter, og bestemte seg for å satse
på dette dyreslaget. Målet var og er
 tredelt. De skal både være beitedyr i
utmarka på eiendommen, de skal
 produsere livdyr, delvis for salg, og
etter hvert skal de sørge for kjøtt -
produksjon av det helt eksklusive
 slaget. 
     For at dette skulle bli en realitet,
trengte familien Sindland flere dyr,
men her til lands var de vanskelige å
finne, særlig fordi det også var behov
for nye blodslinjer. Derimot var det
mulig å importere fra Danmark, og
sammen med flere andre interessenter i
det landsomfattende avlslaget Agder
boer gikk de høsten 2007 i gang med
den formelle prosessen for å få hentet
dyra hjem fra nabolandet i sør. Selma
Hansen i Farsund, nå leder i avlslaget,
ordnet alt det praktiske. Hun begynte
bestillingen i januar, og dyrene kom i
slutten av mai 2008. 

Kjøpte 17 dyr
- Vi skulle egentlig bestille åtte-ni dyr
til sammen, men endte opp med 46. Vi
kjøpte 41 boergeiter og fem nubiske
nordafrikanske. Det er billigere å
importere flere om gangen, sier Jostein
Sindland. Prisen for geitene, transport
og helseundersøkelser kom likevel på
rundt 290.000 kroner. Av de drøyt
 førtitalls dyra som kom til landet, var
17 stykker bestilt av familien Sindland,
herav 3 avlsbukker.

Grundig helsesjekk
Alle Mattilsynets og Korimp’s krav og
regler ble fulgt under importen. Og
selv om det ikke var lovpålagt, valgte
geiteholderne å ha dyra 18 måneder i
karantene før de ble plassert ut hos
sine respektive eiere. Dette i tillegg til
at danske besetninger med eksportgod-
kjenning må ha vært fri for fotråte i
fem år, og de importerte dyra er testet
av Mattilsynet mot CAE, byllesjuke,
paratuberkulose, border desease,
salmo nella og en rekke andre organis-
mer uten påvisning. Samtlige dyr ble

også fotbadet i sinksulfat før pålessing i
Danmark, og badet ble gjentatt i det de
gikk av bilen på norsk jord. 
     Til opplysning kan nevnes at alle
geitene hos Sindland Boer, som er
 navnet på avlsforetaket til Jostein
Sindland, årlig testes for CAE, border
desease, byllesjuke og paratuberkulose.

Går i pluss
I dag har Sindland Boer 32 vinterfôra
geiter og 30 små kje, og etter et par
smale år har forretningen omsider
begynt å gå i pluss. Nå ser ekteparet
virkelig muligheten til å ha boergeitene
som en inntektskilde. Rundt 30
geiter er det besetningen hos ››

LIVDYRSALG: Aud Kirsten og Jostein Sindland med boerkje av årets avling. Om akkurat
disse blir påsettkje eller skal selges som livdyr er ennå ikke bestemt.

SPISER REINT: Boergeitene er fremragende kulturlandskapspleiere og spiser både einer og
gran. Her er restene av et grantre som ble lagt inn på beitet for en tid tilbake.
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Sindland  kommer til å ligge på i
framtiden. 
     - Vi har ikke plass til flere, sier
Jostein.

Produktive
En del av de vinterfôra dyra er åringer.
I prinsippet parer ikke Sindland åring-
ene, selv om denne geiterasen viser
brunst hele året, i motsetning til andre
geiter som blir brunstige kun på
 høsten. Boergeiter er også mer
produktive enn nordiske geiter. De får
normalt tre kjekull på to år, med ett til
fire kje i hvert kull. 
     - I ekstreme tilfeller kan de få to
kull i året, men det er rovdrift på dyra,
sier Jostein. Boergeiter er gode mødre
og kjeinga går som regel veldig lett. 
     - I år har jeg ikke hjulpet ei eneste
geit under fødselen, og ingen har hatt
behov for medisinsk behandling i
etterkant av en tung fødsel heller, 
sier han.

Behandles som ku
Boergeiter liker grov kost og spiser i
hovedsak halm, høy og silo om
 vinteren, pluss litt kraftfôr rett etter

kjeing. Men de skal ikke fôres som sau.
Generelt benyttes fôrmidler som til ku
og kalv, ellers blir de dårlige i magen.
Det vil for eksempel si at eventuelle
koppkje skal ha Kalvegodt eller
 liknende framfor melkeerstatning for
lam.

Selges som livdyr
Disse sørafrikanske geitene egner seg
dårlig som melkegeiter, så kjeene
ammer mora helt til de er avvent.
Geitekjeene følger mora fra de er født
på våren til geita skal pares igjen i
november, mens bukkene tas fra mora
når de er tre måneder gamle. All den
tid etterspørselen etter livdyr er såpass
stor, blir de aller fleste bukkene solgt.
Prisen på avlsdyr av begge kjønn ligger
på rundt fem tusen kroner, mens
 kastrerte beitedyr selges for halvannet
tusen.
     - En del av kundene våre har
 dessverre litt bry med Mattilsynet på
hjemstedene sine før de får kjøpt dyr,
og må gjerne både anke avslag og
framskaffe dobbel helsedokumentasjon
før tillatelsen går i orden. Det synes vi
er litt leit, sier Sindland.

Delikatesse
Norske slakterier betaler foreløpig ikke
mer for boergeitkjøtt enn for vanlig
geitkjøtt, men i Danmark er kjøtt av
boergeit en delikatesse som betales
 deretter. Smaken er mild og minner
om en mellomting av kalv og vilt, og
kjøttet er svært magert, fintrevlet og
mørt. 
     Særpreget i smak kommer gjerne
først når dyret er fra ett til halvannet
år, og det er dette kjøttet som ansees
som det absolutt beste. Eldre dyr som
slaktes er også velsmakende, men da er
kjøttet mindre mørt og egner seg bedre
til videreforedling. 
     - I dag er det ikke noe marked for
geitkjøtt i Norge, men hvis det etter
hvert blir snakk om boerkjøtt av et
visst omfang fra våre produsenter, er
det klart vi må etablere prissystem og
salgskanaler for det, sier tilførselsleder
Ove Myklebust i Nortura Forus.

Les mer om boergeiter på 
www.agderboer.com og 
www.sindlandboer.com.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

EGEN GARE: Geitene hos Sindland har vinterplass i et maskinhus med godt halmdekke. Etter kjeing får geitene stå en stund i egen gare.
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Mosvik Sau og Geit i Nord-
Trøndelag ble stiftet på
 mastu loftet på Vinje Bruk 
fjerde  juledag 1948, og hadde 
på 1970-tallet sitt høyeste  
medlems tall på 33. 

I dag har laget 23 medlemmer. Inntil
nylig var Mosvik også det laget med
størst aldersmessig spredning blant
hovedmedlemmene - 7 år gamle Marie
Staberg som det yngste og 97 år gamle
Nils Aaring, som døde tidligere i vår,
som det eldste. 

     Medlemstallet har holdt seg nokså
stabilt de siste årene. Til sammen har
de i underkant av tusen vinterfôra
sauer, med kvit spæl som den største
rasen. I tidligere tider var det så godt
som bare dalasau i Mosvik, men tidlig
på 1950-tallet ble det kjøpt inn noe
kvit spæl med opprinnelse i Rogaland.
Etter hvert har sauebøndene i Mosvik
kommet fram til at det er denne lette,
«altetende» rasen som egner seg best i
den karrige utmarka i  kommunen på
Nord-Trøndelagskysten. 
     I begynnelsen av juni slipper saue-
bøndene i Mosvik  dyra på sommer-
beite på rundt 200 kvadratkilometer

stort område bestående av myr, skog
og fjell. I alt slippes det rundt 3.000
sauer og lam i dette området. 
Den største trusselen for dyra er
 kongeørn, gaupe og etter hvert jerv og
bjørn. Eierne deler på tilsynet, men
rovviltet førte likevel til et tap siste år
på rundt 10%.
     Dagens formann, Per Ola Hovd, fra
det tidligere Verrasundet Småfelag som
ble lagt ned i 2008, overtok vervet på
årsmøtet i vinter. Han avløste Inger
Alstad, som hadde sittet med
 formannsklubba i fem år.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

I Mosvik går NSGs trolig aller
yngste hovedmedlem rundt på
gården til farmor og farfar og
steller med de to sauene sine og
lamma deres. Marie Staberg er 7
år, og har vært medlem i ett år.

Sjuåringen og hennes ett år yngre
 søster Ingrid har to sauer hver hos
farmor Ingeborg og farfar Edvard
Staberg på gården Saltvikberg i
Åsbygda, og nå har disse nylig også fått
lam. Selv om jentene ikke bor på
 gården selv, er de der veldig ofte for å
se til dyra sine. Begge er vant til å
 ferdes i fjøset og ellers rundt om på
gården, men det er likevel Marie som
har den største saueinteressen, og som
blant annet står for bokholderiet. Det
er hun som holder rede på parings -
datoer, lammetidspunkt, antall lam og
øremerker. Bladet Sau og Geit har vært
favorittlesestoff i lange tider, og i fjor
spurte hun farmor hva som skulle til
for å få bladet i posten hjemme der
hun bor. Farmor svarte at da måtte
man være medlem i NSG.
     - E du medlæm, farmor?
     - Ja.
     - Kainn æ å bli det?
Det måtte farmor undersøke først, men

en stund senere stod Marie Staberg
oppført som eget hovedmedlem i
Mosvik Sau og Geit. Og da neste num-

mer av Sau og Geit kom ut, dumpet
det et eksemplar ned i postkassen
hjemme hos Marie på Inderøy også. 

Lokallaget vårt:

Mosvik Sau og Geit

Landets yngste hovedmedlem

FULL KONTROLL: Sju år
gamle Marie Staberg (bakerst)
er NSGs yngste hovedmedlem,
og er veldig saueinteressert. Her
noterer hun lammedata for
 lillesøster Ingrids (foran) sau
Pontus som har nedkommet
med to fine værlam.
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Ingeborg og Edvard Staberg
har i en årrekke drevet med
Åpen Gård-virksomhet på
småbruket Saltvikberg i
Mosvik, der de lar barn og
unge delta i praktisk gård s -
arbeid og lærer å sette 
miljøvern ut i praksis. For
dette arbeidet har Saltvikberg,
som den eneste gården i
 systemet, fått det inter -
nasjonale miljøsymbolet
Grønt Flagg.

Grønt Flagg er en miljøsertifisering
av barnehager, grunn- og videregå-
ende skoler. Ordningen er tilknyttet
det europeiske Eco-Schools nett -
verket. Det synlige beviset på at
man er en miljøskole og gjennom-
fører miljøprosjekter på et høyt
nivå, er at man får et grønt flagg
som kan heises i skolens flaggstang.
I Mosvik er altså flagget tildelt en
Åpen Gård.

I pakt med naturen
Ingeborg og Edvard Staberg har
drevet Ingeborgs hjemsted som
 deltidsbruk, ved siden av læreryrket
og arbeidet på Vinje Bruk, siden de
overtok for flere tiår siden. De har
alltid drevet i pakt med naturen, og
både gjødsler og slår gras med stor
grad av manuell innsats. Nå er de
pensjonister og småskala saue -
bønder, men tar fortsatt imot
barne hager og skoleklasser og lar
dem få delta i arbeidet på gården,
lærer dem om gjenvinning og
 kompostering og viser dem
betydningen av god dyre velferd.

Inspirasjonspris
Under fylkesmannens miljøvern-
konferanse på Stiklestad kulturelle
senter i mars i år, ble Ingeborg til-
delt Bjørn Nes' inspirasjonspris for
sitt store og ekte miljøengasjement

gjennom en årrekke. Prisen ble over-
rakt av fylkesmann Inge Ryan, og
består av et diplom og et verk av glass-
kunstner Åshild Karevoll. Bjørn Nes,
som døde i 2006, var en av  pådriverne
som startet opp prosjektet Grønt Flagg
i Nord-Trøndelag.

     I begrunnelsen for årets tildeling
hedres hun både for jobben som
lærer i grunnskolen i Mosvik, der
hun i flere tiår formidlet et bredt og
 helhetlig engasjement i miljøsaker,
og for oppstarten og drifta av 
Åpen Gård- virksomhet i Mosvik.

Grønt Flagg og 
miljøvernpris

VIDEREFORMIDLER GÅRDSKUNNSKAP: Ekteparet Staberg forsøker å drive mest
mulig økologisk, og fôrer mye med høy. De har i årevis videreformidlet kunnskapen og
 gleden ved naturlig gårdsdrift til små og store barn gjennom Åpen Gård. Her koser de
seg i høyet sammen med barnebarna Marie (t.v.) og Ingrid.

INSPIRASJONSPRIS: Ingeborg Staberg ble tidligere i år tildelt Bjørn Nes' inspirasjons-
pris for sitt mangeårige miljøengasjement som hun blant annet videreformidler
gjennom sin Åpen Gård-virksomhet. Her er prisvinneren med diplomet sammen med
ektemannen Edvard hjemme på Saltvikberg.
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Inger Marie Alstad (62) hadde
vært leder i Mosvik Sau og Geit i
5 år, da hun i vinter overlot
 vervet til sin etterkommer Per
Ola Hovd. Hun sitter imidlertid
fortsatt i styret, og driver gården
Meltingseter med 40 vinterfôra
spælsauer sammen med ekte-
mannen Birger.

Paret flyttet til den trivelige gården
med utsyn over Meltingsvatnet for 17
år siden. Birger var uten arbeid, gården
var til salgs og eiendomshandelen var
en måte å komme i virksomhet på
igjen.

Opptatt av avl
Inger er en ivrig sauebonde. Den tidli-
gere hjelpepleieren er opptatt både av
avlsarbeid og utvikling i næringen, og
besetningen hennes er med i ring 230
Verdal/Inderøy spælværring. De siste
årene har mesteparten av selve dyre-
stellet falt på henne, da ektemannen
har hatt store problemer med ryggen.

Det arbeidet som skal utføres med
traktor har derimot Birger tatt seg av. 

Ble overtalt
Da Inger tok imot ledervervet i 2005, lå
Mosvik Sau og Geit nokså nede hva
aktiviteter angikk. Den saue interesserte
småbrukerkona lot seg likevel overtale
til å prøve, mot at Arvid Nervik, som
har sittet som  sekretær i laget i snart 50
år, lovet å hjelpe til. I Ingers formanns-
periode begynte ting igjen å skje på
småfe fronten i Mosvik. 

Kurs og kåring
Hun prøvde å påvirke medlemmene til
å drive bevisst avlsarbeid, melde seg
inn i Sauekontrollen, bli med i vær-
ringarbeidet og delta på kåringssjå på
den tidligere landbruksskolen på
Mære.  Hun fikk i gang opplærings-
virksomhet blant medlemmene, og for
et par år siden gjennomførte så godt
som hundre prosent av medlems -
massen kompetansekurset i dyrevelferd
for sau. Et stort antall gjennomførte
også kurset «2 på kroken», som tok for
seg hvordan man skulle arbeide for å greie å få to slaktemodne lam per søye

i snitt. 

Håper på fortsatt interesse
Interessen i laget har tatt seg betrakte-
lig opp, men Inger, som fortsatt sitter i
styret, mener likevel at det er en
 utfordring å holde medlemstallet oppe.
Som i mange andre bygder er det
mange nedlagte bruk og mye dårlige
gjerder mellom utmarka og tettbe -
byggelsen, og flere har gitt uttrykk for
at de er leie av å hente sauer som til
 stadighet tar seg ned fra utmarksbeitet
og inn på dyrkamark ett eller annet
sted.

Hjelp av barnebarnet
For sin egen del håper Inger at barne-
barnet Vibeke på 17 år kanskje vil
overta i sauefjøset en dag. Ungjenta er
til uvurderlig hjelp for bestemor,
 spesielt under lamminga. Og Inger
lærer «drengen» alt hun kan, både om
fødselshjelp, fôring og annet stell.
Foreløpig er Vibeke skolejente og bor
dessuten halvannen mil fra beste -
foreldrene, men allerede nå tror hun at
hun på sikt kan tenke seg et liv som
inkluderer sauer.

Inger fikk ting til å skje

FIKK I GANG AKTIVITETER: Tidligere
leder i Mosvik Sau og Geit, Inger Alstad,
brenner for sauenæringen, og fikk i gang
en rekke aktiviteter under sin femårige
 formannsperiode.

UNDER OPPLÆRING: Inger Alstads barnebarn Vibeke (17) er under opplæring i saue-
fjøset og er til god hjelp for besteforeldrene under lamminga. Her forsikrer den tidligere
lokallagslederen seg om at ungjenta har alt under kontroll.
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I 2008 ble Bjørn Arne Nyeng (42)
lam fra midt på ryggen og ned,
etter å ha fått et tre over seg
under skogsarbeid. Han gir
imidlertid ikke opp, og har tatt
imot adskillig mange lam fra
rullestolen og hjulpet dem på
spenen.

Ulykken skjedde i oktober 2008, mens
han arbeidet i skogen. Et tre falt over
ham og førte til brudd midt i ryggen
og et tre måneder langt sykehusopp-
hold på St. Olavs hospital i Trondheim.
En ryggvirvel måtte fjernes og en
 stålplate settes inn, men ulykken 
gjorde ham lam fra bruddet og ned, 
og gjorde ham for alltid avhengig av
rullestol.
     Bjørn Arne er allikevel ikke villig til
å gi opp. Med ekstrahjelp fra familien
driver Bjørn Arne fortsatt farsgården
Svean i Mosvik, som han overtok for
10 år siden. Melkekvoten på 60 tonn
inngår i sommersamdrift med en
annen gård, så av storfe har han nå
bare ungdyra igjen. I tillegg har han vel
70 vinterfôra sauer.
     Bonden på Svean har flere ganger
søkt om støtte til å bygge om, både i
storfe- og sauefjøset, slik at han selv
kan greie det daglige stellet, men fore-
løpig har et tungrodd byråkrati hindret
ham i å få drømmen realisert. Heldig -
vis har han god hjelp av familien. Far
og en onkel er avløser og sørger fore -
løpig for grovfôrfôring av dyra,
døtrene hjelper til med kraftfôrtil -
delingen og en søster og en niese får

Steller sauer
og lam fra
 rullestolen

STELLER SELV: Bjørn Arne Nyeng er
avhengig av rullestol, men hadde selv
 kontrollen i sauefjøset under
lamminga. Her gir han litt ekstra
melk til et par lam som får for lite av
mora.
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betalt for å være hans personlige
 assistenter.
     Han har også fått ordnet det slik i
sauefjøset, som er et ominnredet
 grisehus, at han kommer seg inn i alle
 bingene med den minste rullestolen.
Og det var ikke få lam han hjalp til
 verden i vår og etterpå fikk hjulpet på
spenen, takket være lange armer og
solid erfaring fra før. 
     Hvis han ikke får støtte til å bygge
om, slik at han kan ta mer av arbeidet
selv ifra rullestolen, regner han likevel
med å måtte avslutte saueholdet sitt
over nyttår. I ungdyrfjøset kreves 
det færre endringer for at han skal
kunne greie mesteparten av det 
daglige stellet selv, så den delen av
gårdsvirksom heten håper han å kunne
fortsette med.

HJELP AV DØTRENE: Fôringa er
verre for Bjørn Arne å greie selv.
Heldigvis har han god hjelp i arbeidet
av familien. Her går døtrene Sandra
(16) med kraftfôrbøtta, mens June (14)
koster forbrettet.

Arvid Nervik (69) har aldri
hatt sau, og kom inn i Mosvik
Sau og Geit i 1962 nærmest
ved en  tilfeldighet. I dag har
han vært lokallagets sekretær i
sammenhengende 48 år.

Arvid Nervik er født i Nervika i
Mosvik kommune, men bor nå på
Trøahaugen i Mosvik sentrum. Han
har landbruksskolering fra
Landbrukets Brevskole og kurs for
kontrollassistenter i Mosvik fjøs -
kontrollag. Mesteparten av sitt voks-
ne liv har han arbeidet som
kontroll assistent/rådgiver i Inderøy
Meieri/Tine, med blant annet
 effektivitetskontroll. 

Ansvar for Sauekontrollen
Som en del av meieriarbeidet hadde
han også ansvaret for
Sauekontrollen i Mosvik i mange år.

På 1960- og 70- tallet var det personer
som jobbet i Sauekontrollen som dro
rundt på  gårdene og veide lamma om
høsten. Dessuten har han i årevis kjørt
rundt med avlsværene på vegne av de
lokale værringene for henholdsvis
spælsau og dala. Og det var som med-
arbeider i Sauekontrollen han en dag
fikk beskjed om å stille på et møte i
Mosvik Sau og Geit. Der ble han spurt
om han kunne skrive referat. Siden har
han vært  sekretær for laget. Han har
aldri stått på valg, men har påtatt seg
oppgaven på frivillig basis i år etter år.

Snart jubilant
Nå er Nervik pensjonert fra jobben i
Tine, men 69-åringen har ingen planer
om å slutte som sekretær for Mosvik
Sau og Geit. Om ikke noe spesielt skjer
blir han trolig sittende i enda et par år,
slik at han kan feire 50-årsjubiléet sitt. 
Arvid Nervik er allerede æresmedlem i
Mosvik Sau og Geit.

Lokallagssekretær i snart 50 år

NÆRMER SEG JUBILEUM: 69 år
gamle Arvid Nervik har vært sekretær i
Mosvik Sau og Geit siden 1962, og
 nærmer seg snart 50-årsjubileum.
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- Det burde vært fri jakt på alle
rovdyr hele året, med høy skudd-
premie, sier den nyvalgte lederen
i Mosvik Sau og Geit, Per Ola
Hovd. Da han påtok seg vervet nå
i vinter var det med en klar inten-
sjon om å sikre beiterettighetene i
kommunen, og bidra til en mer
effektiv rovviltbekjempelse.

Per Ola Hovd ser arbeidet med å sikre
beiterettighetene i utmarka i kom -
munen som den største utfordringen
for småfenæringen i Mosvik. Dette i
forbindelse med at Mosvik kommune,
som selv eier ca. 20.000 dekar utmark,
nå er i ferd med å selge sine arealer.
Det er flere eiendommer i bygda som
ikke har tinglyste beiterettigheter på
kom munens utmarksgrunn, og Hovd
har  allerede engasjert seg sterkt for å
forhindre det han mener er kom -
munens forsøk på å fri seg fra de gamle
avtalene og hevdede rettighetene for å
kunne selge området som jaktterreng. 
     - Hvis ikke vi som driver beite -
næring og utgjør hovednæringen her i
kommunen får beholde våre rettig -
heter, så kan man i alle fall ikke klage
over at folketallet synker, sier han.

På jaktlaget
Hovd har også engasjert seg i kampen
mot rovvilt, som i fjor førte til et dyre-
tap på utmarksbeite i Mosvik på 10%.
Han er aktiv deltaker i Verran og Mosvik
rovdyrlag, som i 2009 stod for uttaket av
hele gaupekvoten på Fosenhalvøya med
tre felte dyr i Mosvik og ett i Verran. 
     I 2010 derimot greide man ikke å ta
ut mer enn ei gaupe. Siste jaktdagen

ble det, i et 200 kvadratkilometer stort
område i nabokommunen Verran,
registrert 9 gauper. Lokallagslederen
frykter derfor kommende beitesesong.

Nydyrking og nybygging
Per Ola Hovd er for så vidt optimist
når det gjelder sauenæringen i Mosvik.
Han tror at besetninger på 20-100
 vinterfôra dyr vil være det normale i
Mosvik i framtida, med eiere som
kombinerer gårdsdrifta med annet
arbeid utenom. Dyreholdet begrenser
seg de fleste stedene, på grunn av grov-
fôrtilgangen.
     -Skal sauenæringa bestå, må myn-
dighetene i mye større grad legge til
rette med tilskuddsordninger for å få
fornyet bygningsmassen, samt

 stimulere til nydyrking av fastmark og
myr. Her i Mosvik har det vært lite
nybygging av sauefjøs, selv om det er
mange som kunne tenkt seg å investere
i mer hensiktsmessige bygg. Når det
gjelder nydyrking, har vi lokalt et
næringsfond som etter søknad kan gi
tilskudd til grøfting og nydyrking. Selv
om det ikke er så store beløp, er det
med på å skape optimisme i området. 

Allsidig drift
Lokallagslederen selv er blant de større
sauebøndene i Mosvik. Han og
 familien har 100 vinterfôra dyr;
krysning mellom NKS og kvit spælsau.
Innkryssingen av spælsau skyldes at
man har problemer med sauer som
trekker fra utmarksbeitet og ned på

Slåss for beiteretten og mot rovdyra

DE UNGE OVERTAR: Lokallagsleder Per Ola Hovd (t.v.) i Mosvik Sau og Geit har
mange jern i ilden, og er glad for at sønnen Leonard (23) med tiden er innstilt på å overta
gården. Her er far og sønn i ferd med å ordne gjerdene før beiteslipp.

HOVD VESTRE: Familien Hovds gård, Hovd Vestre, huser en av de største  saue besetningene i laget med ca. 100 vinterfôra dyr. 
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SLIPPER BARNA TIL: På Hovd har 
barna alltid fått være med på de viktige
 oppgavene i drifta. Her hjelper 17 år gamle
Hanna et lam med feilstilling til verden,
mens far Per Ola holder søya i ro.

dyrkamark, og spælen går normalt
høyere i fjellet og opptrer mer samlet.
     I tillegg til sauen, driver Hovd også
med ammekyr av Sidet Trønderfe. Han
dyrker juletrær, driver hytteutbygging
og har en eierandel i et blåskjellanlegg.

Neste generasjon overtar
Hele familien deltar i gårdsarbeidet, og
alle de fire barna har fått lov til å prøve
seg på det meste så snart de har vist
interesse for det. De har fått være med
som fødselshjelpere i lammefjøset og
selv kjent på feilstillinger med mer. 
     I disse dager er den tømrerutdanne-
de sønnen Leonard (23) i ferd med å
flytte hjem fra Namsos til gården med
kone og to barn. Han vil etablere eget
tømrerfirma for å bygge ut hyttefeltet
som er regulert på gården, i tillegg til å
delta i gårdsdrifta. Avtalen er at han
skal få overta Hovd Vestre så snart han
føler seg klar for det.
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Bevisst avl på ull trenger ikke gå
ut over kjøttkvaliteten på
lamma. Tvert imot. Gjennom
Norilias ullprosjekt oppnådde
Sveinung og Torunn Havrevoll i
Suldal en kraftig forbedring på
begge deler.

- Det går altså an å tjene penger på sau
med bevisst utplukk av dyr og avl på
utvalgte værer, sier Sveinung Havrevoll.
- Og når du får sjansen til å være med
på et slikt prosjekt, fører det til at du
skjerper deg selv også. Sauebesetningen

på gården gav i 2009 et dekningsbidrag
på kr 2.500,- per vinterfôra dyr,
 inklusive tilskott - og det er bonden
fornøyd med.

Norilias initiativ
På bakgrunn av at ullstatistikken viste
en nedgang av ull i klasse 1 i Rogaland,
ba Norilia høsten 2006 om et møte
med den gang Team Sau Gilde Vest.
Her ble det diskutert ulike tiltak,
 aktiviteter og informasjon ut mot
medlemmene med tanke på en
 for bedring. Samtidig ble man enige 
om å gjøre et forsøk med systematisk

avl s arbeid på ull i en utvalgt beset-
ning.
     Den gjengse oppfatning var at
 avlsmessig satsing på ull ville gå ut over
kjøttfylden til dyra. 

Både ull og kjøtt
Prosjektet hadde til hensikt å bevise det
motsatte, nemlig at bevisst avl både
kunne øke mengde og kvalitet på ulla,
samtidig som man fikk opp slaktevekta
på lamma. 
     Med den høye arvbarheten man
erfaringsmessig hadde registrert i
 forhold til å få ødelagt ulla i enkelte

Ullprosjektet «Havrevollsauen»:

Bevisst avl gav bedre 
ull og mer kjøtt

INNKJØPTE INDEKSVÆRER: Ekteparet Havrevoll har fortsatt to av indeksværene de med prosjektleder Borghild Øynas (midten) hjelp
kjøpte inn til besetningen i 2007 og 2008. Her er de tatt ut til ære for fotografen; Torunn med nr. 200755196 Haugli fra Anders Haugen i
Sogn og Sveinung med nr. 200655793 fra Hallvard Borlaug Haugen i Sogn.
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besetninger, regnet man med at det
kunne gå raskt å endre situasjonen den
andre veien også.
     Ullklassifisør Borghild Øyna ved
Norturas slakteri i Sandeid fikk opp -
gaven som prosjektleder og sauene til
Torunn og Sveinung Havrevoll i
Suldalsosen ble valgt som prosjekt -
besetning.

Margull fra semin
Denne besetningen hadde for en del år
tilbake perfekt crossbredull, der nær-
mere 100%  av fellulla gikk i klasse 1.
Det har alltid blitt brukt kåra værlam/
værer i besetningen, og Havrevoll-
sauene har vært i Sauekontrollen siden
1980.
     Fra år 2000 til 2005 ble det brukt tre
værer som ødela ullkvaliteten i beset-
ningen, noe en først skjønte i ettertid.
Alle var riktignok kåra etter semin,
men hadde ull som inneholdt nokså
mye marg. Resultatet var at det i 2006
bare var 62,7% av fellulla som
 oppnådde kl. 1.
     Det var alt sent på høsten og ingen
tid å miste i forhold til avl på neste
generasjon sauer, så prosjektet startet
umiddelbart. Målet var hurtigst mulig

å forbedre crossbredulla på alle vinter-
fôra søyer i besetningen - fra 62,7% til
nærmere 100% i klasse 1. Samtidig
ønsket en også å øke slaktevekta på
lamma.

Værer med god ull
Første ledd i prosjektet var å finne
værer til bruk på de 130 morsøyene i
besetningen høsten 2006. Disse værene
ville ha vesentlig innvirkning på lam-
meresultatet neste vår, og skulle både
ha topp ullkvalitet og gode egenskaper
for kjøtt og fett. Andre ledd var
utplukk av påsettlam samme høst.
     I samarbeid med rådgivere i
Sauekontrollen fant man fram til to
indeksværer fra gode ullbesetninger, en
hos Olav Gyland i Vest-Agder og en
hos Per Johan og Torunn B. Lyse i
Nord-Rogaland. I tillegg ble 20 søyer
inseminert med sæd fra værer med de
samme gode egenskapene. Tilslaget var
imidlertid kun 50%, slik at bare 10
sauer fikk lam etter semin. To værer fra
egen avl ble også benyttet i 2006.

Nådeløs utvelgelse
Når det gjaldt valget av påsettlam, så
ble dette gjort på bakgrunn av både ull

og kropp. Familien Havrevoll plukket
først ut ca. 60 potensielle kandidater
etter indeks og kjøttfylde. De har
benyttet seg av ultralydmåling siden
slutten av 1990-tallet, og har derfor
sikre data også på det siste. 
     Deretter foretok prosjektleder og
ullklassifisør Borghild Øyna en nøye
vurdering av ulla på alle sammen, og
kasserte halvparten av lamma før
påsett. 
     Tilsvarende prosedyrer ble fulgt
både i 2007 og 2008. En av de inn -
kjøpte værene fra året før ble halt og
måtte slaktes, så en ny indeksvær med
god ull ble i 2007 skaffet fra Steinklepp
i Sogn og Fjordane. I tillegg hadde
Havrevoll en egenavlet vær etter semin
fra Eggum ruggen med god ull og 37 i
kjøttmål. 18 søyer ble vellykket
 inseminert.
     Også høsten 2008 ble det kjøpt ny
indeksvær fra Borgund i Sogn og
Fjordane, i tillegg til semin og værene
de hadde fra før. Påsettlamma ble valgt
etter knallhard sortering, og alle lam
uten topp ullkvalitet ble slaktet.

Kraftig kvalitetsøkning
Det nitidige arbeidet i Havrevoll-
 besetningen har gitt gode resultater.
Mens det i 2006 bare var 62,7% av
 fellulla som ble klassifisert i kl. 1, var
prosenten i 2009 steget til 85,5.
Gjennom snittlig omsetning på ull per
vinterfôra sau, som i 2006 var på 175
kroner, var i 2008 kommet opp i
239 kroner. I 2009 var den nede i

FINE PÅSETTLAM: - Der har vi noen lam med fin-fin ull, sier prosjektleder og
 ullklassifisør Borghild Øyna, her sammen med ekteparet Torunn og Sveinung Havrevoll i
sauefjøset deres. 

››

STOR FORSKJELL: - Det kan være stor
forskjell på ullkvaliteten fra dyr til dyr, og
når de er små er det veldig lett å se, sier
Borghild Øyna, her med et lam med
 dårlig, bustete ull (t.v.) og et med god
ullkvalitet.
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Oversikt over resultatutviklingen:

2006 2007 2008 2009

Resultater på ull etter totalt 202 lam/ 228 lam/ 231 lam/ 227 lam/
antall slaktede lam fra/antall v.f.s. 119 sau 121 sau 122 sau 123 sau

Prosent fellull i klasse 1 av totalt 62,7% 81,1% 83,5% 85,5%
produsert fellull

Gjennomsnittlig ullomsetning kr 103,30 kr 127,25 kr 134,40 kr 125,10
per slakta dyr (prisnedgang)

Gjennomsnittlig omsetning på kr 175,34 kr 219,76 kr 239,44 kr 230,88
ull per vinterfôra sau (prisnedgang)

Tall fra ROS-analysen: 66,30% 74.27% 95.58% 95,28%
Prosent av slaktet i klasse E, U og R

Tall fra ROS-analysen: 63,64% 84.47% 57,35%* 91,51%
Prosent stjernelam

Tall fra ROS-analysen: 8,4 9,8 8,8 10,4
Kvalitetspoeng i ROS-analysen

Tall fra ROS-analysen: 2 2+ 3- 2+
Middels fettgruppe

Tall fra ROS-analysen:
Middels slaktevekt 18,04 kg 19,98 kg 22,62 kg 20,21 kg

* En god del av lammene var over 23-kilosgrensen for stjernelam

Torunn og Sveinung Havrevoll har
 drevet Sveinungs farsgard Tveit på
Hamrabø i Suldal i Rogaland siden
1975. Garden ligger 360 meter over
havet og var veiløs fram til 1978. Strøm
fikk de heller ikke til gards før i 1960.
     Nå driver ekteparet en kombinert
produksjon av melk (43.000 liter), ca.
45 storfe totalt, smågrisproduksjon fra
20 purker og 130 vinterfôra sauer (110

NKS og 20 kvit spæl). Under scrapie-
utbruddet i 1996 var de imidlertid
definert som kontaktbesetning, og
ekteparet måtte slakte ned sin
 davær ende sauebesetning. Nye dyr ble
kjøpt inn fra Akershus og Hedmark. 
     Grovfôret høstes på 90 mål dyrka-
mark, pluss noe leiearealer, og i alt
 disponerer gården 8-9000 mål
utmarksbeiter.

230, men det skyldes nedgang i kilo -
prisen på ull.
     I samme periode var kjøttfylden
 steget fra 24-25 millimeter på
koteletten til 33-34 millimeter. Vel 95
prosent av slaktet gikk i 2009 i klassene
E, U og R, mens prosenten i 2006 var
kun 66%. 91,5% ble i 2009 klasset som
stjernelam, mens det i 2006 bare var
knapt 64% i denne gruppen. Middels
slaktevekt var kommet opp i 20,21 kg
mot 18,04 i 2006.

Enkeltvurdering av ullfellene
Prosjektlederen for Havrevoll-
 eksperimentet, Borghild Øyna, er i
grunnen overrasket over at det skulle
gå så raskt og få opp ullkvaliteten i
besetningen gjennom avl. 
     - Og når det gjelder helheten, synes
jeg det var godt å få bekreftet det jeg
visste; nemlig at en både kan avle med
tanke på ull og samtidig få  stigning på
kjøtt, sier hun.
     Alle saueprodusenter kan ikke delta
i slike prosjekter som i Suldal, men
Norturas ullstasjon på Sandeid tilbyr
sine produsenter å foreta enkelt -
vurdering av ullfellene for dem som er
 interessert, slik at man på det grunnlag
kan håndplukke de sauene man vil avle
på.
     - Og flere og flere benytter seg av
dette, særlig i enkelte områder, sier
Borghild Øyna, som selv er ull klassi -
fisør på stasjonen.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

INTERESSANT KONTORARBEID: Det
er Torunn som sørger for «papirarbeidet» i
 forbindelse med dyreholdet på gården, men
ullprosjektet har ført til at også Sveinung
synes det er ekstra interessant å følge med. 

Hamrabø i Suldal
GARDEN: Tveit ligger 360 meter over havet i Suldal og var veiløs fram til 1978.
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Den endelause suksessen - KDen endelause suksessen - KDen endelause suksessen - KDen endelause suksessen - KDen endelause suksessen - KOMBINETTING!OMBINETTING!OMBINETTING!OMBINETTING!OMBINETTING!
Gjerdenettingen som står fint «oppreist».

Den nye elektriske gjerdenettingen som har vorte så populær fordi den har innstøypte støttespilar i tillegg til dei 14 stolpane.  Me leverer nettingen i 90
og 105 cm høgde, med 1 eller 2 piggar på stolpane.  Stor maskestorleik gjer at lamma ikkje kan setje seg fast.

30 cm

Gode tilbod på gjerdestolpar og tråd/band:
363-441802, Gjerdestolpe Titan, m/ 8 feste, totallengde 110 cm, kr 15,00.
230-10644, Glasfiberforsterka stolpe m/ 5 feste, totallengde 103 cm, kr 18,00.
393-631200, Gjerdetråd Extrableu, m/6 leiarar, 250 m, kr 235,00.
393-635400, Gjerdeband Ruban m/5 leiarar, 12 mm, 200 m, kr 192,00.

Art. nr.: Størrelse Ant. stolper Ant. pigger Pigglengde Pris

148-KOMBI 901 90 cm   x 50 m 14 stolper 1 17 cm 725,00
148-KOMBI 902 90 cm   x 50 m 14 stolper 2 17 cm 825,00
148-KOMBI 1051 105 cm x 50 m 14 stolper 1 17 cm 850,00
148-KOMBI 1052 105 cm x 50 m 14 stolper 2 17 cm 950,00

422-6001, 0,5 l m/spray kr 99,00
422-6002, 0,5 l refill (u/spray)kr 74,00
422-6003, 2,5 l kanne, kr 299,00
422-6004, 5 l kanne, kr 499,00

Salssuksessen

Masta-Kill

3 6 3 - 4 4 4 7 1 ,
Pålerøyr Ø 100
mm. Vekt 13,5
kg.  Kr 700,00.

Securgal, galvanisert ståltråd:
393-633500, ø 1,8 (ca 1300 m), kr 1005,00.
393-633100,  ø 2,5, (ca 600 m), kr 930,00.

393-670500, Galv.
strekkfjør for ståltråd
2,5 mm, kr 55,00.

Permanent elektrisk gjerde!
Raskt, billig og lang levetid!

Gripple trådskjøt,
For 2 mm, kr 14,00.
For 3 mm, kr 14,50

Skruisolator, tube-
isolator, spennisolator
m.m.  Me har alt du treg
for el. gjerdet!

- med biologisk nedbrytbar komponent,
verkar mot alle slag insekt og skadedyr.

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30°C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for vatn i fjøs.
720-103.0891, ½" røyr, kr 19,00 pr. m.
720-103.0892, ¾" røyr, kr 29,00 pr. m.
720-103.0893, 1" røyr, kr 40,00 pr. m.
(leverast i 4 m lengder)

Suevia blå plastrøyr som ikkje rustar!

720-100.0130, Suevia flottørdrikkekar mod. 130P.
Drikkeskål i plast.  Kr 422,00.
720-100.0370, Suevia røyrventildrikkekar mod.370.
Drikkeskål av støypejern, emaljert.  Kr 400,00.

Suevia drikkekar Vatn på beite

720-160.0103, Suevia drikketrau WT200 av
UV-bestandig plast.  Volum 200 liter.  Vekt
15 kg.  Enkel tømming v.h.a stort drenerings-
hol.  Kr 2300,00.

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

Secur gjerdeapparat for nettdrift, gir doble impulsar/støyt som forsterkar følelsen av sjokk/støyt. Fleire modellar, pris frå kr 1430,00.
UBIson intelligente gjerdeapparat med slagstyrke opptil 12 Joule.  Pris frå kr 3940,00.
Secur gjerdeapparat for nett- og batteridrift.  Kr 3700,00.
Secur gjerdeapparat for batteridrift har regulerbar slagstyrke og kan leverast med solcelle.  Fleire modellar, pris frå kr 2143,00.

Nettdrift. Nett- og batteridrift. Batteridrift.

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

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

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

Nessane, 6899 Balestrand,

Tlf. 57 69 48 00   Fax 57 69 48 01

Algo Clear
Alge og mosefjernar

Fjernar alge, mose, sopp og andre
grøne belegg.  Biologisk nedbrytbar.
Kan brukast på alle vaskbare overfla-
ter som tre, betong, stein, plast m.m.
422-8102, 1 liter kr 99,00
422-8104, 2,5 liter kr 240,00
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Fuglestadbrogete og Blæselaget,
som holder til i Rogaland, ønsker
å komme i kontakt med alle
saueholdere rundt om i landet
som har fuglestadbroget sau
og/eller blæsesau. 

Håpet er å utvide miljøet rundt disse
sauerasene og eventuelt også få tilgang
på nytt avlsmateriale. 

Tusen av hver
Fuglestadbrogete og Blæselaget ble
 stiftet 10. mars 2008, etter en
sammenslåing av Rogaland Blæse -

saulag og Interesselaget for Fuglestad -
brogete Sau. Laget er for alle som har
eller er interessert i blæsete og/eller
brogete sauer, og teller i dag vel 160
medlemmer, de fleste fra Rogaland. I
medlemsmassens besetninger finnes
det anslagsvis 5-600 blæsesauer og
rundt 500 fuglestadbrogete, men NSG
antar at det på landsbasis finnes ca.
tusen mer eller mindre rene dyr av
hver rase.

Andre steder i landet
Det finnes ikke noen oversikt over
 hvilke saueraser folk har, ut over det
som er registrert i Sauekontrollen, 

og heller ikke noe pålitelig register
over hvor mange sauer som finnes i 
de enkelte besetninger. Men man vet
at det finnes enkeltdyr og mindre
flokker av både blæsesau og fuglestad-
brogete flere steder enn bare i
Rogaland. 

Nytt blod
Styret i Fuglestadbrogete og Blæselaget
ønsker nå å komme i kontakt med
eierne til flest mulig av disse.
Kontaktperson er lagets leder, Steinar
Fossfjell, som treffes på telefon 
905 77 620.
     Laget er interessert i kontakt med
alle, og det er intet krav om medlem-
skap. Men i tillegg legger Fossfjell og
hans kolleger heller ikke skjul på at de
leter etter nye blodslinjer. I blæse- og
brogetemiljøet i Rogaland er det i dag
vanskelig å finne værer som ikke er i
slekt med hverandre. I 2009 var det
heller ikke brogete eller blæsete værer
som ble kåret andre steder enn i
Rogaland, men det var det ifølge NSGs
lister i 2008. Håpet er at det finnes
værer der ute etter andre slekter enn
dem i Rogaland, og som eventuelt kan
settes inn som seminværer. 

Bevaringsverdige
Både fuglestadbroget sau og blæsesau
fikk egne rasekoder i Sauekontrollen i
2004 (henholdsvis 18 og 19) og er
erklært som bevaringsverdige av Norsk
genressurssenter. Samarbeidet med
Genressurssenteret er godt, og raselaget
har blant annet fått bistand til innsett
av værer på seminstasjon. Fuglestad -
brogete og Blæselaget vedtok nylig
reviderte rasebeskrivelser for begge
saueslagene, som blant annet gir bedre
retningslinjer for dommerne, noe det
særlig er behov for under hjemme -
kåring. De nye beskrivelsene er å finne
på lagets nettsider: 
www.brogeteogblesete.com 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

Hvem har fuglestad-
brogete og blæsesau?

ETTERLYSER FLERE: Representanter fra styret i Fuglestadbrogete og Blæselaget med lam
av henholdsvis blæsete og fuglestadbrogete sauer. Har du denne rasen selv, ønsker laget å
komme i kontakt med deg. Fra venstre ses leder Steinar Fossfjell og styremedlemmene
Jørgen Dyrseth, Ellen Karin Gudmestad og Elin Fuglestad.
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Sør
3174 Revetal
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Vest
4365 Nærbø
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Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

BYGG
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Nordvest
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• NYHET; lammesikker front

-med 10 års garanti

-innredning

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

L e s m e r p å w ww . f j o s s y s t e m e r . n o - > s a u

NYUTVIKLET FRONT;
-lammet kommer seg ikke ut

Plastrister
-stor gjødselgjennomgang
-høy dyrekomfort
-lang holdbarhet
-rask og enkelt montering
-sklisikre knotter STEPPER
-selvbærende opptil 360 cm

NY TYPE innredning
-lammesikker front
-skråfront
-ski l ler i g lassf iber
el ler stående spi ler

-enkel montasje
-glassf iber forbrett

-skråfront

D e n o r i g i n a l e
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I Skandinavia dannar fjell -
bjørkeskog eit belte mellom
 barskogen si øvre grense og
snaufjellet. Dette beltet kan vera
frå 100-200 høgdemeter. Fleire
sterke arealbruksinteresser er
knytt til fjellbjørkeskogen. 

Mykje av reiselivet i fjellet har sin basis
i fjellbjørkeskogbeltet og privat hytte-
bygging er svært utbreidt. Tradisjonelt
har mykje av norsk seterbruk foregått i
denne sona. Husdyrbeiting blir fortsatt
drive i stort omfang, men samla
 hausting har gått sterkt attende. Dette
har ført til at vegetasjonen er i endring.

Skal ein ta vare på kvalitetar i fjell -
bjørkeskog knytt til beite, oppleving og
biologisk mangfald, må skogen
 skjøttast.

Attgroing fører til at det som før
var lysopne beiteskogar eller artsrike
beite- eller slåttevollar, får ein tett ung
skog. Undervegetasjonen endrar seg frå
gras og beitetolerante urter til domi-
nans av vier- og høgvaksne urter på rik
mark, og meir lyng, dvergbjørk og
einer på fattig mark. Tett tresjikt fører
til at mindre lys og varme når under -
vegetasjonen. Dette gjev sterkt redusert
planteproduksjon. Tett tresjikt gjer
også beitemarka vanskeleg tilgjengeleg
for beitedyr.

Viktigaste reiskapen for skjøtsel av
fjellbjørkeskogen er beitedyr. Dyretal
og beitebruk må tilpassast for å gje
godt resultat. Beitedyra greier ikkje
gjera jobben åleine. Derfor må ein òg
inn med manuelle tiltak som tynning
og rydding. Skjøtselstiltak vil ha ulik
verknad etter kva vegetasjonstype det
gjeld. Skal ein få best muleg resultat og
forutsjå eventuelle uheldige verknader,
er det derfor viktig å ha økologisk
kunnskap. Manuelle skjøtselstiltak er
ressurskrevande, derfor må innsatsen
settast inn der ein får mest att.

Beiting påverkar konkurranse-
forholdet mellom plantene gjennom
avbiting, trakk og gjødsling. Grasartar

Skjøtsel av 
fjellbjørkeskog

Tynning i engbjørkeskog kan fleirdoble produksjonen i undervegetasjonen.
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toler slik påverknad best. Område som
gjennom lengre tid har vore utsett for
beiting eller slått vil få grasrik, eng -
liknande vegetasjon. For beiteformål er
det areal av engbjørkeskog ein har mest
att for å skjøtte. Dette av di plante -
produksjonen her er fleire gonger så
høg som i den fattigare blåbærbjørke-
skogen, attåt at ein her finn meir verd-
fulle beiteplanter.

Vegetasjonstypar i fjellbjørke-
skog
For ei grov oversikt over vegetasjons -
typar på fastmark i fjellbjørkeskog kan
vi dele i tre typar:

Lav- og lyngrik bjørkeskog:
Denne typen finn vi på fattig mark
med dårleg vassforsyning. Bjørka vil
vera lågvaksen, fleirstamma og krokut.
Undervegetasjonen vil vera dominert
av krekling, røsslyng og ofte med godt
innslag av lavartar. Her er det lite å
hente for beitedyr, beiteplanter finst
berre spreitt og dyr vil ikkje beite her
så lenge dei kan velge. Lav- og lyngrik
bjørkeskog har ein ingenting att for å
tynne med omsyn til beite. Her kan ein
heller gjera situasjonen verre ved at eit
utglisna tresjikt fører til uttørking i
skogbotnen. Set ein på beitedyr i
tynna, skrinn skog kan det føre til
utvikling av finnskjeggdekke. Gjødsling
kan bøte på uheldige verknader.

Blåbærbjørkeskog: Blir det litt meir
næring og vatn i jorda blir bjørka
høgare og meir rettstamma.
Undervegetasjonen endrar seg til
dominans av blåbær og grasarten
smyle. Begge desse er beiteplanter, men
ikkje av dei beste. Dette kallar vi eit
middels godt beite. Ei fattig utforming
av typen kan kjennast ved godt innslag
av krekling. Ei friskare utforming har
spreidd innslag av skogstorkenebb. I
 blåbærbjørkeskog vil smyledekninga
auke ved tynning, men smyla er ikkje
av dei mest verdfulle beitegrasa og gjev
ikkje høg planteproduksjon. Den
 tørraste delen av blåbærbjørkeskogen
skal ein, som førre type, vera forsiktig
med. Tynning kan gje eit fint grasdekke
i den friskaste delen av typen, men her
vil det ta tid før breiblada grasartar
etablerer seg i tett bestand da desse i
utgangspunktet er lite til stades.

Engbjørkeskog: Dersom det blir
godt med næring og vatn i jorda skiftar

vegetasjonen igjen botanisk saman -
setning. Breiblada gras og urter overtar
dominansen i undervegetasjonen.
Engbjørkeskogen kan ha ei tørr lågurt-

utforming eller ei friskare høgstaudeut-
forming. Spesielt for denne typen er at
grasinnhaldet kan bli svært høgt
ved sterk beitepåverknad. Det er

Høgt beitetrykk gjer at trakksvake urter som tyrihjelm trekkjer seg inn til treleggar.

››
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her ein vil ha mest att for å sette inn
skjøtselstiltak, men ein må vurdere kva
utforming ein har føre seg. I den litt
tørre lågurtutforminga bør ein vera
forsiktig med tynninga slik at skog -
botnen mest er i skugge. Dette av di for
sterkt uttak også her kan føre til ut -
tørking og etablering av tørketilpassa,
dårlege beiteplanter. Høgstaude -
utforminga derimot har frisk vass -
forsyning og tåler sterkt uttak, også
snauflater. I sumpskogar og på areal på
kanten til forsumping må ein også vera
forsiktig da trea har drenerande
 verknad, og tynning kan gje auka
forsumping på slike areal. 

Tynningsgrad
Kor mykje skogen skal tynnast vil
avhenge av vegetasjonstype, kva formål
ein har med tynninga og kor mykje
 beitedyr som kan settast inn i ettertid.
Eit mangfaldig skogbilete med ulike
 tynningsgrader, også med snauflater, er
 truleg det mest gunstige både ut frå
beite, landskapsbilete og biologisk
mangfald. Dersom ein ikkje har så
mykje beitedyr å sette inn bør ein opne
tresjiktet  forsiktig av di god lystilgang
vil gje mykje stubbeskot og nyrenningar. 
     Eit ope skogbilete gjev god produk-
sjon av beiteplanter, og krev minst
muleg innsats for vedlikehald. Samtidig
er denne parkliknande skogen vakker
og godt framkomeleg. Ein grunn til å
ta vare på eit tresjikt er også gjødsel-
verknaden frå lauv og kvistar. Dette er
viktigast på areal med moderat vass -
forsyning. I frodige lier med friskt sige-
vatn er ikkje dette så viktig, da det her
stadig kjem tilførsel av næring. 
     På attgrodd mark der trea ikkje har
nådd full høgd vil etablering av ein god
beiteskog krevje tynning i fleire
omgangar. Er skogen høgvaksen og tett
kan for mykje fristilling føre til at
 attverande tre lett blir brote ned av
snøtyngda. Her må ein ta vare på yngre
tre som kan utvikle god krone og ta
over på sikt. 

Beitebruk i skog
Den frodige engbjørkeskogen er så
 voksterleg at det er veldig viktig å ha
høgt nok dyretal skal ein ta vare på ein
god beiteskog. Det er vanskeleg å
 hindre attgroing berre med sau i slikt
frodig beite. Storfe har mykje betre
kultiveringsverknad på grunn av større
trakkeffekt, og av di storfe et meir
grovvaksne planter. 

     Beiting med to eller fleire dyreslag
gjev betre utnytting og kultivering av
eit beiteområde. Dette fordi dei vil ha
meir eller mindre ulikt val av beite-
planter og beitestader. Denne fordelen
aukar ettersom mangfaldet i vegetasjon
og terreng blir større. Har ein fleire
dyreslag er det også sikrare å ha eit
høgt beitetrykk utan å få for mykje
innvollsparasittar i beitet, da desse for
det meste held seg til kvar sine dyre-
slag. 
     Auka lystilgang gjev meir sukker -
innhald i plantene og dermed større
smaklegheit. Beitedyr vil derfor fore-
trekkje slike areal, og dette kan såleis
ha ein samlande verknad på dyra.

Gjerding gjev best kontroll med beite-
bruken. Høgt beitetrykk vil vera heilt
nødvendig dersom ein skal opne opp
att eit område som er attgrodd. Da må
ein presse dyra slik at uønska urter og
lauvoppslag blir halde nede. Tidleg
slepp er viktig skal ein oppnå dette.
God nedbeiting gjev næringsrik nygroe
i beitet og gjer at kvaliteten held seg
betre utover sommaren.

Meir utfyllande stoff om skjøtsel av
fjellbjørkeskog kan lastast ned frå
www.skogoglandskap.no

Tekst og foto: Yngve Rekdal 
Norsk inst. for skog og landskap

Skog i halvskugge er kanskje det ideelle. Biletet viser gammel slåttemark som ikkje har vore
beita på mange år. Likevel er det ikkje oppslag av ny bjørk her, men undervegetasjonen er
endra frå gras til høge urter.

For sterkt treuttak i engbjørkeskog kan gje mykje nyrenningar.
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Samlekveer kan oppførast i alle
fasongar og storleikar. Før ein
startar bygging av eit sorterings-
anlegg, stort eller lite, er det
 viktig å tenkje nøye gjennom
korleis anlegget bør utformast
for å bli funksjonelt - at vi får
mest mogleg igjen for investe-
ringar og nedlagt arbeidsinnsats.  

Eit stort  sankeanlegg er ikkje berre å
setje opp kvar som helst. Heller ikkje
mindre sankefeller. Dersom det er sett
opp på feil plass eller har feil utfor-
ming kan det vere totalt ubrukeleg og
mykje nedlagt arbeid har vore til
 fånyttes. I verste fall har du gjort

investering i eit anlegg som ikkje blir
brukt, og som berre står til nedfalls.

Planlegging er viktig
Ved planlegging av sankeanlegg er det
viktig å tenkje gjennom; frå kva retning
sauene skal drivast inn i kvea, kor lange
bør ledegjerda vere, skal det vere fleire
opningar og i tilfelle kor mange, skal
den kunne delast opp i fleire mindre
einingar (bingar) eller skal det berre
vere ei heilt enkel kve med ein inngang
og utgang? Dette er spørsmål ein bør
stille seg før ein set i gong med oppset-
tinga. 

Ulike løysingar
Det kan vera store skilnader på samle-
kveer, både når det gjeld investeringar

og naturinngrep for å setja dei opp. Frå
den enklaste varianten, der ein nyttar
lettgrinder som ein plukkar ned att om
hausten etter bruk, til store perma -
nente anlegg med bygningar og eit
stort yttergjerde. Felles for alle er at dei
har ein inngjerding eller eit naturleg
avstengt område der sauene vert hald-
ne før dei vert sortert eller drivne
vidare. I tillegg er dei aller fleste utstyrt
med ein eller anna form for ledegjerde.
Sjølve kvea kan bestå av tregjerde, net-
ting og stolpar eller lettgrinder som ein
hektar saman. Kva ein vel å bruke er
stort sett smak og behag, men kan òg
bestemmast av lokale høve. 

Store sankeanlegg
For å vise korleis eit større samle -

Samlekveer og sankefeller
– eit viktig hjelpemiddel

SANKEANLEGGET I EKSINGEDALEN: Først vert sauene drivne inn i
hovudkvea til høgre, deretter sortert flokkvis langs drivrenna inn mot
huset. So sorterer ein flokk for flokk etter påsett, slakt og oppfôring. Dei
som skal slaktast vert sendt rett frå kvea til slakteriet.

››
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kve anlegg kan vere bygd vil me bruke
eit konkret eksempel frå øvst i Eksinge -
dalen i Hordaland. Her beitar sauene
til Ove Holmås, styremedlem og leiar
for Utmarksrådet i NSG. 
     For eit par år sidan søkte beitelaget
til Ove Holmås om midlar frå
Organisert Beitebruk for å byggje eit
moderne og funksjonelt sankeanlegg.
Dei fekk 180.000 kroner i støtte, frå
SMIL-midlar, medan dei totale
anleggskostnadene kom på 650.000
kroner, inkludert 700 dugnadstimar. 
Anlegget har eit hus med sorterings -
anlegg i midten, medan dei nyttar
 fleksible lettgrindar ut frå huset for å
laga drivegangar og mindre bingar.
Heile anlegget er omkransa av eit
 tregjerde.
     Det første som skjer når sauene
kjem inn er at flokkane vert sortert
kvar for seg. Måten det skjer på er at
dyra vert ført inn i ei lang driverenne
når dei blir jaga inn frå den ytre gar-
den. Den lange driverenna har fleire
trevegsdelarar som kan leda sauene ut i
smågardar på sidene. Ein tek så flokk
for flokk frå desse småbingane
gjennom ei driverenne inne i huset i
midten av anlegget. Her føregår sjølve
sorteringa. Sauene vert drivne gjennom
ei vekt og deretter gjennom ein tre-
vegsdelar for sortering. Golvet på
 skiljeplassen er av strekkmetall og
huset er romsleg med mange inngang-
ar. 3-4 personar passar på at det flyt
jamt med sau gjennom driverenna og
inn til den som står og sorterer.
Sorteraren har blankofullmakter frå dei
andre saueeigarane i laget på sorte-
ringsarbeidet han skal gjera. Men han
står sjølvsagt med lister frå kvar dyre -
eigar på kva dyr som er påsettlam og
kven som er kåringskandidatar. 
     -  Det er klart det kosta ein del dette
anlegget her, men det er verdt kvar ei
krone. Her får me god utnytting av den
arbeidskrafta vi rår over. Når det står
på som verst er dei fleste ute for å leite
etter dyra, medan nokre få utvalde står
her og gjer sorteringsjobben, seier
Holmås. Han meinar at alle sankelag
med ein viss storleik burde ha noko til-
svarande, men ikkje nødvendigvis like
stort og omfattande som dette
 anlegget.
     - Eit godt sorteringsanlegg lettar
arbeidet og styrkjer samhaldet i beite-
laget, meinar leiaren i utmarksrådet.  
I fjor sendte beitelaget i Eksingedalen
ca. 2.200 dyr rett frå fjellet til slakteriet,

og hadde ikkje dårlegare slakteklasse
enn O+. Det går so mange dyr
gjennom dette anlegget at dei
 disponerer ein eigen bil frå Nortura
under sjølve hovudsanken. 

Hjartet av sorteringsanlegget der sjølve sorteringa føregår. Dette er noko av dei mest
 funksjonelle anlegga ein kan tenkje seg. 

Eksempel på ei samlekve av mellomklassen og kanskje den vanlegaste typen. Desse er
 forholdsvis enkle og rimelege, men det krev ein del arbeid dersom kvea må flyttast eller
endrast.

Mellomløysing
Det finst sjølvsagt rimelegare løysingar
enn anlegget i Eksingedalen. Ein
mellomklasse som ikkje er so om -
fattande, men samtidig har ein solid
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Sankefelle med smygegrind som lukkar seg ved hjelp av eit lodd. (Foto: Arne Flatebø)

kor mange avdelingar (bingar) ein
treng og kor lange ledegjerder ein bør
ha. Sjølv om det heiter lettgrindar, veg
grindane ein del likevel. Det er derfor
ein fordel med motorisert tilkomst når
ein skal setja opp samlekvea.

Sankefeller
Dersom du planlegg ei sankefelle, kan
du godt nytte ei eksisterande samlekve
også til det. Desse kjenner sauene til og
kanskje er dei også vandt til å finne salt
her. 
     Det er viktig å ha ein «felleløysing»
som er enkel, men samstundes  fungerar
godt – at dyra kjem enkelt inn i fella,
men ikkje ut igjen. Mange har laga det
til slik at dyra kan hoppe ned frå ein
avsats på oversida av fella. Denne må
vere so høg at dyra vanskeleg kjem seg
opp att. Ei anna løysing er å ha ei eller
anna form for lukking av grinda. Det er
mange måtar å gjere dette på. Ein kan
nytte eit lodd som stenger grinda, lukke
den med elastiske reimar eller ha
 hengsler som lukkar seg sjølve. Det er
særs viktig å ha ofte tilsyn med sanke-
feller. Helst fleire gonger dagleg.

Del ideane dine med andre
På NSG sine nettsider under beiting, 
er det ein undermeny der du finn 
fleire døme på samlekveer, sankefeller
og sorteringsløysingar. Dersom du 
har bilete eller teikningar av smarte
 løysingar du gjerne vil dele med 
andre, vonar vi at du kan senda 
desse til oss slik at me etter kvart
kan leggje noko av det ut på 

heimesidene våre - til inspirasjon for
andre. 

Tekst og foto: Håvard Øyrehagen

 løysing som fungerar godt. I slike
tilfeller nyttar ein ofte vanlege gjerde-
stolpar og sauenetting for å laga kvea.
Dette er ein relativt billeg og fleksibel
løysing, men som likevel har stor
bruksverdi. 
     Sidan også dette er ei permanent
løysing, som krev ein del arbeid å
 fjerna, bør slike anlegg plan leggjast
godt før materialane vert frakta ut i
terrenget og sett opp. Ein fordel med
slike relativt enkle anlegg er at dei lar
seg flytte eller kan endrast i form, om
det skulle vise seg at dei ikkje  fungerar
etter hensikta. Men dei er vanskelegare
å flytte eller endra på enn den enklaste
varianten. 

Enkle samlekveer
Den enklaste kategorien samlekveer er
ein enkel binge som består av saman-
kopla lettgrindar. Den står ikkje per-
manent i terrenget og kan lett flyttast,
alt etter behov. Ein unngår også trakk-
skader på sårbare plassar, ved å flytte
kvea litt til sida kvart år. Med 15-20
grinder er ein langt på veg, avhengig av
kor mange sauer den skal ha plass til,
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Det slippes nå over 1,5 mill. sau
og lam på utmarksbeite i Norge.
Totalt er tapet i overkant av
95.000 sau og lam. Av disse er det
innvilget rovvilterstatning for
34.000 dyr av 62.000 omsøkte
(55%).

Middel tapsprosent for landet, dvs.
totaltap som inkluderer alle taps -
årsaker, har steget med 0,3 prosent -
enheter fra 2008 og er nå oppe i 6,32.
Totalt er tapet i overkant av 95.000 sau
og lam. Det er imidlertid store forskjel-
ler mellom fylkene. Det er Nord-
Trøndelag (11,61%) og Finnmark
(10,05%) som topper den prosentvise
tapsstatistikken i 2009, tett fulgt av
Hedmark og Møre og Romsdal. Størst
tapsøkning har det vært i Sør-

Trøndelag med 1,35 prosentenheter,
mens Nord-Trøndelag, Møre og
Romsdal og Finnmark har en økning
på i underkant av 1 prosentenhet.
Telemark har hatt en positiv taps -
utvikling med en nedgang på 0,85  pro-
sentenheter. 
     Tapsøkningen kan forklares med
økte rovviltbestander, og innen de
 sterkest berørte fylkene har enkelt -
besetninger hatt betydelige tap av
 beitedyr til rovvilt.

Tapene til rovvilt stiger
Statistikk fra Rovbasen i 2009 viser at
antall erstattede sau og lam har økt
med 9% fra foregående år, fra 31.629
dyr til 34.476 dyr. Det er utbetalt nær
75,5 mill. kroner i erstatning, som
innebærer en økning på 13% fra 2008. 
     Gaupe topper lista som skadevolder,
tett fulgt av jerv. Disse rovviltartene

står for over 66% av det spesifiserte
tapet i 2009. Tapene til gaupe og jerv
har vært relativt stabilt fra 2008. Det er
de andre rovviltartene som har for -
årsaket det økte rovvilttapet i 2009.
Ulveskadene er firedoblet, bjørne -
skadene har økt med 30% og økningen
for kongeørn er på hele 43%.

Gaupeskadene litt ned – stor
økning i Nordland
Totalt for landet har gaupeskadene økt
med 2,6%, fra 9.898 til 10.152
 erstattede dyr.
     Nord-Trøndelag og Nordland har
størst tap til gaupe, tett fulgt av
Buskerud, Oppland og Telemark. I
Nordland er økningen på hele 67%.

Jerveskadene ned – størst
reduksjon i Oppland 
Totalt for landet er jerveskadene redu-

Mer sau på utmarks -
beite og økte tapstall
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NORDLAND

TROMS

FINNMARK

Navn

 206

 4.846

 40.321

 80.793

 30.429

 18.520

 5.710

 12.897

 40.262

 48.051

 70.628

 37.555

 42.339

 24.956

 61.072

 39.822

 7.871

Sau

 318

 7.964

 67.634

 142.707

 55.211

 31.883

 9.863

 20.997

 62.279

 78.213

 109.938

 57.932

 71.189

 42.651

 102.104

 68.431

 12.892

Lam

 26

 1.305

 6.648

 13.948

 5.360

 316

 0

 928

 439

 5.062

 15.735

 4.462

 3.681

 2.088

 3.966

 1.418

 44

Storfe

 0

 0

 849

 1.246

 1.447

 458

 0

 24

 35

 697

 4.865

 2.123

 68

 885

 200

 1.281

 0

Geit

 4

 148

 2.729

 2.514

 670

 380

 161

 404

 903

 1.100

 2.053

 1.182

 1.912

 1.614

 2.412

 1.395

 502

Sau

 11

 504

 7.009

 8.597

 2.859

 2.020

 809

 1.423

 2.500

 3.678

 8.357

 6.872

 6.667

 6.233

 10.118

 6.023

 1.584

Lam

 0

 8

 15

 37

 27

 2

 0

 9

 6

 39

 133

 42

 29

 18

 16

 4

 0

Storfe

 0

 0

 14

 17

 7

 0

 0

 2

 2

 16

 164

 15

 0

 1

 3

 14

 0

Geit

1,94

3,05

6,77

3,11

2,20

2,05

2,82

3,13

2,24

2,29

2,91

3,15

4,52

6,47

3,95

3,50

6,38

Sau

3,46

6,33

10,36

6,02

5,18

6,34

8,20

6,78

4,01

4,70

7,60

11,86

9,37

14,61

9,91

8,80

12,29

Lam

0,00

0,61

0,23

0,27

0,50

0,63

0,00

0,97

1,37

0,77

0,85

0,94

0,79

0,86

0,40

0,28

0,00

Storfe

0,00

0,00

1,65

1,36

0,48

0,00

0,00

8,33

5,71

2,30

3,37

0,71

0,00

0,11

1,50

1,09

0,00

Geit

Sum Hele landet

SLEPPT TAPT TAPSPROSENTFYLKE

2,86

5,09

9,02

4,97

4,12

4,76

6,23

5,39

3,32

3,78

5,77

8,43

7,56

11,61

7,68

6,85

10,05

6,32

S+L

Organisert Beitebruk FYLKES/LANDSOVERSIKT
Rapport TF75
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sert med 5,9%, fra 10.407 til 9.793
erstattede dyr. Hedmark har størst tap
til jerv, tett fulgt av Oppland og Sør-
Trøndelag. Dernest er det store tap til
jerv i Møre og Romsdal og Nordland.
Største endringen finner vi i Oppland
som har en tapsreduksjon på 30%, fra
2.079 til 1.445 erstattede dyr.

Bjørneskadene opp 30% –
åttedobling i Sør-Trøndelag
Totalt for landet har bjørneskadene økt
med 30,3% - fra 5.338 til 6.955 erstat-
tede dyr.
     Også i 2009 er Hedmark på toppen
av lista for antall erstattede dyr, med
2.538 sau/lam, en liten økning fra
2008. Sør-Trøndelag har hatt en formi-
dabel utvikling i bjørneskader - fra 242
i 2008 til 1.946 i 2009. Dette er en åtte-
dobling av tapene. Nord-Trøndelag og
Oppland har også høye tap til bjørn,
og hadde en økning sist beitesesong. 

Ulveskadene firedoblet –
Hedmark i en særstilling
Totalt for landet er ulveskadene fire -
doblet fra 2008 - fra 424 til 1.759
erstattede dyr. Hedmark har det
 desidert største tapet til ulv og har hatt
voldsom økning siste året, fra 371 til
1.365. Oppland, som ligger utenfor
 forvaltningsområdet for ynglende ulv,

har inntatt plassen bak Hedmark med
332 erstattede dyr. Ellers er det gitt
erstatning for tap i Akershus (29),
Østfold (21) og Sør-Trøndelag (12).

Kongeørnskadene opp over
40% – stor økning i Troms    
Totalt for landet er skadene fra konge-
ørn økt med 43,7% - fra 947 til 1.361
erstattede dyr. 
     Troms har størst skader, fulgt av
Nordland og Nord-Trøndelag. Dernest
følger Oppland og Hedmark. I Troms
er økningen på over 40%.

Det uspesifiserte tapet er 
på 13%
Det uspesifiserte tapet, der skadevolder
ikke kan fastslås, er redusert fra 4.615 i
2008 til 4.456 dyr i 2009.
     Det er viktig å tilføye at klagesakene
for erstatning ikke er ferdig behandlet,
så noen små forandringer i tallmateria-
let vil kunne komme. Spesielt i
Trøndelag har flere søkere fått avkor-
ting i rovvilterstatningene, så det reelle
tapet er høyere enn beskrevet. 

Jonny Storbråten

Totalt Antall lag med 

1

10

67

126

29

46

15

21

48

100

126

61

57

49

76

49

13

 894

 1

 6

 64

 111

 29

 46

 15

 21

 48

 100

 125

 61

 53

 39

 75

 49

 12

 1

 6

 63

 111

 29

 46

 15

 21

 48

 100

 125

 61

 53

 39

 75

 49

 12

 1

 8

 38

 77

 16

 4

 0

 11

 10

 37

 102

 36

 32

 27

 37

 22

 1

 0

 0

 9

 14

 2

 4

 0

 3

 1

 14

 33

 12

 2

 5

 5

 12

 0

 855  854  459  116

Sau Lam Storfe GeitLag

Beiteåret 2009
Dato: 05.03.2010

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

Fatland Ull, Karmøy
Tlf. 52 84 30 15 

Fatland Ull, Jæren
Tlf. 51 66 93 93

Fatland Ull, Lofoten
Tlf. 76 08 00 72

Sommeren står for tur, og for de aller fleste av oss ser vi fram mot en
etterlengtet sommerferie. Etter en travel vår for både sauebonden og for
de som jobber på ullstasjonen, er det nå på tide og få ladet opp batteriene
til høsten. Mens mange sauebønder har brukt våren og forsommeren til
først lamming og deretter å få sau og lam på fjellbeite, har ullstasjonene
jobbet hardt for å bli ferdig med oppgjørene for vårulla. Før vi tar sommer-
ferie i midten av juli, skal alle som har levert ulla til Fatland Ull AS ha fått
oppgjør.

Våren har vært veldig positiv sett med Fatland Ull sine øyne. Etter nye
 tilskuddssatser og priser fra i fjor, er det sikkert mange som er blitt
positivt overrasket over ulloppgjøret denne våren. Det gjelder i hovedsak de
som klipper to ganger pr. år, og som etter all sannsynlighet har fått bedre
priser på våroppgjøret enn før. I en periode der det har vært synkende
 priser over lang tid, er det viktig og ta med seg det positive!

Prisene på verdensmarkedet har også gått opp denne våren, og det skal bli
spennende og se om de gode prisene vil holde seg framover mot høsten og
vinteren. Det vil være en viktig faktor, sammen med tilskuddssatsene, når
vi skal sette opp den nye prislisten på ull til høsten. Selv om mesteparten
av ulla går til eksport, har det vært god etterspørsel etter ulla og vi kunne
faktisk ha solgt mye mer ull enn det vi har fått inn til nå i år. Det betyr at vi
gjerne tar i mot nye produsenter, og ønsker ulla fra både gamle og nye
kunder når høstulla skal leveres. Nye sauelag som ønsker og levere ull til
Fatland Ull AS; ta gjerne kontakt med en av våre 
ullstasjoner. Sauelag som aktivt er med og samler 
inn ull, får 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse.

Fatland Ull står på for deg!

Fatland Ull AS vil
ønske både nye og
gamle produsenter

en strålende
 sommer, og ser

fram mot nye
 ulleveranser til

høsten!

GOD SOMMER !
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Etter at Norsk Bonde- og Småbrukarlag valgte å
bryte forhandlingene 12. mai, fortsatte Norges
Bondelag alene og ble enige med Staten om en ny
jordbruksavtale lørdag 15. mai. Den totale rammen

endte på 950 millioner. Dette er 200 millioner 
over Statens opprinnelige tilbud på 750 millioner,
men langt under jordbrukets krav på 1.850
 millioner.

Krav, tilbud og resultat:
Kort oversikt over de viktigste endringene i den endelige avtalen sett i forhold til NSGs innspill, jordbrukets krav og Statens tilbud:

NSGs Jbr. krav Statens Endelig Nye Antatt utslag 
innspill tilbud avtale 2010 satser for småfeholdet
kr pr. l/kg/ kr pr. l/kg/ kr pr. l/kg/ kr pr. l/kg/ kr pr. l/kg/ Mill. kr
dyr/bruk dyr/bruk dyr/bruk dyr/bruk dyr/bruk

Generelt:
Beitetilskudd 10 30 0 0 60 0
Utmarksbeite 60 45 10 20 115 39,0
Geit:
Målpris melk, fra 01.07.2010 0 0,04 0,05 0,13 4,54 ?
Grunntilskudd 0,20 0 0 0 3,11 0
Driftstilskudd pr. bruk 0 17.000 11.400 11.400 99.000 4,5
Driftstilskudd pr. dyr 0 630 422 422 3666 0,1
Driftstilskudd samdrifter 2 medl. 0 9.800 4.200 4.200 99.000 0
Driftstilskudd samdrifter 3 medl. 0 -4.100 -9.700 -9.700 99.000 0
Husdyrtilskudd melkegeit 
(> 1 år) 1-125 dyr 200 380 0 0 1120 0
Husdyrtilskudd melkegeit 
(> 1 år) 126-250 dyr 200 0 0 0 412 0
Kjeslakt over 3,5 kg 0 40 0 0 80 0
Avløsertilskudd melkegeit og 
melkesau 1-40 dyr 0 65 40 40 845 -
Avløsertilskudd melkegeit og 
melkesau over 40 dyr 0 44 27 27 565 -
Sau/lam:
Målpris, fra 01.07.2010 2,00 1 1,40 1,40 57,75 34,2
Husdyrtilskudd sau og ammegeit 
(> 1 år) 1-50 dyr 50 100 80 80 1.010 39,9
Husdyrtilskudd sau og ammegeit 
(> 1 år) 51-75 dyr 50 100 60 65 799 7,0
Husdyrtilskudd sau og ammegeit 
(> 1 år) 76-100 dyr 50 100 60 65 799 3,8
Husdyrtilskudd sau og ammegeit 
(> 1 år) 101-200 dyr 25 53 0 0 270 0
Husdyrtilskudd sau og ammegeit 
(> 1 år) 200-300 dyr 25 21 0 0 133 0
Lammeslakt klasse O eller bedre 11 20 0 0 179 0
Økologiske lammeslakt 0 6 0 0 34 0
Ull 0 1 0 0 31 0
Avløsertilskudd sau og ammegeit 
(alle dyr) 0 34 21 21 446 -

Ny jordbruksavtale:

- Et «mellomoppgjør»
for småfeholdet
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Årets forhandlinger har vært særdeles
krevende med store forventninger fra
jordbrukets side. Det faktum at en av
partene velger å bryte er et bevis på
dette. Avgjørende for at Norges
Bondelag i det hele tatt gikk inn på en
avtale var aksept for prinsippet om
bedre tollbeskyttelse på melk. 

Ønsket mer på beitetilskuddene
I vårt innspill til Staten og faglagene i
forkant av årets jordbruksforhand linger
fokuserte Norsk Sau og Geit sterkt på
økning i beitetilskudd og utmarksbeite-
tilskudd. Videre ble  viktigheten av
husdyrtilskudd på påsatte lam og kje
presisert på nytt igjen i år.

Styrking av grasbasert
 husdyrhold
- Staten hadde på forhånd lagt opp til
en videre styrking av det grasbaserte
husdyrholdet. Dette er også til en viss
grad innfridd sett fra saueholdet sitt
ståsted, påpeker NSGs styreleder Ove
Ommundsen. 
     - Saueholdet «holder stillingen», men
ikke noe i dette oppgjøret er nok til at
landbruket tar innpå andre yrkesgrup-
per. Det er positivt med mer tilskudd på
utmarksbeite (20 kr/dyr), som var en
viktig sak for NSG,    fortsetter Ommund -
sen. Styrelederen er derimot litt bekym-
ret for at mye av økningen i saueholdet
kommer på målprisen (kr 1,40 pr. kg). 
     - Denne økningen kan det bli
 vanskelig å ta ut og det er i alle tilfeller
behov for en god innsats fra slakteri-
enes side for å få dette til. Det samme
gjelder målprisøkningen på geitmelk.

Gjennomslag for flere NSG-
 prioriterte saker 
Gledelig for småfeholdet er det også at
det fortsatt er avsatt midler til «Friskere
geiter» og ikke minst at det framover
blir en satsing på radiobjeller. Det siste
gjennom en videreføring av Nasjonalt
beiteprosjekt, og det ble  nesten en
dobling av investerings støtten til organi-
sert beitebruk inn rettet mot innkjøp av
radiobjeller. Dette var saker som NSG
også la vekt på i årets innspill.

Når pris- og kostnadsendringer i 2011
er tatt i betraktning, vil beregnet utslag
for referansebrukene være kr 16.800 pr.
årsverk for 136 vinterfôra søyer 
(1,17 årsverk) og kr 12.300 for 87
 melkegeiter (1,73 årsverk).

Av Lars Erik Wallin

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

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

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

Kommunikasjon og 
sikkerhet i utmark

Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
Postboks 9347 Grønland • 0135 Oslo
Tlf: 22 05 47 32 • post@sikringsradioen.no 
www.sikringsradioen.no

Sikringsradiosystemet 
gir med sine over 150 
repeatere god sam-
bandsdekning i utmark. 
Hvorfor ikke vurdere 
Sikringsradioen for 
god kommunikasjon og 
sikkerhet når du ferdes 
i skog og mark?

Kontakt oss for mer 
informasjon eller gå inn 
på vårt nye kartverk via 
www.sikringsradioen.no 
for oversikt over hvor vi 
er etablert! 

Sikringsradioen er utstyrt med nødalarm. Kommer du ut for en 
ulykke - et trykk på den røde knappen og dersom vaktsentral er 
tilknyttet i området varsles denne. 
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     Det totale kjøttkonsumet i Norge
har gått opp, mens lamme- og saue-
kjøttets andel av det samla kjøtt -
konsumet har gått ned. Det foreligger
studier som tyder på at befolkningen er
villig til å øke forbruket av saue- og
lammekjøtt. Derfor vil vi analysere
økonomien i norsk sauehold og se på
hvilke tiltak som kan føre til økt
 produksjon av saue- og lammekjøtt,
samt økt produksjon av ull.

Innsamling av regnskapsdata og
spørreundersøkelse
Utredningen vil bli gjennomført med
blant annet innsamling av regnskaps-

data fra utvalgte regnskapskontorer,
fokusgrupper bestående av utvalgte
produsenter og andre fagpersoner,
samt en spørreundersøkelse i løpet av
våren 2011. Vi håper derfor at med-
lemmer i Norsk Sau og Geit tar seg tid
til å svare på spørreundersøkelsen når
den tid kommer. Vi er avhengig av at
flest mulig deltar slik at resultatene kan
brukes til å gi insentiver til økt aktivitet
i sauenæringen. 
     Målet er mer sau på beiter og mer
lammekjøtt på norske middagsbord.

Av Margaret Eide Hillestad 
og Eivinn Fjellhammer 

Utredning av Landbrukets utredningskontor

Fremtiden og økonomien
for norsk sauehold

(Foto: Frida Meyer)

Mer norsk sauekjøtt og mer
norsk ull på markedet er målet
når Landbrukets Utrednings -
kontor (LU) skal gjennomføre en
studie av økonomien i saue -
holdet. 

Målet for utredningen er å belyse
 hvordan økonomien i det norske
saueholdet er, og avdekke mulige tiltak
for hvordan man kan snu den nedad-
gående trenden i produksjon av saue-
og lammekjøtt. Vi skal også se på
 produksjon av norsk ull. Arbeidet skal
være ferdig i løpet av høsten 2011.

Konsumet opp 
– produksjonen ned
Produksjonen av saue- og lammekjøtt i
Norge er preget av nedgang i produk-
sjon og avskalling av produsenter. I
2005 ble det produsert 26 000 tonn
lam/sau i Norge. Nortura har prognose
for 2010 på 24 100 tonn lam/sau. 



Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Saueinnredning, Gullsøya lettgrinder, 
kraftfôrautomater og gulv

Oppdelte eteplasser

Sauegrind

Grind med port

Adopsjonsgrind

Fôringsfront

Fôrhekk 24 eteplasser

Jone kraftfôrautomat 
250 cm. 24 etepl.

Guttorm kraftfôrautomat
120 cm. 12 etepl.

Lettgrind

Plastrister

Strekkmetall på ramme

Komposittrister

ELEKTRONISK VEKT - SORTERING
BioControl 
WSS3000
elektronisk vekt

Elektronisk vekt fra

Elektronisk vekt - manuell eller automatisk sortering
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Viss ein i september oppdagar at
lammevektene er lågare enn for-
venta, er det lite ein då kan gjera
for å rette på forholda. Det er
difor viktig at ein følgjer nøye
med på tilveksten utover i beite-
sesongen, slik at ein kan oppdage
problema tidleg og setje i verk
naudsynte tiltak på rett tids-
punkt.

Tilveksten blir påverka av
fleire ytre faktorar.
Sluttresultatet kan
difor bli dårleg til
tross for eit godt

utgangspunkt etter paring og lamming.
Kartlegging av årsakstilhøve og igang-
setjing av naudsynte tiltak til rett tid er
difor viktig for eit godt sluttresultat.

God start er viktig
Middeltalet for tilvekst i Saue -
kontrollen, frå fødsel til haustveging,
var 279 gram per dag i 2009. 
     Då tilveksten til lamma går i retning
av meir feitt etterkvart som dei vert
eldre, er det viktig for klassifisering og
pris at lamma har god tilvekst heilt frå

starten av. Årsaksforholda nedanfor
er dei vanlegaste og kanskje

 viktigaste årsakene til redusert
tilvekst hos lamma.

Mjølketilgang frå søya
Det første ein skal tenke på ved dårleg
tilvekst utan andre symptom, er om
lamma får nok energi til å ha ein så
høg tilvekst som me ønskjer. I første
del av beiteperioden er lamma sin til-
vekst svært avhengig av søya si mjølke-
evne. Dersom søya går med for mange
lam, har dårleg hold eller låg mjølke -
evne vil ein kunne sjå utslag på til -
veksten til lam som ikkje får støtte -
fôring. Ein må òg undersøkje om søya
kan ha jurbetennelse.

Beite
Kor godt beite er vil ha mykje å seia for
kor mykje mjølk søya produserer, og
etterkvart kor mykje energi lamma tek
opp frå beitinga. Både kvaliteten på
beitet og areal per søye er avgjerande
for om energitilgangen er tilstrekkeleg.
Ei søye med lam på heimebeite har eit
arealkrav frå 0,7 dekar per søye og
oppover, avhengig av kor mykje beitet
produserer.

Parasittar
Me delar mage- og tarmparasittane hos
sau grovt inn i; rundorm, bendelorm,
ikter og eincella parasittar, til dømes
koksidier. Det finst mange parasittar
innanfor kvar gruppe, som igjen har
ulike eigenskapar. Til dømes har para-
sittane ulik evne til å gjera skade i for-
døyelseskanalen, og påverkar dermed
tilveksten i ulik grad. Vidare kan para-
sittane gje problem til ulike tidspunkt,
og parasittane har ulike strategiar for
overvintring. Alle desse variablane,
samt fleire, gjer at det er viktig å vita
kva parasittar ein har i eigen buskap.
Ein kan då tilpasse parasittbehandlinga
etter eigen smitteførekomst og smitte-
press. Det er difor viktig å ta avførings-
prøvar for å kartleggje kva parasittar
ein har.

Mangelsjukdommar
For ein optimal tilvekst er kroppen
avhengig av inntak av tilstrekkeleg

Redusert tilvekst på lam
– kva er årsaka?

(Foto: Helsetjenesten sau)



Sau og Geit nr. 3/2010 • 43

Årsak: Få mistanke: Aktuell diagnostisering:

Dårleg tilvekst og utrivlege lam.
Diaré: Mange lam som er skitne bak.
Lam som døyr.
Bleike slimhinner.
Hevelse under haka (Vasspåk).

Avføringsprøvar – Parasittpakken kan rekvirerast av veterinær,
medan prøvane blir tatt av sauebonden.

Obduksjon av daude dyr.

Parasittar

Vanlegast langs kysten, særleg Vestlandet.
Dårleg evt. ujamn tilvekst.
Kan få stopp i tilvekst frå 3-5 mnd. alder.
Øyeflod og skorper rundt auga.
Ru ull.

Måling av vitamin B12 nivå i blod kan gje ein peikepinn.

Sjå på effekt av langtidsverkande kobolttilskot til eit av lamma i
tvillingpar.

Koboltmangel

Vanlegast i innlandet.
Lam 3-6 veker: Stiv gange og problem
med å reise seg opp.
Akutte dødsfall.
Eldre lam: Dårleg tilvekst og vantrivsel.

Obduksjon av døde lam. 
Blodprøver – undersøkjer for mengda av eit selenavhengig
enzym.

Kan elles vera vanskeleg å diagnostisere, særleg forma med
redusert tilvekst og vantrivsel.

Selen/vitamin E-mangel

Mest aktuell langs kysten.
Uttalt mangel ser ein på nyføydde lam,
dette er lite aktuelt i Noreg. 
I beitesesongen – lite kartlagt i Noreg:
Dårleg tilvekst, dårleg ull, gjerne utan
krøller, blodmangel.

Kan vera vanskeleg å diagnostisera.

Blodprøver kan vera nyttige.

Måling av kopparinnhald i lever og nyrer frå slakta dyr.

Kopparmangel

Lam som døyr (akutt form).
Hoste og tungpusta dyr.
Surkling når lamma pustar.
Smittsam – stadig fleire sjuke.

Kliniske symptom vil seia mykje om diagnosen.

Obduksjon vil gje ei sikker diagnose. Innsending av daude lam
eller lunger frå slakteriet.

Lungebetennelse

Skorper og sår. Diagnostisering frå kliniske symptom.Munnskurv

Stor førekomst av flått.
Dyr med feber.
Mange dyr med anna sjukdom, til dømes
lungebetennelse og leddbetennelse.

Blodprøver: påvisning av bakterien i blodutstryk.

Obduksjon av daude dyr.

Sjodogg

mengde energi, proteiner, vitaminer og
mineraler. Ved utilstrekkeleg tilgang på
næringsstoff, eller redusert opptak/
omsetning i vomma, vil ein kunne få
ein mangeltilstand. Symptoma vil
 variere med kva ein har mangel på, og
kor uttalt mangelen er. Under norske
tilhøve gjev manglane seg ofte utslag i
nedsett tilvekst og eit generelt utriveleg
preg på lamma, heller enn tydelege
sjukdomsteikn. Dei vanlegaste mangel-
tilstandane på lam på beite er kobolt-
mangel, selen/vitamin E-mangel og til
dels kopparmangel. 

Sjukdom på lamma 
Dersom ein har eit sjukdomsutbrot
blant lamma, vil fôrinntaket gå ned i

ein periode. Langvarande sjukdom vil
kunne ha mykje å seia for tilveksten.
Lam kan få ulike sjukdommar, hovud-
sakleg infeksjonssjukdommar, som til
dømes lungebetennelse, munnskurv og
sjodogg. Felles for alle smittsame sjuk-
dommar er at eit høgt smittepress vil
leie til at mange dyr blir sjuke.
Smittepresset vil auka med talet på dyr,
redusert areal og auka nærkontakt
mellom dyra. 

Diagnostisering
Svært mange av årsakene til redusert
tilvekst gjev uspesifikke symptom. I til-
legg er det fleire av årsakene til redu-
sert tilvekst som kan vera vanskelege å
diagnostisere. Diagnosen kan difor

vera ei utelukkingsdiagnose, og krev
ofte eit samarbeid mellom sauebonden
og veterinæren. 
     Nedanfor er det ein tabell over
 vanlege sjukdomsårsaker som fører til
redusert tilvekst, kva ein skal sjå på for
å få mistanke om at dette kan vera eit
problem i buskapen og kva diagnosti-
seringsverktøy ein kan nytta for å finne
ut av årsaksforholda.
     For meir informasjon om
Parasittpakken, sauesjukdom eller
 førebyggjande tiltak; sjå Helsetjenesten
for sau sine heimesider:
http://www.animalia.no/htsau  

Av Åshild Øritsland Våge
Helsetjenesten for sau
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Da fotråte hos sau ble diagnostisert
våren 2008 medførte det stor aktivitet
innen kartlegging, etablering av
 diagnostiske metoder og tiltak for å
redusere spredning og bekjempe sjuk-
dommen. Samtidig avdekket det også
et behov for mer eksakt kunnskap om
hvordan sjukdommen opptrer og spres
under norske driftsforhold, hvordan
våre saueraser affiseres, hvilke egen -
skaper de ulike bakterievariantene vi
finner i Norge har og et behov for
videre utvikling av diagnostiske
 verktøy.
     I storfeholdet opplever man også at
forekomsten av smittsomme klauv -

sjukdommer som klauvspalteflegmone
og dermatitt/hornforråtnelse, er
økende. Disse sjukdommene forårsaker
halthet med redusert dyrevelferd og
økonomisk tap. Påvisningen av fotråte
hos sau aktualiserte dessuten spørs -
målet om hva storfe og småfe betyr
som smittereservoar og smittespredere
for hverandre.
     Det er jobbet mye med smittsomme
klauvsjukdommer de siste årene. Dette
forskningsprosjektet bygger blant
annet videre på informasjon fra «Snu
sauen», prosjekt Friske føtter og
 metodeutviklingen som er gjort siden
2008.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Forskningsprosjekt 
om smittsomme 
klauvsjukdommer 

Om prosjektet
Fotråte hos sau og relaterte smitt-
somme klauvsjukdommer hos storfe
i Norge er et samarbeidsprosjekt
mellom Norges veterinærhøgskole,
Veterinærinstituttet, Universitet
for Miljø og Biovitenskap,
Animalia, prosjekt Friske føtter og
TINE. Prosjektet vil også
 samarbeide med fagmiljøer i
Storbritannia, Australia og
Danmark.
     Prosjektet er finansiert av
Fondet for forskningsavgift på
landbruksprodukter (FFL) og
Forskningsmidler over jordbruks-
avtalen (JA). I tillegg bidrar
 prosjekt Friske føtter, Animalia,
TINE og DeLaval til prosjektet.
     Prosjektet vil gå over fire år
med oppstart i første del av 2010.
Prosjektleder er Terje Fjeldaas ved
Institutt for produksjonsdyrmedi-
sin ved Norges veterinærhøgskole.

Smittsomme klauvsjukdommer
hos sau og storfe har mange
 likhetstrekk, blant annet er det
de samme hovedgruppene av
bakterier som er involvert. Et
nytt forskningsprosjekt skal gi
mer kunnskap om sjukdom-
menes opptreden under norske
driftsforhold, mer moderne
 diagnostiske metoder og
kunnskap om hva de ulike artene
betyr som smittereservoar for
hverandre.

(Foto: Grethe Ringdal)
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Det er tre bakterier som har særlig stor
betydning for infeksjoner i klauvene
hos sau og storfe. Bakteriene opptrer
ofte samtidig og er til dels avhengige av
hverandre for å gi sjukdom.

Fusobacterium necrophorum
Denne bakterien finnes over alt der det
er husdyr, og overlever godt i miljøet.
     Den kan gi betennelser i klauv -
spalten hos småfe, og er nødvendig for
at fotråtebakterien Dichelobacter
 nodosus skal etablere seg i klauvene.
     Hos storfe er F. necrophorum en
viktig årsak til klauvspalteflegmone
som gir hevelse og smerte i bløtvevet i
klauvene med halthet og feber, nedsatt
matlyst og melkeproduksjon.

Dichelobacter nodosus 
Bakterien finnes bare hos infiserte dyr
og overlever kun kort tid i miljøet.

     Dette er «fotråtebakterien» hos
småfe. Bakterien finnes i mange
 varianter med ulik virulens (evne til å
fremkalle sjukdom). De mest virulente
variantene gir alvorlig fotråte, mens
mindre virulente varianter gir mildere
sjukdomstilfeller.
     Hos storfe forårsaker denne
 bakterien interdigital dermatitt. Dette
er vanligvis mild betennelse i huden
mellom klauvene, men den disponerer
for hornforråtnelse som er et alvorlig
problem i mange norske besetninger.
Man mener at det kun er variantene
som er relativt lite virulente som
 etablerer seg i storfeklauvene, og storfe
får heller ikke fotråte på samme måte
som sau. Det er imidlertid usikkerhet
knyttet til i hvor stor grad, og hvor
lenge, storfe kan fungere som smitte -
reservoar også for varianter som gir
alvorlig sjukdom hos småfe.

Treponema spp
Det finnes mange varianter innen
denne gruppen, og det er fortsatt
 usikkert hvilke varianter som har størst
betydning for klauvsjukdom.
     Bakteriegruppen er satt i sammen-
heng med CODD (smittsom digital
dermatitt) hos sau. Denne smittsomme
hudbetennelsen i klauvene hos sau ble
først oppdaget i Storbritannia på 90-
tallet. Den kan bli svært alvorlig og er
vanskelig å behandle. CODD er aldri
påvist i Norge.
     Hos storfe forårsaker bakterier i
denne gruppen digital dermatitt som
gir halthet og er et stort problem i
mange europeiske land, blant annet i
dansk melkeproduksjon. Man har
 tidligere sett lite til denne sjukdommen
hos norske kyr, men med løsdrift, store
samdriftbesetninger og økt produksjon
er problemet økende også i Norge.

Viktige smittestoffer ved 
klauvsjukdommer hos storfe og sau

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

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

Led-Sau – dataprogram for 
aktive saueholdere

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

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

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



46 • Sau og Geit nr. 3/2010  

Organisasjonsnytt
Møtekalender

2010:

24. august: Styremøte i NSG, Ås

19. oktober: Styremøte i NSG, Gardermoen

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

10. desember: Styremøte i NSG, Ås

2011:

16.-17. mars: Landsmøte, Hordaland

Andre viktige datoer:

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

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

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

12.-13. februar : Lam 2011, Stjørdal

Personalia
Turid Sundt, regionkonsulent saueavl Vest
og Terje Bakken, regionkonsulent saueavl
Øst har sluttet i sine stillinger. Pr. dato står
stillingen i Vest ledig, mens Anne Grete
Stabekk er ansatt som ny regionkonsulent
saueavl Øst (35% stilling). Hun vil også ha
noen arbeidsoppgaver for avlsavdelingen
generelt, slik at hun starter opp i 50%
 stilling 1. juli (deltar på noen møter
allerede i juni). Mange i Østfold, Vestfold
og Akershus kjenner Anne Grete fra før,
hvor hun har jobbet som rådgiver for
Nortura i 10 år. I tillegg har hun også hatt
sau sjøl og vært aktivt med i avlsarbeidet i
Østfold. Anne Grete skal ha en fast
 kontordag i uka på Ås, og vi ønsker henne
hjertelig velkommen.

MYHRES maskinomsetning AS
3158 Andebu – Tlf 33 44 00 76 www.myhresmaskin.no

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

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

Norges største og beste utvalg av dyrehengere

Medlems-
situasjonen
Pr. 25. mai er det registrert at 10.875
medlemmer/abonnenter har betalt i
år. I forhold til medlemstallet ved
nyttår, er det en nedgang på 1.236
(10,2 %). Det har vist seg at mange
glemmer å betale fakturaen som
 følger med Sau og Geit i begynnelsen
av februar. Vi har derfor sendt
 påminnelsesfaktura til 1.500
medlemmer i uke 19. De som ikke
betaler denne vil bli meldt ut og vil
ikke lenger motta Sau og Geit. 

Pr. dato er det vervet 144 nye
medlemmer. Dette er et flott tall, selv
om det er noe lavere enn på til -
svarende tidspunkt i fjor (da det var
stor aktivitet i forbindelse med
 dyrevelferdskursa).

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

www.nsg.no
-alltid oppdatert
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I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering fk-landbruk.no

Ny innredning 
til sau
Frontene er klargjort for påsetting av lam-eteåpning, vannopplegg, stengsel og 
lammebingeskille. Skillegitter kan også leveres med integrert port.

2. generasjons komposittgulv med bedre gjødselgjennomgang og større bæreevne.
Gårdbrukerservice er vår leverandør.

Les mer på fk-landbruk.no og ta gjerne kontakt med en av våre selgere.
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NSGs samarbeidspartnere kan bistå
deg som medlem dersom du trenger
juridisk rådgivning. Samarbeidsavtalen
innebærer:
•    gratis førsteråd (1/2-1 time)
•    gunstige priser for eventuell videre

bistand

Samarbeidsavtalen rommer også
bistand til kurs/foredrag i organisa -
sjonen og presentasjon av aktuelle
 juridiske tema i medlemsbladet.
Vær oppmerksom på at samarbeids-
partene kan benyttes som meglings -
instans, men tar ikke partsoppdrag i
saker mellom medlemmer i NSG uten

etter nærmere avtale. Ordningen skal
være løsningsorientert og alle
 henvendelser fra NSG-medlemmer
besvares så raskt som mulig. Svært
mange av NSGs medlemmer har krav
på rettshjelpsdekning via sin
 forsikring.

Av Signe Dahl

Medlemsfordel 
– juridisk hjelp

Advokatfirma Blikra, Slotterøy &
Fonn AS i Førde, Sogn og
Fjordane viderefører i dag
 samarbeidsavtalen NSG har hatt
med Folkman, Slotterøy og co. 

Per i dag består kontoret av syv
 advokater/-fullmektiger, og fra
kommende høst styrker de fagmiljøet
med ytterligere en advokatfullmektig.
De har lang erfaring med saker innen-
for de fleste rettsområder, og
 representerer privatpersoner, bedrifter,
kommuner, lag og organisasjoner over
hele Norge.

Nyttig spesialkompetanse for
NSGs medlemmer
En betydelig del av porteføljen består i
å yte bistand til grunneiere og
 rettighetshavere i forbindelse med
erstatningsskjønn som følge av
 ekspropriasjon eller statlige
vernevedtak. Videre har de et vesentlig

omfang av saker knyttet til gjerde- og
beiterettslige problemstillinger.
 Tilsvarende gjelder i forhold til
generasjonsskifte, grense- og eien-
domstvister (jordskifte) innenfor
 landbruket.
     Erik Slotterøy (cand. jur 2004) er
daglig leder i firmaet og tar imot
 henvendelsene fra NSGs medlemmer.
Han fordeler saker til de andre
 advokatene ut fra saksområde med
mer.

Medlemsfordel
Gjennom samarbeidsavtalen tilbyr
Blikra, Slotterøy og Fonn AS
 medlemmer i NSG gratis
førstehåndsvurdering (innenfor en
halv time) og 25% avslag på ordinær
timepris. Les mer om firmaet på
www.fylkesadvokat.no 
Ta gjerne kontakt på 
telefon 57 83 39 00 eller 
e-post: erik.slotteroy@fylkesadvokat.no

NSG har i mange år hatt  samarbeidsavtaler om
juridisk hjelp for sine medlemmer. Nå i vår har vi
fornyet tidligere  avtaler og inngått en ny. 
Til sammen har NSG nå sam arbeidsavtale med 
tre ulike  firmaer. Her følger en kort presentasjon 

av advokatfirmaet Blikra, Slotterøy og Fonn AS 
og advokatene Gunn Mari Kjølberg og 
Kristin C. Hauge, samt et intervju med 
Dekar AS, som NSG inngikk avtale med i 
april.

Advokatfirma Blikra, Slotterøy
og Fonn AS, Førde
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Gunn-Mari Kjølberg (cand. jur
1990) har vært NSGs sam -
arbeidsadvokat siden 2005, da
hun overtok samarbeidsavtalen
NSG hadde med Geir Lippestad.
Kristin C. Hauge (cand. jur
2002) har vært ansatt som
 advokatfullmektig både hos
Lippestad og Kjølberg. Hun har
de siste to årene drevet egen
advokatvirksomhet. 

Både Kjølberg og Hauge er en del av
advokatkollegiet Kindem & Co i Oslo.

Alminnelig praksis
Både Gunn-Mari Kjølberg og Kristin
C. Hauge driver det som kalles
 alminnelig praksis, med hovedvekt
innenfor familierett; arv, skifte, barne-
fordeling og økonomisk oppgjør. De

har også jobbet en del med fast
 eiendomsrettsforhold og arbeidsrett.
Kjølberg har spisskompetanse innen
skilsmisse/samlivsbrudd/barneforde-
lingssaker og har skrevet bok om dette
emnet. Hun er også godkjent advokat-
megler og har en særskilt kompetanse
på meglingsoppdrag. Slik megling kan
ofte bidra til å holde konfliktnivået
nede og er ofte raskere og billigere enn
for eksempel voldgift. 

Medlemsfordel
Gjennom samarbeidsavtalen tilbyr
Kjølberg og Hauge medlemmer i NSG
gratis førstehåndsvurdering (innenfor
en time) og 20% avslag på ordinær
timepris. 
     Les mer om dem på 
www.kindemco.no Ta gjerne kontakt
på telefon 22 34 61 00 eller e-post:
gmkjolberg@kindemco.no og
kch@kindemco.no

Gunn-Mari Kjølberg. Kristin C. Hauge.

Advokatene Gunn-Mari Kjølberg 
og Kristin C. Hauge, Oslo

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

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

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen

Les mer om alle dine 

medlemsfordeler på www.nsg.no
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NSG og DEKAR har inngått

samarbeidsavtale om eiendoms-

juridisk tjeneste. Avtalen, som

ble undertegnet 7. april i år, vil

gi medlemmene våre tilgang til

de tjenester som DEKAR tilbyr

på sitt spesialområde. 

DEKAR ble opprettet av Una Dahlen-
Kvalvaag høsten 2000 som et enkelt-
mannsforetak. Forretningsidéen var å
tilby grunneiere og offentlige instanser
hjelp med eiendomsjuridiske saker
med utgangspunkt i den kunnskapen

og tilnærmingen en jordskiftekandidat
har. Una hadde gjennom sitt arbeid
som dommer i jordskifteretten erfart
forskjellen mellom de gode og de
 mindre gode prosesshjelperne. Hun
hadde troen på at man gjennom en
 folkelig og kreativ tilnærming kunne
løse mange eiendomssaker på måter
som ville gagne begge parter i saken. 
     DEKAR eies i dag av Allskog
 (tidligere Skogeierforeninga Nord).

Eiendomsjuridiske tjenester
DEKAR as har en spesielt stor kompe-
tanse innenfor det eiendomsjuridiske
området. For eksempel har de lang

erfaring med saker som gjelder juridis-
ke uklarheter og uenigheter som opp-
står i forbindelse med fast eiendom.
Det vil si blant annet følgende fagfelt:
•    kjøp/salg av eiendom
•    leie/tomtefeste/forpaktning
•    sameie/dødsbo
•    opsjon/håndgivelse
•    hevd/okkupasjon
•    arv/odel/konsesjon
•    servitutter/bruksrettigheter
•    klausulering/båndlegging
•    vern/fredning
•    grunnerverv/ekspropriasjon/skjønn
•    støy/forurensing/nabolov
•    jordskiftesak/grensegangsak/

utskiftning
•    tinglysing
•    taksering/verdivurdering
•    plan- og bygningsrett

DEKAR bistår under alle faser av
saken. Helt fra oppstarten med utred-
ning, via forhandlinger og avtale -
utforming og til rettslig behandling i
domstolene, dersom det er nødvendig. 
     - Vår målsetting er å levere kundene
minnelige avtaler som varer. Og vi
betegner oss som «godt skodd» for å
«snekre» varige avtaler, forteller daglig
leder i DEKAR, Una Dahlen-Kvalvaag.

Nordafjells
DEKAR har sitt hovedkontor i
Trondheim og et avdelingskontor i
Steinkjer. De har i hovedsak oppdrag
nordafjells, men de siste årene har
andelen med oppdrag fra resten av
 landet økt mye. 
     - I svært mange oppdrag er geogra-
fisk nærhet til saken uten betydning,
kan Dahlen-Kvalvaag fortelle.

Fornøyde kunder
Kundegruppen de første årene var
hovedsakelig offentlige grunneiere og
utbyggere. De senere årene har andelen
private grunneiere økt betraktelig. 

DEKAR as:

Vår samarbeidspartner på
eiendomsjuridisk tjeneste

Forrest fra venstre: Sonja Hollås og Olav Kvernes. Bakerst fra venstre: Håvard Hågård,
Una Dahlen-Kvalvaag og Lars H. Verkland.
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     - I dag arbeider vi om lag like mye
for private som for offentlige kunder.
Vi gjennomfører årlige kundeunder -
søkelser, og siste års undersøkelse viste
en kundetilfredshet på hele 94%, sier
Una Dahlen-Kvalvaag litt stolt.

Topp medarbeidere
Ettersom årene har gått og det ene
oppdraget etter det andre er blitt løst,
har også antallet ansatte i firmaet økt. I
dag teller DEKAR fem medarbeidere.
En er jurist og resten har utdannelse
som jordskiftekandidater fra UMB
(tidligere Norges Landbrukshøgskole).
Samtlige medarbeidere har arbeidet
med eiendomssaker fra studiene og
frem til i dag.

Solid fundament
Vi i DEKAR har et solid fundament i
vår visjon og våre verdier. Verdiene
bruker vi når vi ansetter medarbeidere,
og de er en integrert del av oss og vår
atferd. Verdiene våre er: Jordnære -
Engasjerte – Pålitelige, forteller daglig
leder.

Positive resultater
DEKAR har hatt positive resultater
hvert eneste år helt siden oppstarten. I
2008 ble firmaet kåret til Gasellebedrift
basert på ekstraordinær god utvikling
for de tre foregående regnskapsårene.
Med andre ord er det et økonomisk
solid firma, uten langsiktig gjeld, NSG
har inngått samarbeidsavtale med.

Medlemsfordel
Gjennom samarbeidsavtalen med
DEKAR gis medlemmene i Norsk Sau
og Geit inntil 1 time gratis rådgivning
og deretter 10% rabatt på firmaets
 gjeldende priser. Det gis også 50%
medlemsrabatt på den årlige
Eiendomsdagen som DEKAR
 arrangerer.

Gå inn på www.dekar.no for mer 
 informasjon om hva DEKAR kan bistå
med i din sak.

Av Arne Flatebø

Una Dahlen-Kvalvaag
(38), daglig leder.
Jordskiftekandidat
med hovedfag i eien-
domsutforming og
14 års relevant
arbeidserfaring. Har
arbeidet som jord-
skiftedommer og prosjektleder i
Landbruksdepartementet, før hun i
år 2000 etablerte firmaet DEKAR as.
Una er fremdeles daglig leder av
 firmaet og i tillegg leder av
ALLSKOG sin planavdeling.

Ola Kvernes (55),
jurist med advokat-
bevilling og snart 30
års relevant arbeids-
erfaring. Har arbeidet
i Forsvarsbygg,
Statsbygg, Trondheim
kommune Eiendom,
Helsebygg Midt-Norge og advokat-
firma. Han har i alle år hatt eien-
domsjuridiske saker som sitt felt. Ola
er DEKARs spydspiss på sivilprosess
og plan- og bygningsrett.

Sonja Hollås (41),
jordskiftekandidat
med hovedfag i eien-
domsutforming og
14 års relevant
arbeidserfaring
 primært med grunn-
og rettighetserverv.
Har arbeidet 3 år for Statens veg -
vesen i Akershus og deretter i 3 år

som innleid grunnerverver for
Statens vegvesen region Midt. Har
en allsidig erfaring med eiendoms -
saker som ansatt i det offentlige og i
konsulentfirma. Sonja er firmaets
spydspiss innen grunnerverv og eks-
propriasjon. Hun er også autorisert
taksator av landbrukseiendommer.

Lars Håvard Verkland
(39), jordskifte -
kandidat med
hovedfag i eien-
domsutforming og
12 års relevant
arbeidserfaring. Har
arbeidet sju år i jord-
skiftedomstolen og et år som jord-
skifteoverdommer i Frostating
 jordskifteoverrett. Hos DEKAR har
han vært prosessfullmektig i flere
jordskiftesaker og bidratt til å utrede
mang en vassdragsjuridisk sak. Lars
er godkjent rettshjelper og har jord-
skifte som sitt spesialfelt.

Håvard Hågård (40),
jordskiftekandidat
med hovedfag i eien-
domsutforming og
13 års relevant
arbeidserfaring. Har
arbeidet i Statsbygg,
Statens Kartverk og
nå i 5 år som konsulent i DEKAR as
med tingsrettslige, vassdragsrettslige
og ekspropriasjonsrettslige saker.
Håvard er godkjent rettshjelper og
har vassdragsjuss som sitt spesialfelt.

Kort profil på de ansatte:
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I en artikkelserie over 3 nummer
vil advokat Ola Kvernes i
DEKAR as behandle eierskifte i
landbruket. Første artikkel
 belyser de økonomiske insentiver
til et forsert eierskifte, foruten de
aktuelle juridiske fagområder
som berøres ved eierskifte.  

I de påfølgende artiklene vil han
 omtale overgangsordninger - et
alternativ til gjennomføringen av et
direkte eierskifte - som forpaktning og
generasjonskompaniskap. 

Økonomiske støtteordninger
Ved jordbruksforhandlingene i 2009
ble det oppnådd enighet mellom part -

ene om å utrede grunnlaget for til-
skudd uavhengig av investeringstiltak
til unge personer som en støtteordning
i forbindelse med eierskifte. Under
utredningsarbeidet ble unge personer
definert som personer under 35 år. 
     En del av bakgrunnen for dette var
at en fremlagt odelsbarnsundersøkelse
hadde vist at stadig flere var usikre på
om de ville overta gården. Tanken var
at en eventuell støtteordning kunne
medvirke til at yngre personer overtok
gården på et tidligere stadium enn det
man til nå hadde registrert som det
normale i landbruket. 
     Ved de tinglyste overdragelsene av
landbrukseiendommer har de senere år
den overtakende part - basert på et snitt
av de ulike eierskiftene - vært 50 år. En
viktig grunn til den stadig  stigende

alderen er at en stor andel av eier -
skiftene har skjedd ved skifteoppgjør.
     Den foreslåtte ordningen kunne gi
et positivt bidrag til - og i en viss grad
sikre levende bygdesamfunn. Av ulike
grunner ble den ovenfor antydede
 «løsning» ikke iverksatt.
     Ordningen var ment og skulle utfyl-
le de eksisterende tilskuddsordninger
som betinget investeringstiltak på
 gården. 
     Forutsetningene for og under hvilke
betingelser overdragelsen av gården fra
generasjon til generasjon kan finne
sted, har stor betydning for mange
lokalsamfunn i bygde-Norge.  

Juridiske fagområder ved
 eierskifte
Foruten de virkemidler samfunnet rår

Eierskifte i landbruket
(Foto: Arne Flatebø)
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over av økonomisk art for å støtte opp
under og bidra til effektive eierskifter,
har det også betydning hvordan retts-
reglene tilrettelegger for dette.   
     Et generasjonsskifte er en viktig
begivenhet for de involverte parter
både økonomisk og rettslig/formelt.
Det er heller ikke uvanlig at en slik
prosess som et eierskifte er, tas trinnvis
i den forstand at nåværende eier for-
pakter bort jorda til neste generasjon
eller at det inngås et kompaniskap
mellom generasjonene. 
     Ved et eierskifte er det en rekke
ulike lover og regler som en må
 forholde seg til. Noen er av generell
karakter, mens andre er mer spesifikke
for landbruket.

Familie- og arverett
Det er viktig å være klar over at et
samboerskap ikke er lovregulert på
samme måten som et ekteskap. Så
lenge et fellesskap fungerer, er det av
liten betydning om fellesskapet er
organisert som samboerskap eller som
ekteskap. Det er først ved opphør av
samboerskap, enten ved at partene
 flytter fra hverandre eller en av dem
dør, at problemer kan oppstå.
     Det er her grunn til å nevne at fra
01.07.2009 trådte et nytt kapittel III a i
arveloven i kraft, jfr. arvelovens §§ 28a-
28g, som sikrer at lengstlevende
 samboer får en begrenset arverett etter
førstavdøde. De nye reglene sikrer også
at lengstlevende samboer får en
begrenset rett til å sitte i uskiftet bo.
Tidligere måtte samboere opprette
 testament for å sikre lengstlevende.
     De nye reglene gjelder for samboere.

Med samboere menes to personer over
18 år, og som ikke er gift eller
 registrerte partnere, eller samboere
med andre.
     Med hensyn til de arverettslige
regler for øvrig må det ved boopp -
gjøret etter en avdød, skilles ut den del
av felleseiet som tilhører den gjen -
levende ektefellen (såkalt boslodd) og
den resterende del som er gjenstand for
fordeling mellom arvingene inkludert
den gjenlevende ektefellen.
     Videre er det viktig å skille mellom
livsdisposisjoner og dødsdisposisjoner
da det bare er dødsdisposisjoner arve-
lateren gjør og som først og fremst skal
få virkning etter hans eller hennes død.
     Dersom formuesobjekter gis bort
mens arvelateren er i live er dette livs-
disposisjoner. Disse disposisjonene er
egentlig gaver, men vil ha karakter av å
være forskudd på arv. Skal en gave
 juridisk bli betraktet som et arve -
forskudd må imidlertid arvelateren
uttrykkelig ha gitt mottakeren beskjed
om dette.
     Et dødsbo er etter vanlig forståelse
et eget rettssubjekt. Et stadig stigende
antall av norske landbrukseiendommer
blir værende i et dødsbo i lang tid 
etter tidligere eiers død. Ofte vil
 eiendommene også tjene som ferie-
sted for interesserte. Det er imidlertid
ennå ikke vedtatt regler om at et skifte
skal være avsluttet innen en bestemt
frist.

Arveavgift
Så vel ved arv etter avdød som ved
mottakelse av gaver skal det i visse til-
felle svares arveavgift.
     Ved utdeling fra et uskiftet bo til
ektefellenes felles arvinger, skal avgifts-
beregningen som hovedregel foretas
som om halvparten av midlene i boet
kommer fra hver av ektefellene. I
utgangspunktet skal de avgiftspliktige
midlene verdsettes til antatt salgsverdi.
For landbrukseiendommer kan det
ikke legges til grunn høyere verdi enn
den som kan godtas ved konsesjons -
behandlingen. Det kan likevel gjøres
fradrag for betalt dokumentavgift i for-
bindelse med overtakelsen av den
 aktuelle faste eiendommen.

Bo- og driveplikt
For den berettigede som overtar en
eiendom, gjelder at han har plikt til å
bosette seg på eiendommen innen ett
år og drive den selv i fem år. Plikten til

å drive jorda kan oppfylles ved utleie
av jorda, eksempelvis som tilleggsjord
til annen landbrukseiendom.

Åsetesrett
Denne retten er en spesiell arverett til
landbrukseiendommer. Den er ingen
såkalt løsningsrett slik odelsretten er. 
     Åsetestaksten skal bidra til at den
nye eieren kan bli sittende med eien-
dommen. Taksten vil normalt ligge ca.
25% under en odelstakst.  Denne  retten
gjelder bare ved dødsfall og for livs -
arvinger etter en avdød som eide odels-
og odlingsjord. I praksis skjer det også
at det gjøres et åsetesfradrag når eier-
skifte eller generasjonsskifte til livs -
arving finner sted mens eieren er i live.      

Konsesjon
Alle som overtar fast eiendom må i
utgangspunktet søke om konsesjon.
Konsesjon kreves imidlertid ikke når
eiendommen overdras i forbindelse
med et generasjonsskifte. Samboere,
forutsatt at de lever i ekteskapslignende
forhold, likestilles her med ektefeller. 
Som samboere etter bestemmelsen her
regnes samboere som fyller vilkårene i
arveloven § 28 a, jfr. ovenfor.  

Skatt og merverdiavgift
Ved overdragelse av alminnelig jord-
og skogbruk innen familien er
 gevinsten unntatt fra gevinstbeskatning
hvis overdragelsen skjer etter mer enn
10 år fra anskaffelsen.
     Dersom gårdsbruket selges sammen
med melkekvote med gevinst er også
denne skattefri, forutsatt at også
 gevinsten ved salg av selve gårdsbruket
er det.
     Det vil ikke påløpe noen merverdi-
avgift ved overdragelsen. 

Ola Kvernes 
ola@dekar.no

Olav Kvernes.



Sekretariatets tanker om å endre
rutinene fra papirbasert til elek-
tronisk kommunikasjon internt
mellom de ulike nivåene i NSG,
får støtte av et stort flertall i en
nylig gjennomført rundspørring
blant tilstedeværende på fylkes-
årsmøtene rundt om i landet.

For å kunne kommunisere raskere,
både innad i organisasjonen og utad
mot samfunnet, samt spare store
 portoutgifter, vil NSG i årene framover
benytte elektroniske medier i stadig
større grad i sin kontakt mellom
 administrasjonen, råd, utvalg og
tillitsvalgte på fylkes- og lokalplan.
Medlemsbladet Sau og Geit vil
 imidlertid bestå.

Holdning og opplæringsbehov
Bakgrunnen for rundspørringen var
for å få et inntrykk av holdningen til,
og ikke minst behovet for

opplæring, ved å gå helt over til elek-
troniske  medier i den interne
informasjons utvekslingen mellom
sekretariat,  fylkeslag og lokallag.
Undersøkelsen ble foretatt av sekretari-
atet selv og gjennomført i form av et
avkryssingsskjema blant delegater og
tilstede værende ved 13 av årets fylkes-
årsmøter vinteren 2010. 
     I alt er det samlet inn 359 besvar -
elser, hvorav 206 (57%) var tillitsvalgte
i lokallag, 77 (21%) var vanlig med-
lem/ektefelle, 50 (14%) var fylkestillits -
valgte og resten var ansatte i NSG,
samarbeidspartnere eller andre. 

Gir en pekepinn
Antallet besvarelser er ikke veldig stort,
og ikke nødvendigvis helt representa-
tivt for den store medlemsmassen
 heller. Dessuten har undersøkelsen
flere usikkerhetsmomenter i form av
en del mangelfullt eller motstridende
utfylte skjema. Den burde imidlertid

likevel gi en pekepinn på hold-
ninger og opplæringsbehov

blant den delen av våre
medlemmer som i før-
ste omgang blir bru-
kere av den elektronis-
ke informasjonsut-
vekslingen. 

En av ti imot
88 prosent av de
som svarte opplev-
de det som greit at
så godt som all
skriftlig kommu-
nikasjon
mellom de
ulike nivåene
internt i NSG
blir nettbasert
innen tre år,
slik at med-
lemsbladet
Sau og Geit

blir eneste papirbaserte kanal. Knapt
10  prosent svarte at de var imot en 
slik omlegging, og ønsker fortsatt
papirbasert kommunikasjon mellom
admini strasjonen og  fylkes- og
lokal laga.

Mange på PC og internett
Rundspørringen viste at NSGs
 nett baserte kanaler i stor grad 
allerede benyttes blant de som i år var
til stede ved fylkesårsmøtene. 85
 prosent svarte ja på spørsmålet om de
noen gang hadde vært inne på NSGs
internett sider eller noen av fylkeslags -
sidene, og 51 prosent oppgav at de
jevnlig var inne på disse nettsidene. 
90 prosent svarte at de disponerer PC
privat.

Kunnskap og kursbehov
Når det gjelder datakunnskaper, mente
89 prosent at de pr. i dag har de kunn-
skapene de trenger for å gå inn på
internett eller lese e-post. Vel 9 prosent
skrev at de ikke har det, og 3 prosent
oppgav at de heller ikke ønsker å lære
det.
     Kartleggingen av opplæringsbehov
for å bruke NSGs intranett (inklusive
det å gi tilbakemeldinger på nett og
eventuelt selv legge ut informasjon på
intranettet) er noe usikker, da en del av
de spurte har unnlatt å svare på disse
spørsmålene. 67 prosent av alle spurte
har imidlertid oppgitt at de tror de kan
greie seg med skriftlig instruksjon,
mens knapt 11 prosent eksplisitt har
svart at dette ikke er nok. 
     Flere av dem som mente de greide
seg med skriftlig instruksjon har likevel
svart at de ønsker et kurs. 14 prosent
av alle som svarte har oppgitt at de
trenger å gå på et kurs, med en
instruktør som viser hva man gjør,
skritt for skritt.

Anne-Cath. Grimstad

Lokale tillitsvalgte:

- Positive til elektronisk
informasjonsutveksling
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Kartleggingen ble gjennomført blant
de tilstedeværende på årets fylkesårs-
møter i Østfold, Akershus, Telemark,
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane, Møre- og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark.
Resultatet viser store variasjoner
mellom landsdelene når det gjelder
graden av etablert nettbruk, data -
kunnskaper, behov for eller ønsker om
opplæring, samt holdningene til å legge
helt om til elektronisk kommunika-
sjon.

Se vedlagte oversikt over prosentvise
svarresultater fra hvert fylke

Alle inne
Mens samtlige av de spurte i Sør-
Trøndelag og Troms hadde vært inne
på NSGs nettsider en eller annen gang,
var det for eksempel bare 70 prosent i
Vest-Agder, og 71 prosent i Østfold
som svarte det samme. På landsbasis
hadde 85 prosent vært inne på nett -
sidene minst én gang.
     Derimot var det bare 42 prosent av
årsmøtedeltakerne i Troms og 47

 prosent av sør-trønderne som svarte at
de jevnlig var inne på nettsidene til
NSG, mens hele 72 prosent av deltaker-
ne på fylkesårsmøtet i Finnmark hadde
dette som vane. I Østfold og Vest-
Agder var det kun 35 prosent som
jevnlig var inne på sidene. På lands -
basis var tallet 52 prosent, mens 45
prosent svarte nei på spørsmålet om de
brukte nettsidene jevnlig.

Trønderne mest positive
Sør- og Nord-Trøndelag var også
de fylkene hvor de spurte var

Variasjoner mellom landsdelene

Nettbasert kommunikasjon i Norsk Sau og Geit
En liten spørreundersøkelse
For å kunne kommunisere raskere, både innad i organisasjonen og utad mot samfunnet, samt spare store portoutgifter, vil NSG i årene  framover
benytte elektroniske medier, i stadig større grad, i sin kontakt mellom administrasjonen, råd, utvalg og tillitsvalgte på fylkes- og lokalplan. 
    JA (Totalt og fylkesvis i prosent) NEI (Totalt og fylkesvis i prosent)

307 (85%)
71ØF, 100ST, 70VA, 74T, 82R, 93NT,
94N, 88MR, 89Hord, 89F, 83A, 85SF, Tr100

52 (14%)
29ØF, 0ST, 19VA, 26T, 18R, 7NT,
6N, 12MR, 11Hord, 11F, 17A,  15SF, Tr0

Har du noen gang vært inne på NSGs internettsider
(www.nsg.no), eller noen av fylkeslagssidene?

184 (51%)
35ØF, 45ST, 35VA, 39T, 45R, 55NT,
55N, 65MR, 57Hord, 72F, 66A, 47SF, Tr42

163 (45%)
65ØF, 32ST, 65VA, 61T, 55R, 43NT,
44N, 35MR, 40Hord, 28F, 33A, 53SF, Tr58

Leser du jevnlig NSGs internettsider (www.nsg.no),
eller noen av fylkeslagssidene?

315 (88%)
87ØF, 100ST, 85VA, 87T, 75R, 98NT,
89N, 94MR, 94Hord, 94F, 71A, 88SF, Tr75

35 (9,7%)
13ØF, 0ST, 10VA, 13T, 22R, 2,3NT,
6N, 6MR, 6Hord, 5F, 12A, 12SF, Tr8,3

I løpet av 3 år ser sekretariatet for seg at så godt som
all kommunikasjon mellom de ulike nivåene internt i
NSG vil foregå via inter-/intranett eller e-post, og at
medlemsbladet Sau og Geit blir eneste papirbaserte
informasjonsorgan.
Opplever du en slik løsning som grei for ditt eget
vedkommende?

323 (90%)
100ØF, 96ST, 75VA, 96T, 84R, 90NT,
N94 ,82MR, 91Hord, 89F, 92A, 88SF, Tr92

18 (5%)
0ØF, 15VA, 4T, 12R,
6N, 6MR, 4Hord, 11F, 8A,

Disponerer du datamaskin/PC privat?

318 (89%)
97ØF, 87ST, 75VA, 96T, 69R, 98NT, 100N,
100MR, 89Hord, 100F, 79A, 91SF, 83Tr

34 (9,5%)
3ØF, 8ST, 25VA, 27R, 2NT,
0N, 0MR, 9Hord, 0F, 21A, 9SF, 17Tr

Har du pr. i dag de kunnskapene du trenger for å gå
inn på internett eller lese e-post?

45 (12,5%)
25VA, 27R, 7NT, 9Hord, 17A, 15SF

11 (3% av alle)
3ØF, 0ST, 5VA, 8R, 6MR, 2Hord, 12A

Hvis nei, - er du positiv til å lære deg det du trenger
for å kunne gjøre det?

241 (67%)
45ST, 60VA, 56T, 67R, 95NT,
66N, 82MR, 79Hord, 94F, 50A, 68SF, 75Tr

38 (10,6%)
25VA, 9T, 27R, 2NT,
17N, 12MR, 11Hord, 5F, 17A, 3SF ,8,3Tr

Hvis ja, - tror du det vil være nok med skriftlig
instruksjon for å lære deg å bruke NSGs intranett,
inklusive det å gi tilbakemeldinger på nett og
 eventuelt selv legge ut informasjon på intranettet? 

51 (14,2%)
4ST, 30VA, 9T, 27R, 12NT,
22N, 12MR, 19Hord, 11F, 17A, 3SF, 17Tr

180 (50%)
29ST, 55VA, 43T, 61R, 76NT,
55N, 59MR, 36Hord, 89F, 63A, 47SF, 33Tr

. . . eller trenger du å gå på et kurs, med en instruktør
som viser deg hva du gjør, skritt for skritt?

››
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STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

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

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

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

6891 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49 · www.sopro.no

Strekkmetallrister

Innredninger

Ferister

Drikkerenner

mest  positive til at den framtidige
informasjonsutvekslingen mellom
nivåene i NSG skulle gå via inter- og
intranett og e-post, med unntak av
medlemsbladet. Henholdsvis 100 og 98
prosent av de spurte i trøndelagsfyl-
kene syntes dette var greit, mens bare
75 prosent i Rogaland og Troms, og 71
prosent i Akershus mente det samme.
På landsbasis syntes 88 prosent at
 elektronisk kommunikasjon var greit.

Størst motstand i Rogaland
En del av de spurte i undersøkelsen
hadde unnlatt å svare på hva de syntes
om å legge helt om fra papirbasert til
elektronisk kommunikasjon. På lands-
basis svarte likevel 15 prosent eksplisitt
nei på spørsmålet om de syntes dette
var greit. Den største motstanden fant
vi i Rogaland, der 22 prosent svarte
nei. Til sammenlikning var det bare 1
av de 18 spurte (dvs. 5%) i Finnmark
som svarte nei på spørsmålet.

Mange med PC
Når det gjaldt personlig datautstyr
oppgav samtlige i Østfold at de
 disponerer datamaskin/PC privat.
Svarene fra Sør-Trøndelag, Telemark og
Nordland lå også høyt med henholds-
vis 96, 96 og 94 prosent. På landsbasis
var tallet 90 prosent. 

     15 prosent i Vest-Agder, 12 prosent i
Rogaland og 11 prosent i Finnmark
oppgav at de ikke disponerer dataut-
styr privat. Tallet på landsbasis var 5,6
prosent. Heller ikke her hadde alle de
spurte besvart spørsmålet.

Nettkunnskap i nord
Mens bare 89 prosent på landsbasis
mente de har de kunnskapene de
trenger for å gå inn på internett eller
lese e-post, svarte samtlige spurte i
Møre og Romsdal, Nordland og
Finnmark at de har slik kunnskap. 25
prosent i Vest-Agder og 21 prosent i
Akershus sa derimot at de ikke har
disse kunnskapene, mens tallet på
landsbasis var 9,3 prosent.
     3 prosent av alle spurte var også
negative til å lære seg det nødvendige
for å bruke e-post og internett. Størst
motstand fant vi i Akershus og
Rogaland, der henholdsvis 12 og 8
 prosent av de spurte svarte nei på
spørsmålet.

Skriftlig instruksjon
Når det gjaldt bruken av NSGs intra-
nett, inklusive det å gi tilbakemeldinger
på nett og eventuelt selv legge ut
 informasjon på intranettet, er
undersøkelsen noe usikker, da nokså
mange av de spurte har svart mangel-

fullt på disse spørsmålene. 67 prosent
av de spurte oppgav imidlertid at de
tror det vil være nok med skriftlig
instruksjon. I Nord-Trøndelag og
Finnmark mente hele 95 og 94 prosent
at de trodde skriftlig instruksjon var
nok.
     10,6 prosent av de spurte tror der-
imot ikke det er nok med skriftlig
informasjon. I Rogaland og Vest-Agder
svarte henholdsvis 27 og 25 prosent at
dette ikke var nok.

Kurs
I alt 14 prosent av alle som svarte har
oppgitt at de trenger å gå på et kurs
med en instruktør som viser hva man
gjør, skritt for skritt. Men de som har
svart at de er negative til opplæring,
ønsker naturlig nok ikke å gå på kurs
heller. På den annen side er det flere av
dem som tror de kan greie seg med
skriftlig instruksjon, som likevel ønsker
at det blir arrangert kurs.
     Størst er behovet/ønsket i Vest-
Agder, Rogaland og Nordland, der
 henholdsvis 30, 27 og 22 prosent har
svart at de trenger slikt kurs for å lære
og bruke intranettet og tilhørende
funksjoner.

Rundspørringen ble gjennomført på
13 av 19 fylkesårsmøter vinteren 2010
Totalt antall besvarelser: 359

Fylkestillitsvalgt 50 13,9

Tillitsvalgt i et lokallag 206 57,4

Ansatt 1 0,3

Vanlig medlem/ektefelle 77 21,4

Faglig samarbeidspartner 2 0,6

Annet 23 6,4

Sum 359 100

Antall besvarelser fordelt på fylker:

Østfold 31

Akershus 24

Telemark 23

Vest-Agder 20

Rogaland 49

Hordaland 47

Sogn og Fjordane 34

Møre og Romsdal 17

Sør-Trøndelag 24

Nord-Trøndelag 42

Nordland 18

Troms 12

Finnmark 18

Totalt antall svar 359
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SeminNytt
Moerveien 2 A
Postboks 104
1431 Ås
Telefon: 481 00 424
Telefax: 64 94 17 04
E-post: ewa.wallin@nsg.nofra NSG Semin AS

Semin på geit
Lokale kurs i eierinseminering
på geit
I fjor gjennomførte vi 9 lokale kurs i
eierinseminering på geit og utdannet
til sammen 65 nye eierinseminører.
Etter at oppslutningen om fjorårets
lokale kurs var såpass bra valgte vi å
ha samme opplegg også i år. I
 skrivende stund har vi avviklet et
lokalt kurs på Storsteinnes og det
står for tur kurs i: 
•    Stranda 27. mai 
•    Alvdal 7. juni
•    Storsteinnes 11. august
Vi tar gjerne imot nye påmeldinger
til de lokale kursene. Ta direkte
 kontakt med Ewa Wallin på mail:
ew@nsg.no eller mobil: 481 00 424,
ca. 4 uker før ønsket kursdato. 

Inntak av bukker til semin
Årets seminkandidater er nå valgt ut.

Disse blir vurdert på nytt i forhold til
indekser beregnet i juni. Det blir til
sammen satt inn 16 bukker til semin
på Hjermstad i år. Den planlagte
inntransporten vil skje i tidsrommet
14.-18. juni. Blant årets seminbukker
skal det settes inn to mohairbukker.

Seminkatalog for bukker
Seminbukkene blir presentert i
 katalog i papirversjon i år. I tillegg til
presentasjon av bukker som er tatt
inn til semin i år, vil vi presentere
enkelte bukker fra tidligere år.
Katalogen vil også inneholde infor-
masjonssider om brunstkontroll,
inseminasjonsrutiner og bestillings-
rutiner. Alle medlemmer av Geite -
kontrollen vil få katalogen tilsendt i
posten. Geiteholdere som ikke er
medlem i Geitekontrollen eller andre
som ønsker å få seminkatalog, må
henvende seg til NSG Semin på 
e-post: semin@nsg.no eller 
tlf.: 950 96 060.

Semin på sau
Lokale kurs i eier -
inseminering på sau
Årets kursopplegg i eierinsemi nering
på sau vil basere seg på lokale kurs.
NSG Semin skal ta ansvar for
 organisering, tilrette legging og
gjennomføring av kursene.
     Påmelding til kurset må skje
minst 4 uker før ønsket kursdato
og senest innen 1. september. 
     Når vi har fått oversikt over
 personer som ønsker å gjennom -
føre seminkurs, vil vi bestemme
sted og dato for hvert kurs. Et nytt
kurs må ha minst 5 nye deltakere
fra 5 forskjellige gårdsbruk.
     Vi vil etterstrebe å gi best mulig
kurstilbud til alle de som melder
seg på.
     Påmelding til kurset sendes
direkte til Ewa Wallin innen 1.
 september på e-post: ew@nsg.no;
per post: NSG Semin, 
Postboks 104, 1431 Ås eller ved å
ringe 481 00 424.

Ved påmelding trenger vi følgende
opplysninger:
•    Produsentnummer
•    Navn
•    Adresse
•    Telefon/mobil
•    Forventet start av parings -

sesongen 2010
Kursavgift: 
•    Kr 1.000,- per person. 
•    Ved eventuell deltaker nr. 2 fra

samme bruk er kursavgiften 
kr 500,-

•    Tidligere utdannede
eierinsemin ører kan repetere
kurset gratis. Dette forutsetter at
det er ledig plass på kurset. De
som skal delta på  kurset første
gang blir prioritert.

•    Seminkoffert kr 700,-

Obs! De som samordner
 påmelding vil ha større sjanse 
for at det blir et lokalt kurs.



58 • Sau og Geit nr. 3/2010  

I oktober i fjor måtte Kjell
Sviland i Sandnes skyte en jakt -
hund inne blant sauene på
 kulturbeitet sitt. Hundeeieren
anmeldte episoden til politiet, og
gikk bredt ut i pressen med
saken. Det førte til telefonstorm,
hatmeldinger på SMS og trusler
via Internett fra hundevenner og
andre jegere. Dette varte i flere
måneder. 

- Jeg regnet vel med at haterklæringene
var tomme trusler, men både jeg og
kona opplevde det likevel som veldig
ubehagelig, sier Sviland. 
     Han er hundeeier selv og skulle
selvfølgelig helst ha vært avlivingen
foruten, men slik han opplevde situa-
sjonen i oktober mener han at han ikke
hadde noe valg.

Jakthundtrening
Kjell Svilands eiendom i Kleivane
 grenser inn mot friarealet i Melsheia,
og bonden opplever med jevne
mellomrom at det er løshunder i
området rundt gården hans, selv om
det i turområdet er vedtatt båndtvang
året rundt.
     I høst hadde han rundt 40 sauer
gående på et inngjerdet kulturbeite
oppe på Følhusberget, som en del av
eiendommen heter. Sviland har flere
ganger tidligere opplevd at harejegere
trener hundene sine i skogen like ved,
og denne dagen hadde naboen hans
hørt en hund oppe i skogen, sammen-
hengende i halvannen time. 
     Selv hadde han nettopp kommet
hjem, og var ute på et jorde ved gårds -
tunet og trente en gjeterhund, da han
plutselig fikk se at sauene oppe på
beitet begynte å løpe. Straks etter både
hørte og så han harehunden inne i
saueflokken. Han avsluttet raskt
 treningen med sin egen hund, låste ut
hagla, satte seg i bilen og kjørte opp til

beiteområdet. Der kom det 5-6 sauer
løpende mot ham på veien med
 hunden i hælene.

Skjøt hunden
Sviland brukte først fløyta for om
mulig å kalle inn hunden, så skjøt 

Truet etter å ha avlivet
hund i saueflokken

HUNDEEIER SELV: Sauebonde Kjell Sviland er selv hundeeier, og bruker daglig hund i
arbeidet med sauene. Her er han med border collien Rob.
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han et skudd i lufta. Ingenting nyttet.
Sauene fortsatte å sirkle rundt oppe på
toppen, med hunden etter seg i stor
fart. Sviland fant det best å gjøre kort
prosess, og skjøt hunden på 20 meters
avstand.
     Hundeeieren og hans jaktkamerat
anmeldte imidlertid avlivingen av
 hunden, da de ikke trodde på Svilands
versjon av hva som hadde skjedd. De
mente at harehunden Ayla var saueren,
og aldri hadde vist interesse for sauer
før. Saken ble senere henlagt av politiet
i Sandnes. 

Telefoner og SMS-meldinger 
Et par dager etter hendelsen stod saken
å lese i store oppslag både i VG og
Stavanger Aftenblad. Her beskyldte
hundeeieren bonden for å ha skutt den
høyt premierte harehunden uten til-
strekkelig grunn. Saken omfattet riktig-
nok også Svilands versjon av hendelsen
i form av en kort kommentar, men
 helhetsinntrykket i oppslagene var
klart i hundeeierens favør.
     Reaksjonene lot ikke vente på seg.
Ubehagelige telefoner og SMS-
 meldinger strømmet på. En av dem
henviste til telefonnummeret til en
psykiatrisk institusjon, en annen til et
begravelsesbyrå. På avisenes nettsider
ble det oppfordret til kommentarer, og

en del av disse kommentarene inne-
holdt direkte drapstrusler. Mobbingen
av sauebonden i Sandnes dukket også
opp på Facebook og andre sosiale
medier. Avsenderne kom fra hele
 landet, og mange av dem opplyste at de
tilhørte organiserte hunde- eller jeger-
miljøer. 

Dødsannonse i posten
Aud og Kjell Sviland måtte slå av tele-
fonene, og de sluttet å lese meldinger
på nettet. Men hetsen rammet flere
enn bare Kjell og Aud. Deres voksne
barn fikk også ubehagelige spørsmål og
kommentarer rundt det folk mente
hadde skjedd.
     - Det hele varte i flere måneder,
 forteller Aud Sviland. - Da vi kom
hjem fra en to ukers ferietur, hadde
noen vært inne i hagen vår og knust
hagelyktene. Jeg er i utgangspunktet
ikke så engstelig av meg, men da syntes
jeg det hele begynte å komme vel nært.
Og da jeg en dag så en stor fremmed
bil stå parkert på veien utenfor hos
naboen, løp jeg hjem og låste døra. Vi
hadde jo tross alt mottatt meldinger
om at Kjell burde skytes.
     Hetsen stilnet av etter hvert, men
etter at anmeldelsen mot Sviland ble
henlagt av politiet i mars i år, dumpet
det et brev ned i postkassen til bonden.

Brevet inneholdt hans egen døds -
annonse. 

Sjokkert
Ekteparet Sviland er sjokkert over at
det er mulig for noen å få en slik
 ensidig mediedekning av en konflikt
som denne saken fikk, at det opp -
fordres til kommentarer på nettet, og
videre at hunde- og jegerforeninger
rundt om i landet aksepterer at med-
lemmene deltar i en slik massiv, lands-
omfattende mobbeaksjon. 
     - I tillegg til det som dreier seg om
hundeavlivingen, har vi også opplevd
en formidabel hets av en hel yrkes-
gruppe, sier Aud. Bønder som sådanne
blir i innleggene betegnet med de mest
nedsettende karakteristikker.

Skuffet over organisasjonen
Mobbingen av Kjell Sviland var en
kjent sak, og kommentarene lå åpent
ute på nettet. Derfor er han og kona
også skuffet over at ikke Sandnes 
Sau og Geit eller andre i NSG tok
kontakt og gjorde noe aktivt for å
støtte dem. Heldigvis var det flere
naboer og yrkesbrødre som ringte 
og støttet saue bonden etter
 hendelsen.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

BESKYTTET SAUENE SINE: Kjell Sviland (t.v.) måtte skyte en hund som i oktober løp
etter sauene hans på kulturbeitet oppe på Følhusberget i bakgrunnen. Det medførte hets og
sjikanering på telefon, SMS og Internett som varte i flere måneder. Her er han  sammen
med kona Aud og leder i Sandnes Sau og Geit, Olav Furenes. 

STYGG HETSING: Da det ble kjent at
politiet i Sandnes hadde henlagt
 anmeldelsen fra hundeeieren, mottok Kjell
Sviland sin egen dødsannonse i posten.
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- Det er beklagelig med episoden
som medførte at et av våre med-
lemmer måtte avlive en jakthund
inne på sauebeitet sitt i fjor høst,
men vi støtter selvfølgelig saue -
eieren og hans rett til å forsvare
beitedyra sine, sier leder i
Sandnes Sau og Geit, Olav
Furenes.  

- Styret i lokallaget snakket om hend -
elsen i Kleivane, sier Furenes. - Men
Sviland tok ikke kontakt med oss, og vi
bestemte oss for ikke å foreta oss noe
da vi fikk inntrykk av at familien
Sviland selv ønsket minst mulig opp-
styr rundt saken. I ettertid beklager
Furenes at dette ble opplevd som
manglende støtte.
     - Vi får i grunnen svært få melding-
er fra våre medlemmer om løshunder i
saueflokkene, selv om mange av dem
til dels har beiteområder som grenser
til tettbebyggelsen i Sandnes by, sier
Furenes. - Men nå har vi hørt om et
par tilfeller igjen i vår, så problemet er
tydeligvis større enn vi var klar over.

     Dette var også bakgrunnen for at
lokallagslederen ville være føre var, og
nylig gikk ut i Sandnesposten og
 advarte hundeeiere mot å slippe
hundene løse, spesielt nå når store
mengder sauer og lam nettopp er
 kommet ut på vårbeite.

     For sauebønder som i framtiden
opplever lignende episoder som hos
Sviland, håper Olav Furenes at det kan
etableres en enkel ordning for å få
hjelp i konflikten av NSGs bistands -
advokater. 

FULL STØTTE: Aud Sviland fortellerer leder i Sandnes Sau og Geit, Olav Furenes, at hun
er skuffet over at lokallaget ikke tok kontakt med dem da hetsingen etter hunde-avlivingen
pågikk som verst. Lokallagslederen forsikrer imidlertid at laget støtter sine medlemmer
fullt ut i retten til å beskytte beitedyra sine.

«... sauebondetamp - skulle fått seg en i!"#¤%&/(. Lurer på
hva slags dyresyn disse bøndene faktisk har til tider ...» 
«Noe nytt i denne saken? om den bonden ikke får noe straff,
føler jeg for å straffe han selv. jakter selv i svilandstraktene, å
jeg tar ikke sjansen på at mine hunder møter denne Bonden.
Da tør jeg ikke tenke på hva som vil skje han i ettertid.» 

«Hadde vært gøy og godt å tre hagla hans oppi r... på`n.» 

«Eg bler såååååå forbanna! skutt an i foden sko du!» 

«Helt forkastelige greier det her. Tror nok dessverre ikke det er
siste gang vi får oppleve slike tragedier. kunne egentlig tenkt
meg å hilst på folk som får seg til å gjøre noe slikt!!!! noen
som har adressen hans????» 

«Er det ikke det jeg alltid har sagt, det er noe rart med disse
bøndene og dyrene deres. Anskaffer seg en hel mengde dyr gjør
de, men hvordan tar de seg av dem? Blir Dagros og Nasse
Nøff invitert inn i deres stuer for kos? Slik som andre som
anskaffer seg dyr gjør.....»

«Jeg har en mening om norske bønder, og det er at de tåler
ikke andre dyr, enn de dyrene de selv har, og det de tjener

penger på. (.......) Og hva skal vi med all sauen?? Hvorfor er
det så viktig???? Millioner av sauer???? Javel, men så pass på
dyrene deres. (.....)  Men andre mennesker som har andre dyr,
de får en helsikes kjeft når de ikke passer på dyra sine. Og i
verste fall blir de skutt,,,, av bønder. 
Hva er det som feiler dere???»

«.....Det må være noe galt med personer som gjør slike ting.
Løper mye i skauen, og ser mye sau, og en ting er sikkert: skal
IKKE anstrenge meg det minste for å la være å skremme sau
framover, men heller det motsatte!...»

«Denne bonden bør tenke seg godt om, for hadde du skutt
min hund så ville jeg aldri gitt han fred. Bønder er sadister
over en lav sko, han har sikkert stått klar med hagla i tilfelle
det skulle dukk opp et offer. En premiert hund driver ikke å
jager sauer.»

«Typisk bønder!!! Går ut fra at bonden kan vise til at minst
en av sauene ær blitt bitt.I motsatt fall har han ett
problem.Hadde hunden virkelig villet ta sauen hadde ikke
bonden rukket å skyte før hunden hadde bitt.Det lukter
 virkelig bonde av denne saken her....»

Noen av komentarene på internett:

Støtter sauebonden
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Det går i Pluss  for folk og fe
Pluss Multitilskudd Sau 
og Appetitt Sau
For at sauen skal kunne bidra med en 

god produksjon, må den få tilført nok 

nærings-stoffer. God helse og fruktbarhet 

krever riktig mengde, energi, protein, 

mineraler, vitaminer og vann. Behovet for 

de ulike næringsstoffene varierer, avhengig 

av dyras produksjonsstadium. 

 Det vil alltid være behov for ekstra   

 mineraler og vitaminer når 

 kraftfôrmengden er under 3-4 hekto,  

 ved dårlig grovfôrkvalitet eller ved   

 bruk av alternative fôrmidler.
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Pluss Multitilskudd Sau (pellets) og Pluss Multitilskudd Appetitt Sau (pulver) får du i FK butikken.

Strekkmetall

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

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

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

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

Veggplate i 
helstøpt plast.
Ingen gnaging.

Komposittgulv • 38 x 38 mm
• 17 mm spalteavstand

• ca. 16 kg/m2

Komposittgulv 
i flammehemmende 

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

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

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

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

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

www.sorboen.com
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Auka slakting av både sau og
lam i Nortura hittil i år
Pr. veke 18 (9. mai) har Nortura slakta
ca. 39.500 lam. Dette er ein auke på 5%
i høve til same periode i 2009. Heile
60% av lamma har fått utbetalt
Stjernelam-tillegg, noko som er ein
auke på nesten 11%. Når det gjeld sau
har Nortura også fått auka tilførsler. I
same perioden har vi slakta 35.200 sau,
noko som er ein auke på 7% i forhold
til 2009. 

Bekymringsfull lagersituasjon
Reguleringslageret på lam går nedover,
men ikkje så raskt som vi kunne
ynskje. Pr. veke 18 er reguleringslageret
framleis på 583 tonn, noko som er 400
meir enn på same tid i 2009. For å
 stimulere til auka uttak av lam er difor

frysefrådraget auka frå kr 3 til kr 4.
Målet er framleis å ha tomme regule-
ringslager før 2010-lamma for alvor
byrjar å koma  på marknaden. 

Mai-prognosen syner auka
 overskot av sau/lam
Prognosert overskot er nå oppjustert
med nye 200 tonn til 800 tonn. Dette
skuldast at det er meir livsau i landet
enn tidlegare prognosert.
     Vi må setja alle klutar til for å gjera
denne prognosen til skamme, slik at
marknadsbalansen kjem ned mot null.
Vi bør ikkje ha større reguleringslager

inn i 2011 enn vi hadde inn i 2010. For
lam er det salget i sesongen som er den
viktigaste faktoren for korleis balansen
ser ut ved årsskiftet. Det er difor ekstra
viktig at vi i år klarer å tilby nok lam alt
frå fyrste kampanjedagen i veke 38 (20.
september). Profilen på årets  prisløype
på lam vil nok difor stimulere til slakt -
ing av lam i september. 

Nortura Malvik snart i gang
Måndag 21. juni er planlagt som fyrste
dag med slakting på Nortura sitt nye
slakteri i Malvik. Alt i veke 26 er det
planlagt å gjennomføre fyrste prøve -

«GrillGlede» med Gilde
Nortura Marked satsar som
 vanleg tungt på grillsesongen.
Alle produkt som egnar seg
 spesielt godt på grillen er difor
lagt inn i eit felles konsept -
Gilde GrillGlede, med nye
 etikettar. 

Med rikeleg råstoff på lager er både sau
og lam godt representert i grillsorti-
mentet. Grillprodukta av sau og lam
har grøn farge på etiketten og er difor
lett å finne for alle lammeelskande
grillmeistrar. 
     Gilde kjempar ein hard kamp i
marknaden fordi kjedene satsar meir
og meir på eigne varemerke. Dersom
det er skralt med Gilde-varer i kjøtt -
disken, oppfordrar vi difor medlem-
mene våre om å spørje etter GrillGlede
produkt frå Gilde. Med mange med-
lemmer i ryggen skal vi vinne grill-
kampen! Difor fortener dei butikkane
som profilerer Gilde på ein god måte
sjølvsagt også ROS frå oss! 

Gilde-produkta med sau og lam som råstoff er desse:

Gilde lammepølse, årets nyheit: 
Grov lammepølse av lam, svin og storfe,
med god smak av rosmarin og kvitlauk.
Denne må berre prøvast!

Gilde kvitlauks- og rosmarinmarinerte
lammekotelettar:
Doble lammekotelettar i ny marinade med
tradisjonell lammesmak.  

Gilde olivenmarinert lammelår i skiver:
Lammelår i tjukke skiver i ny klassisk
marinade. 

Gilde raudvinsmarinert ytrefilet av får: 
Saftig og mør ytrefilet av sau med
 marinade som gjev ein smak av raudvin.
Dette er sjølve delikatessa på grillen!

Tabell 1: Prognose for sau/lam, mai 2010. 
Produksjon % Anslag import Salg % Marknadsbalanse

Sau/lam 24.100 103 1.200 (1) 24.500 101 + 800
(1) Importen inkluderer WTO-kvota på 206 tonn, import av 600 tonn frå Island og 400 tonn MUL m/ben. 
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slakting av lam. Dette blir eit topp
moderne slakteri, tilpassa RFID-tekno-
logien og med linjeklipping av slakte-
dyra. Ved full drift og to skift er det
kapasitet ved dette slakteriet til å slakte
2.800 sau/lam i døgeret. Denne
 hausten er det planlagt å køyre berre
eit skift, og det vil også bli slakting på
Nortura Oppdal. Det er alltid spa-
nande å starte opp eit nytt slakteri. Vi
lagar difor planar som involverer små-
feslakteria våre, frå Nortura Bjerka i
nord til Nortura Sandeid i sør, dersom
ikkje alt går som planlagt. Nortura
Malvik er nok eit bevis på Nortura sin
satsing på å bygge opp moderne
 framtidsretta slakteanlegg for småfe. 

Betre ullprisar på
 verdsmarknaden 
Norilia eksporterer som kjent ein
vesentlig del av norsk ull til England.
Internasjonalt har marknaden for ull
vore ustabil over ein lengre periode.
Saman med ein vanskeleg valuta -

situasjon har dette gjort at prisane har
vore svært låge. Det ser nå ut til at
 ullprisane på verdsmarknaden er i ferd
med å stabilisere seg på eit høgare nivå.
Vi håpar dette vil fortsette slik at vi
etterkvart kan auke produsentprisane
på ull noko.

Betre informasjon om
 inntransport av ull
Innsamling og inntransport av ull til
Norilia og Nortura sine ullstasjonar
føregår i samarbeid med lokallaga til
Norsk Sau og Geit. Godtgjeringa for
ullinnsamlinga er ei viktig inntekts -
kjelde for lokallaga. I samband med
nedlegginga av ullstasjonen på Tynset
vart det nye rutinar og eit større
 område å betjene for Ullstasjonen på
Gol. Vi har fått ein del signal frå
 medlemmer og lokallag som vart råka
av denne nedlegginga, dvs. at informa-
sjonen om dei nye inntransport -
rutinane ikkje har vore gode nok. Dette
vil vi gjera noko med. Frå haustull -

sesongen 2010 har vi difor som mål at
lokallaga skal få ein foreløpig beskjed
om planlagt innsamlingsveke tidleg i
sesongen. Seinast 14 dagar før
 ullinnsamlinga skal det bli gjeve
endeleg beskjed om innsamlingsdato
og -stad. 

Ny byggrådgjevar på sau
Team småfe i Nortura har tilsett Lars
Erik Skogen Sæterbø som spesial -
rådgjevar på bygg frå 1. juni. Lars Erik
er 26 år og utdanna ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HiNT). Han har tid -
legare hatt eit vikariat som byggråd -
gjevar i Nortura, og han har difor alt
god  erfaring med arbeidsoppgåvene han
skal ta fatt på. Kontorstaden blir
Nortura Steinkjer, men Lars Erik skal
jobbe over heile landet i samarbeid med
resten av Team småfe i Nortura. Vi er
glade for at vi igjen kan tilby byggråd-
gjeving på sau, slik at medlemmer som
ynskjer å utvikle seg som sauebønder
kan få enda betre hjelp frå oss. 

Ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Bjerka Ullstasjon
tlf. 75 19 00 50

Sommeren
står snart for døren, lammingen er over og vi er i ferd med å få det meste av ulla i
hus. Vi ønsker vel blåst og ønsker alle våre leverandører en riktig god sommer.

Som mange har sett på avregningene, er prisforskjellen mellom ener-kvaliteter og 
øvrige kvaliteter nå større enn noen gang. Å vektlegge ullkvalitet ved avl er enda 
viktigere enn før! Vi minner også om at det er lønnsomt å ta vare på og håndtere ulla 
riktig!

Omlegginger er krevende og det har kommet en del henvendelser til Norilia og 
Nortura som tyder på at vi ikke har vært gode nok til å informere produsentene 
og lokallagene om det nye opplegget rundt inntransport av ull til Gol. Disse 
tilbakemeldingene har vi tatt på alvor, og vi har derfor etablert et nytt opplegg for 
informasjonsflyt. Vi håper det nye opplegget vil gjøre planleggingen enklere for alle 
involverte.

Vi vil gjerne takke for godt samarbeid med produsenter og lokallag hittil i 2010 og ser 
fram til fortsatt godt samarbeid ved inngangen til et nytt ullår. Vi håper at både gamle 
og nye produsenter vil levere ull til oss! Skulle du har spørsmål knyttet til innkjøring 
av ull, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre ullstasjoner.

Vi minner som vanlig om at dere får flere fordeler med å levere ulla til en av våre
ullstasjoner:
• pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling
• differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
• personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og
• ullbehandlingen
• 85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia om
• innsamling, jf avtale med NSG

Norilia ønsker alle en 
god sommer
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Nytt telefonnummer til bruker-
støtte 
Merk at sentral brukerstøtte hos
Animalia har fått nytt telefonnummer:
23 05 98 20. 

Sommerens registreringsfrister
Mandag 19. juli innen kl 24.00 er frist
for registrering av våropplysninger til
den første indekskjøringa, mens 26. juli
er frist for å få med opplysninger på
den trykte utgaven av Haustlista som
sendes ut med posten. Ta kontakt med
rådgiver eller brukerstøtte hos
Animalia ved spørsmål. 

Avbestill utsending av
Haustliste innen 26. juli 
Alle medlemmer kan skrive ut Haust -
lista direkte fra Sauekontrollen Web, og
den blir oppdatert med indekser så
snart de er publisert. Hvis du ikke
ønsker å få Haustlista i posten kan den
avbestilles under «Mi Side» og «Eigne
val» i Sauekontrollen Web. Fjern krysset
foran «Haustliste» under menyvalget
«Bestilling». 

Slakteopplysninger
For at tidlig slakta lam (kopplam
m.m.) skal rekke å bli registrert i
Sauekontrollen før vi mottar slakte-
opplysninger om dem, ble innlesing av
slakt stoppet 1. mai. Innlesingen av
slakteopplysninger starter opp igjen 
20. juli som er etter registreringsfristen.
Slakteopplysninger på alle dyr slaktet
etter 1. mai blir da lest inn i
Sauekontrollen Web.

Legg inn utmeldingsdato 
I Sauekontrollen har du mulighet til å
legge inn eksakt utmeldingsdato for
den enkelte utmeldingshendelsen, ikke
bare riktig år som det var tidligere. Vi
anbefaler alle å legge inn utmeldinger
med dato. Merk at for dyr mista på
beite bør det legges inn en estimert
dødsdato, ikke registreringsdato i
Sauekontrollen. Det vil gjøre at
 rap porter som hentes ut per beite 
og dato samt tilsynslister, stemmer
bedre. 

Sauekontrollens årsmelding 
for 2009
Årsmeldingen for 2009 er sendt ut til
alle medlemmer og andre interessenter.
Har du ikke mottatt årsmeldingen eller
ønsker flere eksemplarer, kontakt
 brukerstøtte på telefon 23 05 98 20
eller e-post: brukerstotte@animalia.no.
Årsmelding finnes også i sin helhet på
våre nettsider: www.animalia.no/
sauekontrollen.

Av Grethe Ringdal og Stine Løvik Huse

Nytt fra Sauekontrollen

(Foto: Grethe Ringdal)
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I mars kom det et nytt og bruker-
vennlig bilde for registrering av
vekter i Sauekontrollen Web. Det
ligger en kort brukerveiledning ute
på www.animalia.no/sauekontrol-
len. I den forbindelse ble det gjort
noen endringer rundt definering av
vekttyper. En vekt fra 0-2 dagers
alder regnes som fødselsvekt. NSG
sin indeksberegning krever at vår-
vekt skal være mellom 16 og 70
dager etter fødsel for å bli med i
Delindeksen morsevne vår. I
Sauekontrollen tas vekter likevel
med i rapportene som omhandler
vårtilvekst fra og med 7 dagers
alder. Husk at hvis lammene ikke
veies igjen etter 16 dager, får de
ikke med en gyldig vårvekt til
indeksberegningen. Når lammene
er veid kan man rangere søyene i
besetningen etter vårvektresultat.
Ut fra dette kan man finne ut
 hvilke søyer som tilsynelatende
melker mest dersom det ikke blir
benytta tilleggsfôr til lamma. Dette
vil være nyttig informasjon i for-
hold til utvelgelse av livlam til
 høsten. Det finnes flere praktiske
rapporter i Sauekontrollen Web
som hjelper deg med rangeringen. 
     Årsmeldingen for 2009 viser at
38% av medlemmene veier lam ved
fødsel, 44% veier lam om våren, og
94% av medlemmene veier om
høsten. Hvis du ikke registrerer
fødselsvekt, ligger det inne en tabell
i programmet med estimerte fød-
selsvekter i forhold til rase, alder på
mor, kjønn og burd. Et lam som
veier 6 kg ved fødsel, har et stort
forsprang i forhold til et lam som
veier 3 kg. For å få riktig vårtil-
vekst, har man mye å hente på å
veie fødselsvekt på lammene.
Gjennomsnittlig fødselsvekt i
Sauekontrollen ligger nå på 4,6 kg.
For Sauekontrollens medlemmer er
gjennomsnittlig vårvekt 17,8 kg,
veid etter 38,3 dager. Dette utgjør
en vårtilvekst på 335 g/dag. 

Vei lammene
om våren hvis
du kan

Sauekontrollens programvare som
kan installeres på PDA, er nå klar til
bruk. Selve programvaren kjøpes fra
Sauekontrollen og koster kr 1.000,-
+ mva. i en engangssum, pluss en
årlig avgift på kr 500,- fra og med
året etter kjøp. Kontakt brukerstøtte
på 23 05 98 20 eller send en e-post
til brukerstotte@animalia.no for
bestilling. Selve PDAen som
 programmet installeres på, kan
kjøpes fra flere leverandører og fås
fra ca. kr 3.000,- og oppover.  For at

programmet skal kunne kjøres, må
PDAen ha Windows Mobil som
operativsystem med versjon 6,0 eller
høyere. Programmet kan brukes
uten å lese av elektroniske merker,
dyrets ørenummer må da tastes inn.
Kobler man PDAen til en RFID-
leser, kan man få utnyttet
 effektiviseringsgevinsten som 
ligger i denne teknologien.  Du
finner mer  informasjon på
www.animalia.no/sauekontrollen/
pda

Tilsynsliste per beite

Vi oppfordrer de som registrerer i
Sauekontrollen Web å ta i bruk
Beite-/bingeløsningen. Ved å flytte
dyra inn i ulike grupper, beiter eller
binger, får du uante muligheter på
rapportsiden. Hvis du flytter dyra
etter hvert som de flyttes i fjøset
eller ut på beitet, vil du enkelt
kunne ta ut for eksempel tilsynsliste
over de aktuelle dyra i den bingen
eller det beitet du måtte ønske.
Dette vil forenkle tilsynet fordi man
slipper å lete gjennom alle dyra i
besetningen, bare de dyra som er på
det aktuelle beitet vil komme opp.

Når du først har lagt dyra inn,
 flytter du dyra også når de kommer
hjem fra beite eller når de bytter
beite. Du vet til enhver tid hvor det
enkelte dyret er. Det geniale er at du
også kan ta ut lister per beite eller
binge på andre områder. Ønsker du
for eksempel å se hvordan dyra på
et beite har gjort det i forhold til
dyra på et annet beite, kan du få
opp dette ved hjelp av noen få taste-
trykk. Kanskje tilveksten har gått
ned fordi du har hatt for mange dyr
på et beite? Valget for å kunne ta ut
rapporter fra dyra på et enkelt beite
eller en binge finnes i de fleste
 rapporter.

Er du nysgjerrig på Sauekontrollens PDA?

(Foto: Grethe Ringdal)
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Geitmelksprøver
ved beiteslipp
I forbindelse med uttak av melke prøver
av enkeltgeiter like etter beiteslipp, viser
erfaringene at vi kan få svært høye celle-
tallsverdier. Viskosi teten på melka vil i til-
legg endres slik at dette gir problemer på
de analyse linjene vi har på distriktslabo-
ratoriene i dag. Svært høye celletall gir en
 tykkere viskositet og har ved enkelte
anledninger gitt «forstoppelse» og  dertil
driftsstans på analyse -laboratoriene. 
     Vi tilrår derfor å unngå prøveuttak av
enkeltgeiter til et par uker etter beiteslipp.

Kvalitet på 
geitmelk
Geitmelk er analysert for Frie fettsyrer
(FFS) siden 1. januar 2008. Diagram met
viser utviklingen i innholdet av FFS
siden starten på målingene. Utviklingen
har vært negativ når en sammenligner
2008 og 2009. Det er perioden april til
august som er en utfordring, hvilket er
et problem for industrien. FFS må der-
for ha fokus i alle ledd, både hos produ-
sent, i råd givingen og industrien. Det
kan nevnes at resultatet for 2010 ikke er
direkte sammenlignbart med de øvrige,
siden det har skjedd en kalibrering av
 analyseutstyret og grensene er endret. 

Logg deg inn på
http://medlem.tine.no og få
 resultater fra siste avregna leveranse
og siste analyseresultat i
Geitkontrollen. På menyvalget Min
buskap Geit - Mjølkekvalitet ser du
resultater fra siste avregna måneds -
leveranse. Er det resultater her som
det er grunn til å følge opp? Ved
hjelp av menyvalget Min buskap Geit
- Veiedata mjølk kan du fange opp

hvilke geiter som har bidratt til
 uønsket kvalitet på måneds -
leveransen. I tillegg kan du også se
om det er de samme geitene som går
igjen med uønsket resultat. Vurdér
om dette har sammenheng med
fôring og stell, helse, avl eller måten
og tidspunktet mjølkeprøvene er tatt
på. Din rådgiver kan hjelpe til med å
vurdere hvilke tiltak som er nød -
vendige.

Problemer med melkekvaliteten?

Revidering av kvalitets -
betalingsregler for geitmelk
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som
skal evaluere og revidere kvalitetsbeta-
lingsregler på geitmelk. Mandatet for
gruppa er:
«Arbeidsgruppa skal evaluere kvalitets-
betalingsregelverk for geitmelk med vekt
på  justeringer og tilpasninger i regelver-
ket som best mulig ivaretar intensjonen i
strategiplan geit. Gruppas innstilling
skal være klar pr. 01.08.2010.»

Arbeidsgruppa består av:
•    Ingrid Haug, fagsjef  TINE

Rådgivning (leder)
•    Helga Kvamsås, fagkonsulent

TINE Meieriet Vest/ TINE SA    
•    Knut Erik Grindaker, TINE FOU
•    Per Sigve Lien, organisasjonssjef

TINE Meieriet Øst 

Eventuelle nye regler vil tre i kraft fra
1. januar 2011.

Som tidligere kjent jobbes det nå med
ny strategi for geit i TINE. Arbeidet
pågår, og skal etter planen gjøres
 gjeldende fra 2011. Strategien vil
ventelig være til behandling i  organisa -
sjonen høsten 2010, og det vil være
mulighet for å komme med innspill. Det
legges opp til at utkast til strategi vil bli
presentert på Geitdagane 2010. 

«Strategi for Geit»
på Geitdagane 2010



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

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

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

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

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

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

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

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

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

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



www.knarrhult.no

Sorteringssystemer og 
skillegrinder frå Knarrhult
NYHEIT 
• Automatisk veging og sortering
• Avlesing av elektroniske øyremerker
• Overføring direkte fra din PC til

Animalia
• Sorteringsanlegget kan tilpasses

 gammel mekanisk vekt!

KVALITETSPRODUKTER

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

E-post: sverre@sau-da.no

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

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

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

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

www.sorboen.com

Sauevekter som dekker alle behov!

SKILLEGRINDER
• Svensk kvalitet med 

låg vekt
• Varmgalvanisert
• Mange forskjellige

lengder
• Høyde 105 cm
• For storfe 40 mm -

høyde 150 cm

RETURADRESSE: Sau og Geit, Postboks 104, 1431 Ås

B-BLAD


