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Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2010 har holdt seg ganske stabilt i de
 fleste fylkeslaga; i noen fylker er det litt økning fra 2009. 
I 2010 hadde NSG 11.524 medlemmer fordelt på 18
 fylkeslag og 383 lokallag. 
I tillegg kommer 379 direktemedlemmer og abonnenter,
dvs. totalt 11.903 medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall
for 2009 var 12.111, slik at nedgangen i prosent har vært
på 1,6 % (Talla for 2007, 2008 og 2009 er henholdsvis 
6,7, -2,1 og -0,8 %).

Regnskap
Årsregnskapet viser et underskudd for 2010 på 
kr 124.652,-. Dette ligger innenfor vedtatt budsjett for
2010, som var balansert med kr 200.000 i underskudd.
Regnskapet gjenspeiler aktiviteten siste året, med bl. a. ny
hjemmesideløsning, arbeidet med smittevernplan og
 forberedelsene til rettssak mot staten vedrørende
avkortninger i erstatning for rovviltskader etter 2008.

Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte
annet hvert år, ble det ikke avholdt landsmøte i 2010. Det
ble derimot gjennomført to representantskapsmøter.
Representantskapsmøtet 17.-18. mars 2010 ble avholdt på
Thon Hotell Ski og behandlet i hovedsak «årsmøtesaker».
Leders tale, årsmelding, årsregnskap, budsjett, kontingent,
melding fra kontrollutvalget og valg av kontrollutvalg var
viktige saker. Det samme var sekretærfunksjonen i fylkes -
lagene, NSGs ulike planverktøy (kommunikasjonsplan
2010-2014, Handlingsplan for å redusere tap av dyr på
beite og Smittevernplan småfe).

Representantskapsmøtet 20. og 21. oktober 2010 var lagt
til Quality Airport Hotell Gardermoen. Hovedsaken på
møtet var «Fagprogram rovvilt». Blant innleggene var bl.a.
«Gaupas predasjon på sau» v/forsker John Odden, NINA,
ny rovviltmelding og gruppesøksmålene mot Staten
 vedrørende avkortning i erstatning etter rovvilttap. Andre
saker på møtet var orientering fra avlsavdelingen, NSGs
strategier og NSGs nye hjemmesider. 

Avlsstatuettene 
Under representantskapsmøtet i mars ble Bjørg og 
Stein Kåre Nisja, Gjøra tildelt Avlstatuetten for beste
avkomsgranska vær i 2009 - NKS-væren 200661237
Aurhøruggen. 

Annlaug og Erling Vanberg fikk Avlsstatuetten for beste
avkomsgranska bukk i 2009 – 2006455 Ålen. 

Beste sjeviot- og spælvær
De nye utmerkelsene for beste sjeviot- og spælvær ble
delt ut for første gang i 2010. I utgangspunktet skal disse
deles ut på fylkesårsmøtet – men denne første gangen 
ble de delt ut på representantskapsmøtet, fordi selve
utmerkelsen ikke ble ferdig i tide. De nye utmerkelsene er
relieffer på veggplate skåret i tre av Ragnar Nysæter fra
Osen i Hedmark. 
Per Olav Ranes og Bjørg Janne Hendseth fikk utmerkelsen
for Beste spælvær i 2009, mens Jarle Magnus Vilnes fikk
utmerkelsen for Beste sjeviotvær i 2009. 

Årets Superverver
Årets superverver, Kåre Fosso fra Hordaland, hadde vervet
hele 34 nye medlemmer i 2009. Han ble behøring feiret
og overrakt speilreflekskamera på lokallagsårsmøtet i Kvam
Sau og Geit i Hordaland i februar. 

Jordbruksforhandlingene 2010 
Det ble lagt ned mye arbeid fra organisasjonens side i
 forbindelse med jordbruksforhandlingene 2010. Innspill ble
innhentet fra fylkeslagene, før styrebehandling og utfor-
ming av endelige krav. I løpet av våren var NSG ved Ove
Ommundsen, Magnhild Nymo og Lars Erik Wallin i møter
med henholdsvis NB, NBS og Landbruks- og matdeparte-
mentet, der de la fram NSGs innspill til årets jordbruks -
forhandlinger. I krava ble det spesielt fokusert på økt
utmarksbeitetilskott, videre finansiering av Friskere geiter,
økt pris på geitemelk og lammekjøtt, avløserordninger,
 lammetilskott og vinterfôrtilskott. 
Det endelige oppgjøret ble imidlertid dårligere enn vi
hadde håpet, spesielt når det gjelder utmarksbeitetilskottet.
Derimot fikk vi en økning på grunntilskottet til geit og i
prisen på geitemelk. Finansieringen av Friskere geiter ble
videreført, og vi fikk en liten økning i lammetilskottet og
målprisen på lammekjøtt.

STOLTE PRISVINNERE: Fra venstre ser vi Olav Ranes og Bjørg Janne
Hendseth som fikk utmerkelse for beste spælvær. Annlaug og Erling
Vanberg mottok Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk. 
Foto: Trine Bjørnerås
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Sekretærfunksjonen i fylkene
NSGs fylkeslag har i dag svært varierende sekretær -
løsninger. Noen lag har full eller delvis sekretærdekning fra
Nortura. Andre lag bekoster ansatt sekretær selv. Det er
også lag som ikke har sekretærløsning i det hele tatt. Styret
i NSG gikk våren 2010 først inn for å sette i verk et
 prøveprosjekt med å tilby sekretærfunksjon fra sentralt
hold for de fylkene som i dag ikke har egen sekretær. I
løpet av året gikk man imidlertid bort fra denne løsningen,
og forsøkte heller å utvide/gjenopprette samarbeidet med
Nortura eller gjøre lokale leieavtaler med sekretær.
Sekretærsituasjonen er imidlertid ennå ikke tilfredsstillende
på landsbasis.

Planverktøy – NSGs strategier
NSGs ulike planverktøy har vært gjenstand for styre -
behandling ved flere anledninger gjennom 2010. I de 
siste årene har NSG vedtatt en rekke fagspesifikke  
strategi- og handlingsplaner (Strategiplan geit 2009-2011,
Kommunikasjonsplan 2010-2014, Handlingsplan rovvilt,
Handlingsplan tap på beite, Plan dyrevelferd sau, Plan
 dyrevelferd geit).
Under representantskapsmøtet våren 2010 ble det vedtatt
å sette i gang et strategiplanarbeid der målet er å sam -
ordne/implementere tidligere vedtatte strategi- og
 handlingsplaner. 
Det er opprettet egen strategiplangruppe bestående av
fem personer fra administrasjonen og to fra styret. Gruppa
hadde to møter i 2010. Ferdig strategiplanutkast skal ut på
høring i organisasjonen før sommeren 2011. Styret og
administrasjonen bearbeider innspillene og legger den
endelige saken fram for representantskapsmøtet i oktober
2011. 

Ny kommende rovviltmelding 
I forbindelse med ny rovviltmelding skal det foretas en ny
vurdering av bestandsmålet for ulv og bjørn. Siden det er
gjennomført nylige bestandsregistreringer som viser langt
flere individer enn tidligere antatt, både av ulv og bjørn,
gikk Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og
Norsk Sau og Geit i 2010 sammen om et felles innspill til
Miljøverndepartementet i forbindelse med ny rovvilt -
melding.
Her kreves det at bestandsmålet for bjørn ikke lenger
 settes i forhold til antall ynglinger, men ut fra antall
individer, og at dette settes til maksimalt 40 binner og 40
hannbjørner. Hannbjørner som trekker ut av yngleområdet
for bjørn skal tas ut, og lisensjakta på bjørn utvides til 1.
november.
Når det gjelder ulv, forholder næringsorganisasjonene seg
til at Stortinget opprettet ulvesonen som en del av rovvilt-

forliket i 2004. De mener at grenseflokker av ulv inngår i
den norske bestandsstatusen og må inkluderes i det
 norske bestandsmålet med en faktor på 0,5. Målet om tre
årlige ynglinger innenfor ulvesonen bør opprettholdes,
med grenseflokker som en del av det norske bestands -
målet. 

Rettsak vedrørende avkorting i erstatning 
etter rovvilttap
En rekke saueeiere
i landet har hvert
år opplevd å få
 kraftig avkorting i
erstatningsbeløpet
for tap av sauer og
lam til rovvilt, noe
som påfører dyre-
eierne et betydelig
tap. Bakgrunnen er
innskjerping i
 kravet om
dokumentasjon.
Advokatfirmaet
Lund & Co Da, ved
advokat Tine
Larsen, har vært
engasjert av NSG
for å foreta en juridisk vurdering av sakene om avkorting i
rovviltskadeerstatning. Hennes vurdering er at etablert
praksis ikke ivaretar dyreeiernes rettslige krav på full
erstatning for rovvilttap. 
Erstatningssaker som ikke er foreldet (tre år fra skadetids-
punktet) kan prøves for domstolene med påstand om å få
kjent vedtaket ugyldig. Etter advokatfirmaets vurdering er
de forelagte sakene egnet til å prøve den omstridte
 praksisen, og de oppfyller vilkårene for gruppesøksmål i
henhold til tvisteloven. De illustrerer at forvaltningen på et
generelt grunnlag, uten nærmere dokumentasjon eller
begrunnelse, skjærer ned på erstatninger i beiteområder
hvor det er forekomst av rovvilt og rovviltskade som kan
sannsynliggjøre rovvilttap. 

Advokaten fikk i oktober 2010 klarsignal fra NSG til å gå
videre i prosessen mot et søksmål. Fylkeslederne ble
 samtidig oppfordret til snarest å framskaffe eventuelle 
flere aktuelle saker som kan føres for retten. 
Stevning er senere (januar 2011) innlevert
Miljøverndepartementet.
Hvis gruppesøksmålet godkjennes av retten, vil det være
adgang for flere med tilsvarende saker til å slutte seg til. 

TIL RETTSAK: Advokatfirmaet Lund & Co
Da v/advokat Tine Larsen har vært
 engasjert av NSG for å foreta en juridisk
vurdering av sakene om avkorting i rovvilt-
skadeerstatning. Foto: Arne Flatebø
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Forberedelser til ny stortingsmelding 
Landbruksdepartementet forbereder ny stortingsmelding
om landbruk og matpolitikk, som etter planen skal
behandles av stortinget høsten 2011. I sakens anledning er
det gjennomført både regionale og lokale møter, der over
100 personer har hatt saksinnlegg. Videre er det ifølge
departementet kommet inn skriftlige innspill i form av mer
enn 250 dokumenter. 
I NSG har temaet vært oppe både i styre- og represen-
tantskapsmøter. For småfenæringa er det viktig at småfe-
holdet får tilstrekkelig plass i framtidig norsk landbruk,
basert på utnytting av utmarksressurser i hele landet.
Dette forutsetter også rom for varierte bruksstørrelser, en
godt håndtert rovdyrpolitikk og muligheten til lønnsomhet.
NSG-ledelsen har hatt møter med Landbruks- og mat -
departementet der de har overlevert konkrete innspill til
meldingen. I tillegg har det vært en rekke formelle og
 uformelle møter med fylkes- og stortingspolitikere.

Handlingsplan for smittevern i saueholdet
Etter initiativ fra Mattilsynet oppnevnte NSG høsten 2009
en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide et utkast til
handlingsplan for å bedre smittevernet i sauenæringa i
 forbindelse med utmarksbruk og felles sanking, kåring,
avlsarbeid generelt og livdyrsalg, samt konkrete hygiene -
tiltak i driftsbygninger.
En handlingsplan for smittevern i saueholdet ble vedtatt av
styret i NSG i desember 2010.
Planen har hovedfokus på ekstern smittebeskyttelse i
 sauebesetninger, og inneholder blant annet en «Standard
for smittevern i saueholdet».
Handlingsplanen vil bli presentert for organisasjonen våren
2011 og det er utarbeidet en kortversjon som distribueres
via medlemsbladet Sau og Geit.

Medlemsbladet
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6
 nummer i 2010. Sidetallet i de enkelte nummer har vært
henholdsvis 76, 76, 68, 68, 68 og 68. Samlet gir dette 424
sider, - det samme som året før. I utgangspunktet legges
det opp til 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonse-

mengden eller tilfanget av redaksjonelt stoff tilsier noe
annet. En regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet
skal være redaksjonelt stoff. 
For hvert nummer er lederen og en av fagartiklene lagt 
ut på websidene til NSG. Annonsørene våre har som
 vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. 

Internettsider for alle
Det siste året har vi jobbet med å lage nye websider for
organisasjonen, og de nye nettsidene ble lansert rett før
jul. Målet har vært at både fylkes- og lokallaga våre kan ha
egne sider som er integrert i vår webløsning. Fylkeslaga
sine sider ligger nå klare, og noen fylkeslag er kommet
godt i gang. Vi i administrasjonen vil hjelpe til så godt vi kan
for å få alle fylker med på denne nettløsningen. 
Også lokallaga kan nå få egne hjemmesider under NSG-
sidene, og vi håper at mange lokallag etter hvert vil
 benytte seg av dette tilbudet. Webadressa vår blir som før :
www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er : www.nsg.no/
[fylkesnavnet] og lokallaga: ww.nsg.no/[fylkesnavnet]/
[lokallagsnavnet]

Egen kunnskapsdatabase
I forbindelse med NSGs nye nettsider, arbeides det også
med å opprette en egen kunnskapsdatabase.
Prosjektarbeidet er i gang, og målet er at databasen skal
være klar for lansering tidlig på høsten 2011.
Kunnskapsdatabasen vil inneholde fagstoff i form av artikler
og andre dokumenter med relevans til de fagområdene
småfeholdet er opptatt av. Den blir fritt tilgjengelig på
NSGs nettsider og baseres på søkefunksjon på fagområde,
tema, forfatter og/eller andre relevante søkeord.
Arbeidet med kunnskapsdatabasen gjøres som et prosjekt-
samarbeid med «Småfeprogrammet for fjellregionen» som
går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. 
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av databasen vil bli
NSGs ansvar. 

Handlingsplan rovvilt
Handlingsplan rovvilt er ferdig utarbeidet og ble godkjent
av Representantskapet i mars 2010. Det har blitt
 utarbeidet en statusrapport for rovviltarbeidet for
2009/2010. Statusrapporten er presentert for
Utmarksrådet, og rådet har bestemt at det skal utarbeides
en lignende statusrapport også for kommende år. 

Handlingsplan tap av dyr på beite
Arbeidet med Handlingsplan tap av dyr på beite ble ikke
ferdigstilt i 2010, men Representantskapet ble orientert
om framgangen under sitt møte i mars. Handlingsplanen
skal ferdigstilles i 2011. 
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Samlet bygdeaksjon
Bortimot to tusen husdyrbønder, jegere, reindriftsamer,
bærplukkere og andre bygdefolk fra hele landet demon-
strerte mot myndighetenes rovdyrpolitikk i Oslo fredag
17. desember 2010, etter et initiativ fra bønder og bygde-
folk Nord-Trøndelag. 
Folk i alle aldre samlet seg ved Stortinget klokka ti, der
 plakater og demonstrasjonsmateriell, trykket av Norsk Sau
og Geit, ble fordelt i gruppene. Etter hvert fikk de også
 tilslutning fra lokale hovedstadsborgere som ønsket å
støtte bygdefolkets krav om en bedre rovdyrpolitikk og en
levelig hverdag i bygdene. 
Etter en runde oppom Slottet gikk demonstrasjonstoget
tilbake til Stortinget, hvor det ble holdt apeller, før
 aksjonens budskap ble overlevert til stortingspresident
Dag Terje Andersen. 

Fjernsynsserie om kulturlandskap
NSG har støttet den kommende TV-programserien «Skal
Norge gro igjen?», med totalt femti tusen kroner. Tjuefem
tusen kroner er bevilget av styret i NSG. NSGs fylkeslag i
Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane,
Oppland og Akershus har i tillegg gitt tilsagn på fem tusen
kroner hver, - til sammen tjuefem tusen.
Våren og sommeren 2010 ble det blant annet gjort film-
opptak fra fly. Resten av produksjonen vil foregå i 2011. I
referansegruppa for produksjonen er det blitt forsikret om
at prosjektet er godt økonomisk fundamentert. 

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med, krever
juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med
våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell retts-
hjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
I tillegg til de to advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra,
Slotterøy & Fonn AS, har vi i 2010 også opprettet

 samarbeidsavtale med firmaet DEKAR AS. Dette firmaet
har spesialisert seg på eiendomsjuridiske tjenester. Ut over
tjenester for enkeltmedlemmer, belyser også disse
 samarbeidspartnerne aktuelle problemstillinger gjennom
artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også
tilgjengelige for møter og kurs, dersom dette skulle være
ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og
mange opplever at sakene løser seg allerede her. 

Vellykket avlskonferanse
Mer enn 250 avlskonsulenter, væreringmedlemmer og
interesserte sauebønder deltok på konferansen
«Saueavlen:  Vegen  framover», som Norsk Sau og Geit og
Animalia arrangerte på Gardermoen 13.-14. februar 2010.
Konferansen var den aller første nasjonale avlskonferansen
for sauenæringa her i landet. Her ble det satt fokus på alt
fra tunge utfordringer i avlsarbeidet til siste nytt innen
forskningen. Fagprogrammet var tettpakket og vidt -
favnende, men til tross for lange økter var både interessen
og stemningen på topp hos deltakerne. Dette var en unik
sjanse til å bli oppdatert i forhold til NSGs avlsarbeid og
tankene rundt det framtidige opplegget. De som hadde
valgt å ta turen fikk både et avlsmessig kunnskapsløft og
generelt sosialt og faglig påfyll.

Seminværene 2010
Vi hadde til sammen 58 værer av ulike raser på semin -
stasjonene Staur og Særheim i 2010. Av disse var 51 nye
av året. Norsk genressurssenter finansierte inntaket av 13
av værene av «smårasene».

SAMLET: Rundt to tusen personer demonstrerte mot 
myndighetenes rovdyrpolitikk i Oslo fredag 17. desember 2010. 
Foto: Kari Anne Kaxrud Wilberg.

ARRANGØRENE: NSGs avlssjef Thor Blichfeldt (t.v), avlsrådets 
leder Bjørn Høyland og Ola Nafstad, Animalia var stolte over å 
kunne  invitere til landets aller første nasjonale avlskonferanse for
sauenæringa. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Vinteren 2010 flyttet vi værer som hadde stått på Staur
forrige seminsesong til Særheim og vice versa for å få 
en bedre utnyttelse av de gamle værene i fersksæd -
produksjonen.

Sædsalg, inseminering og tilslag
Sædsalget ble nesten 31 000 doser, en økning på 2,5 % 
fra året før. Særheims andel av totalsalget var 23 %.
Fersksæden sto for 19 % av totalsalget, en nedgang fra 
26 % året før. 
Vi sendte ut 717 frossensæddunker fra Staur, 457 fersk-
sædpakker fra Særheim og 578 fersksædpakker fra Staur.
Bestilling over Internett er den desidert vanligste
 bestillingsmetoden, med 87 % av frossensæddunkene og
82 % av fersksædpakkene.
I tillegg har vi de siste årene også importert sæd fra
Storbritannia, noe vi fortsatte med i 2010. 
I 2010 utdannet vi 5 praktiserende veterinærer med stor
interesse for sau til å holde eierinseminasjonskursene. I
løpet av året ble det arrangert 18 seminkurs med til
 sammen 208 deltakere. 
Tilslaget på frossensæden ser ut til bli litt bedre år for år,
og er nå oppe i et tilslag (ikke-omløp) på 69 prosent.
Fersksæden derimot, ser ut til å gi litt dårligere resultater
enn for et par år siden, og hadde høsten 2010 et tilslag på
74 prosent.

Avlsstatuett for beste vær i 2010
Avlstatuetten for beste avkomsgranska vær i 2010 
tildeles Jarle Magnus Vilnes, Atløy, for sjeviotværen
200655540 Vilder.
Utmerkelse for beste avkomsgranska spælvær i 2010
 tildeles Roar Svindland og Anne I. Willoch, Kvinesdal, 
for væren 200238287 Sturla.
Utmerkelse for beste avkomsgranska NKS-vær i 2010
 tildeles Bernt S. Undheim, Vigrestad, for væren 200641351
Bendis.

Seminbukker og sædsalg i 2010
Det ble tatt inn 7 elitebukker og 8 prøvebukker på
Hjermstad seminstasjon i 2010.
Ingen av bukkene hadde kaseingenstatus «Null*Null». En
av bukkene var halvkrysning med fransk alpin. I tillegg bisto
vi raselagene med import av to kasjmirbukker og to
mohairbukker fra England og to boerbukker fra Canada.
Vi solgte til sammen 2685 sæddoser fra bukker i 2010.
Dette er en nedgang på 15 prosent fra året før.
I regi av NSG Semin ble det gjennomført 6 kurs med 
til sammen 62 deltakere i eierinseminering av geit. 
Det er nå 294 geiteholdere som har tillatelse til å
 inseminere selv.

Avlsstatuetten for beste bukk i 2010
Etter innstilling fra Fagrådet for geit vedtok styret i NSG å
tildele avlsstauetten for beste bukk i 2010 til Einar Arne
Stennes, for bukken 2007701 Arne. Med en avlsindeks på
156 lå han med god margin i ledelsen i forhold til nummer
to på lista. Bukken ble tatt inn som elitebukk til semin -
stasjonen i 2009, etter å ha blitt granska i bukkering 152
Sunnylven. 

Dyrevelferd
Ny lov om dyrevelferd trådte i kraft 1. januar 2010. 
I Dyrevelferdsloven og Forskrift om dyrevelferd heter
det at dyreeier skal ha nødvendig kunnskap, og på
 bakgrunn av dette er det utarbeidet egne kurs i
dyrevelferd for sau og geit. 728 saue- og 32 geite -
produsenter (554 menn og 206 kvinner) har gjennom-
ført og avsluttet kurs i 2010. Størst var aktiviteten i
Oppland med 17 sauekurs og 2 geitekurs, der i alt 
148 produsenter gjennomførte et av kursene i løpet 
av året.

AVLSSTATUETTVINNEREN: Sjeviotværen 200655540 Vilder
DYREVELFERD: Små lam skal ha tilgang på tørt og lunt underlag.
Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Uavklart regelverk
Etter at Landbruks- og matdepartementet, på anbefaling fra
Mattilsynet, opphevet kompetansekravet i holdforskriftene
for storfe, småfe og hest i desember 2009, har det vært en
del frustrasjon knyttet til usikkerhet rundt kravet om
 kompetanse. Mattilsynet ønsker å arbeide sammen med
næringa for å utforme tilfredsstillende kompetansebestem-
melser i norsk regelverk, og tok i august 2010 initiativ til
opprettelsen av en arbeidsgruppe, der blant andre NSG
har vært representert. Gruppa hadde to møter i løpet av
 høsten 2010. Mattilsynet vil bruke resultatene fra dette
arbeidet i prosessen med å få harmonisert alle hold -
forskriftene, men har opplyst at det ennå kan ta noe tid
før slikt regelverk er på plass. 

Fotråte
Fotråte er en alvorlig smittsom sjukdom med potensielt
store konsekvenser for dyrevelferd og produksjon. I Norge
er alvorlig fotråte klassifisert som en B-sjukdom. Prosjekt
Friske føtter ble startet i 2009, og målet var å bekjempe
fotråte hos sau og geit i Norge. 
Ved utgangen av 2010 var det totalt 63 besetninger som
hadde eller har hatt alvorlige symptomer på fotråte,
 hvorav 13 tilfeller ble rapportert i 2010. 
Totalt er alvorlig klinisk fotråte og/eller virulente
 (aggressive) varianter av fotråtebakterien påvist i 74
besetninger. Herav ligger 68 i Rogaland, mens seks ligger
på Østlandet (Hedmark, Telemark, Buskerud). Det er kun i
besetningene i Rogaland det er dyrket virulente varianter. I
Rogaland er det særlig midtre deler av fylket som har
mange tilfeller. Størst forekomst er det på Rennesøy, hvor
ca. 30 prosent av besetningene er smittet. 
Den begrensede spredningen av alvorlig fotråte og
 virulente varianter av fotråtebakterien gjør at det vurderes
som fullt mulig å bekjempe fotråte i Norge. 

Gjeterhundarbeidet
I 2010 har Gjeterhundrådet fortsatt sitt aktive arbeid for
å utvikle gjeterhunden i norsk småfehold.  Det har vært
arbeidet mye med å lage et profesjonelt opplegg for
instruktørutdanning. I løpet av vinteren 2011 håper man
å ha dette på plass. I 2010 har det også blitt holdt kurs
for gjeterhunddommere, med basis i den vedtatte malen
fra 2009. For å gjøre en bedre jobb på avlen for gjeter -
hund rasene, er det nedsatt et avlsutvalg. Gjeterhundrådet
har også gjort framstøt overfor Norsk Kennel Klub, for 
at kun valper etter foreldre med bruksprov kan bli
 registrert. 
Prøvenemnda, som har vært ansvarlig for prøvene, har
arbeidet spesielt mye med Norgesserien. 

Gjeterhundkurs og -prøver
Fylkeslaga/-nemndene og de lokale gjeterhundlaga/-
nemndene har også i 2010 arrangert en rekke kurs og
 treninger for gjeterhund. Men aktivitetene i fylkene er
ganske varierende. I enkelte fylker er det svært god
 aktivitet, mens andre fylker sliter med rekrutteringa. I 2010
ble det arrangert i alt 249 gjeterhundprøver rundt om i
landet, mot 241 året før. Til sammen har 375 førere deltatt
med i alt 750 hunder.

Gjeterhundmesterskap
Norges -
mesterskapet i
bruk av gjeterhund
ble arrangert i Bø i
Telemark, 8.-10.
oktober. Selv om
tåke truet hele
arrangementet
 første dagen, ble
det et vellykket og
flott norgesmester-
skap. Vinner ble,
som mange ganger
tidligere, Torbjørn
Jaran Knive med
hunden Maico.

Norgesserien i
2010 ble arrangert
i form av innle-
dende runder over
tre parallelle helger,
tre forskjellige
 steder. De 35 beste kvalifiserte seg til finalehelga i Etne,
Hordaland. Sammenlagtvinner ble Torbjørn Jaran Knive, nå
med hunden Eddie.
De norske deltakerne har også i år hevdet seg bra
 internasjonalt. Nordisk mesterskap, som i år ble arrangert i
Kerteminde i Danmark, ga tredobbelt norsk i toppen. Jaran
Knive og Maico vant, med Jo Agnar Hansen og Sisko på
andre og Sander Hindenes og Wisp på tredje plass.
Jo Agnar Hansen og Tika tok en sterk andreplass under
årets EM (CSC) som gikk i Frankrike.

Klippekurs
I 2010 ble det arrangert 19 kurs i saueklipping med til
sammen 137 deltakere. De fleste kursene var for
 nybegynnere (A) eller kombinasjonskurs for både
nybegynnere og viderekomne (B). To proffkurs (C) ble
også arrangert, begge i Akershus. 3 kurs ble avlyst.

NORGESMESTER: Torbjørn Jaran Knive ble
norgesmester i bruk av gjeterhund også i
2010, nå med hunden Maico.



Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av
NSG, Bygdefolkets Studieforbund og ett ressurssenter. 

NM i saueklipping og ullhåndtering
Årets NM ble for første gang arrangert i Møre og
Romsdal, og Isfjorden Sau og Geit sto som arrangør.
Isfjorden Sau og Geit, med bare 20 medlemmer, gjorde
sitt til at årets NM ble en flott opplevelse for både
 utøvere og publikum.Totalt stilte 44 deltakere lørdag 2.
oktober. Det inkluderte både klippere og ullhåndterere.
Neil Perry vant NM-klassen, og tok sin andre norges-
mestertittel, tett foran Inge Morten Tronstad og Rolf
Gravdal. Neil kvalifiserte seg dermed til VM i New
Zealand i 2012.
Juniorklassen ble vunnet av Mina Sjuve, mellomklassen
av Sondre Stubrud og i åpen klasse var det Hamis
Mitchell fra Skottland som vant.

I ullhåndteringskonkurransen vant Stina Bakkedal foran
John Gerhard Håkull. Stina får også reise til VM i New
Zealand. 

Genressurser
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog
med de ulike raselagene for sau og geit. Målet er en felles
innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2010 er
det inngått samarbeidsavtaler med 11 raselag. Lag med sam-
arbeidsavtale får kr 100,- pr. medlem som også er medlem i
NSG. Ved årsskiftet hadde samtlige lag rapportert medlems -
oversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til
lagene på til sammen kr 66.700,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir  prioritert
av NSG. 
I 2010 har det vært jobbet med å få etablert et eget  raselag
for farget spælsau. NSG har deltatt aktivt i arbeidet med
dette.

Norsk Sau og Geit
Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås
Kontor: Moerveien 2A, 1430 Ås
Telefon: 950 96 060 · Telefax: 64 94 17 04
E-post: nsg@nsg.no · Internett: www.nsg.no

- på lag med naturen

SMÅRASELAG: Sauerasen svartfjes er blant de smårasene som har
eget raselag med samarbeidsavtale med NSG.

VINNEREN: Neil Perry vant NM-klassen, og tok sin andre
 norgesmestertittel (Foto: Signe Dahl).


