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VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE 

RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. 

Som medlem av Norsk Sau og Geit får du nå 10 % rabatt ved forsikring 

av sau og geit, og 5 % rabatt ved forsikring av gjeterhund. 

Kontakt oss på 03100, se gjensidige.no eller kom innom vårt kontor.

gjensidige.no
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Gode saue- og geitebonde!
Året 2010 er historie, eit år som ikkje gav dei store endringane,
 verken på godt eller vondt for småfehaldet. 
Det var ei sterk oppleving og styrkedemonstrasjon då 2000
 sauebønder møttes framom Stortinget og gav uttrykk for sinne,
frustrasjon og avmakt ovanfor rovviltproblema. Demonsrasjonen
gjorde eit sterkt inntrykk på politikarane. Nå får me inderleg
vona at dei tek til vet og gjev beitenæringa betre vilkår. NSG har
saman med faglaga og andre organsisasjonar lagt ned eit stort
 arbeid for å få ned bestandstalla på rovvilt. Det er fleire rettsaker på gang som går på
både beiterett og urimelege  avkortningar på erstatning. I tillegg er det igongsett arbeid
med erstatningsordninga. Den må bli betre. Berre i året 2010 skulle me hatt erstatta
20.000 fleire småfe enn me fekk.

Me har ein marknad me skal forhalde oss til. Prognosane for 2011 viser at me har 500
tonn for lite, sjølv når den avtalefesta importen er rekna med. Det er eit rom for
 produksjons- og prisauke. Småfebonden må vera i posisjon til å ta ein større del av
marknaden når matkrisa ute i verda når Noreg. Me kan ta størstedelen av vår
 produksjonsauke i utmarka, utan bruk av importert korn. 

Dersom me ser bort frå rovviltproblema, har småfenæringa framgong på alle plan.
Økonomien har betra seg. Me har avlsframgong for både sau og geit og eit godt
 omdømme hjå forbrukaren. Me har også ein god kontroll og oversikt over dei kjente
smittsame sjukdommane. Likevel, det er dårleg smittevern i sauehaldet. Me har laga ein
smittevernplan som skal sendast til alle medlemmer. Fylg dei tilrådningane som ligg i
planen! 

Det ser ut til at geitebonden har ei trygg framtid. Friskare Geiter-prosjektet har vore eit
kjempeløft for ei frisk, høgtproduserande geit. Me må levera eit produkt som industrien
og forbrukaren vil ha. Geita vår må framleis vera vårt beste beitedyr og landskapspleiar. 

Det er imponerande å sjå gjetarhundarbeidet. 750 hundar har i 2010 vore gjennom i alt
3900 brukstestar. Gjetarhunden er den beste arbeidskrafta me har. 

Frå mi side vil eg takka den enkelte medlem, tillitsvalde på alle plan, og
 administrasjonen for eit godt samarbeid for næringa sitt beste. 
Tenk over fylgjande: «Det er ikkje korleis du har det, men korleis du tar det!»
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Omslag:
SEMINKJE: Geitebonde Alf Grønstad fra Etne i Hordaland gikk på eierinsemineringskurs i 2007, og et par år senere hadde
han et tilslag på semin på 83 prosent. Her er han og datteren Anne-Lise (14) midt i flokken av 2010-årgangen av geitekje, der
et stort antall er resultat av vellykket inseminering. 

TIDLIG KRØKES: Sauesanking og -skilling er mange steder i landet en begivenhet der både unge og gamle deltar. Noen steder
ankommer hele skoleklasser med buss for å hjelpe til i skillegarden. Det å fange sauen og få den med seg helt bort til den rette
eierens egen innhegning er imidlertid noe som krever trening. Bildet er fra en av skilleplassene i Sirdal.

FLOTT FELL: Granberg Garveri AS i Ølensvåg i Rogaland er Nordens største pelsberederi. Her produseres årlig 60.000 skinn,
hovedsakelig av sau og rein, for markeder i inn- og utland.
Skinnene kjøpes fra Norilia og kommer ferdig saltet i store paller på lastebiler direkte fra slakteriene til Nortura og Fatland. 
En av garveriets spesialiteter er de flotte grå fellene av pelssau, her vist av Anne Lise Granberg.

SKADEFELLERE I HARDTRENING: I Neiden i Finnmark møtes de 25 medlemmene i Skadefellingslaget i Sør-Varanger til
ukentlig skytetrening gjennom hele sommeren. De har ulik alder og bakgrunn, men alle er lokalkjente storviltjegere som er
 vante til å ferdes over lange strekninger i ulendt terreng. Kravet om jevnlig skytetrening er likevel et absolutt for å få delta på
 laget. En agressiv bjørn kan komme mot deg i 50-60 kilometer i timen, og skytteren får bare én sjanse til å skyte. 

Alle foto: Anne-Cath. Grimstad
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II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte annet hvert år, ble det ikke av-
holdt landsmøte i 2010. Det ble derimot gjennomført to representantskapsmøter.

Representantskapsmøte 17.-18. mars 2010
Møtet ble avholdt på Thon Hotell Ski. I år uten landsmøte, behandler representant-
skapsmøtet i mars i hovedsak «årsmøtesaker». Leders tale, årsmelding, årsregnskap,
budsjett, kontingent, melding fra kontrollutvalget og valg av kontrollutvalg er viktige
saker. 
Ove Ommundsen holdt talen sin og fikk stående applaus! I den påfølgende debatten
tok representantskapsmedlemmene utgangspunkt i talen, og kommenterte både jord-
bruksforhandlingene, WTO, utenlandsk arbeidskraft og ikke minst rovdyrsituasjonen.

En annen viktig sak var «Sekretærfunksjonen i fylkeslagene», der noen lag har full eller
delvis sekretærdekning fra Nortura, mens andre lag bekoster ansatt sekretær selv. Det
er også noen lag som ikke har sekretærløsning i dag.

Dessuten skapte saken om NSGs ulike planverktøy også stort engasjement. 
Magnhild Nymo orienterte om arbeidet med kommunikasjonsplan for NSG 2010 –
2014. En arbeidsgruppe hadde jobbet videre med denne planen etter at et utkast var
lagt fram for representantskapet i oktober 2009, og et revidert utkast lå i sakspapirene.
Ove Holmås orienterte kort om arbeidet med utarbeiding av Handlingsplan for å
 redusere tap av dyr på beite, som skulle legges ut på Innmarka for innspill. En
 kortversjon av planen ble delt ut. 
Kristin Bakke Lajord presenterte arbeidet med smittevernplan småfe. 

Utmerkelser
Under en tilstelning i Skipperstuen i Drøbak onsdag kveld ble Annlaug og Erling
 Vanberg overrakt Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2009 – 2006455 Ålen.
Bjørg og Stein Kåre Nisja, Gjøra fikk Avlstatuetten for beste avkomsgranska vær i
2009 - NKS-væren 200661237 Aurhøruggen, men disse hadde dessverre ikke
 anledning til å møte. 

De nye utmerkelsene for beste sjeviot- og spælvær ble delt ut for første gang. I
 utgangspunktet skal disse deles ut på fylkesårsmøtet – men i 2010 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 spæl-
vær, mens Halvar Espeseth mottok utmerkelsen for Beste sjeviotvær på vegne av Jarle
Magnus Vilnes, som dessverre ikke hadde anledning til å delta. 
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GAUPA:Forsker John Odden fra NINA, var invitert for å

holde foredrag for representantskapet, og han presenterte et

objektivt og informativt foredrag om gaupa i flerbruks -

landskapet. Foto: Arne Flatebø

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)

Årets superverver, Kåre Fosso, hadde vervet hele 34 nye medlemmer. Han hadde heller
ikke anledning til å delta, men ble behøring feiret og overrakt speilreflekskamera på
lokallagsårsmøtet i Kvam Sau og Geit i Hordaland i februar. 

Representantskapsmøte 20. og 21. oktober 2010
Høstens representantskapsmøte 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 rovvilt -
melding, og gruppesøksmålene mot Staten
 vedrørende avkortning i erstatning etter rovvilttap.
Her innledet advokat Tine Larsen, advokatfirmaet
Lund & Co DA. Andre saker på møtet var
 orientering fra avlsavdelingen, NSGs strategier og
NSGs nye hjemmesider. 



Til
Norges Bondelag

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Norsk sauehold sin framtid er avhengig av beitebruk i utmarka. Beitebruken er under

et voldsomt press på grunn av rovdyr.  Stortinget har, i de 3 siste stortingsmeldingene

om rovdyr og beitebruk, hatt som hovedmålsetting å oppnå et lavere konfliktnivå.

 Samtidig skal det kunne fortsettes med utmarksbeiting over hele landet og bygges opp

bærekraftige rovdyrstammer. 

Organisasjonene i landbruket har store utfordringer med å bistå enkeltbrukere og

 beitelag i deres daglige utfordringer. 

Henvendelser og oppfølging opp imot fylkesmennene, Direktoratet for Naturforvalt-

ning, Miljøverndepartementet, media og politikere kommer i tillegg. For å kunne

håndtere utfordringene med dagens rovviltforvaltning har landbruket behov for å få

tilført ressurser.

Representantskapsmøtet i NSG vil henstille til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

Småbrukarlag om et tett samarbeid både sentralt og regionalt.  Representantskapet

 mener det må etableres en sentral plattform mellom de 3 organisasjonene. Det må

 hentes inn eksterne midler for å ansette folk til å håndtere landbrukets utfordringer

med å bevare beitebruken i utmarka. Det vil være naturlig at slike stillinger finansieres

fra de sentrale BU-midlene. 

Dersom eksterne midler ikke blir tilgjengelig innen rimelig tid, må landbruks -

organisasjonene selv omdisponere egne midler.

Saueholdet er ikke liv laga om vi ikke makter å opprettholde beitebruken. 

Reindriftsnæringa er også i stor grad i samme situasjon. Det kan derfor være aktuelt å

kontakte Norske Reindriftssamers Landsforbund for et samarbeid på dette området. 

Gardermoen, 21.10.2010

Norsk Sau og Geit

Representantskapet

10

Uttalelse fra Representantskapet 



11

Eget møte med fylkessekretærene
Til dette Representantskapsmøtet var også fylkessekretærene invitert. Om kvelden den
20. oktober ble det gjennomført et eget ad hoc-møte mellom sekretærene, NSGs
 informasjonsrådgiver og styremedlemmene Olav Edvin Heggvold og Kristin Bakke La-
jord, der temaet var sekretærfunksjonen generelt og lagsintern kommunikasjon spesielt. 

2. 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 %).

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2010 var slik:

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

- lokallag kr 95 kr 95 kr 125 kr 125
- fylkeslag  ” 200 ” 200 ” 80 ” 80
- landslag ” 405 ” 805 ” 95 kr 95 kr 300

Sum kr 700 kr 1100 kr 300 kr 300 kr 300

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

SEKRETÆRENE TIL STEDE: For første gang var sekretærene i fylkeslaga invitert til representant-

skapsmøtet. De fleste møtte. Foto: Arne Flatebø
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3. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 8 møter i 2010. Tre av disse var telefonmøter og to møter ble
 avholdt i forbindelse med representantskapsmøtene (Thon Hotel, Ski og Quality
 Airport Hotel, Gardermoen, Oslo).

I 2010 ble det til sammen behandlet 100 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2010
Det ble også i 2010 lagt ned mye arbeid fra styrets side i forbindelse med jordbruks-
forhandlingene. Innspill ble innhentet fra fylkeslagene, før styrebehandling og
 utforming av endelige krav. I mars var NSG ved Ove Ommundsen, Magnhild Nymo
og Lars Erik Wallin i møter med henholdsvis NB og NBS, der de la fram NSGs
 innspill til årets jordbruksforhandlinger. (Se egen faksimile neste side)
Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og matdepartementet senere på
våren.
I krava ble det spesielt fokusert på økt utmarksbeitetilskott, videre finansiering av
Friskere geiter, økt pris på geitemelk og lammekjøtt, avløserordninger, lammetilskott
og vinterfórtilskott. 

Konklusjonen etter jordbruksoppgjøret i 2010 er at oppgjøret var 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 lamme-
kjøtt.

Sekretærfunksjonen i fylkene
NSGs fylkeslag har i dag svært varierende sekretærløsninger. Noen lag har full eller
delvis sekretærdekning fra Nortura. Andre lag bekoster ansatt sekretær selv. Det er
også noen lag som ikke har sekretærløsning i dag. 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 har man imidlertid gått
bort fra denne løsningen, og heller forsøkt å utvide/gjenopprette samarbeidet med
Nortura eller gjøre lokale leieavtaler med sekretær. Sekretærsituasjonen er imidlertid
ennå ikke tilfredsstillene på landsbasis.

Planverktøy – NSGs strategier
NSGs ulike planverktøy har vært gjenstand for styrebehandling 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
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 rovvilt, Handlingsplan tap på beite, Plan dyrevelferd sau, Plan dyrevelferd geit).
Under representantskapsmøtet våren 2010 ble det vedtatt å sette i gang et strategi-
planarbeid der målet er å samordne/implementere tidligere vedtatte strategi- og
handlingsplaner. 
Det er opprettet egen strategiplangruppe bestående av fem personer fra administra-
sjonen 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. Det er gjennomført nye bestandsregistreringer for både bjørn og ulv,
som viser langt flere individer enn tidligere antatt. Dette er bakgrunnen for at Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag og Norsk Sau og Geit har gått sammen om
et felles innspill til Miljøverndepartementet i forbindelse med ny rovviltmelding.
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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 rovviltskadeerstatning. 

Foto: Arne Flatebø.

NSG, NBS og NB krever 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 rovviltforliket i 2004. De mener at grenseflokker av ulv inn-
går 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 bestandsmålet. 
De tre organisasjonene krever også innføring av nødvergerett for hund, og foreslår
konkrete endringer av ordlyden i naturmangfoldsloven § 17, 2. ledd.

Rettsak vedrørende avkorting i erstatning etter rovvilttap
En rekke saueeiere i landet opplever hvert år å få kraftig avkorting i erstatningsbeløpet
for tap av sauer og lam til rovvilt. Dette på grunn av innskjerping i kravet om
 dokumentasjon. Gjeldende praksis påfører et stort antall dyreeiere et betydelig tap.
Advokatfirmaet Lund & Co Da v/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, for henne forelagte sakene, egnet til å prøve
den omstridte praksisen, og 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 undersøke rundt om i sine lokal-
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lag om det også var flere aktuelle saker som kan føres for retten, og sørge for at disse
ble sendt inn til NSGs utmarksrådgiver eller advokat Larsen. 
Stevning er i skrivene stund (januar 2011) innlevert Miljøverndepartementet.
Gruppesøksmål må godkjennes av retten, og det vil være adgang for flere med
 tilsvarende saker til å slutte seg til gruppesøksmålet etter at dette eventuelt er godkjent
og varslet av retten.

Forberedelsene til ny stortingsmelding om landbruk og matpolitikk
-  Den nye forestående landbruksmeldinga skal baseres på en åpen prosess, sa stats -
sekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet da han innledet under Geite-
dagene i Geiranger i august 2010. - Det er gjennomført 6 regionale møter, med oppmøte
på mer enn 900 deltakere. Over 100 har hatt innlegg. I tillegg er det gjennomført lokale
møter og møter med en rekke organisasjoner. Det er kommet skriftlige innspill i form av
250 dokumenter. Muntlige innspill er notert og skriftlige innspill blir lest. Departementet
vil nå framover bygge på dette tilfanget når  meldingen skal utformes, sa Heggem.

I NSG har temaet vært oppe både i styre- og representantskapsmøter. For småfe -
næringa er det viktig at småfeholdet 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 lønnsom-
het. NSG-ledelsen har hatt møter med Landbruks- og matdepartementet der de har
overlevert konkrete innspill til meldingen. I tillegg har det vært en rekke formelle og
uformelle møter med fylkes- og stortingspolitikere.
Den nye stortingsmeldingen skal sannsynligvis behandles av stortinget i høstsesjonen
2011.

Avlsarbeidet på farget spælsau – opprettelse av raselag
De fleste som driver med rasen spæl i Norge, ønsker en sau med helt kvit fell, siden
dette gir best betaling for ulla. Avlsmålet for spælsauen i værringene tar hensyn til
 dette, og i beskrivelsen heter det at fellen skal være kvit. Avlsrådet i NSG gir av den
grunn ikke økonomisk støtte til avkomsgranskning av farga værer. 
Våren 2010 ble det arrangert et drøftingsmøte for å finne tiltak som kunne bidra til å
ivareta den farga sauetypen. Møtet ble fulgt opp med en konferanse på Sola 4. og 5.
juni 2010.

En hurtigarbeidende komité med representanter fra de deltakende fylker la under
konferansen fram følgende forslag til tiltak for å fremme den farga spælen:
1. Danne «Interesselag for flerfarga spæl», og starte med et interimsstyre
2. Lage egne kåringsregler for flerfarga spæl
3. Sette inn flere farga værer på seminstasjonen
4. Øke antall avkomsgranska farga værer
5. Systematisk utnytting av avlsframgangen i den kvite spælen
6. Bedre omsetning av farga skinn.



SMITTEBESKYTTELSE: Det er viktig å tenke smittevern ved besøk i sauhuset. 

Foto:Anne-Cath. Grimstad.
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Det framlagte forslaget fikk stor tilslutning av deltakerne, og det var enighet om at
dette skulle være retningsgivende for det videre arbeidet. Forsamlingen valgte et
 interimsstyre for «Interesselaget for flerfarga spæl» som etter konferansen har jobbet
aktivt med de retningsgivende hovedpunktene. 

Handlingsplan for smittevern i saueholdet
Mattilsynet har i møte med NSG gitt klart uttrykk for at næringa må ta initiativ til å
bedre smittehygienen i småfeholdet. Norge er i en gunstig situasjon i forhold til
mange  andre land når det gjelder smittsomme sjukdommer hos sau. Men det finnes
flere  alvorlige, smittsomme sjukdommer også her i landet, og mange sjukdommer
utenfor landets grenser som det er viktig å beskytte seg mot.
Norsk Sau og Geit ønsker å ta smittsomme sjukdommer på alvor, og styret oppnevnte
derfor høsten 2009 en arbeidsgruppe med Kristin Bakke Lajord som leder, og som
skulle komme med forslag til tiltak for å bedre det generelle smittevernet i saueholdet. 
Lajord-utvalget fikk som 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. Den skulle også komme med forslag til konkrete
 hygienetiltak 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 inne-
holder b l.a. forslag til Standard for smittevern i saueholdet.
Handlingsplanen vil bli presentert for organisasjonen våren 2011 og det vil bli
 utarbeidet en kortversjon som distribueres via medlemsbladet Sau og Geit.
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Styremøte 12.02.10
01/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/10 Godkjenning av protokoll fra møte 11. desember

2009
03/10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars 2010
04/10 Terminliste/arbeidsplan 2010
05/10 Årsmelding/Styrets beretning 2009
06/10 Regnskap pr 31. desember 2009
07/10 Utkast til budsjett 2010 
08/10 Kontingent 2011
09/10 Forvaltning av NSGs kapital
10/10 Jordbruksforhandlingene 2010
11/10 Prosjektet «Kunnskapsløft i småfenæringa» 

– veien videre
12/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
13/10 Fårefestivalen 2010 – søknad om sponsormidler
14/10 Felles arbeidsgruppe vedr. Beiteloven og 

Gjerdeloven
15/10 Kåring på sau og geit i 2010
16/10 Revidert avlsplan spæl
17/10 Orienterings-/drøftingssaker. 

1. Fylkesårsmøter
2. Medlemsstatus/verving
3. Handlingsplan kommunikasjon
4. Handlingsplan smittevern
5. Overføring over fylkesgrenser
6. Jerv skutt i nødverge
7. Samarbeid i rovviltproblematikken
8. Organisering av villsauinteresserte
9. Statusrapportering «Elektronisk merking»
10. Støtte til forskningsprosjekt på fôring
11. Geitedager 2010
12. Rundskriv til lokallaga
13. Norsk sauehelse mot 2020
14. Informasjon fra Fagrådet for geit
15. Orientering om arbeidet mot fotråte
16. Kort orientering om Norsk Landbrukssamvirke
17. Kort orientering om mulig sammenslåing av 

NSG og NSG Semin
18/10 Referatsaker

Telefonmøte 02.03.19
19/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
20/10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars 2010
21/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
22/10 Forvaltning av NSGs kapital
23/10 Budsjett 2010
24/10 Jordbruksforhandlingene 2010
25/10 Eventuelt

Styremøte 16.03.10
26/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
27/10 Godkjenning av protokoll fra møte 12. februar 

2010 og telefonmøte 2. mars 2010

28/10 Terminliste/arbeidsplan 2010
29/10 Representantskapsmøtet 17. og 18. mars 2010
30/10 Årsmeldingen 2009
31/10 Forvaltning av NSGs kapital
32/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
33/10 Utkast til budsjett 2010 
34/10 Jordbruksforhandlingene 2010
35/10 Representantskapsmøtet oktober 2010
36/10 Landsmøtet i Bergen 16. og 17. mars 2011
37/10 Forberedelsene til ny stortingsmelding om 

landbruk og matpolitikk
38/10 Avlsarbeidet på farget spælsau – opprettelse av 

raselag
39/10 Høring – forslag til endrede regler om TSE – 

TSE-Høring 1-2010 
40/10 Orienterings-/drøftingssaker

1. Etter fylkesårsmøtene
2. Medlemsstatus/kontingentinngang
3. Handlingsplan kommunikasjon
4. Handlingsplan smittevern
5. Handlingsplan beitetap
6. Prosjektet «Kunnskapsløft i småfenæringa» 

- status
7. Økologisk sauehold
8. Elektronisk merking
9. Geiteholdet utenfor klyngeområdene

41/10 Referatsaker
42/10 Eventuelt

Telefonstyremøte 19.04.10 
43/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
44/10 Revisjon av Forskrift om bekjempelse av 

dyresjukdommer – innspill fra  NSG
45/10 Styrerepresentasjon Sikringsradioen
46/10 Plassering av NSGs kapital
47/10 NSG e-postadresse til fylkes- og lokallagene

Styremøte 2.06.10
48/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
49/10 Godkjenning av protokoll fra møte 16. mars 2010

og telefonmøte 19. april 2010
50/10 Terminliste/arbeidsplan 2010/2011
51/10 Representantskapsmøtet 20. og 21. oktober 2010
52/10 NSGs strategier og planverktøy
53/10 Ny stortingsmelding om landbruks- og 

matpolitikk
54/10 Norsk Geitesenter – søknad om tilskot til 

forprosjekt
55/10 Kunnskapsdatabase på nett – i regi av NSG 
56/10 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Etter representantskapsmøtet i mars/arbeidet i 
styret

2. Evt. sammenslåing NSG/NSG Semin AS
3. Personalsaker. B-saker

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2010:
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a) Personalendringer
b) Lønnsjusteringer 2010
c) Tjenestepensjon

4. Medlemsstatus/kontingentinngang
5. Ny regnskapsfører
6. NSGs kapital
7. Forskrift om bekjempelse av sjukdommer
8. Samarbeidsavtaler på juridiske tjenester
9. Jordbruksavtalen 2010
10. Rovdyrpolitikken – NSGs strategier
11. Fremtiden og økonomien for norsk sauehold. 

En utredning av LU.
12. Kunnskapsløftprosjektet
13. «TA GREP 2010 – 2011»
14. Endringer av meldeplikt av slakteplaner

57/10 Referatsaker
58/10 «Skal Norge gro igjen» – fjernsynsserie om 

kulturlandskap
59/10 Søknad om støtte til bok om jakt på rådyr, gaupe 

og elg

Telefonstyremøte 01.09.10
60/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
61/10 Terminliste 2011
62/10 Personal
63/10 NSGs strategier og planverktøy 
64/10 Representantskapsmøtet 20. og 21. oktober 2010
65/10 Arbeidet med smittevernplaner for småfe
66/10 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Medlemsstatus/kontingentinngang
2. Regnskap pr 30.06.2010
3. Kunnskapsløftprosjektet
4. Skal Norge gro igjen?
5. Dommen for jervefelling i Stryn
6. Rovviltgjerdet i Grue Finnskog

Styremøte 19. og 20.10.10
67/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
68/10 Godkjenning av protokoll fra møte 2. juni 2010 og 

telefonmøte 1. september 2010
69/10 Terminliste 2010/ 2011
70/10 Representantskapsmøtet 20. og 21. oktober 2010
71/10 Representantskaps- og landsmøtet 15. – 17. mars 

2011
72/10 NSGs strategier og planverktøy
73/10 Jordbruksforhandlingene 2011
74/10 Støtte i rettssaker (dommen for jervefelling i 

Stryn)
75/10 Sponsing på nasjonale arrangement
76/10 Lammekongressen 2011’
77/10 Utmarkskonferanse i Oppdal i februar 2012
78/10 Rettssak vedr. Avkortning i rovvilterstatning etter 

2008 

79/10 Orienterings-/drøftingssaker.
1. Personalsituasjonen
2. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
3. Regnskapsoversikt pr september 2010
4. Budsjett 2011
5. Samarbeid med faglagene vedr. rovvilt
6. Helseplan geit
7. Nedleggelse av NSG Semin AS
8. Produksjon og marked lammekjøtt
9. Kåring i Skjoldastraumen

80/10 Referatsaker
81/10 Statutter for NSGs sikringsfond
82/10 Oppnevning av arb. gr. for å vurdere en revisjon 

av NSGs vedtekter i 2011
83/10 Lajordutvalgets videre arbeid med smittevernplan 

for næringa
84/10 Eventuelt

Styremøte 09. og 10.12.10
85/10 Godkjenning av innkalling og sakliste
86/10 Godkjenning av protokoller fra møte 19. og 

20. oktober 2010
87/10 Terminliste/arbeidsplan 2010/ 2011
88/10 Representantskaps- og landsmøtet 15. og 17. mars 

2011
89/10 Forslag til handlingsplan for smittevern i 

saueholdet
90/10 NSGs strategier og planverktøy
91/10 Jordbruksforhandlingene 2011
92/10 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
93/10 Avlsstatuetter 2010
94/10 Budsjett 2011
95/10 Høring: Endringer i rovviltforskriften – godt-

gjøringsordning for forsøk på skadefelling av 
rovvilt 

96/10 Flerfarga spælsau
97/10 Orienterings-/drøftingssaker.

1. Personalsituasjonen
2. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
3. Regnskapsoversikt pr oktober 2010
4. Møte med avlsavdelingen
5. Lammekongressen 2011
6. Utmarkskonferanse i Oppdal i februar 2011
7. Radiobjeller
8. Gjeterhundarbeidet i NSG
9. Ull og klipping
10. Rettssak vedr. avkortning i rovvilterstatning 
etter 2008

98/10 Referatsaker
99/10 Endring av erstatningsordningen for husdyr. 

Oppnevning av ekspertutvalg.
100/10 Eventuelt
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4.  Kommunikasjon

Sau og Geit
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er videreført også i 2010, etter omleggingen
som fant sted i 2005. Målet vårt er å produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi
har lykkes med det, er det bare leserne som kan gi svar på. Det hadde derfor vært
 ønskelig med en leserundersøkelse for å se om vi prioriterer riktig stoff, men av
 økonomiske årsaker har vi så langt ikke sett oss i stand til å gjennomføre det.

Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i de enkelte
nummer i 2010 har i tur og orden vært 76, 76, 68, 68, 68 og 68. Samlet gir dette 424
 sider, som er det samme som året før. I utgangspunktet legges det opp til at bladet skal
komme ut med 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonsemengden eller tilfanget
av redaksjonelt stoff tilsier flere sider. En regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet
skal være redaksjonelt stoff. 
Det har vært gårdsreportasjer, artikler om avlsstoff, beitebruk, klipping og ull -
håndtering. Videre har vi hatt fagartikler om økologisk produksjon, dyrehelse og
 dyrevelferd, gjeterhundstoff osv. 

Også i 2010 har vi fulgt opp med styrets hjørne og organisasjonsnytt med oppsum-
meringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår. Etter at hvert nummer
er sendt ut, er lederen og en av fagartiklene lagt ut på websidene til NSG. De siste åra
har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markedsplassen. Dette
var ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser som hadde relasjon
til saue- eller geiteholdet. Siste året har det ikke kommet inn annonser som vi har
kunnet plassere under denne spalten, men tilbudet står fortsatt ved lag!

Også i 2010 har vi greid oss med relativt lite innkjøpte artikler. Dette har sammen-
heng med at lagets kommunikasjonsrådgiver bidrar med mye stoff til bladet.

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut

med 6 nummer også i 2010. Foto:Anne-Cath. Grimstad.



Annonsørene våre har som vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. 2010 ble et av de
beste åra med hensyn til annonseinntekter. Vi retter stor takk til alle som har
 medvirket til et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som er med på
 informasjon gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og interne
og eksterne skribenter, hadde det vært vanskelig å presentere et så komplett tidsskrift
som tilfellet er i dag.

Web
Det siste året har vi jobbet med å lage nye websider for organisasjonen. De nye nett -
sidene ble lansert rett før jul. Målet har vært at alle fylkes- og lokallaga våre kan ha
egne sider som er integrert i vår webløsning. Nå er dette på plass. Fylkeslaga sine sider
ligger nå klare, men det vil ta litt tid før disse blir fylt opp med informasjon. Noen
 fylkeslag er kommet godt i gang, og vi vil hjelpe til så godt vi kan for å få alle fylker
med på denne nettløsningen. 

Også lokallaga kan nå få egne hjemmesider som ligger under NSG-sidene. Vi håper at
mange lokallag etter hvert vil benytte seg av dette tilbudet. Flere og flere benytter
Internett når de er på søk etter informasjon. Det gjør sikkert også våre medlemmer.
Ved hjelp av egne hjemmesider kan lokallaga i NSG få all informasjon raskere ut til
medlemmene og gjøre den lettere tilgjengelig. Men vi minner om at Internett er noe
som må komme i tillegg til annen form for informasjonsaktiviteter som lokallaga
 driver med, som møter, brev, e-post osv. Det er viktig å være bevisst på at ikke alle
bruker Internett like aktivt.

Webadressa vår blir som før: www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er: www.nsg.no/
[fylkesnavnet] og lokallaga: www.nsg.no/[fylkesnavnet]/[lokallagsnavnet] 

Egen kunnskapsdatabase
De nye nettsidene våre vil også få en egen kunnskapsdatabase. Denne er ennå ikke
klar, men vi har startet prosjektarbeidet. Målet er at kunnskapsdatabasen skal være
klar og kan lanseres tidlig på høsten 2011.
Databasen vil inneholde fagstoff i form av artikler og andre dokumenter med relevans
til de fagområdene småfeholdet er opptatt av. Dette omfatter publikasjoner knyttet til
forskning, prosjekter, utredninger og frittstående fagstoff. Databasen blir fritt
 tilgjengelig på NSG sine nettsider og baseres på søkefunksjon på fagområde, tema,
forfatter og/eller andre relevante søkeord.
Arbeidet med kunnskapsdatabasen skal gjøres som et prosjektsamarbeid med
 «Småfeprogrammet for fjellregionen» som går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. 
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av databasen vil bli NSG sitt ansvar. 

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslaga og lokallaga. Til fylkeslaga går nå mesteparten av informa-
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sjonsflyten via e-post, og leder og sekretær i fylkeslaga har fått rundskriv pr. e-post
jevnlig gjennom året. Mange fylkeslag følger også godt opp og sender fortløpende
 referater og annen informasjon til NSG sentralt. 

Lokallaga har fått to rundskriv sommeren 2010, et generelt informasjonsskriv i slutten
av juni og et rundskriv i juli om værlamkåringen høsten 2010. I tillegg kommer det
årlige rundskrivet med medlemslistene. 
Noen få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag til NSG sentralt.

Etter oppfordring fra representantskapet i mars 2010, ble det opprettet et eget
 domene (sauoggeit.no) med tanke på faste e-postadresser til fylkes- og lokallaga. Det
er her meningen at hvert lag skal ha en fast e-postadresse som skal følge laget,
 uavhengig av skifte i tillitsvalgte. Jobben med å opprette e-postadresser starter opp
vinteren 2011 og da i første omgang for fylkeslaga.

Profilering og medlemsverving
Organisasjonen jobber fortløpende med profilering og medlemsverving. Det er hvert
år mange ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å
 profilere NSG. 

Forrige år (2009) var et svært godt «vervingsår» for NSG, med god drahjelp i
 forbindelse med studiekurset på Kompetanse i småfeholdet. Verveaktiviteten stilnet
litt av igjen i 2010, men det var også i dette året mange som gjorde en formidabel
 innsats for organisasjonen på dette området.
Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2010 ble
vervet 190 nye medlemmer av 75 ulike ververe. Imidlertid viste det seg at 19 (10 %) av
de vervede ikke betalte kontingent, slik at det endelige tallet for 2010 ble 171. I tillegg
til en liten vervepremie per nye medlem, premieres de beste med flotte premier. 
Årets superverver ble Halvard Veen fra Vikeså i Rogaland, som vervet hele 20 nye
medlemmer!

5. Utmark/beitebruk 
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapningen i næringen vår.
Vi produserer ren norsk mat på en fornybar, miljøvennlig norsk beiteressurs. Mange
steder i bygde-Norge er man helt avhengig av denne fornybare ressursen i utmarka for
å kunne drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark. Beite på inn- og utmark
danner grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringen står for, med betydning for
biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reiseliv, - verdens raskests
 voksende næring. 

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2009-2011 og i RNU-instruks
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fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på
beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning».

Utmarksrådet har i 2010 hatt ett telefonmøte og to ordinære møter. Utmarksrådets
 leder og sekreteriat har representert organisasjonen og oppgavefeltet i ulike sammen-
henger gjennom året, også gjennom representasjon i styret. 

Viktige oppgaver for utmarksrådet er knyttet til:
• Arealbruk i rovvilt- / beiteområder.
• Oppfølging av politiske signaler og prosesser.

-  Innspill til nye bestandsmål for ulv og bjørn, 
• Ferdigstilt handlingsplan rovvilt, statusrapport om rovviltarbeidet.
• Delvis ferdigstilt handlingsplan tap av sau på beite.
• Manglende rovviltskadeerstatning vurdert av advokatfirmaet Lund & Co. 
• Generell rovviltproblematikk
• Den planlagte TV-serien «Skal Norge gro igjen»?
• Oppfølging av enkeltsaker vedr. beitebruk og beiterett
• Organisasjonsarbeid
• Organisert beitebruk

Utmarksrådets emneområde er omfattende. Det har vært et hektisk år med mange
spørsmål av stor betydning for småfeholdet og beitebruken i utmark. Rovviltproble-
matikken har fått mye oppmerksomhet i løpet av 2010, med rovviltskader i beite -
sesongen, men også utover høsten da nye bestandsmål for ulv og bjørn skulle opp til
politisk behandling i Stortinget. Arbeidsoppgavene har også vært knyttet til gjerde-
problematikk og generell beitebruk. Utmarksrådet i samarbeid med sekretariatet, har
bidratt til eller lagt opp den faglige argumentasjonen på sakene og håndtert/
bearbeidet innspill til organisasjonsapparatet. På Representantskapsmøtet i oktober
hadde utmarksrådet ansvaret for fagprogram rovvilt. Rådet har hatt bra aktivitet i
 løpet av 2010, og sekretariatet har representert organisasjonen og fagfeltet i ulike fora
gjennom året. 

Politisk satsning
Regjeringspartiene varslet i Soria Moria II at de ville invitere Stortinget til en bred
samarbeidsprosess om nye bestandsmål for ulv og bjørn, noe som skulle skje innen
utgangen av 2010. Først i midten av desember sendte Miljø- og utviklingsminister
Erik Solheim en invitasjon til Energi- og miljøkomiteen til det første møtet om
 rovviltforliket om bestandsmål for ulv og bjørn. Saken blir derfor ikke avgjort før på
vårparten i 2011. 

Rovviltsamarbeid
NSG har i løpet av høsten samarbeidet med flere organisasjoner og dannet en felles
plattform for påvirkning av de nye bestandsmålene for ulv og bjørn.  Norsk Bonde-
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ORGANISERT BEITEBRUK: I Sirdalsheiene praktiseres det utstrakt bruk av organisert beitebruk.

Her er en del av dyra på vei tilbake etter sanking på sommerbeitet. Foto:Anne-Cath. Grimstad.
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og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit gikk først sammen om en
felles uttalelse, som ble overlevert statssekretær Heidi Sørensen 17. september.  Norges
Skogeierforbund, Norges Fjellstyresamband, Utmarkskommunenes Sammenslutning,
Norske Reindriftsamers Landsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges
 Bondelag og Norsk Sau og Geit gikk også sammen og dannet en fellesplattform, der
budskapet ble sendt Miljøverndepartementet 22. november.

NSG og næringsorganisasjonene forsøkte i 2009 å få til en felles koordinerende
 rovviltstilling. Organisasjonene klarte ikke å bli enige. Høsten 2010 ble tanken om en
slik stilling mellom næringsorganisasjonene luftet nok engang, men det ble heller ikke
denne gangen noe av. 

Handlingsplan rovvilt
Handlingsplan rovvilt er ferdig utarbeidet og ble godkjent av Representantskapet i
mars. Det har blitt utarbeidet en statusrapport for rovviltarbeidet for 2009/2010.
 Statusrapporten er presentert for Utmarksrådet. Utmarksrådet 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.
 Representantskapet ble orientert om framgangen med handlingsplanen på
 Representantskapsmøtet i mars. Handlingsplanen skal ferdigstilles i 2011. 

Manglende rovviltskadeerstatning
Styret i NSG orienterte på Representantskapsmøtet i oktober om at NSG skal gå til
sak mot staten på grunnlag av manglende rovviltskadeerstatning. Bakgrunnen for
søksmålet ble dannet på grunnlag av erstatningsoppgjørene og praksis av normaltaps-
prosenten til enkelte sauebønder fra Sør-Trøndelag. Erstatningspraksisen er vurdert
av advokatfirmaet Lund & Co og prosessvarsel angående saken er sendt til Miljøvern-
departementet i januar 2011. 

Kontaktutvalget for Rovvilt
NSG har deltatt på møter i Kontaktutvalget for Rovvilt også i 2010. Dette er en arena
hvor beitebruks-, jakt- og friluftsinteresser møter forvaltning og verneinteressenter til
debatt og problemløsing. Hvert år legges det opp til to møter. Ett rent møte/fag -
seminar blir lagt til Gardermoen og det andre blir lagt opp som møte i kombinasjon
med ekskursjon til et sted i landet med spesielle rovviltutfordringer og prosjekter
knyttet til rovdyr/beitedyr. I 2010 ble turen lagt til Namsskogan. I Namdalen hadde vi
en stopp ved et rovviltsikkert gjerde på innmarksarealer som viste seg å fungere godt.
Namsskogan Familiepark ble besøkt, de orienterte om Prosjekt Rovdyr, med flere
underprosjekter. Rovdyrskolen er et av dem, og er et gratis tilbud til 5. klassinger i
Nord-Trøndelag. 
Møtetematikken gikk ellers på status for prosessen rundt nye bestandsmål for ulv og
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bjørn (MD), radiobjeller og siste nytt fra Skandulv om forskning og overvåkning av
ulv. 

På det andre møtet som ble avholdt på Gardermoen, ble det orientert om vurderinger
av bestandsmål for bjørn og ulv (MD), bjørneforskningen i Skandinavia, Rovdata og
Norsk Rødliste for 2010. Under dag to for møtet, ble det avholdt erfaringskonferanse
om rovviltsikre gjerder. 

Samlet bygdeaksjon
Bortimot to tusen husdyrbønder, jegere, reindriftsamer, bærplukkere og andre bygde-
folk fra hele landet demonstrerte mot myndighetenes rovdyrpolitikk i Oslo fredag 17.
desember 2010, etter et initiativ fra Nord-Trøndelag. 
Folk i alle aldre samlet seg ved Stortinget klokka ti, der plakater og demonstrasjons-
materiell, 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

SAMLET: Rundt to tusen personer demonstrerte mot myndighetenes rovdyrpolitikk i Oslo fredag

17. desember 2010. Foto: Kari Anne Kaxrud Wilberg.
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 totalt kr. 50.000. 25.000 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 kr. 5.000 hver, - til sammen kr. 25.000,-.
På møte i referansegruppen for «Skal Norge gro igjen?» ble det forsikret om at
 prosjektet er godt økonomisk fundamentert. Våren og sommeren 2010 ble det blant
annet gjort filmopptak fra fly. Resten av produksjonen vil foregå i 2011.

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. 

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988 vært med som eier -
organisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2010 hatt
5 møter og et styre-/strategiseminar. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20
prosent. Sikringsradioen har egen hjemmeside: 
www.sikringsradio.no.
NSG prioriterer arbeidet med 
 sikringsradioen og ser dette som et 
ledd i det viktige HMS-arbeidet i 
næringen. Beitenæringen er et 
viktig satsningsområde for 
Sikrings radioen framover, og det 
har vært godt samarbeid med beite- 
og  sankelag i flere deler av landet 
i 2010. 

SIKKERHET: Sikringsradioen er et

moderne kommunikasjons- og bered-

skapsverktøy som er veldig aktuelt for

småfeholdere og beitebrukere. Foto:

Anne-Cath. Grimstad.
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6. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde ett møte over to dager i 2010. Det ble protokollført 28 saker,
der de viktigste sakene er nevnt nedenfor.

Nye søyeegenskaper i avlsmålet
Det er stor interesse for å inkludere nye søyeegenskaper i avlsmålet. Mulige egen -
skaper ble gjennomgått. Det skal jobbes videre med 

• holdbarhet på søyene

• tap fra totalfødte til merka lam

• voksenvekt

• fødselsvekt

• jur- og speneform

• kjønnsmodning hos lam

• registrering av mastitt som sjukdoms- og utrangeringsårsak. 

Vi har regnet på lammingsvansker slik den er kodet i Sauekontrollen, og den
 egenskapen viser ingen arvbarhet.

Kjøttsau
Det er ikke grunnlag for å etablere ei farlinje på linje med avlsarbeidet på NKS, spæl-
sau og sjeviot. Men det innføres en ny rasegruppe i avlsarbeidet, «Kjøttsau», som skal
ha sine egne genetiske parametre og sin egen økonomisk vektlegging som fører til en
K-indeks for besetninger som deltar i «kjøttsauavlen». For regelverk, se sak 11/2010.

Justert regelverk for avlsstatuetten og beste vær innen rasen
Avlsstatuetten tildeles oppdretteren av den avkomsgranska væren som har den
 høyeste O-indeksen ved siste indekskjøring om høsten, og som tilhører rasene NKS,
spælsau eller sjeviot.
Det stilles følgende krav til væren:

• Må være minst 3,5 år gammel

• Må oppfylle kravene til antall slaktede avkom for å få offisiell indeks

• Må ha et antall døtre som har lammet som er større eller lik kravet til antall
 slaktede lam for å få offisiell indeks for rasen

• Må ikke være bærer av en genvariant som vi ønsker å fjerne fra populasjonen 
(for eksempel gult fett, myostatinmutasjonen)

• Kan ikke ha fått avlsstatuetten tidligere år
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Avlsstatuetten/utmerkelsen deles ut hvert år for den beste væren som ikke har fått 
den før.
Ved poenglikhet tildeles statuetten den væren som har flest døtre i avkomsgruppa.
Avlsstatuetten deles ut på landsmøtet/representantskapsmøtet i mars hvert år.
Beste vær innen de to rasene som ikke får avlsstatuetten, tildeles en mindre
 utmerkelse under årsmøtet i fylkeslaget.

ARRANGØRENE: NSGs avlssjef Thor Blickfeldt (t.v), avlsrådets leder Bjørn Høyland og Ola

 Nafstad, Animalia var stolte over å kunne invitere til landets aller første nasjonale avlskonferansen

for sauenæringa. Foto: Anne-Cath. Grimstad.
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Gentesting
Seminværkandidater testes rutinemessig for anlegg for gult fett, samt to uønskede
 varianter av myostatin-genet. Alle potensielle lokale eliteværer av spælsau ble også
dette året gentestet, og de som ble valgt, måtte være fri for de tre nevnte mutasjonene.
Det ble gjort en ekstra innsats for å avsløre lokale bærere av NKS-varianten, som var
under mistanke på grunnlag av avstamning og indeksprofil.

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 vidtfavnende, 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.

KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER

Kåring
Det er nå blitt fem ulike kåringstyper: O-kåring, flerfarga spælkåring, pelskåring,
kjøttkåring og K-avlskåring. Nortura er ansvarlig for kjøttkåring og K-avlskåring. O-
kåring er den dominerende kåringstypen, med 92 prosent av alle bedømte dyr. Antall
bedømte dyr er redusert med 2 prosent fra året før. 
Tabellen viser hvor mange dyr som ble kåra i 2010.

Bedømte værer ved kåring, fordelt på kåringstype og resultat

Kåringstype Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka

O-kåring 8718 100 % 7077 81 % 386 4 % 1255 14 %

Pelskåring 193 100 % 157 81 % 10 5 % 26 13 %

Kjøttkåring 211 100 % 120 57 % 72 34 % 19 9 %

K-avlskåring 106 100 % 82 77 % 13 12 % 11 10 %

Flerfarga spælkåring 221 100 % 179 81 % 37 17 % 5 2 %

Landet 9449 100 % 7615 81 % 518 5 % 1316 14 %

På grunn av fare for spredning av fôtråte ble det også i 2010 gjennomført gårdskåring
i Rogaland. I andre deler av restrikjonssonen for blåtunge var det anledning til å søke
Mattilsynet om å få holde kåringssjå.



Bedømte værer ved kåring, fordelt på rase og resultat:
Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka
Dala 42 100 % 34 81 % 2 5 % 6 14 %
Rygja 23 100 % 1 4 % 21 91 % 1 4 %
Sjeviot 245 100 % 187 76 % 29 12 % 29 12 %
Spæl 1014 100 % 759 75 % 58 6 % 197 19 %
Steigar 40 100 % 38 95 % 0 0 % 2 5 %
Suffolk 44 100 % 2 5 % 36 82 % 6 14 %
Svartfjes 9 100 % 0 0 % 9 100 % 0 0 %
NKS 7147 100 % 6071 85 % 72 1 % 1004 14 %
Texel 113 100 % 55 49 % 49 43 % 9 8 %
Pelssau 192 100 % 156 81 % 10 5 % 26 14 %
Gammeln. spæl 35 100 % 0 0 % 27 77 % 8 23 %
Grå trønder 22 100 % 0 0 % 22 100 % 0 0 %
Fuglestadbroget 24 100 % 0 0  % 23 96 % 1 4 %
Blæset 48 100 % 0 0 % 48 100 % 0 0 %
Nor-X 149 100 % 113 76 % 18 12 % 18 12 %
Farga spæl 254 100 % 182 72 % 65 26 % 7 3 %
Dorset 7 100 % 0 0 % 7 100 % 0 0 %
Charollais 34 100 % 17 50 % 16 47 % 1 3 %
Romney 7 100 % 0 0 % 6 86 % 1 14 %
Landet 9449 100 % 7615 81 % 518 5 % 1316 14 %

Lammenes rasekoding i Sauekontrollen følger for første gang fars, og ikke mors, rase.
Det er en nedgang i antallet kåra lam innen rasene Steigar, Dala og Rygja og en
 tilsvarende økning i NKS, fordi far er NKS. 

Avkomsgransking
I sesongen 2009/2010 var det 166 avlsavdelinger i drift. Det ble høsten 2010 utregnet
offisielle indekser på 2160 prøveværer, fordelt på 1 833 NKS, 257 spæl, 55 sjeviot og
15 pelssau. Tallene for foregående år var, til sammenlikning, henholdsvis 1 849, 247,
56 og 7. Granskingsarbeidet på pelssau er nedlagt, og det gis ikke granskingstilskudd.
Men etter avtale får de publisert en offisiell indeks.

Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• O-indeks ved innsett 2009 som var tilstrekkelig høy
• ikke hadde far på negativlista over seminværer
• ikke overskred 4 sønner per seminfar som var maks antall i ringen/avdelingen

Det ble utbetalt kr 1350,- per prøvevær i alle ringer som grunntilskudd og et indeks-
tillegg på kr 30,- per indeks poeng over 100. Dette ga kr 2068,50 i gjennomsnitts -
betaling per vær.
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Avlsstatuett 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.

Interesselag for flerfarga spæl
De fleste som driver med rasen spæl i Norge ønsker en sau med helt kvit fell, siden
dette gir best betaling for ulla. Avlsmålet for spælsauen i værringene er basert på dette,
der det heter at fellen skal være kvit. 
Våren 2010 ble det arrangert et drøftingsmøte for å finne tiltak som kunne bidra til å
ivareta den farga sauetypen. Møtet ble fulgt opp med en konferanse på Sola 4. og 5.
juni 2010. På konferansen var det var enighet om å danne et interesselag for flerfarga
spæl. Til å danne laget ble det oppnevt et interimsstyre med Else Horge Asplin som
 leder.

AVLSSTATUETTVINNEREN: Sjeviotværen 200655540 Vilder.
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AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner indekser på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige framgangen fra
årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om avlsarbeidet har den ef-
fekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom egenskapene får den for-
ventede effekten.

Avlsmessig framgang fra 2009-årgangen til 2010-årgangen
(beregnet med utgangspunkt i alle fødte lam i væreringene)
Egenskap NKS Spælsau Sjeviot
Slaktevekt, kg 0,337 0,166 0,214
Slakteklasse 0,16 0,07 0,10
Fettgruppe 1) -0,01 0,01 -0,02
Morsevne vår, kg ved 45 dager 0,078 0,109 0,086
Morsevne slakt, kg slaktevekt 0,064 0,082 0,048
Lammetall, totalfødte 0,023 -0,005 -0,003

1) Negative tall betyr framgang for fett, dvs mindre fett

NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
 populasjonen. For alle raser er samlet framgang av betydelig økonomisk verdi. 

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

FORSKNING OG UTVIKLING
Genetiske bånd
Genetiske bånd mellom dyr i ulike beset-
ninger er  nødvendige for å kunne skille arv
og miljø i indeks beregningen. 
Dr Ronald M. Lewis, Department of Animal
& Poultry Sciences, Virginia Tech i USA, har
vært gjesteforsker hos oss for å utvikle
 dataprogram som beregner  genetiske bånd
mellom dyr, både innen og mellom ring/

GJESTEFORSKER: Dr Ronald M. Lewis, 

Department of Animal & Poultry Sciences, 

Virginia Tech i USA, har vært gjeste forsker hos

NSG i 2010. 
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avdeling og til besetninger utenfor ring. Vi vil bruke programmet til å finne
 besetninger som kan inkluderes i gruppen av avls besetningene (i dag ringer og
 væreholdslag) ved beregning av avlsverdier.

Bedre utnytting av vektinformasjonen
Inger-Johanne Holmes dr.gradsprosjekt har vist at det er behov for bedre korrigering
av vektene i avls arbeidet, særlig slaktevektene. Målet er å implementere forbedrede
modeller for avlsverdivurderingen sommeren 2011.

Vekt på søyer
Registreringene av søyevekter som ble foretatt vinteren 2010, viser en høy arvbarhet.
Vi fortsetter innsamling av flere vekter vinteren 2011 for å kunne komme til en
 konklusjon om voksenvekt skal tas inn i avlsarbeidet eller ikke.

SEMIN
Seminværene 2010
Vi hadde til sammen 58 værer på seminstasjonene i 2010. Av disse var 51 nye av året.



Værer på Staur og Særheim i 2010:
Rase Staur Særheim Sum

Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt
Norsk kvit sau 18 22 4 10 22 32
Spælsau 5 1 1 1 6 2
Sjeviot 2 2 2 2
Norsk pelssau 1 1 1 1
NOR-X/Texel 2 3 2 2 4 5
Dala 1 1 1 1
Rygja 3 3 3 3
Blæset sau 2 2 2 2
Fuglestadbroget sau 1 1 1 1
Grå trøndersau 2 2 2 2
Farga spælsau 1 1 1 1 2 2
Gammeln. spælsau 1 1 1 1 2 2
Gammelnorsk sau 
(villsau) 3 3 3 3
Sum 35 36 16 22 51 58

Norsk genressurssenter finansierte inntaket av 13 av værene av «smårasene».
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.

Sædsalget
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. 

Sædsalget 2008-2010, totalt og per stasjon og sædtype:
Stasjon Type sæd 2008 2009 2010
Særheim Fersk 3 147 2 486 1 979

Frossen 3 323 4 987 5 048
Sum 6 470 7 473 7 027

Staur Fersk 5 544 5 263 4 048
Frossen 17 140 17 426 19 864
Sum 22 684 22 689 23 912

Begge Fersk 8 691 7 749 6 027
Frossen 20 463 22 413 24 912

Totalt 29 154 30 162 30 939

Distribusjon
Vi sendt ut 717 frossensæddunker fra Staur, 457 fersksædpakker fra Særheim og 578
fersksædpakker fra Staur.
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Bestilling over Internett er den desidert vanligste bestillingsmetoden, med 87 % av
frossensæddunkene og 82 % av fersksædpakkene.

Import av sæd
Vi har de siste årene importert sæd fra Storbritannia, og dette fortsatte vi med også
2010. Det er mye arbeid og stor usikkerhet knyttet til import, og vegen er lang og
 «farefull», fra vi har funnet en vær vi kan tenke oss å importere sæd fra til Mattilsynet
har godkjent importen og frigitt sæden.

Pelssauen i Norge har behov for genetisk «oppfrisking», men det har vært vanskelig å
få sæd fra Sverige, da de ikke har noen godkjent seminstasjon. Høsten 2010 opprettet
vi derfor en midlertidig sædstasjon på Gotland for å samle sæd fra gotlandsværer slik
at vi kunne få importert den videre til Norge. De tre svenske oppdretterne stilte med
15 værer, vi stilte med utstyr og mannskap, og så delte vi de produserte dosene likt
mellom oss. Resultatet ble 440 doser fra 10 forskjellige værer. Disse dosene forvaltes
med omhu i nært samarbeid med Norsk pelssaulag. NSG Semin fikk økonomisk
 støtte til importen gjennom en bevilgning fra Norsk genressurssenter, gitt til Norsk
pelssaulag.

Salg av importerte sæddoser i 2010
Rase Værer totalt Nye værer 2010 Solgte doser
Gotlandssau 10 10 76
Sjeviot 3 1 75
Texel 6 4 362
Charollais 4 4 333
Suffolk 3 3 203
Svartfjes 1 1 22
Romney 2 0 57
Sum 29 23 1128

Tilslaget
Vi har de siste to årene lagt om statistikken, slik at data fra Sauekontrollen skal gi oss
resultatene fra Sauekontrollens medlemmer. Ledsau-brukere som ikke er medlem av
Sauekontrollen kan rapportere til oss på fil, og de resterende kan rapportere inn på
webben eller sende oss en papirrapport. Ulempen med å bruke Sauekontrollen, er at
brukerne ikke er vante med å rapporterer inn alle paringer, men kun den som gir
drektighet. Dermed blir statistikken lett for god. Vi har prøvd å korrigere for dette. 

Frossensædresultatet ser ut til bli litt bedre år for år, og er nå oppe i et tilslag   
(ikke-omløp) på 69 %. Fersksæden derimot, ser ut til å gi litt dårligere resultater 
enn for et par år siden, og har et tilslag på 74 %.



Eierinseminører
I 2010 utdannet vi 5 praktiserende veterinærer med stor interesse for sau til å holde
eierinseminasjonskursene.

Vi gjennomførte 18 seminkurs med til sammen 208 deltakere i 2010.

7. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit hadde tre fysiske møter og ett telefonmøte i 2010. Det ble behandlet
41 protokollførte saker. 

Kåring 2010
Det ble stilt 529 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra: 417 (79 %)
• Kåra på disp: 39 (  7 %)
• Vraka: 73 (14 %)

For lav avlsverdi var den vanligste vrakingsårsaken.

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Det var også i 2010 et tilbud til alle medlemmer i Geitkontrollen om å få genotypetes-
tet bukker. Av totalt 456 kåra bukkekje, hadde 425 kjent kaseingenstatus, dvs. 93 % av
alle kåra bukker. Disse fordelte seg om følger:
•Ikke-null * Ikke-null (5): 37 %
•Ikke-null * null (2): 59 %
•Null * Null (0): 4 %
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Vi er i ferd med å få rask bedring av kaseingenstatusen i populasjonen. Utgangs -
punktet var en genfrekvens på 20 % Ikke-null for 4-5 år siden. Nå er den økt til 67 %
Ikke-null blant de kåra bukkene i avlsbesetningene. Utfordringen er å få spredd
 framgangen til bruksbesetningene.

Indeksberegninger
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2010. Indeksene på bukker med offisiell indeks
blir offentliggjort på NSGs internettsider etter hver beregning. Indeksene på geiter og
kje blir oppdatert på besetningens egen NSG-nettside og oppdatert i Geitkontrollen.

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2010 var det i alt 94 registrerte avlsbesetninger. 53 av dem deltok i
bukkering og 41 var utenom ring. Det var 10 nye besetninger som meldte seg som
avlsbesetning i 2010, men dette var ikke nok til å kompensere for frafallet, slik at
 antallet gikk ned fra 104 til 94.

Det var 11 bukkeringer som var i drift i 2010, en nedgang på 2 fra året før.
En bukk som avkomsgranskes i en bukkering, skal ha minst 8 døtre i minst 3
 besetninger for å få granskingstilskudd. Ringen må sette på minst 6 semindøtre i hver
ny årgang geiter, og minst 2 av besetningene må inseminere.

I avlsbesetninger utenom ring er kravet minst 5 døtre per bukk og minst 3 påsatte
 semindøtre i årgangen. Alle avlsbesetninger utenom ring må inseminere.
Avlsbesetninger utenom ring kan samarbeide om å avkomsgranske bukker. Bukken
må da ha minst 8 døtre, og alle besetningene som samarbeider må inseminere.

Tilskudd til bukkeringene 
Tilskudd til bukkeringene utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som
er i live når de får sin første indeks. I tillegg til grunnprisen ble det utbetalt et datter-
gruppetillegg og et indekspoengtillegg. Satsene går frem av tabellen nedenfor. 

Element i tilskuddet Satser i 2010
Grunnpris Kr 2 100,- (minimum 8 døtre)
Dattergruppetillegg pr. datter Kr 100,- (9.-13. datter)
Indekstillegg pr. poeng over 105 Kr 75,- 

I 2010 ble det utbetalt tilskudd til bukker i 2007-årgangen. Det ble til sammen
 utbetalt kr 189 150,- i granskingstilskudd i 2010, fordelt på 68 bukker. Dette tilsvarer
kr. 3 100,- i gjennomsnitt pr. bukk. To av bukkeringene overholdt ikke seminkravet og
fikk utbetalt kun 50 % av det opprinnelige tilskuddet de var berettiget. 

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 avls -
indeks på 156 lå han med god margin i ledelsen i forhold til nummer to på lista.
 Bukken ble tatt inn som elitebukk til seminstasjonen i 2009, etter å ha blitt granska i
bukkering 152 Sunnylven. 

Sunnylvenprosjektet
I 2007 ble geiter i Sunnylven bukkering inseminert med sæd av rasen fransk alpin, og
året etter ble det født halvkrysninger av norsk melkegeit og fransk alpin. Halv -
krysningsgeiter og geiter med norsk far kom i produksjon i 2009, og melkeanalyser fra
1. og 2. laktasjon ligger til grunn for resultatene i forsøket. Målet med prosjektet var å
kartlegge hva de ulike norske og franske variantene av alfa-s1-genet betyr for kvali -
teten av geitemelka, brukt som råstoff i kvit geitost, og endringer i andre viktige egen-
skaper hos norsk melkegeit. I tillegg var det ønskelig å prøve ut det franske avls -
materialet (¼ franske geiter) med tanke på ytelse,  kvalitet og bruksegenskaper.    

Resultatene viser at geiter med kaseingenstatus «Null*Null» har betydelig høyere inn-
hold av frie fettsyrer sammenlignet med geiter som er heterozygote «Ikke-null*Null»
og homozygote «Ikke-null*Ikke-null» for alfa-s1-genet. Endring av kaseingenstatus til
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BESTE BUKK: avlsstauetten for beste bukk i 2010 går til Einar Arne Stennes, for bukken 2007701

Arne. Foto: Vidar Frislie.
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heterozygot «Ikke-null*Null» fører til bedre kvalitet på melka, både i reduksjon av frie
fettsyrer, høyere tørrstoffinnhold og bedre ystingsegenskaper. Total tørrstoffproduk-
sjonen per dag er ikke påvirket av kaseingenstatus, da total melkemengde er lavere hos
geiter som enten er heterozygote eller homozygote for «Ikke-null».

Det er kun kvalitet på jur som skiller seg noe negativt ut hos de halvfranske geitene
når det gjelder bruksegenskaper. Disse dyra ble vurdert til i gjennomsnitt å ha 0,5
 poeng dårligere i kvalitet ved/under første laktasjon, enn de helnorske geitene. Det er
liten forskjell mellom halvfranske og norske geiter for andre bruksegenskaper som
lynne, beinkvalitet og hårlag.

Resultatene fra Sunnylvenforsøket presenteres på Husdyrforsøksmøtet i februar 
2011.

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsopplegget er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes under kontroll. Figuren
nedenfor viser økningen i innavlsgraden fra årgang til årgang i årene 2000-2010. 

En innavlsøkning på 0,5-1,0 % per generasjon anses å være forsvarlig. Figuren viser at
vi så langt har lykkes med å unngå en for sterk innavlsoppbygging.
Et for stort fokus på å unngå «Null-varianter» av alfa-s1-kaseingenet vil bidra til økt
innavlsoppbygging, da det i utgangspunktet er få norske bukker med «Ikke-null»-
varianten. Bruk av halvkrysninger av fransk alpine vil kunne hindre et eventuelt
 problem.



Seminbukkene
Det ble tatt inn 7 elitebukker og 8 prøvebukker på Hjermstad seminstasjon i 2010.
 Elitebukkene er listet opp nedenfor.

Kåringsnr Navn Far Sanert Kaseingenstatus
2007653 Hombre 2003483 Ja Ikke-null*Null
2007709 Kim 2004623 Nei Ikke-null*Ikke-null
2008124 Kviten 2007424 Ja Ikke-null*Ikke-null
2008141 Terje 2003483 Nei Ikke-null*Ikke-null
2008571 Tasmus 2005688 Nei Ikke-null*Null
2008582 Ludvik 2007701 Nei Ikke-null*Ikke-null
2008596 Marcell 1999991 Nei Ikke-null*Null

Ingen av bukkene hadde kaseingentstatus «Null*Null». En av bukkene var halv -
krysning med fransk alpin. Bukkene ble holdt adskilt i to avdelinger, avhengig av
 helsestatus i forhold til “Friskere geiter”.

Import av sæd
Vi bisto raselagene med import i 2010.
• Kasjmirlaget: 2 bukker fra England
• Mohairlaget: 2 bukker fra England
• Boerlaget: 2 bukker fra Canada

Sædsalget
Vi solgte til sammen 2685 sæddoser i 2010 (se tabellen nedenfor). Dette er en
 nedgang på 15 prosent fra året før.

Rase Type 2009 2010
Ikke Sanert Sum Ikke Sanert Sum

sanert sanert
Norsk melkegeit Prøve 599 624 1223 404 684 1088

Elite 1092 89 1181 1013 211 1224
Fransk alpin*Norsk Prøve 740 740 45 45

Elite 248 248
Sum melkegeit 2431 713 3144 1710 895 2605
Fransk alpin 0
Kasjmirgeit 20 20 15 9 24
Mohairgeit 37 37
Boergeit 10 10
Kystgeit 6 6 9 9
Alle 2437 733 3170 1781 904 2685
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Eierinseminører
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.

8. Dyrevelferd
NSG er opptatt av emnet dyrevelferd og er engasjert i mange oppgaver som har dette
som tema, faglig og politisk. Sikkerhet langs jernbane og veg, sporingsutstyr for beite-
dyr, gode husløsninger, sjukdoms- og smitteforebygging, rovviltpolitikk og -forvalting
er eksempler på saker som angår dyrevelferd. Arbeidet for god dyrevelferd og dyre-
helse er nedfelt i vår strategiplan.

Dyrevelferdskurs
Arbeidet med utforming av ny Lov om dyrevelferd har pågått i flere år. Norsk Sau og
Geit deltok i sin tid på høring i næringskomiteen, og fikk  stort sett gjennomslag for
sine synspunkt. Ny lov om dyrevelferd trådte i kraft 1. januar 2010. 

I Dyrevelferdsloven og Forskrift om dyrevelferd heter det at dyreeier skal ha nød -
vendig kunnskap, og på bakgrunn av dette er det utarbeidet egne kurs i dyrevelferd
for sau og geit. Selv om myndighetene inntil videre har opphevet det opprinnelige
kompetansekravet i holdforskriftene for småfe, anbefaler NSG alle sine medlemmer å
gjennomføre kurset, som har fått gode kritikker. Svært mange lag har tatt tak i dette,

DYREVELFERD: Små lam skal ha tilgang på tørt og lunt underlag. Foto: Anne-Cath. Grimstad.



og Bygdefolkets Studieforbund rapporterer fortsatt om relativt stor aktivitet. 728
saue- og 32 geiteprodusenter (554 menn og 206 kvinner) har gjennomført 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.

Uavklart regelverk
Etter at Mat- og landbruksdepartementet, 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. Mat -
tilsynet ønsker å arbeide sammen med næringa for å utforme tilfredsstillende
 kompetansebestemmelser i norsk regelverk, og tok i august 2010 initiativ til opp -
rettlsen av en arbeidsgruppe, der blant annet 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 holdforskriftene, 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 1.1.2009 og målet var å bekjempe sjukdommen
 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 fotråte -
bakterien 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 fotråte -
bakterien gjør at det vurderes som fullt mulig å bekjempe fotråte i Norge. Viktige
 forutsetninger er imidlertid at det generelle smittevernet i sauenæringa heves og at
spesielle forebyggende tiltak mot spredning av fotråte gjennomføres.

9. Gjeterhund
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2010 hatt to fysiske møter og fire telefonmøter. Det er
 behandlet 46 saker. Gjeterhundrådet har bestått av Andreas Groseth (leder),
 Oddbjørn Kaasa og Håkon Skjærvold. Atle Arnesen har vært første vara, og møtt fast
på alle møter
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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 gjeterhundrasene, 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. Registreringssaken er en av
flere saker som vil bli vurdert når det videre samarbeidet med kennelklubben skal
gjennomgås.

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

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. De fylkene med størst aktivitet, er også de som ofte hevder seg på
gjeterhundprøvene.

Antall gjeterhundprøver, og deltakelse på disse, har vært slik de siste årene:
År Antall Antall hunder Antall førere Antall prøver %-hunder

prøver som har deltatt som har deltatt pr. hund med prøve
>49 poeng

1995 122 465 289 3,3 74
2000 184 586 419 4,1 74
2006 247 651 401 5,2 74
2007 200 644 407 4,8 73
2008 224 672 416 5,1 67
2009 241 677 365 5,7 69
2010 249 750 375 5,2 68

Fram til 1.1.2009 krevdes 50 poeng for å få en prøve godkjent. Etter 1.1.2009, ble
 kravet hevet til 60 poeng. Dette er ikke mulig å hente ut av statistikken. 

NM i Telemark
Norgesmesterskapet 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
 norgesmesterskap. Vinner ble, som mange ganger tidligere, Torbjørn Jaran Knive med
hunden Maico.



Norgesserien
Norgesserien i 2010 ble arrangert etter samme
mal som i 2009, men med en justering. Det var
i 2010 tre parallelle helger, tre forskjellige steder.
Etter disse tre innledende helgene var de 35
 beste kvalifisert til finalehelga i Etne,
 Hordaland. Sammenlagtvinner ble Torbjørn
 Jaran Knive, nå med hunden Eddie.

Internasjonalt
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. Torbjørn 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.

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

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe -
instruktører og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. NSG søker Statens Land-
bruksforvaltning om tilskudd til dette. Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget
miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at det
 arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra
Norske Saueklipperes Forening og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia. 

Rådet har hatt ett møte i 2010, men sekretæren har hatt jevnlig kontakt med rådet om
enkeltsaker. Viktige saker har vært klippekurs, revisjon og ferdigstillelse av «Vi høster
ull»-permen, NM i saueklipping, Norsk Saueklippersertifikat, revisjon av regler for
konkurranser og revisjon av håndboken for NM-arrangører.
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NORGESMESTER: Torbjørn Jaran

 Knive ble norgesmester i bruk av gjeter-

hund også i 2010, nå med hunden Maico.



47

VINNEREN: Neil Perry vant NM-

klassen, og tok sin andre norgesmestertittel

(Foto: Signe Dahl).

Klippekurs
I 2010 ble det arrangert 19 klippekurs med til sammen 137 deltakere. De fleste
 kursene var nybegynner (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og videre-
komne (B). To proffkurs (C) ble også arrangert, begge i Akershus. 3 kurs ble avlyst.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, Bygdefolkets Studie -
forbund og ett ressurssenter. 
Det har vært god kommunikasjon mellom arrangør, klippeinstruktører og NSG
 sentralt, og de fleste har vært flinke til å fylle ut og levere deltakerlister og evaluerings-
skjemaer. Evalueringsskjemaene viser tydelig at kursene er meget bra. 

Oversikt over arrangerte klippekurs i 2010:
Fylke Kurssted Nivå Instruktør Arr Deltagere
Akershus Furuseth C Rolf/Sven NSG sentralt 8
Akershus Furuseth C Rolf NSG sentralt 5
Akershus Ås A Caroline BSF Ytre Østfold 5
Buskerud Lier A/B Bjørnar Lier Sau og Geit 4
Hordaland Fusa A Rolf Fusa Sau og Geit 11
Møre og Romsdal Isfjorden B Per/Bjørnar Isfjorden Sau og Geit 4
Nordland Korgen A/B Tor-Arne/Randi Hemnes Sau og Geit 13
Oppland Nord-Fron A Per/Bjørnar Oppland Sau og Geit 7
Oppland Ringebu B Per/Bjørnar Oppland Sau og Geit 8
Oppland Valdres A/B Per/Bjørnar Oppland Sau og Geit 6
Oppland Lesja A/B Per/Bjørnar Oppland Sau og Geit 11
Oppland Biri A/B Per/Bjørnar Oppland Sau og Geit 6
Rogaland Strand B Rolf Rolf Gravdal 6
Rogaland Forus A/B Rolf/Onar BSF Ålgård 8
Sogn og Fjordane Sogndal A/B Asgeir Sogndal Sau og Geit 4
Sør-Trøndelag Skjetlein A Asgeir Skjetlein ressurssenter 9
Sør-Trøndelag Øya A Asgeir Øya vgs. 8
Telemark Snarteland A/B Sven/Gunnar Telemark Sau og Geit 8
Østfold Hærland A/B Caroline BSF Ytre Østfold 6
11 fylker 19 kurs 137 delt.

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 det
opp 44 deltakere lørdag 2. oktober. Det
inkluderte både klippere og ullhåndterere
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Neil Perry vant NM-klassen, og tok sin andre norgesmestertittel, tett foran Inge
 Morten Tronstad og Rolf Gravdal på henholdsvis andre og tredjeplass. 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. 

11. Genressurser
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike raselagene for
sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2010
er det inngått samarbeidsavtaler med 11 raselag. Lag med samarbeidsavtale får kr.
100,- pr. medlem som også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2010 hadde samtlige lag
 rapportert medlemsoversikt 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.

SMÅRASELAG: Sauerasern svartfjes er blant de smårasene som har eget raselag med samarbeid-

savtale med NSG.
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Følgende småraselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fuglestadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA (ny i 2010)
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag

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

medregnet støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt
• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen.
• Paringsveiledning / innavlskontroll.
• Kåringsregler.
• Informasjonstilgang på web-sider og i bladet Sau og Geit.
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost. 
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser).
• Hjelp i forbindelse med import av sæd.
• Økonomisk støtte til lagets arbeid
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft.
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling i november hvert år.

Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 prosent
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr. 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem  (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2010
 hadde lagene til sammen 1.409 medlemmer, hvorav 667 (47 prosent) var medlem i
NSG. Det bør absolutt være et potensial for en økning av andelen fellesmedlemmer.

Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
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program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986, i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum,
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for
 husdyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter. Funksjonstiden for utvalget ut-
løp i 2010, og Landbruks- og matdepartementet vil oppnevne et nytt utvalg fra 2011.

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

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

Nina Hovden Sæther ved Norsk Genressurssenter er sekretær for utvalget.

Utvalget har særlig ansvar for å:

1. Utarbeide og følge opp Handlingplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-
genetiske ressurser i Norge 2007-2010 

2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,
 herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner 

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

4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser 

5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging, blant annet gjennom målrettet og
 effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.

6. Mer informasjon om genressursarbeidet i Norge finnes på internettsiden 
www.skogoglandskap.no/temaer/genressursforvaltning.
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12. Økologisk sauehold
Regjeringa sitt mål om «ein vesentleg del» av det norske sauehaldet som økologisk,
gjorde at partane i jordbruksoppgjeret 2006 vart enige om å etablere eit satsings -
program for økologisk lam- og saueproduksjon for å stimulere til auka omlegging til
økologisk sauehald. Norsk Landbruksrådgiving starta som eit ledd i satsinga hausten
2006 veiledningsprogrammet ØkoSau som 4-årig prosjekt. Måla med prosjektet var å
etablera eit landsdekkjande rådgjevingstilbod innan økologisk sauehold gjennom å
tilby Gratis førsteråd (GFR-sau) om økologisk saueproduksjon. 
Styringsgruppa for prosjektet er samansett av representantar frå Norsk Landbruks-
rådgiving, faglaga, NSG og Nortura.

NSG sitt engasjement har vore knytt til 2 hovudelement i denne satsinga: 
• Innspel til avtalepartane i jordbruket om å styrke dei økonomiske rammevilkåra

for økologisk sauehald. 
• NSG er ein sentral deltakar i Norsk Landbruksrådgiving (tidlegare forsøks-

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

Ved avslutning av prosjektet hausten 2010 hadde 650 produsentar hatt GFR-sau. Dette
gjekk ut på å vurdere moglegheiter og utfordringar ved omlegging til økologisk
 produksjon på gardsnivå. Både agronomi, bygningsforhold og økonomi etter
 omlegging har vore vurdert på kvart enkelt bruk.
I perioden 2006 til 2009 auka talet på økologisk godkjende sauer med 45 %, men talet
på vel 45 000 dyr er likevel langt frå Regjeringa sitt mål om «ein vesentleg del» av det
norske sauehaldet som økologisk.  
ØkoSau har medverka til auka kompetanse om økologisk sauehald blant produsentar,
rådgivarar, faglag og forvaltning. Myndighetene har fått tilbakemeldingar om
 utfordringar og flaskehalsar i forhold til auka omlegging til økologisk sauehald.
2010 har vore eit år med lågare interesse for økologisk produksjon. Dette heng m.a.
saman med svak marknad.
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III SENTRALADMINISTRASJONEN
Adressen til kontoret:
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 95 09 60 60. 
Telefaks: 64 94 17 04
E-post: nsg@nsg.no

Bank: 9365.05.49420

Ansatte ved kontoret i 2010
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Signe Dahl, organisasjonsrådgiver – 50 % fram til 08.08.10 – 10 % fra 9.08.10
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver 
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsrådgiver 
Even Olsen, organisasjonssekretær
Jonny Storbråten, prosjektrådgiver beite- /utmark (fram til 31.08.2010)
Håvard Øyrehagen, utmarksrådgiver (fram til 31.08.2010)
Kari Anne Wilberg, utmarks- og beiterådgiver (fra 09.08.2010)
Thor Blichfeldt, avlssjef/daglig leder NSG Semin AS
Trine Bjørnerås, rådgiver geit (fram til 30.09.2010)
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit (fra 01.09.2010)
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 80 % 
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsforsker

Ansatte ved regionkontorene
Terje Bakken, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 35 % (fram til 31.03.2010)
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 50 % (fra 01.07.2010)
Turid Sundt, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % (fram til 19.04.2010)
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % (fra 01.08.2010)
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt/gjeterhundansvarlig – 50 %
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %

NSG Semin AS
Thor Blichfeldt, daglig leder
Ewa Wallin, fagsjef (fram til 30.09.2010)
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim – 50 %
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Samarbeidspartnere på juridiske tjenester/jordskifte:
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo 
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no

Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: post@fylkesadvoktaene.no

DEKAR AS
Telefon 73 97 45 00. E-post: firmapost@dekar.no

Erling Offerdal 
styremedlem

Magnhild Nymo
(nestleder)

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Ove Ommundsen
(leder) 

Kristin Bakke Lajord
styremedlem

Ove Holmås
styremedlem

Aslak Snarteland
ordfører

Tone Edland
styremedlem

Landsstyret

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

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2010.

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

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

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

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

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Ingunn Bakka, 4244 Nesflaten t. 527 94 766
2. Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett t. 916 74 276
3. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt, t. 482 17 639

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

Fylkesledere
Østfold: Rune Sandklev, Delingsrudv. 314, 1850 Mysen t. 901 71 888
Akershus: Helge Olav Aas, Nordre Aas, 2080 Eidsvoll t. 918 19 067
Hedmark: Kjetil Granrud, Broen Berge, 2485 Rendalen t. 918 88 551
Oppland: Pål Kjorstad, Kilev., 2649 Sør-Fron t. 990 34 406



Buskerud: Jon Sand, Sjåstadvegen 12, 3400 Lier t. 908 38 446
Vestfold: Lars B. Linneflaatten, 3185 Skoppum t. 952 37 257
Telemark: Erik Hesby Håtveit, 3848 Morgedal t. 913 98 702
Aust-Agder: Knut Sigurd Haugå, 4745 Bygland t. 913 60 016
Vest-Agder: Sven Haughom, Haughom, 4480 Tonstad t. 913 41 907
Rogaland: Ole Jonny Espevold, Storhaug, 5565 Tysværvåg t. 906 06 559
Hordaland: Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen t. 913 07 371
Sogn og Fjordane: Halvar Espeseth, Askrova, 6919 Tansøy t. 917 23 792
Møre og Romsdal: Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal t. 975 72 130
Sør-Trøndelag: Odd-Jarle Lien, Mosletta, 7580 Selbu t. 950 72 313
Nord-Trøndelag: Tone Våg, Sørbygda, 7760 Snåsa t. 995 82 658
Nordland: Ann Guro Hansen, Nestby, 8250 Rognan t. 917 83 644
Troms: Atle Aronsen, Branna, 9046 Oteren t. 916 46 687
Finnmark: Roy Mikkola, Neiden, 9930 Neiden t. 415 44 350

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

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

Revisor
KPMG AS

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

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

Avlsrådet for sau - representanter
1. Bjørn Høyland (leder), Høyland, 4340 Bryne (NSG) t. 917 10 027
2. Sven Reiersen, Tveit, 4737 Hornnes (Region Øst) t. 906 05 466
3. Audun Nedrebø, Ålhus, 6847 Vassenden (Region Vest) t. 915 87 039
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4. Kent Berg, 7288 Soknedal (Region Midt) t. 478 66 673
5. Eirik Larsen, Oksvik, 9060 Lyngseidet (Region Nord) t. 915 31 367
6. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 976 28 401
7. Finn Avdem, Nortura, Pb. 360 Økern, 0513 Oslo (Nortura)    t. 971 77 659
8. Ida Olsen, KLF, Fred Olsens gt. 5, 0152 Oslo (KLF) t. 976 66 878

Varamedlemmer
1. Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen, t. 414 44 226 
2. Jan Aarskog, Ellevsætervn. 330, 2380 Brummunddal (Region Øst) t. 62 35 64 42
3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (Region vest) t. 470 36 006
4. Nils Sundal, Sona 7520 Hegra (Region midt) t. 454 42 359
5. Birger Ingebrigtsen, Rausandaksla 44, 8615 Skonseng (Region nord)    t. 980 380 61
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 416 78 894
7. Ingen vara oppnevnt for Nortura
8. Ingen vara oppnevnt for KLF 

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

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

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

Sekretær: Trine Bjørnerås, NSG

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

t. 477 54 205
Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Tone Våg, Våg, 7760 Snåsa t. 995 82 658



2. Rune Kurås, 7372 Glåmos t. 900 15 586
3. Leif Brekken, Ikjefjord, 5962 Rognan t. 917 98 302

Sekretær: Håvard Øyrehagen, NSG

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

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

Sekretær: Stig Runar Størdal, NSG

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

Sekretær: Signe Dahl, NSG

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

Daglig leder er Thor Blickfeldt, avlssjef i NSG

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 48 15 90 01

Kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Kari Anne Wilberg, Postboks 104, 1431 Ås t. 99 01 42 62

Representantskapet til Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag - fra NSG: 
Medlem: Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Vara: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40
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Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 104, 1431 Ås t. 48 15 01 90
Observatør: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje t. 95 93 04 07
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 90 19 95 60

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres t. 91 15 86 56
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 90 19 95 60

Styringsgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Medlem: Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Vara: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40

Prosjektgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne t  91 71 00 27
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 90 19 95 60

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 48 15 01 90

Partsammensatt gruppe beiteprosjekt - fra NSG:
Lars Erik Wallin, Postboks 104, 1431 Ås t. 48 15 01 90

Avlsrådet for Nor-X - fra NSG:
Thor Blichfeldt, Postboks 104, 1431 Ås t. 90 19 95 60

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
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V STYRETS MELDING
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VI ÅRSREGNSKAP OG 
REVISJONSBERETNING

Resultatregnskap 2010



Balanse pr 31.12.2010
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Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:

1000-200 da 100-200 da Alle
År Nord-Norge alle bruk
1980 50 900 
1985 58 000 
1990 91 500 96 500 
1995 110 822 102 204 
2000 134.151 135 063 131 168 
2005 162.100 161.460 154.400
2006 151.600 148.000 148.700
2007 199.500 158.600 156.700
2008 167.600 190.800 171.800
2009*) 329.000 354.600 356.300
*) Driftsoverskudd jordbruk

VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:

50-100 100-200 200-300 300-500 Alle
År da da da da bruk
1980 31 200 49 500 38 500
1985 28 000 49 200 39 500
1990 21 800 49 800 42 500
1995 12 841 57 431 36 588
2000 30 435 82 426 101.438 69 507
2005 24.800 67.300 82.900 71.600
2006 18.400 61.200 109.000 112.600 75.500
2007 30.200 63.100 120.200 90.400 79.800
2008 30.800 64.800 126.800 165.900 97.800
2009*) 55.400 91.700 184.500 231.700 146.500
*)Driftsoverskudd jordbruk. 



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

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

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

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

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

1995 24 355 1 041 680 43 975 59 855 61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2010 14 238 1 053 546 74 684 5834 9 414 37 104 90

Frå 1994 til 1997 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau. Frå 1998 er det sau fôra over 1. mars som
ligg til grunn for talla, (kode 131 er slått samen med kode 130). Frå 2004 er det brukt tall bruk med sau over 1 år og summen av
dyretalet som inngår i kode 133, 137, 138, 139)

Produksjon / forbruk av sauekjøt
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Salg og
hjemmeforbruk

År tonn

1960 14 870
1970 16 648
1980 18 459
1990 23 377
1995 25 211
2000 23 499
2005 26 096
2006 25 278
2007 23 544
2008 24 246
2009 23 596
2010 24 454

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

År Lam, kg % *-lam

1970 15,8 -
1980 16,8 28
1990 17,9 40
2000 18,1 12
2005 18,4 32
2006 18,3 41
2007 18,2 57
2008 18,9 61
2009 18,7 63
2010 18,4 7,59*)
* Fra 1996 er stjernelam lammeslakt mellom 17 og
23 kg, klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 1+ til og
med 2+. Fra 2010 er stjernelam-% byttet ut med
middel slaktepoeng. 
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Geitmjølkproduksjonen
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Dei siste åra er det blitt produsert 
slike mengder geitmjølk:
1960 20,0 mill. liter
1970 24,5 ”     ”
1980 24,9 ”     ”
1990 27,3 ”     ”
1995 24,8 ”     ”
1996 23,8 ”     ”
1997 23,2 ”     ”
1998 22,6 ”     ”
1999 21,7 ”     ”
2000 21,1 ”     ”
2005 21,7 ”     ”
2006 20,5 ”     ”
2007 20,3 ”     ”
2008 20,3 ”     ”
2009 20,8 ”     ”
2010 20,9 ”     ”

Ullproduksjonen
Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf

Samvirke Privat
År mottak mottak I alt

tonn tonn tonn

1975 3 811 470 4 281 
1990 4 902 62 4 964 
2000 3 713 1 244 4 957
2005 3 869 1 208 5 077
2006 3 735 1 166 4 901
2007 3 541 1 106 4 647
2008 3 439 1 027 4 466
2009 4 468
2010 *)4 500
* Foreløpige tall

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

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

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

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

Fødte lam Lammetap*
per søye %

2000 4 929 291 673 1,91 10,8 44,2 69,9
2005 4 140 303 058 2,00 11,6 45,1 73,2
2006 3 936 291 925 2,05 12,9 44,5 72,5
2007 3 838 282 142 2,05 13,0 44,4 72,6
2008 3 731 288 256 2,07 13,7 45,5 74,2
2009 3 997 291 036 2,09 13,3 43,4 73,5
2010 3899 295 725 2,10 12,7 43,2 72,8

*   Uten dødfødte     ** Korrigert 145 dager

71



Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen

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

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

1952 4 107 - - 421 - - 3,53 - - 4,8 

1955 5 552 389 14,3 387 - - 3,61 - - 6,4 

1960 7 321 399 18,3 441 - - 3,56 - - 10,5 

1970 10 369 347 29,9 590 - - 3,47 - - 16,2 

1980 23 932 441 54,3 596 2,80 - 3,19 - - 41,1 

1990 31 735 502 63,2 577 2,81 - 3,26 - - 51,3

1995 33 344 514 64,9 572 2,67 4,26 3,38 224 46 57,5 

2000 31 027 432 71,8 560 2,67 4,09 3,52 208 41 62,5 

2005 32 385 392 82,6 617 2,97 4,29 3,73 255 45 74,1

2006 33 105 401 82,7 628 3,01 4,32 3,77 266 44 82,2

2007 32 886 394 83,8 647 2,99 4,29 3,80 266 44 84,4

2008 32 242 372 86,7 691 3,05 4,40 3,77 295 38 89,1

2009 26 249 295 89,0 685 3,03 4,32 3,79 312 41 89,8

2010 28 890 312 92,6 693 3,05 4,37 3,88 322 42 89,4
*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.
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Best på sau 
sammen med oss!

Fokus på fagarbeid med vekt på 
kvalitet og økonomi gir resultater!

Nortura - best i det lange løp!
medlem.nortura.no/smaafe/

% lam i fettgruppe 3 og over i Nortura

% Stjernelam i Nortura
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