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Gode medlem!
Når me ser attende på året 2011, må me vel kunna seia at

det vart eit tålig godt økonomisk år for geita og eit mid-

dels for sauen. Ein våt og kald sommar i sør med stormar,

flaum og ras gjorde året vanskeleg for oss søringar.

 Heldigvis fekk Nord-Norge ein flott sommar og dette er

vel fortent etter mange nok med «naglsprett og selbu -

vottar». 

Men året 2011  vil likevel verta ståande i historia, og det

på grunn av politiske vedtak og Stortingsmelding. Den 16.

juni 2011 gjorde Stortinget eit samrøystes vedtak om eit nytt rovviltforlik. NSG har i

samarbeid med faglaga og andre organisasjonar arbeidd iherdig for å få eit slikt vedtak.

Ikkje alt fekk me som me ville, men vedtaket var, er og skal bli eit steg i rett lei. Me var

godt nøgde med vedtaket heilt til me fekk Miljøverndepartementet si tolking og

 forskrift. Det vert nå arbeidd knallhardt for å få eit regelverk frå MD som følgjer opp

Stortinget sitt vedtak. 

I desember månad kom den etterlengta Stortingsmeldinga om mat og landbruk.

 Meldinga er nå til handsaming i  næringskomiteen, og den skal opp i Stortinget 12.

april. Meldinga gjev eit godt innblikk i nå-situasjonen for landbruket. Meldinga legg

opp til auka produksjon basert delvis på auka bruk av grovfor og beite.  Det talast vent

om storfe og sau, geita er mest heilt gløymt i meldinga. Meldinga bryt ikkje med

 nåverande politikk, og det er vanskeleg å sjå korleis uttrykket «ta heile landet i bruk»

kan oppfyllast. Det må koma mål og verkemiddel gjennom handsaminga i Stortinget.           

Me har fått til eit fellesprosjekt på utmark i samarbeid med faglaga, og som er finansiert

av Direktoratet for Naturforvaltning. Me er svært glade for det gode samarbeidet me

har med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 

Frå styret i NSG vil eg retta ei varm takk til våre tilsette og våre tilitsvalde på alle plan.

Saman er me utruleg sterke!             
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Omslag:
TØFFE KARER: Erling Offerdals gjeterhund Bamse har kontroll på fjorårets beste risbit i Sogn og Fjordane, Åsetruggen. 
Foto: A.C. Grimstad

VELLYKKET LANDSMØTE: NSGs ordfører Aslak Snarteland ledet Landsmøtet 2011 i Bergen med stø hånd. 
Foto: A.C. Grimstad

FRISKE GEITER: Friske og glade kje fra sanert melkegeitbesetning. Foto: A.C. Grimstad

NORGESMESTER: Jo Agnar Hansen fra Alvdal tok både 1. og 2. plassen under NM i bruk av gjeterhund i Klæbu. 
Her er norgesmesteren på seierspallen med hundene Sisco og Tika, samt bronsevinner Torbjørn Jaran Knive. 
Foto: A.C. Grimstad
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LEDERENS TALE: NSGs leder Ove Ommundsen holdt  som vanlig en tankevekkende tale under

Landsmøtet. Foto: Anne-Cath. Grimstad

II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Landsmøtet
Landsmøte 16. og 17. mars 2011 ble avholdt på Thon Hotel Bergen Airport, Flesland.
Nærmere 100 delegater, gjester og ansatte var til stede da fylkesleder i Hordaland Sau
og Geit, Nils Inge Hitland, ønsket velkommen og ga ordet til Fylkesmann i
 Hordaland, Lars Sponheim, som åpnet landsmøtet 2011. 

Landsmøtesakene
De tradisjonelle sakene; årsmelding, regnskap, kontingent og budsjett ble
 gjennomgått på en rask og grei måte. 
Kontingenten for 2012 økes med kr. 100,- for alle hovedmedlemmer, med en fordeling
mellom lokallag, fylkeslag og landslaget på henholdsvis 25, 50 og 25 prosent.
Øvrige kontingentsatser forblir uendret.

Fagtema med innledning av statssekretær Ola T. Heggem, LMD
Statssekretær Ola T. Heggem, LMD var invitert til landsmøtet for å gi landsmøte -
delegatene et faglig påfyll. Heggem tok for seg blant annet forsyningssituasjonen for
mat, både i en global sammenheng og her hjemme i Norge. Han viste til at verden står
overfor store utfordringer med å skaffe nok mat til hele verdensbefolkningen, som i
2050 er beregnet til over 9 milliarder mennesker, mot ca. 5 milliarder i dag. Han
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 mente at det derfor er særs viktig at Norge utnytter egne ressurser for matproduksjon.
Heggem brukte ellers mye av sin tid på å snakke om den nye landbruksmeldinga som
var lovet i 2011. Han sa at det hadde vært krevende diskusjoner i Regjeringen om flere
punkt i meldinga. I tillegg var rovviltsituasjonen tema i Heggems foredrag.

Fagtema med innledning av styreleder Sveinung Svebestad, Nortura
Sveinung Svebestad, Nortura, snakket over temaet «Hva vil Nortura med norsk
 lammekjøtt» ?
Han innledet med å understreke hvor viktig småfenæringa er for landbruket i Norge.
- Dere er ei viktig næring, selv om dere ikke er de som har den største verdiskapning-
en av husdyrproduksjonene i landet, sa Svebestad, som indirekte pekte på at småfe-
holdet også har andre viktige funksjoner, som for eksempel kulturlandskapspleie. Han
kunne for øvrig vise til en topp lammesesong i 2010.
- Vi har hatt økning både i slaktevekter og kvalitetsklasse på slakta, samtidig som det
har vært reduksjon av fett på slakteskrottene. Salget har gått så bra siste året (+7 %) at
reguleringslagrene så å si er tomme. Dette vil kunne bli en utfordring i forhold til
presset på å få importere lammekjøtt, sa han.

FESTMIDDAG med utdeling av priser og andre utmerkelser
Under festmiddagen på kvelden onsdag 16. mars ble følgende priser utdelt av statsråd
Ola T. Heggem i Landbruks- og Matdepartementet:
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STATSSEKRETÆREN: Statssekretær Ola T. Heggem, LMD var invitert til landsmøtet for å gi

landsmøtedelegatene et faglig påfyll. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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«Lykleprisen 2011» tildelt Ingrid Arneng 
Ingrid Arneng ble tildelt prisen etter
 forslag fra Oppland Sau og Geit!
Helt siden familien startet med geitehold
har Ingrid vært engasjert som tillitsvalgt
og har i ulike fora stått på for å fremme
geiteholdet lokalt, på fylkes- og landsplan.
Hun har vært aktiv i lokallaget i Øystre
Slidre, i Oppland Sau og Geit, i Lands -
møter, i  representantskaper og i styret i
NSG, i produsentlaget i TINE i Valdres,
samt i regionmøter og i årsmøter i TINE. 
Sammen med sin mann Harald har hun
stått på i arbeidet med å utvikle gården
Skjel i Valdres og stølen til å bli et fore-
gangsbruk blant geitegardene på Østlan-
det med  utnytting av både melk, kjekjøtt,
geitekjøtt og skinn. På gården har de ut-
viklet sin egen geitekurv (spekepølse) som
har oppnådd priser i hard konkurranse
med andre spekematprodukter. 

«Gromsauen 2011» tildelt Per Helge Lindholdt
Per Helge Lindholt ble tildelt Grom-
sauen 2011 etter forslag fra Hedmark
Sau og Geit og Buskerud Sau og Geit.
Han  driver med sau og gjeterhund i
Vang i Hedmark og har i mer enn 20 år
stått på for å  utvikle elektroniske
program løsninger for landbruket
 generelt og saueholdet  spesielt. Her kan
bl.a. nevnes regnskaps- og fakturerings -
program, LedSau, Gjeterhundprogram,
PC-kåring og diskusjon sider på NSGs
 hjemme sider. Per Helges innsats når det
gjelder sauehold og data må betegnes
som  banebrytende.
Per Helge har også utført en betydelig
innsats innenfor gjeterhundmiljøet, ikke
bare som aktiv gjeterhundentusiast,
men også som dommer. I tillegg har han
vært aktivt medlem i Hedmark Sau og
Geit sitt styre. 

En glad vinner av Lykleprisen, Ingrid Arneng,

sammen med Ola T. Heggem. Foto: Arne Flatebø

Statssekretær Heggem stod for overrekkelsen av

Gromsauprisen til Per Helge Lindholt. Foto:

Arne Flatebø
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Utdeling av avlsstatuetter for vær og bukk
Avlsstatuettene ble også delt ut under
 festmiddagen av leder i fagrådet for geit,
Magnhild Nymo og leder i avlsrådet for sau,
Bjørn Høyland. 

Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk
i 2010 ble tildelt Einar Arne Stennes, Ørsta
for bukken 2007701 Arne. Med en avls -
indeks på 156 lå den med god margin til
nummer to på lista. Bukken ble tatt inn som
elitebukk på seminstasjonen i 2009, etter å
ha blitt granska i bukkering 152 Sunnylven.

Avlsstatuetten for beste avkomsgranska vær i
2010 ble tildelt Jarle Magnus Vilnes, Atløy,
for sjeviotværen 200655540 Vilder. 

Årets superverver 2010
Under landsmøtemiddagen ble superverver
Halvard Veen fra Gjesdal Sau og Geit i Rogaland takket for verving av hele 21 nye
medlemmer i 2010. Lars Erik Wallin delte ut diplom og et digitalt kamera i super -
vervepremie. 

Einar Arne Stennes fikk avlsstatuetten for

beste avlsbukk i 2010. Foto: Arne Flatebø

Jarle Vilnes ble tildelt avlsstatuetten for beste vær i

2010 av leder i avlsrådet, Bjørn Høyland, og

 styreleder Ove Ommundsen.  Foto: Arne Flatebø
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Fornyet tillit
Både Ove Ommundsen fra Rogaland og Magnhild Nymo fra Troms ble gjenvalgt som
henholdsvis leder og nestleder i styret.
To medlemmer gikk ut av styret i NSG under dette landsmøtet og to ny represen -
tanter ble valgt inn. Erling Offerdal fra Sogn og Fjordane og Kristin Bakke Lajord fra
Oppland ble takket for innsatsen gjennom flere år, mens Steinar Bergerud, Buskerud
og Tone Våg fra Nord-Trøndelag ble valgt inn som nye styremedlemmer.
Aslak Snarteland, Telemark, ble gjenvalgt som ordfører i representantskapet, mens
Sigmund Skjæveland, Rogaland, ble valgt som ny varaordfører etter Svein Skjølsvold
fra Møre og Romsdal.

Medlemskap i sauekontrollen
Pål Kjorstad presenterte representantskapets behandling av et innspill fra Oppland
Sau og Geit med forslag om at NSG arbeider for større tilslutning til Sauekontrollen.
Han argumenterte videre for gevinstene ved større tilslutning, og nevnte i den
 forbindelse bl.a. dokumentasjon om drift, dyretall, sykdommer og rovdyrtap. 
I sakens anledning gjorde Landsmøtet følgende enstemmige vedtak:
«NSG vil på det sterkaste oppfordra alle sauehaldarar til å melda seg inn i saue -
kontrollen. I samband med denne kampanjen pliktar NSG seg å vedta ein eigen 
plan på korleis dette skal lykkast i praksis. Planen må innehalda konkrete mål om
 ønska andelsprosent innan ei viss tid og ulike tiltak som må til for at måla skal
 realiserast».

STYRET: NSGs styre etter landsmøtet i mars 2011. Fra venstre Steinar Bergerud, Tone Edland,

ordfører Aslak Snarteland, leder Ove Ommundsen, nestleder Magnhild Nymo, Tone Våg og Ove

Holmås. Innfeldt Olav Edvin Heggvold (Foto: Kari Anne Wilberg og Anne-Cath. Grimstad)
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Uttalelser fra landsmøtet
To redaksjonskomitéer oppnevnt av Representantskapet la fram 4 forslag til uttalelser
fra Landsmøtet. Samtlige ble vedtatt sendt ut som pressemeldinger. Uttalelse nummer
3 ble i tillegg vedtatt sendt til medlemmene i Stortingets Energi- og  miljøkomite og
 partigruppene på Stortinget, mens nummer 4 også sendes til Områdestyrene i  Øst-
Finnmark, Vest-Finnmark, Troms og Nordland, Fylkesmann i Nordland, Troms og
Finnmark, de tre nordligste fylkeskommunene, Reindriftsforvaltningen i Øst-
 Finnmark, Reindriftsstyret, Rovviltnemndene i region 7 og 8, samt Porsanger
 kommune.

Uttalelse 1)
«Saneringsprosjektet Friskere geiter må fullføres!
På bakgrunn av at store deler av geitepopulasjonen hadde flere kroniske sjukdommer, ble
prosjektet Friskere geiter startet i 2001. Målet er å sanere hele geitepopulasjonen.
Prosjektet går nå inn i sluttfasen med påmelding, for de som ikke alt har sanert, innen
 utgangen av 2011. Dette er noe næringa, prosjektledelse, myndighetene og varemottaker
er omforent om. Dyrehelse og -velferd må være 1. prioritet, dernest omdømmet for
 geiteholdet i Norge.

Sluttfasen er bestemt, og bevilgning av nok midler må være en forutsetning til full
 sanering er gjennomført. For å komme i mål må staten stille tilstrekkelig med økonomiske
midler til disposisjon. Både i form av direktemidler til prosjektet, samt investeringsmidler
til renovering/oppgradering av driftsapparatet.
Landsmøtet i NSG ser full sanering av geiteholdet i Norge som eneste alternativ, dersom
næringa skal ha ei framtid. 
Bildet som Norge ønsker å vise utad, med ren natur og beitende geiter i utmarka, er ikke
forenelig med annet enn friske dyr.»

Uttalelse 2)
«Økonomien i småfenæringa må styrkes
De økonomiske rammevilkårene norsk landbruk får av avtalepartene gjennom jordbruks-
avtalen er avgjørende for rekrutteringen til næringa. Det er de unge som skal føre land-
bruket videre.
I dagens verdenssituasjon med stadig store naturkatastrofer, og derav stigende matvare-
priser, bør Norge være opptatt av å utnytte egne naturressurser. Både i ren egeninteresse,
men også i solidaritet med fattige land og av moralske årsaker, bør vi produsere mest
 mulig av matbehovet vårt selv.

Norge er et høykostland, og sett i lys av det har norskproduserte matvarer aldri vært
 billigere enn det de er i dag.
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit gir sin fulle støtte til de krava organisasjonen vår har
sendt til avtalepartene før årets jordbruksforhandlinger. Våre krav vil være med på å
 styrke matvaresituasjonen i landet og bidra positivt i en global sammenheng.»



17

Uttalelse 3)
«Uttalelse til Ny stortingsmelding om bestandsmål for bjørn og ulv 
En verden i klimaendring sammen med forestående befolkningsvekst, krever politisk vilje
til å se sammenhengen mellom behovet for økt matproduksjon og utnytting av landets
egne ressurser og matproduksjon til eget folk. Tilgangen til beiteressursene i utmarka er
en forutsetning. 
Bruken av fornybart beitegress er den mest bærekraftige måten å produsere lammekjøtt
på. En rovviltforvaltning som skyver beitebruken vekk fra utmarka gjør oss mindre
 selvforsynte og reduserer matproduksjonen globalt. Fram til i dag har rovviltpolitikken i
alt for stor grad ivaretatt rovviltets rettigheter og med tap av biologisk mangfold, verdi -
skaping, bosetting og trygge lokalsamfunn. 
Dagens rovviltforvaltning har ført til beitenekt i gode beiteområder. 

Konsekvensene av rovviltpolitikken bæres av enkeltmennesker og sårbare lokalsamfunn.
Lokaldemokrati og befolkningens mulighet til å påvirke egen situasjon er satt ut av spill.
En ny Stortingsmelding må være ærlig i forhold til de berørte menneskenes plass og rettig-
heter i den framtidige rovviltpolitikken. Antall rovdyr må ned for å sikre beitebruken i
store deler av landet. 

Antall rovdyr skal holdes så nær bestandsmålet som mulig. Men dette respekteres ikke av
den utøvende myndigheten. 
Rovviltbestandene skal primært reguleres gjennom kvotejakt og lisensjakt. Når dette ikke
fungerer må rovviltmyndighetene ta i bruk nødvendige virkemidler. Staten må ta større
ansvar for uttak av restkvotene på jerv og bjørn.

Bestandsmålene for bjørn og ulv må reduseres. Ellers er det en generell svakhet ved
 meldingen at den ikke ser alle bestandene av fredet rovvilt under ett, men i denne
 omgang bare tar for seg bjørn og ulv. Bestandene av jerv og gaupe er nå så store at det er
en akutt situasjon som krever omgående inngripen og reduksjon i bestandene. Antall
kongeørn må registreres, overvåkes og forvaltes aktivt gjennom bestandsmål.

Bjørn: 
Bjørn er fjernet fra den svenske rødlista og den felles norsk-svenske bjørnebestanden er
ikke lenger truet. Bestanden er i stadig vekst. Forvaltningen mangler kompetanse på å
skille mellom årets og fjorårets unger. Dermed blir en stor del registrerte binner med
 unger ikke dokumentert som ynglinger.

• Det må settes bestandsmål på basis av antall individer. 
• Skadebasert forvaltning – samme lave terskel for felling uavhengig av områder.
• Uttak av hannbjørn på vårsnø.

Ulv:
• Grenseflokkene må inngå i bestandsgrunnlaget for bestandsmål.
• Ulv skal tas ut når det oppstår skade, og det legges til grunn at ulv ikke skal

 forekomme i beiteområdene.



Gaupe:
Økt uttak av gaupe har ikke ført til den forventede nedgangen i bestanden. At gaupe
 dreper et utrolig stort antall beitedyr er dokumentert blant annet gjennom Scandlynx
prosjektet.

• Gaupebestanden må reduseres ned til vedtatt bestandsmål.
Jerv:
Økningen i jervebestanden er basert på tilgangen på beitedyr. Dette er godt dokumentert
gjennom forskning.

• Mål om antall individer må settes i forhold til næringsgrunnlag uten beitedyr som
grunnlag.

• Staten må styrke uttak av hele lisenskvoten på jerv.
• Jervebestanden må reduseres ned til vedtatte bestandsmål.

Kongeørn:
Ingen vet eksakt antallet ørn og det finnes ingen god oversikt over tapsomfang. Rov etter
ørn er svært vanskelig å dokumentere, men det er dokumentert at ørn tar voksne dyr, se
vedlagte videodokumentasjon. 

• Overvåkingsprogram
• Uttak ved skade og regulering av bestanden.»

Uttalelse 4)
«Reinbeiting på innmark i de tre nordligste fylkene
De tre siste årene har det vært et problem med økende reinbeiting på innmark i
 Finnmark. Store reinflokker beiter på eng i lang tid, og når snøen fjernes øker faren for
 isbrann. 

Avlingene reduseres og bonden får økte kostnader i tillegg til merarbeid med fornying av
enga. Reindriftsloven åpner for sanksjoner i slike saker, men denne muligheten er ikke
tatt i bruk. 

Landsmøtet i NSG krever at Områdestyrene umiddelbart iverksetter tiltak for å løse
 konflikten og hindre omfattende reinbeiting på innmark.
Begge parter vil være tjent med en løsning av denne konflikten.

I Troms og Nordland er det stort rovviltpress som er årsak til at reinen trekker inn på
 innmarka»

2. Representantskapsmøter
Det ble gjennomført to representantskapsmøter i 2011, ett i forkant av Landsmøtet i
Bergen 16. og 17. mars 2011, og ett 19. og 20. oktober 2011 på Gardermoen. 

Representantskapsmøtet 16. og 17. mars 2011
var i det store og hele viet forberedelser og saksbehandling til Landsmøtet.
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Det ble oppnevnt to redaksjonskomiteer for landsmøtets uttalelser, laget framlegg til
medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i valgkomiteen og fastsatt godt -
gjøring til styret og ordfører. 
Sven Haughom, Vest-Agder ble gjenvalgt som leder, Pål Kjorstad, Oppland, ble
 gjenvalgt som medlem og Inger Johanne Tafjord, Møre og Romsdal ble gjenvalgt som
varamedlem i kontrollutvalget.

Innkomne saker til behandling:
Medemskap i sauekontrollen
Pål Kjorstad la fram forslag fra Oppland Sau og Geit om at NSG oppfordrer alle
 medlemmer til å melde seg inn i sauekontrollen. I dag er knapt 30 % av norske saue-
besetninger (med vel 40 % av søyene på landsbasis) medlemmer, og «dette er flaue tall
for oss saueholdere», sa Kjorstad. Han argumenterte videre for gevinstene ved større
tilslutning, og nevnte i den forbindelse bl.a. dokumentasjon om drift, dyretall,
 sykdommer og rovdyrtap.
Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:
NSG vil på det sterkaste oppfordra alle sauehaldarar til å melda seg inn i saue -
kontrollen. I samband med denne kampanjen pliktar NSG seg å vedta ein eigen
 strategiplan på korleis dette skal lykkast i praksis. Planen må innehalda konkrete mål
om ønska andelsprosent innan ei viss tid og ulike tiltak som må til for at måla skal
 realiserast.

Statutter for NSGs sikringsfond
Lars Erik Wallin redegjorde for historien bak sikringsfondet og behovet for egne
 statutter når fondet nå har vokst til mer enn 10 millioner kroner. Han presenterte
 deretter styrets forslag til statutter, som etterpå ble enstemmig vedtatt av Represen-
tantskapet.

Åpent fagmøte 
Tirsdag 15. mars kl. 20.00 var det åpent fagmøte om Smittevern i saueholdet og
 Helseplan geit. Veterinær Lisbeth Hektoen fra Animalia innledet rundt arbeidet med
smittevernplanen i saueholdet, mens avlssjef Thor Blickfeldt redegjorde for tanken
bak Helseplan geit. Det var stort frammøte fra både ansatte og tillitsvalgte i NSG
under foredragene.

Representantskapsmøtet 19. og 20. oktober 2011
Høstens representantskapsmøte var lagt til Quality Airport Hotell Gardermoen.
Til dette Representantskapsmøtet var også fylkessekretærene invitert. Hovedsaken på
møtet var Fagprogram saueavl, NSGs strategier, Fagprogram rovvilt, og e-post -
adresser for fylkes- og lokallagene under @sauoggeit.no. 
Avslutningsvis var det satt av tid til innføring/ oppdatering/ trening i bruk av
 organisasjonens nettsider.
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Fagprogram Saueavl
Spørsmålet er om tiden er inne for å legge om organiseringen av avlsarbeide på sau.
Kan vi få til den samme avlsframgangen som vi har i dag, uten værringene, eller med
færre ringbesetninger? Trenger vi regionkonsulenter og regionutvalg? Er dagens avls-
opplegg et system som styres av ringene, og hvordan skal vi i så fall sikre at avls -
arbeidet i NSG blir medlemsstyrt?
I dag gis granskingstilskudd til rasene NKS, kvit spæl og Sjeviot. Samtidig står flere
saueraser på vent med håp om å få støtte til avkomsgransking. Hvem skal prioriteres?

Leder i Luster Værring, Tom Idar Kvam innledet rundt ringarbeidet lokalt og behovet
for en omlegging/forenkling av arbeidet for å få folk til å fortsette i værringene. 
Leder i Avlsrådet, Bjørn Høyland gikk gjennom historien i norsk saueavl og så på
 utviklingen fra tidlig på 2000-tallet og fram til i dag. 
Avls- og seminsjef Thor Blickfeldt så på økonomien i framtidig sauehold. 
Rogaland Sau og Geits leder Ole Jonny Espevold var ikke til stede på møtet, men i et
brev til Representantskapsmøtet tok fylkeslaget til orde for en forenkling av værring -
systemet, slik at ikke unge/nye saueholdere faller fra på grunn av arbeidsmengden og
for strenge krav til gjennomføring av avlsarbeidet. 
Innlederne svarte på spørsmål fra salen, før Thor Blickfeldt oppsummerte.

Representantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:
«Spørsmålene diskuteres videre i avlsrådet i tiden framover og rådet utarbeider et
 forslag til nytt avlssystem. Dette sendes ut på høring i organisasjonen og legges fram
for Representantskapet i mars 2012».

Styreleder Ove Ommundsen ba i ettertid om forståelse for at høringsfristen kunne bli
for kort for en grundig behandling i organisasjonen, og at saken da måtte behandles
senere, eventuelt av Landsmøtet 2013. 

NSGs strategier
Nestleder Magnhild Nymo presenterte den nye strategiplanen, samt arbeidsgruppens
prosess. Strategiplanen har vært ute på høring i hele organisasjonen, og fylkeslagene
hadde frist for å avgi uttalelse innen 1. oktober. Det kom høringsuttalelser fra
 Hedmark SG, Sør-Trøndelag SG og Hordaland SG, som i sin helhet fulgte saks -
papirene.

Under den påfølgende ordvekslingen kom det en rekke innspill og kommentarer både
til strategidokumentet og de vedlagte høringsuttalelsene. 
Blant innspillene/kommentarene kan nevnes:
7 hovedmål og ingen delmål blir feil. 7 hovedmål er i overkant. Diskusjon rundt
 Hedmarks innspill om uttak av bjørn ved jakt på sporsnø. Hedmark opprettholder
innspillet om bjørnejakt på vårsnø. Spørsmål om hvorvidt ordlyden i den nye
 visjonen er til å forstå. Litt «løen» visjon. Sammenblanding av mål og virkemidler.
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Lønnsomhetskravet bør endres fra «minst på linje med gjennomsnittet i landbruket»
til «minst på linje med gjennomsnittet for en industriarbeider». Lønnsomhetskravet
bør endres til «minst på linje med gjennomsnittet i samfunnet». Det mangler en mål-
setting om  rekruttering til næringa. Hva ligger det i «å trygge beiteretten»? Beiteretten
spesifiseres mht. hyttebygging og rovvilt. Dokumentet bør organiseres med strategier
knyttet opp mot hvert enkelt hovedmål. 

Etter forslag fra Jon Sand, Buskerud gjorde Representantskapet følgende
 enstemmige vedtak: «Representantskapsmøtet gir Styret fullmakt til, ut fra debatten, 
å forme strategiplanen».

Ny prosjektleder
Ordfører Aslak Snarteland presenterte nyankomne Øivind Løken, som er ansatt som
prosjektleder for det 3-årige fellesprosjektet (samarbeid mellom NSG, NB og NBS)
med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder.

Fagprogram Rovvilt
Leder av rovviltnemnda i region 8, Willy Ørnebakk, innledet rundt Rovviltnemndas
oppfatning av rovviltforliket, spesielt sett fra situasjonen i region 8. Han mente at om
man går grundig gjennom dokumentene og Miljøverndepartementets tolkning av
hvordan forliket skal følges opp, er forliket
egentlig ikke så positivt som man opprinne-
lig trodde, sett fra småfenæringas side.
 Forliket av 2011 inneholder riktignok noen
spesifiseringer i forhold til vedtaket av 2004,
men i det store og hele har man i år 
vedtatt at forvaltningen skal gjøre det som
ble vedtatt for sju år siden.
Beite- og utmarksrådgiver Kari Anne Kaxrud
Wilberg innledet deretter til diskusjon rundt
forliket og oppfølgingen av det. Fire
 representanter hadde ordet.

Ove Ommundsen opplyste om at NSG skal
sende brev til Miljøverndepartementet om
uoverenstemmelsen mellom selve rovvilt-
forliket og departementets kommentarer
rundt  oppfølgingen. Han mente også at vi
er for sløve til å melde inn observasjoner
rundt rovvilt, - bruk Rovdata aktivt!

Utmarksrådets leder Tone Våg presenterte et
utkast til uttalelse fra NSGs representant-

Leder av rovviltnemnda i region 8, Willy

 Ørnebakk, holdt et interessant innlegg 

om rovviltforliket, sett fra situasjonen i  

region 8. Foto: Arne Flatebø
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skap om uttak av lisenskvote på bjørn og jerv, som senere ble vedtatt sendt som
 uttalelse. 
Uttalelsen sendes Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Rovvilt-
nemndene,, Energi- og miljøkomiteen, Fylkesmannen, Norges Bondelag, Norsk
 Bonde- og Småbrukarlag, samt til relevante kontakter i pressen. 

E-postadresser for fylkes- og lokallagene under @sauoggeit.no
Alle fylkesledere og fylkessekretærer fikk utdelt mailadresser og veiledning for bruk av
denne. Mailadressen følger vervet og skal aktivt brukes fra 1. november 2011.
Ledere/sekretærer som ikke var til stede vil få ettersendt informasjon om de nye
 mailadressene. 

Orienterings-og drøftingssaker
Orientering fra Gjeterhundrådet, Ull og klipperådet, Jordbruksforhandlingene 2012,
Beitekonferansen i Oppdal 2012, Orientering landsmøteuttalelse - Reinbeiting på
 innmark.     

Åpen post
Valgnemndas leder May B. Støbet var klar for å begynne arbeidet fram mot valgene
under Landsmøtet i 2013, og ønsket innspill på gode kandidater i løpet av det
 kommende året.

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2011 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga; i noen
 fylker er det litt nedgang fra 2010. 
I 2011 hadde NSG 11.243 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 379  lokallag. 
I tillegg kommer 335 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11.578
 medlemmer/ abonnenter. Tilsvarende tall for 2010 var 11.901, slik at nedgangen har
vært på 2,7% (Talla for 2008, 2009 og 2010 var -2,1, -0,8 og -1,6%).

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2011 var slik:

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

- lokallag kr 145 kr 145 kr 125 kr 125
- fylkeslag  ” 225 ” 225 ” 80 ” 80
- landslag ” 830 ” 430 ” 95 kr 95 kr 300

Sum kr 1200 kr 800 kr 300 kr 300 kr 300

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 10 møter i 2011. Fire av disse var telefonmøter og to møter ble
 avholdt i forbindelse med henholdsvis representantskaps – og landsmøtet i mars
(Thon Hotel Bergen Airport, Flesland) og representantskapsmøte i oktober (Quality
Airport Hotel, Gardermoen)
I 2011 ble det til sammen behandlet 115 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2011
Det ble også i 2011 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 inn-
spill til årets jordbruksforhandlinger. (Se egen faksimile)
Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og matdepartementet senere på
våren.
I krava ble det fokusert på økte beitetilskott, spesielt på utmarksbeite, styrking av
 tilskudd for avløsning til ferie og fritid, og tilskudd til bruk som har hatt unormalt
høye påsett på grunn av rovdyrtap eller sanering etter sykdom.

Konklusjonen etter jordbruksoppgjøret i 2011 er at vi er middels fornøyd med
 oppgjøret totalt sett. Den største skuffelsen var utmarksbeitetilskottet, der uttellingen
synes alt for liten. Finansieringen av Friskere geiter ble heldigvis videreført, det samme
gjelder fotråteprosjektet Friske Føtter.

Planverktøy – NSGs strategier
NSGs ulike planverktøy har vært gjenstand for styrebehandling ved en rekke
 anledninger opp gjennom årene. Samtidig har NSG de siste årene vedtatt en rekke
fagspesifikke strategi- og handlingsplaner (Strategiplan geit 2009-2011,
 Kommunikasjonsplan 2010-2014, Handlingsplan rovvilt, Handlingsplan tap på beite,
Plan  dyrevelferd sau, Plan dyrevelferd geit).
Under representantskapsmøtet våren 2010 ble det vedtatt å sette i gang et strategi-
planarbeid der målet er å samordne/implementere tidligere vedtatte strategi- og
handlingsplaner. 
Det er opprettet egen strategiplangruppe bestående av fem personer fra
 administrasjonen og to fra styret. Gruppa hadde to møter i 2010. Ferdig  strategi -
planutkast skulle ut på høring i organisasjonen før sommeren 2011. 

Det nye strategiplanutkastet (se faksimile) ble behandlet av styret i møte 31. juni 2011
og vedtatt sendt ut på organisasjonsmessig høring i lokal- og fylkeslagene. Fylkes -
lagene fikk et høringsutkast oversendt i slutten av juli, med frist for å avgi hørings -
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GRUPPEARBEID: En egen strategiplangruppe bestående av fem personer fra administrasjonen 

og to fra styret utarbeidet høringsutkastet til ny strategiplan for NSG. Fra venstre Arne Flatebø, 

Siv Bøifot, Lars Erik Wallin, Thor Blichfeldt, Olav Edvin Heggvold (styret), Kari Anne Wilberg og

Magnhild Nymo (styret). Gruppemedlem Anne-Cath. Grimstad stod bak kameraet.

uttalelse innen 1. oktober. Lokallagene hadde frist til 15. september for å avgi hørings-
uttalelse til fylkeslagene. 

Strategiplanutkastet ble lagt fram for Representantskapet i oktober 2011 sammen med
høringsuttalelser fra Hedmark SG, Sør-Trøndelag SG og Hordaland SG, som i sin
 helhet fulgte sakspapirene.
Under den påfølgende ordvekslingen kom det en rekke innspill og kommentarer både
til strategidokumentet og de vedlagte høringsuttalelsene. 

Etter forslag fra Jon Sand fra Buskerud gjorde Representantskapet følgende vedtak:
«Representantskapsmøtet gir Styret fullmakt til, ut fra debatten, å forme strategi -
planen.»

Arbeidet med den endelige strategiplanen er i skrivende stund ikke avsluttet.

Friskere geiter
Se under kapittel 9. Dyrevelferd

Rettsak vedrørende avkorting i erstatning etter rovvilttap
Se under kapittel 6 Utmark/beitebruk. 
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Mattilsynets varsel om beitenekt 
Se under kapittel 6 Utmark/beitebruk. 

Fotråte/prosjekt Friske Føtter
Se under kapittel 9. Dyrevelferd.
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Ny stortingsmelding om landbruk og matpolitikk
I begynnelsen av desember 2011 la landbruks- og matminister Lars Peder Brekk fram
den nye Stortingsmeldinga om landbruks- og matpolitikk, «Velkommen til bords».

- Den omfangsrike meldinga inneheld mange, gode og utfordrande målsettingar. Det
skal bli spennande sjå kva som ligg i styrking av distriktsprofilen, fjell og arktisk
 landbruk, sa styreleiar Ove Ommundsen, da meldingen ble lagt fram. 

Norsk Sau og Geit hadde under veis i prosessen bidratt med innspill fra småfe -
næringa, og så fram til en melding som evner å utvikle landbruket, og der mat -
produksjonen baseres på lokale ressurser. I høringsuttalelsen forutsatte NSG at
 meldingen måtte legge til grunn økt selvforsyning, matvaretrygghet og en rettferdig
fordeling. NSGs nestleder Magnhild Nymo utarbeidet et eget vedlegg til uttalelsen
vedrørende utdanning, som det i stor grad ble tatt hensyn til i den endelige
 meldingen.

- Produksjonsauken på 20%, som meldinga legg opp til fram mot 2030, må baserast
på norske resursar. Det vil vera uetisk å importera produksjonsauken, mente
 Ommundsen. Han etterlyser et klarere inntektsmål for næringsutøverne som skal
 jobbe for å nå denne målsettinga. – Verkemiddela som næringa årleg forhandlar fram
i samband med jordbrukstingingane bør så i neste omgang gjere det mogleg å nå
 inntektsmålet, sa han.

Ommundsen merket seg imidlertid et punkt i meldingen som peker seg ut i negativ
retning for småfenæringa. Det går på at det må bli mer bjørn i yngleområdene og at
meldingen legger opp til omstilling bort fra utmarksnæring.
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Telefonstyremøte 24.01.11
01/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/11 Godkjenning av protokoller fra 

møte 19. og 20. oktober 2010
03/11 Jordbruksforhandlingene 2011
04/11 Avlsstatuetter på sau 2010
05/11 Samarbeid med faglagene om prosjektstilling på 

rovvilt
06/11 Nasjonale priser 2011
07/11 Overtakelse av virksomheten i NSG Semin AS
08/11 Dekning av underskudd i «Kunnskapsløft for 

småfenæringa»
09/11 Regnskapstall for 2010 – foreløpig orientering
10/11 Budsjett 2011 – foreløpig framlegg av grunnlagstall
11/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. 

desember 2010
12/11 Bjelleslips – kodemerking for lammetall på beite

Styremøte 11.02.2011
13/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
14/11 Godkjenning av protokoll fra møte 9. og 10. 

desember 2010 og telefonstyremøte 24. januar 
2011

15/11 Terminliste/arbeidsplan 2011
16/11 Representantskaps- og landsmøtet 15. – 17. mars 

2011
17/11 Årsmelding/Styrets beretning for 2010
18/11 Regnskap pr. 31.desember 2010
19/11 Budsjett 2011
20/11 Kontingent 2012
21/11 Jordbruksforhandlingene 2011
22/11 Nasjonale priser 2011
23/11 NSGs strategier – Handlingsplan for dyrevelferd i 

saueholdet
24/11 Medlemsfordeler – nye avtaler
25/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Medlemsstatus/kontingentinngang/verving
v/Lars Erik Wallin

2. Erstatningsordning for husdyr – orientering fra
ekspertutvalget v/Ove Ommundsen

3. Samarbeid med faglagene om prosjektstilling 
på rovvilt v/Lars Erik Wallin

4. Gjeterhundarbeidet i NSG v/Lars Erik Wallin
5. Sluttrapport for prosjekt ØkoSau v/Lars Erik 

Wallin
26/11 Referatsaker
27/11 Høring om sammenslutning mellom 

studieforbund
28/11 Forespørsel om studietur til New Zealand i 2012

Telefonstyremøte 10.03.11
29/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
30/11 Representantskaps- og landsmøtet 15. – 17. mars 

2011
31/11 Budsjett for 2011
32/11 Jordbruksforhandlingene 2011

Styremøte 14.03.11 
33/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
34/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. og 

10. desember 2010, styremøte 11. februar 2011 og 
telefonstyremøte 10. mars 2011

35/11 Terminliste/arbeidsplan 2011
36/11 Representantskaps- og landsmøtet 15. – 17. mars 

2011
37/11 Kontingent 2012
38/11 Budsjett for 2011
39/11 Jordbruksforhandlingene 2011
40/11 Revisjon av regelverk i geitavlen
41/11 Mulig medlemsrabattordning for medikamenter
42/11 Revisjon for NSG
23/11 Nyoppnenving RNU
44/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Medlemsstatus/kontingentinngang
v/Lars Erik Wallin

2. Erstatningsordning for husdyr – orientering fra
ekspertutvalget v/Ove Ommundsen

3. Søknad om finansiering av prosjektstilling på 
rovvilt v/Lars Erik Wallin

45/11 Referatsaker

Telefonstyremøte 11.05.2011
46/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
47/11 Endringer i erstatningsordningen for rovviltskade 

på husdyr
48/11 Søknad om tilskudd til gjennomføring av 

Geitedagene 2011
49/11 Høring: Endring i reglene om merking og  

registrering av småfe
50/11 HD-status på gjeterhund – forslag om å oppheve 

restriksjonene på avl og registrering
51/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Medlemsstatus/kontingentinngang
v/Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin

2. Nyoppnevning av RNU fra 01.07.2011
v/Lars Erik Wallin

Styremøte 31.05.2011
52/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
53/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mars 

2011 og telefonstyremøte 11. mai 2011
54/11 Konstituering av styret – arbeidsmetoder og 

arbeidsfordeling.
Signering av registreringspapirer

55/11 Terminliste/arbeidsplan 2011og terminliste 2012
56/11 Representantskapsmøte 19. – 20. oktober 2011 og 

representantskapsmøte 14. - 15. mars 2012
57/11 Nyoppnevning av RNU(rådgivende organ) i NSG 
58/11 NSGs strategier
59/11 Prosjekt fôring av søye
60/11 NSGs medlemssystem
61/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Medlemsstatus/kontingentinngang så langt i 
2011 v/Lars Erik Wallin

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2011:
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2. Regnskapsrapport v/Lars Erik Wallin og 
Siv Bøifot

3. Jordbruksavtalen 2011 v/Ove Ommundsen
4. Erstatningsordning for husdyr – orientering fra

ekspertutvalget v/Ove Ommundsen
5. Prosjektstilling på rovvilt 

v/Kari Anne Wilberg og Lars Erik Wallin
6. Beitekonferanse i Oppdal 2012 

v/Lars Erik Wallin
7. GEITHØGSKOLEN v/Magnhild Nymo og 

Lars Erik Wallin
8. Rettssaken mot staten v/Ove Ommundsen og 

Kari Anne Wilberg 
9. Sankelag/beitelag – omregistrering til SA

v/Kari Anne Wilberg og Lars Erik Wallin
10. Beitenektsaken v/Ove Ommundsen og 

Kari Anne Wilberg 
11. Geitmelkkvoter v/Magnhild Nymo

62/11 Referatsaker
63/11 Kåringssjå i Rogaland 2011
64/11 Fotråte – sanering av besetninger ved utslakting
65/11 Ulv på Hedmarken – felling
66/11 Lammekampen

Telefonstyremøte 29.06.2011
67/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
68/11 Nyoppnevning av RNU(rådgivende organ) i NSG 
69/11 NSGs strategier
70/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Fotråte – finansiering av utslakting
v/Ove Ommundsen

2. Erstatningsordning for husdyr – orientering fra
ekspertutvalget v/Ove Ommundsen

3. Prosjektstilling på rovvilt v/Lars Erik Wallin
4. Beitekonferansen i Oppdal i februar 2012

v/Lars Erik Wallin
5. Rovviltsituasjonen

v/Ove Ommundsen 
6. Representantskapsmøtene i oktober 2011 og 

mars 2012 v/Lars Erik Wallin
7. Avlsarbeidet på sau framover 

v/Ove Ommundsen 
8. Gjeterhund v/Lars Erik Wallin

Styremøte 23.08.2011
71/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
72/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 

2011 og telefonstyremøte 29. juni 2011
73/11 Terminliste/arbeidsplan 2011og terminliste 2012
74/11 Representantskapsmøte 19. – 20. oktober 2011 
75/11 Revisjon av instruks for RNU(rådgivende organ) i 

NSG 
76/11 Regnskapsrapport og medlemsoversikt
77/11 Dyrehold med villsau
78/11 Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, 

fellig og fangst
79/11 TSH-HØRING 1-2011: Forslag til endrede regler 

om Overførbare Spongiforme Encefalopatier 
(TSE)

80/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Prosjekt FKT – prosjektstilling på rovvilt
v/Lars Erik Wallin

2. Beitekonferanse i Oppdal i februar 2012
v/Lars Erik Wallin

3. Rovviltsituasjonen
v/Ove Ommundsen og Kari Anne Wilberg

4. Representantskapsmøtet i mars 2012
v/Lars Erik Wallin og Siv Bøifot 

5. Avlsarbeidet på sau framover
v/Ove Ommundsen og AU

6. Gjeterhund v/Lars Erik Wallin 
7. Samarbeidsavtale med nytt advokatfirma

v/Lars Erik Wallin
8. Nødvergeretten v/Tone Våg 
9. Tilskudd til tidlig nedsanking v/Tone Våg 
10. Skadefellingskvoter/lisenskvoter v/Tone Våg 
11. Opptrening av hunder for jakt på rovvilt

v/Steinar Bergerud
81/11 Referatsaker

a) PRESSEMELDING FRA NSG – Rovdyrkrasj på
Stortinget, datert 09.06.2011

b) Høring – Forskrifter om transport av dyr.
Høringssvar fra NSG datert 14.06.2011.

c) Høring – Forskrift om endring i forskrift om 
merking, registrering og rapportering av småfe.
Høringssvar fra KOORIMP (bl.a. på vegne av 
NSG) datert 04.08.2011.

d) Økonomisk stønad til rettssak. Skriv fra Norges 
Bondelag datert 03.08.2011.

82/11 Oppnevning av varamedlem til styret i Norsk 
Landbrukssamvirke

83/11 Adminstrativ arbeidsplan for NSG sentralt

Styremøte 18.10.2011
84/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
85/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august 

2011
86/11 Terminliste/arbeidsplan 2011og terminliste 2012
87/11 Representantskapsmøte 19. – 20. oktober 2011 
88/11 Representantskapsmøte mars 2012 
89/11 Regnskapsrapport og medlemsoversikt
90/11 Arbeidet med budsjett 2012
91/11 Jordbruksforhandlingene 2012
92/11 Tilgang på klippere framover – bekymring hos 

Klippeforeningen
93/11 Høring – Jernbaneverkets handlingsplan mot 

dyrepåkjørsler
94/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Prosjekt FKT – prosjektstilling på rovvilt
v/Lars Erik Wallin

2. Beitekonferanse i Oppdal i februar 2012
v/Lars Erik Wallin

3. Rovviltsituasjonen v/Ove Ommundsen og 
Kari Anne Wilberg

4. Gjeterhund v/Lars Erik Wallin 
5. Markedssituasjonen/slaktesesongen 2011

v/Lars Erik Wallin
6. Arbeidet med nytt medlemssystem v/Siv Bøifot
7. Husdyr på veg og kommunal politivedtekt

v/Magnhild Nymo 
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8. Toksoplasmavaksine i regi av NSG?
v/Lars Erik Wallin

9. Orientering fra møte i Rådgivende gruppe geit 
14. okt 2011 v/Magnhild Nymo

95/11 Referatsaker
a) Beiteprosjektet 2012. Brev fra LMD datert 

15.09. 
b) Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av 

jakt og fangst. Høringssvar fra NSG datert 
3.09.2011

96/11   Oppnevning av vararepresentant til styringsgruppa
for Kompetansesenter geit

97/11 RNU – oppnevning av ny representant til Fagrådet 
for geit

98/11 Anmodning om å støtte TV-aksjonen 2011
99/11 Svartfjessau som uteganger

Styremøte 09.12.2011
100/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
101/11 Godkjenning av protokoll fra styremøte 

18. oktober 2011
102/11 Terminliste/arbeidsplan 2012
103/11 Representantskapsmøte på Kielferga 12. – 14. mars 

2012 
104/11 Regnskapsrapport og medlemsoversikt 2011
105/11 Arbeidet med budsjett 2012
106/11 Jordbruksforhandlingene 2012
107/11 Ny samvirkelov – behov for å endre selskapsform
108/11 Høring – Endring i forskrift om erstatning etter 

offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og 
husdyrproduksjon

109/11 NSGs strategier
110/11 Ny Stortingsmelding om landbruks- og 

matpolitikk 2. desember 2011
111/11 Friskere geiter
112/11 Eli Dørum/Kåre Kleiva tapte i Lagmannsretten –

Ber om støtte i ankesak til Høyesterett
113/11 Orienterings-/drøftingssaker

1. Prosjekt FKT – vedr. prosjektstillingen på 
rovvilt v/Lars Erik Wallin

2. Beitekonferanse i Oppdal i februar 2012
v/Lars Erik Wallin

3. Rovviltarbeidet v/Ove Ommundsen
4. Rettssaken mot Staten v/Ove Ommundsen
5. Oppfølging av Stortingets rovviltforlik

v/Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin
6. Beitenektsaken v/ Ove Ommundsen og 

Lars Erik Wallin
7. Markedssituasjonen/slaktesesongen 2011

v/ Ove Ommundsen og Lars Erik Wallin
8. Arbeidet med nytt medlemssystem v/Siv Bøifot 
9. Arbeidsgiverforeningstilslutning

v/Lars Erik Wallin
10. Studieforbundet Næring og samfunn

v/Lars Erik Wallin og Siv Bøifot
11. Personalsaker v/Lars Erik Wallin
12. Ull og skinn v/Lars Erik Wallin
13. Brevutkast «Tilskudd til tidligsanking/

seint slipp» v/Tone Våg
14. InterNorden på Færøyene 2012 

v/Lars Erik Wallin
114/11 Referatsaker

a) Høring av Jernbaneverkets handlingsplan mot 
dyrepåkjørsler med tog. Høringssvar frå NSG 
datert 19.10.2011

b) Uttalelse fra Representantskapet i Norsk Sau og 
Geit 20. okt. 2011.

c) Vedr. uttalelse fra Norsk Sau og Geit. Svar fra 
LMD datert 13.11.2011.

d) «HØYRING – FORSLAG OM Å GJERE CAE 
OM TIL B-SJUKDOM». Høringssvar fra NSG 
datert 29.11.2011.

e) E-post: Svar på søknad om sponsormidler til 
veterinærstudentkongress 2012, datert 
28.11.2011.

115/11 Henvendelse fra Norges Bondelag som ønsker 
hjelp til/samarbeid om Medlemsverving.

5.  Kommunikasjon

Sau og Geit
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er videreført også i 2011. Målet vårt er å
 produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi har lykkes med det er det bare leserne
som kan gi svar på. Vi har heller ikke i år sett oss råd til å gjennomføre en leserunder-
søkelse for å få et svar på om vi prioritere stoffet i bladet riktig. Slike undersøkelser er
både tidkrevende og relativt kostbare å gjennomføre.

Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i de enkelte
nummer i 2011 har i tur og orden vært 68, 76, 68, 68, 68 og 76. 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 ullhånd -
tering. Videre har vi hatt fagartikler om økologisk produksjon, dyrehelse og
 dyrevelferd, gjeterhundstoff osv. 

Også i 2011 har vi fulgt opp med styrets hjørne, i de fleste utgivelsene, og organisa-
sjonsnytt med oppsummeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår.
De siste åra har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markeds-
plassen. Dette var ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser som
hadde relasjon til saue- eller geiteholdet. Siste åra har det vært få annonser som vi har
kunnet plassere under denne spalten, men tilbudet står fortsatt ved lag!

Også i 2011 har vi greid oss med relativt lite innkjøpte artikler. Dette har sammen-
heng med at lagets kommunikasjonsrådgiver også i 2011 har bidratt med mye stoff til
bladet.

Nytt i 2011 er at alle bladene er lagt ut på lagets nettsider før det går i trykken. Dvs. at
alle som får bladet tilsendt i posten kan logge seg på med sitt medlemsnummer og
lese bladet en god uke før det dukker opp i postkassa. 

Annonsørene våre har som vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. Også 2011 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.
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6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer også i 2011. 



41

Web
De nye nettsidene har nå vært i drift i litt over ett år. Nå kan også alle fylkes- og lokal-
lag ha egne Internettsider under NSG-domenet. Fortsatt er det noen fylkeslag som
ikke har benyttet seg av denne muligheten. Flere og flere lokallag ser også nytten av å
ha egne nettsider og ved utgangen av året hadde 52 lokallag fått opprettet egne  sider.
Vi har også fått noen raselag, gjeterhundlag og beitelag som har fått sider under NSG-
domenet.

Vi håper at flere lokallag etter hvert vil benytte seg av dette tilbudet. Mange av våre
medlemmer benytter i dag Internett når de er på søk etter informasjon. 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 Inter-
nett like aktivt.

Webadressa vår er som før: www.nsg.no. Adresser til fylkeslaga er: www.nsg.no/
[fylkesnavn] og lokallaga: www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn] 

Egen kunnskapsdatabase
Rett før jul fikk nettsidene våre også en egen kunnskapsdatabase. 
Databasen inneholder 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 fagartikler. Databasen er tilgjengelig
for alle, ikke bare medlemmer, på NSG sine nettsider og baseres på søkefunksjon på
fagområde, tema, forfatter og/eller andre relevante søkeord.
Så langt er det lagt inn noe over 100 artikler i basen, og tilsiget av nye vil gå jevnt og
trutt. Målet vårt er at dette skal være en arena der de fleste fagspørsmål med
 tilknytning til sau- og geitehold er belyst.
Kunnskapsdatabasen er blitt realisert gjennom et prosjektsamarbeid med «Småfe -
programmet for fjellregionen» som går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. 
Framtidig fornying, vedlikehold og drift av databasen er 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 fylkeslagene og lokallagene. 
Til fylkeslagene går nå mesteparten av informasjonsflyten via e-post, og leder og 
s ekretær i fylkeslagene 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. 

Etter oppfordring fra representantskapet i mars 2010 ble det opprettet et eget domene
(sauoggeit.no) med tanke på faste e-postadresser til fylkes- og lokallagene. Det er her
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meningen at hvert lag skal ha faste e-postadresser som skal følge laget, uavhengig av
skifte i tillitsvalgte. Disse e-postadressene er tilgjengelig med webpålogging, slik at en
kan logge seg på uavhengig av fast datamaskin. 
Høsten 2011 fikk leder og sekretær i fylkeslagene tildelt slike e-postadresser. Lokal -
lagene vil få en adresse hver, og jobben med å tildele e-postadresser til disse fortsetter
vinteren 2012.

Lokallagene har fått to årlige rundskriv i 2011, et i februar og et i august.
Noen få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag til NSG sentralt.

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. 

Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisasjonen og det er et
 forholdsvis stort potensial for nye medlemmer hvis det gjøres en innsats på dette
 området. Spesielt i Rogaland er det hvert år stort fokus på medlemsverving. Generelt
for organisasjonen hadde det nok vært ønskelig at det ble gjort en innsats i alle fylker
på dette området. 
Den løpende vervekampanje, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2011 ble
 vervet 169 nye medlemmer av 80 ulike ververe. I tillegg til en liten vervepremie pr nye
medlem, premieres de beste med flotte premier. Det ble i 2011 delt 1. plass som «Årets
superverver», da både Øystein Bjelland fra Hjelmeland og Knut R. Thunheim fra Moi
begge hadde vervet 12 nye medlemmer. Igjen var det altså Rogaland som stakk av med
seieren, og nå dobbelt opp!

6. 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 bygdenorge er man helt avhengig av denne fornybare ressursen i utmarka for
å kunne drive små bruk med lite dyrka mark. Beiting på inn- og utmark danner
grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringen står for gjennom økt biologisk
mangfold, bevaring av kulturlandskap og levende bygder. Beitenæringa er også en
 betydelig ressurs for reiselivsnæringen, verdens raskests voksende næring. 

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

Det er protokollført 22 saker i Utmarksrådet i 2011, og rådet har hatt to ordinære
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 møter (23.9. og 8.12). I forbindelse med møtet 23.9 var rådet på fagtur til Meråker i
Nord-Trøndelag. Utmarksrådets leder og sekretariat har representert organisasjonen
og oppgavefeltet i ulike sammenhenger gjennom året, også gjennom fast representa-
sjon i styret. 

Viktige oppgaver for utmarksrådet er knyttet til:
• Arealbruk i beiteområdene

-  Mattilsynets varsel om beitenekt
• Oppfølging av politiske signaler og prosesser.

-  Stor vekt på oppfølging av rovviltforliket 
• Høringer

-  Revisjon av forskrift om jakt, felling og fangst
-  Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog

• Statusrapport om rovviltarbeidet i NSG
• Manglende rovviltskadeerstatning 
• FKT-prosjektet (forebyggende og konfliktdempende tiltak)
• Omorganisering av beitelag fra BA til SA
• Oppfølging av enkeltsaker vedr. beitebruk og beiterett
• Organisasjonsarbeid

Utmarksrådets emneområde er omfattende. Arbeidsoppgavene innen utmark- og
 beitebruk har vært mange også i år, med spørsmål av stor betydning for fremtidig
småfeholdet og beitebruk i utmark. Beiteretten til 208 beitebrukere ble sterkt truet i
slutten av mars, da Mattilsynet sendte ut et brev med varsel om mulig beitenekt i
 beitesesongen 2012, dersom tap av dyr i besetningen ikke ble redusert. Rovvilt har
selvsagt også fått mye oppmerksomhet i løpet av 2011, både i forhold til tap i løpet av
beitesesongen, samt stort fokus på oppfølgingen av rovviltforliket det ble enighet om i
Stortinget i juni. Utmarksrådet har lagt ned mye arbeid i forhold til den forestående
omorganiseringen av beitelag fra organisasjonsformen BA (begrenset ansvar) til SA
(samvirkeforetak). Det har også blitt behandlet mange enkeltsaker i forhold til gjerde-
problematikk og generell beitebruk. I samarbeid med sekretariatet har utmarksrådet
forberedt saker og kommet med innspill til organisasjonsapparatet. På representant-
skapsmøtet i oktober var utmarksrådet ansvarlig for fagprogram rovvilt. Rovvilt -
forliket og skrivet om oppfølging av rovviltforliket ble grundig gjennomgått av leder
av Rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark), Willy Ørnebakk. 

Arbeidsoppgavene har også vært knyttet til gjerdeproblematikk og generell beitebruk.
Utmarksrådet i samarbeid med sekretariatet, har bidratt til eller lagt opp den faglige
argumentasjonen på saker og håndtert/bearbeidet innspill i organisasjonsapparatet.
Rådet har  hatt bra med aktivitet i løpet av 2011, og sekretariatet har representert
 organisasjonen og fagfeltet i ulike fora. 
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Mattilsynets varsel om beitenekt 
Etter at brevet med varsel om mulig beite-
nekt for beitesesongen 2012 ble sendt ut,
inngikk Stortinget et rovviltforlik, hvor
det heter at; «rovviltforvaltningen skal
 utøves slik at det ikke er behov for beite -
restriksjoner i prioriterte  beiteområder».
Norsk Sau og Geit har  sammen med
 Norges Bondelag og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag vært i møter med Mat -
tilsynet sentralt vedrørende Mattilsynets
brev til de 208 beitebrukerne. I lang tid
trodde næringa at så mye som 400
 personer hadde mottatt brev fra Mat -
tilsynet. Organisasjonene var tidlig ute og
ba Mattilsynet om å få tilsendt en oversikt
over beitebrukere som  hadde mottatt
 brevet, fordelt på kommuner og tapsårsak.
Først i september fikk vi tilsendt denne
oversikten. I begynnelsen av desember
fikk beite næringa en tidlig julegave av
Mattilsynet, da de i en pressemelding
meldte at; «Mat tilsynet ønsker å vurdere  effekten av rovviltforliket før det fattes vedtak
om beite restriksjoner». 

Oppfølging av rovviltforliket
17. juni 2011 ble Stortingets rovviltforlik lagt frem – Representantforslag 163 S (2010-
2011). Miljøverndepartementet sendte den 25. august 2011 ut et skriv om den videre
oppfølgingen av rovviltforliket til Rovviltnemndene, Direktoratet for naturforvaltning
og Fylkesmennene. Dokumentet fra Miljøverndepartementet inneholdt enkelte for-
muleringer om rovviltforvaltningen som beitenæringa ikke var enig i ut ifra Storting-
ets rovviltforlik. Norsk Sau og Geit var sammen med Norges Bondelag og Norsk
 Bonde- og Småbrukarlag i et møte med storfraksjonen i Stortingets Energi- og miljø -
komiteen 25. november. Organisasjonene la frem og presenterte sitt notat om
 avvikene mellom rovviltforliket og Miljøverndepartementets skriv om oppfølging av
rovviltforliket. NSG og utmarksrådet vil følge nøye med på hvordan rovviltforliket
praktiseres av ulike forvaltningsinnstanser. 

Høringer
I 2011 har NSG gitt uttalelse på to sentrale høringer som kan knyttes til utmark og
 beitebruk. Høring om revisjon av forskrift om jakt felling og fangst, sendt på høring av
Direktoratet for naturforvaltning. Det har også blitt gitt en uttalelse på høringen om
Jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler for tog. Denne ble ikke sendt ut til

Tone Våg, Nord-Trøndelag, er ny leder av 

Utmarksrådet.
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høring i alle organisasjonsleddene i NSG, da vi ved en tilfeldighet ble gjort  oppmerksom
på den tett opp mot høringsfristen. NSG sto ikke på listen over høringsinnstanser.  

Handlingsplan rovvilt
Handlingsplan rovvilt er et verktøy NSG benytter i forbindelse med sitt arbeid. Det
blir utarbeidet årlige statusrapporter som oppsummerer arbeidet som er lagt ned i
forbindelse med rovviltarbeidet. 

Manglende rovviltskadeerstatning
Styret i NSG orienterte Representantskapet i 2010 om at NSG skulle gå til sak mot
staten på grunnlag av manglende rovviltskadeerstatning. Det har blitt arbeidet iherdig
med saken også i 2011, men den har foreløpig ikke kommet opp i tingretten. NSG
 forventer at saken kommer opp i Sør-Trøndelag tingrett i løpet av 2012.

FKT-prosjektet
I løpet av våren 2011 kom NSG, NB og NBS til enighet om å søke Direktoratet for
 naturforvaltning om midler til et treårig prosjekt, en felles koordinert rovviltstilling.
Prosjektsøknaden som ble sendt DN i begynnelsen av april ble innvilget. Prosjektet
fikk navnet FKT-prosjektet (forebyggende og konfliktdempende tiltak). I oktober ble
det gjennomført intervjuer av søkere til stillingen og Øivind Løken ble ansatt som
 prosjektleder. Han tiltrådte stillingen i desember og har sin kontorplass hos NSG på Ås.
Prosjektleder vil komme med  månedlige oppdateringer fra FKT-prosjektet, som vil bli
formidlet til organisa sjonenes medlemmer via hjemmesidene til de tre organisasjonene.
De tre prosjekt eierne har store forventninger til prosjektet de tre neste årene. 

Rovvilt – Kontaktutvalget for Rovvilt
NSG har deltatt på møter i Kontaktutvalget for Rovvilt også i 2011. Dette er en arena
hvor beitebruksinteressene og jakt/friluftsinteresser møter forvaltning og verne -
interessenter til debatt og problemløsing. Hvert år legges det opp til to møter. Ett rent
møte/fagseminar blir lagt til Gardermoen og det andre blir lagt opp som møte i
 kombinasjon med ekskursjon til ett sted i landet med spesielle rovviltutfordringer og
prosjekter knyttet til rovdyr/beitedyr. I 2011 ble dette andre møtet lagt til Troms med
besøk og orientering fra blant annet beitelag i Bardu og Gratangen. Andre temaer som
sto på programmet var blant annet gjennomgang av rovviltforliket ved statssekretær
Heidi Sørensen, orientering om  rapport vedrørende endringer i erstatningsordningen
for rovviltskade på husdyr, samt orientering om prosjekt Leve i Naturen. 

Omorganisering av beitelag fra BA til SA
I 2008 trådte Samvirkeloven i kraft. I den forbindelse skal organisasjonsformen BA
(begrensa ansvar), avvikles. Lag med organisasjonsformen BA er registrert i enhets -
registeret i Brønnøysundregistrene, mens samvirkeforetak (SA) er registrert i foretaks-
registeret. Som følge av Samvirkeloven har alle foretak registrert som BA, fem år på
seg til å endre organisasjonsform til SA, det vil i praksis si innen 1.1.2013. Selve
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 omorganiseringen vil koste ca. 6000 kr og det er også nødvendig å endre vedtektene til
beitelaga. NSG utarbeidet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og
 Statens landbruksforvaltning forslag til vedtekter for beitelaga, da det kom krav om at
beitelaga måtte være registrert som BA for å kunne motta tilskudd gjennom
 Organisert beitebruk. Vi arbeider for å få til et samarbeid om utarbeidelse av nye
 vedtekter tilpasset de nye krava. Dette arbeidet vil bli videreført i 2012.

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.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med 4 firmaer. De to
 advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for
 henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agderfylkene
og Telemark som dekningsområde. Vi har også samarbeidsavtale med firmaet 
DEKAR AS, som er spesialisert på eiendomsjuridiske tjenester. Utover tjenester for
enkeltmedlemmer belyser også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger
gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig 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 2011 hatt
5 møter og et styre-/strategiseminar. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %.
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 stadig viktigere satsningsområde for Sikringsradioen framover, og
det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag omkring i landet i 2011. 

Statistikk – Organisert beitebruk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk utarbeidet av SLF. Tabellen på neste side
viser fylkes-/landsoversikt for 2011. OBB-statistikken på beitelagsnivå finner du på
http://32.247.61.17/skf/orgbrapp.htm
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7. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde ett todagersmøte i juni og ett endagsmøte i forbindelse med
representantskapsmøtet i oktober 2011. Det er protokollført 39 saker, der 4 viktige
 saker er nevnt nedenfor.

Vektlegging av egenskapene i samleindeksen
- Det ble ikke gjort noen endringer i vektleggingen av egenskapene i O-indeksen for

NKS, spæl, sjeviot og pelssau.
- Kjøttsau (Texel, Charollais og Nor-X) fikk beregnet en egen samleindeks; 

K-indeksen, der tilvekst er den dominerende egenskapen med 45 % av
 vektleggingen i avlsmålet.

Størrelsen på smittegruppa i ringsystemet
Avlsrådet har tidligere vedtatt at det skal være maksimum 2000 søyer totalt i ei smitte-
gruppe (besetninger som har felles værehold i ringsystemet).

Avlsrådet vedtok i juni 2011 at de to største ringene som ikke hadde tilpasset seg
2000-kravet måtte tilpasse seg før paringssesongen 2011 for å få fortsette. Dette ble
etterkommet høsten 2011 ved at begge ringene delte seg opp i to smittegrupper.

De 6 ringene som har mellom 2000 og 2500 søyer fikk ytterligere et år på å tilpasse seg.

Innavlsstyring
I forbindelse med inntaket av seminværer 2011 tok vi i bruk det nyutviklede data -
programmet som beregner forskjeller i «innavlsbidrag» mellom de potensielle semin-
værkandidatene. «Innavlsbidraget» ble brukt til å justere seminkandidatens O-indeks
opp eller ned, og den justerte O-indeksen ble brukt som inntakskriterium. Dette
 bidrar til at vi kan få en enda større avlsmessig framgang mens vi fortsatt har god
kontroll med innavlsoppbygging i populasjonen.

De overordnede rammer for avlsarbeidet
Avlsarbeidet på sau ble grundig drøftet i NSGs representantskapsmøte oktober 2011,
og spesielt de økonomiske rammene for avlsarbeidet. Det ble vedtatt at sentrale
 spørsmål skal sendes ut på organisasjonsmessig høring før Avlsrådet tar en beslutning.
Dette gjelder blant annet
- organisering av avlsarbeidet (avlsråd, regionutvalg osv.)
- organisering av avkomsgransking i en flokk (eierskap til værene, tilskudd til

 gransking)
- hvilke raser som skal få granskingstilskudd

Den organisasjonsmessige høringen vil bli gjennomført høsten 2012 slik at eventuelle
endringer kan gjennomføres fra høsten 2013.
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KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER

Kåring
I 2011 hadde antall kåringstyper økt fra 5 til 8. Vi fikk 4 nye; Blæset, Fuglestadbroket,
Suffolk og Gammelnorsk spæl. Nor-X-kåring ble avviklet.

Det ble i 2011 stilt 9 351 værlam til kåring, og av disse ble 80 % kåra på ordinært vis, 
5 % ble kåra på dispensasjon og 15 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2010 var 9 449 stilte;
81 % kåra ordinært, 5 % kåra på dispensasjon og 14 % vraka.

Den vanlige O-kåringa er fortsatt dominerende, og 90 % av dyra ble bedømt etter
dette regelverket.

NKS er den vanligst bedømte rasen med nesten 7 000 dyr og 15 % vraka. Spæl følger
på andreplass med vel 1 000 stilte og 22 % vraka. 

Bedømte værer ved kåring fordelt på rase
Rase Kåringstype Bedømte Kåra Disp. Vraka

Antall % % % %
NKS O-kåring 6 994 100 84 1 15
Spæl O-kåring 1 029 100 74 4 22
Farga spæl Farga spæl 300 100 84 7 8
Sjeviot O-kåring 218 100 80 7 13
Pelssau Pelssau 211 100 21 52 27
Texel Kjøttkåring 111 100 43 47 10
Gammelnorsk spæl Gmlnorsk spæl 98 100 78 14 8
Nor-X Kjøttkåring 92 100 72 8 21
Blæset Blæset 57 100 75 19 5
Suffolk Suffolk 52 100 48 38 13
Rygja O-kåring 45 100 2 93 4
Grå trønder O-kåring 33 100 0 85 15
Charollais Kjøttkåring 33 100 45 39 15
Fuglestadbroket Fuglestadbr. 24 100 67 29 4
Dala O-kåring 21 100 71 14 14
Steigar O-kåring 14 100 86 0 14
Svartfjes O-kåring 10 100 0 90 10
Dorset O-kåring 5 100 20 80 0
Gammelnorsk sau O-kåring 2 100 0 100 0
Romney O-kåring 2 100 0 100 0
Landet 9 351 100 80 5 15
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Avkomsgransking
I sesongen 2010/2011 var det 172 avlsavdelinger i drift i væreringene. Det ble høsten
2011 utregnet offisielle indekser på 2 223 prøveværer, fordelt på 1 873 NKS, 245 spæl,
56 sjeviot, 21 pelssau og 28 kjøttsau.

Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett 2010 som var tilstrekkelig høy
• ikke hadde far på negativlista over seminværer
• ikke overskred 2/3 sønner per seminfar i ringen/avdelingen

Det ble utbetalt kr 1 300,- per prøvevær som grunntilskudd og et indekstillegg på 
kr 30,- per indekspoeng over 100. Dette ga kr 2 088,- i gjennomsnittsbetaling per vær
som ble godkjent for tilskudd.

Granskingstilskudd til væreringene for NKS, spæl og sjeviot 2008-2011
Granskingstilskudd 2008 2009 2010 2011
Antall værer
- med offisiell indeks 2 155 2 163 2 257 2 174
- godkjent for tilskudd 2 056 2 081 1 915 1 943

Satser
- Grunnpris 600 1 000 1 350 1 300
- Indekstillegg 30 30 30 30
- Semintillegg 500

Tilskudd
- Per vær med indeks 1 517 1 659 1 755 1 866
- Per godkjent vær 1 590 1 724 2 068 2 088
- Totalt 3 268 590 3 588 560 3 961 140 4 056 470

Gentesting
Seminværkandidater testes rutinemessig for anlegg for gult fett, samt to uønskede
 varianter av myostatingenet. 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.

Avlsstatuett 2011
Avlsstatuetten for beste avkomsgranska vær i 2011 tildeles Bjørn Høyland, Bryne,
medlem av ring 125 Time veraring, for NKS-væren 200840256 HØYSAK.

Utmerkelse for beste avkomsgranska spælvær i 2011 tildeles Bjørnar Heia, Grong,
medlem av ring 226 Namdal verring, for væren 200770405 Lektor Rosten.
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Utmerkelse for beste avkomsgranska sjeviotvær i 2011 tildeles John K. Morken,
 Manger, medlem av ring 141 Bergensområdet sjeviot, for væren 200653512 Syver.

AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige
framgangen fra årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om avls -
arbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom egen-
skapene får den forventede effekten.

Årlig avlsmessig framgang per rase, siste år og gjennomsnittet av siste 3 år 1)

NKS Spæl Sjeviot
Egenskap 2010- 2008- 2010- 2008- 2010- 2008-

2011 2011 2011 2011 2011 2011
Slaktevekt, kg 0,342 0,277 0,217 0,195 0,111 0,126
Slakteklasse 0,18 0,14 0,13 0,11 0,06 0,05
Fettgruppe 2) -0,03 -0,01 0,02 0,01 -0,05 -0,03
Morsevne vår, kg 0,077 0,065 0,061 0,031 0,051 0,064
Morsevne slakt, kg 0,100 0,087 0,068 0,042 0,043 0,045
Lammetall, fødte 0,027 0,024 -0,005 -0,008 0,004 0,001
1) Beregningsgrunnlaget er alle fødte lam i væreringene.

2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett

Avlsstatuettvinneren 2011: NKS-væren 200840256 HØYSAK. Foto Vidar Frislie
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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 % per
 generasjon. Figuren nedenfor viser innavlsøkningen fra årgang til årgang. Vi ser at vi
klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for alle tre rasene.

FORSKNING OG UTVIKLING

Genetiske bånd
Genetiske bånd mellom dyr i ulike besetninger er nødvendige for å kunne skille arv
og miljø i indeksberegningen.

Dr. Ronald M. Lewis, Department of Animal & Poultry Sciences, Virginia Tech i USA,
har hatt 3 opphold hos oss som gjesteforsker, det siste i januar 2011. Han har utviklet
et dataprogram for oss som beregner genetiske bånd mellom dyr både innen og
mellom ring/avdeling, og fra ringbesetningene til besetninger utenfor ring.
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Innen den enkelte ring/avdeling viser beregningene at vi har gode genetiske bånd, og
det gjelder alle raser. Dette var som forventet ut fra driftsopplegget i en værering.
 Intensiv utveksling av værer som får avkom i mange/alle besetningene i ringen/
avdelingen gir meget gode genetiske bånd!

Innen sjeviot var de genetiske båndene mellom ringene/avdelingene også gode. 

For spæl og NKS var de genetiske båndene mellom ringene/avdelingene langt lavere
enn på sjeviot og pelssau. Utstrakt bruk av semin de siste årene har altså ikke vært
 tilstrekkelig til å gi gode genetiske bånd i et meget omfattende avlssystem. Det er
 ingen farbar veg å starte opp igjen med å sirkulere værer i naturlig paring mellom
ringene/avdelingene, da smitterisikoen blir for stor. Vi må derfor fortsette med
 utstrakt bruk av semin, og helst få alle ringbesetningene til å inseminere. 
Vi forventer at dette langsomt vil bedre de genetiske båndene mellom ringene/
avdelingene.

For sjeviot og pelssau fant vi også besetninger utenom ringsystemet som hadde gode
genetiske bånd til alle ringene. Noen av besetningene var tidligere ringmedlemmer, og
andre hadde kjøpt værer fra ringsystemet i mange år. Sjeviot- og pelssaubesetninger
med tilstrekkelige bånd ble høsten 2011 inkludert i «ringkjøringen» ved beregning av
indekser for værene i avkomsgransking. Den økte informasjonsmengden gir grunnlag
for større sikkerhet i avlsverdivurderingen og større avlsmessig framgang.

Vi inkluderte ingen nye besetninger utenom ringsystemet i indeksberegningene på
NKS og spæl høsten 2011.

Bedre utnytting av vektinformasjonen
Arbeidet med å finne bedre metoder for utnytting av vektinformasjonen, særlig
 slaktevektene, holdt fram i 2011. Endrede metoder vil bli implementert fra høsten
2012.

Vekt på søyer
Vi oppfordret ringene om å registrere vekter på voksne søyer også i 2011, men fikk
inn et meget begrenset antall. Oppslutningen om å veie søyer er så liten at det ikke er
noe grunnlag for å trekke voksenvekt inn som en egenskap i avlsmålet ennå.

Jur- og speneform
Våren 2011 var fire fra avlsavdelingen ute og foretok en grundig registrering av jur- 
og speneform på 1 652 NKS-søyer fordelt på 26 besetninger. Materialet er ikke
 analysert ennå, slik at det er for tidlig å si noe om vi skal inkludere jur- og speneform i
avls arbeidet, og i tilfelle på hvilken måte.
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SEMIN

Seminværene 2011
Vi hadde til sammen 80 værer på seminstasjonene i 2011. Av disse var 62 nye av året,
mot 51 nye i 2010.
Vi har økt antall nye NKS-værer og spælværer for å gi et bredere tilbud. Genressurs -
utvalget gir et betydelig økonomisk bidrag til inntaket av bevaringsverdige raser, slik
at vi kan gi et godt tilbud også her selv om salget er lite.

Værene på Staur og Særheim 2011
Staur Særheim Sum

Rase Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt
Norsk kvit sau 24 33 4 8 28 41
Spælsau 7 9 2 2 9 11
Sjeviot 2 2 2 2
Norsk pelssau 2 2 1 1 3 3
NOR-X/Texel 1 1 1 2 2 3
Suffolk 1 1 1 1
Dala 1 1 1 1
Rygja 3 3 3 3
Steigar 2 2 2 2
Blæset sau 1 2 1 2 2 4
Fuglestadbrokete sau 1 1 1 1
Grå trøndersau 1 1 1 1
Farga spælsau 1 1 2 2 3 3
Gammelnorsk spælsau 3 3 3 3
Gammelnorsk sau (Villsau) 1 1 1 1
Sum 43 55 19 25 62 80

Sædsalget
Sædsalget ble vel 32 000 doser, en økning på 3,6 % fra året før. Særheim sin andel av
totalsalget var 16 %. Fersksæden sto for 14 % av totalsalget.

Sædsalget 2008-2011, totalt og per stasjon og sædtype
Stasjon Type sæd 2008 2009 2010 2011
Særheim Fersk 3 147 2 486 1 979 2 283

Frossen 3 323 4 987 5 048 2 755
Sum 6 470 7 473 7 027 5 038

Staur Fersk 5 544 5 263 4 048 2 313
Frossen 17 140 17 426 19 864 24 715
Sum 22 684 22 689 23 912 27 018

Begge Fersk 8 691 7 749 6 027 4 596
Frossen 20 463 22 413 24 912 27 470

Totalt 29 154 30 162 30 939 32 066
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Sædsalget 2011 fordelt på rase
Rase Sæddoser Andel (%)
NKS 24 122 75,2
Spæl-kvit 3 342 10,4
Spæl-farga 718 2,2
Pelssau 716 2,2
Blæset sau 557 1,7
Sjeviot 348 1,1
Gammelnorsk spælsau 325 1,0
Texel 317 1,0
NOR-X 292 0,9
Charollais 252 0,8
Suffolk 215 0,7
Gammelnorsk sau (Villsau) 179 0,6
Rygja 160 0,5
Svartfjes 121 0,4
Fuglestadbroket 99 0,3
Grå trøndersau 74 0,2
Dorset 74 0,2
Steigar 61 0,2
Oxforddown 48 0,1
Dala 36 0,1
Romney 10 0,0
Sum 32 066 100

NKS står for 75 % av salget og kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 19 forskjellige
raser/typer.

Distribusjon
Vi sendte ut 809 frossensæddunker fra Staur, en økning på 13 %. Det gikk 435
 fersksædpakker fra Særheim og 359 fersksædpakker fra Staur.

Bestilling over Internett er den desidert vanligste bestillingsmetoden, med 90 % av
frossensæddunkene og 82 % av fersksædpakkene.

Tilslaget
Vi har de siste tre 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
web’n eller sende oss en papirrapport. Vi har fått resultatet fra vel 20 000 insemina -
sjoner, og det er et godt omfang for å holde kontroll med utviklingen.

Frossensædresultatet ser ut til bli det samme i år som i fjor, med et tilslag (ikke-
 omløp) på 69 %. Fersksæden derimot ser ut til å gi litt dårligere resultater enn for et
par år siden, og har nå et tilslag på 73 %.



Eierinseminører
I 2010 utdannet vi 5 praktiserende veterinærer med stor interesse for sau til å holde
eierinseminasjonskursene, og disse har holdt kursene våre også i 2011.

Vi gjennomførte 16 seminkurs med til sammen 180 deltakere i 2011. 

KOSTNADER I AVL OG SEMIN
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra LMD og Omsetningsrådet, og
egenandeler fra saueholderne. Egenandelene kommer i hovedsak fra seminsalget,
samt kåringsavgift innkrevd for noen av fylkene.

Samlede kostnader med avl og semin på sau er vel 15,5 mill kroner. Tabellen nedenfor
viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Avlsrådet 131 428
Saueavl sentralt 3 523 983 
Regionene 1 912 345
Tilskudd væreringene 4 095 471
Tilskudd småraselagene 77 064
Semin på sau 5 769 845
SUM 15 510 136
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8. Avl og semin på geit

Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk møte og ett telefonmøte i 2011. Det ble behandlet
25 protokollførte saker.

Kåring 2011
Før kåringssesongen 2011 vedtok Fagrådet innstramminger av kåringsregelverket
med innføring av nedre dispensasjonskrav, samt heving av minimumskrav til avls -
verdi, tilvekst, kjent genstatus og sum kåringspoeng.

Det ble stilt 439 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra: 301 (69 %)
• Kåra på disp: 59 (13 %)
• Vraka: 79 (18 %)

Antagelig er innstrammingene i kåringsregelverket noe av årsaken til at andelen
 bukker kåra på disp økte med 6 %-poeng fra fjoråret. De vanligste disp-årsakene var
lav avlsverdi, tilvekst og ukjent kaseingenstatus. Også vrakingsprosenten steg med 4
%-poeng fra året før. De vanligste vrakingsårsakene var mors jurpoeng og avlsverdi,
men generelt var det ingen av årsakene som skilte seg særskilt ut.

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Også i 2011 har alle medlemmer i Geitkontrollen fått tilbud om å genotypeteste
 bukker. Omkring 150 geiteprodusenter gentestet til sammen 940 bukkekje. Av totalt
360 kåra bukkekje hadde 345 kjent kaseingenstatus, dvs. 96 % av alle kåra bukker.
Disse fordelte seg som følger:
• Ikke-null * Ikke-null (5): 54 %
• Ikke- null * Null (2): 43 %
• Null * Null (0): 3 %

Kaseingenstatusen i populasjonen blir stadig bedre. Utgangspunktet var en
 genfrekvens på 20 % Ikke-null og 80 % Null for fem år siden. Nå er genfrekvensen 
76 % Ikke-null og 24 % Null blant de kåra bukkene.

Indeksberegninger 2011
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2011. Indekser på bukker med offisiell indeks,
samt uoffisielle indekser på kåra bukker blir offentliggjort på NSGs internettnettsider
etter hver beregning. Indeksene på geiter og kje blir oppdatert på besetningens egne
NSG-nettsider og oppdatert i Geitkontrollen. 
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Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2011 var det i alt 80 registrerte avlsbesetninger der 37 besetninger
deltok i bukkering, og 43 var enkeltmedlemmer utenom ring. Dette er en nedgang 
på 14 besetninger fra året før. Det var 3 nye besetninger som meldte seg som avls -
besetning i 2011, men dette var ikke nok til å kompensere for antall medlemmer i de 3
bukkeringene som har blitt lagt ned i løpet av året.

Det var 8 bukkeringer i drift i 2011, en nedgang fra fjorårets 11. Flere og flere ringer
innstiller drifta, og det har først og fremst sammenheng med økende deltagelse i
 sykdomssanering og utmelding av ringen.

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 2011
Grunnpris Kr 2 500,- (min. 8 døtre)
Dattergruppetillegg pr. datter Kr 100,- (9.-13. datter)
Indekstillegg pr. poeng over 110 Kr 50,- 

I 2011 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2008. Det ble til sammen ut-
betalt kr 152 013,- i granskingstilskudd fordelt på 48 bukker. Dette tilsvarer kr. 3 294,-
i gjennomsnitt pr. bukk. En bukkering fikk utbetalt 75 % av beregnet tilskuddet fordi
ett av de 4 medlemmene i ringen ikke er medlem i NSG.

Avlsstatuetten for beste
bukk i 2011
Etter anbefaling fra  Fagrådet
for geit vedtok styret i NSG
å tildele avlsstatuetten for
beste bukk i 2011 til Einar
Arne Stennes for  bukken
2008582 Ludvik. Bukken
hadde en avls indeks på 142,
det  samme som bukk
2008584, men med 47 døtre
sikret Ludvik seg seieren.
Bukken ble tatt inn som
 elitebukk til  seminstasjonen
i 2010 etter å ha blitt
 granska i bukkering 153
Viddal/Austefjord. 
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Seminbukkene
Det ble tatt inn 6 elitebukker og 13 prøvebukker på Hjermstad seminstasjon i 2011.
To av bukkene var halvkrysning med fransk alpin. Alle prøvebukkene som ble tatt inn
til semin hadde genstatus Ikke-null * Ikke-null (5), mens elitebukkene hadde enten
genstatus Ikke-null * Ikke-null (5) eller Ikke-null * Null (2). Bukkene ble holdt adskilt
i to avdelinger, avhengig av helsestatus i forhold til “Friskere geiter”.

Innsatte elitebukker 2011 (avlsverdi og solgte doser per 31.12.11)
Kåringsnr Navn Far Sanert Kasein- Avls- Solgte

status verdi doser
2009104 Gråne 2006217 Nei Ikke-null* 129 50

Ikke-null
2009106 Farga 2006475 Nei Ikke-null* 132 82

Jølstring Ikke-null
2009133 Felix 2006222 Nei Ikke-null* 122 48

Null
2009153 Tore 2001998 Nei Ikke-null* 133 230

T159 Tribord Ikke-null
2009158 Evald 2008590 Nei Ikke-null* 132 42

Ikke-null
2009376 Gulbran 2008291 Ja Ikke-null* 144 150

Ikke-null

Import av sæd
I 2007 importerte vi sæd fra rasen fransk alpin til utprøving i Sunnylven bukkering.
Prosjektet kan vise til gode resultater der de halvfranske geitene har oppnådd både
høyere ytelse og høyere tørrstoffproduksjon. I tillegg har geiter med gunstig genstatus
en vesentlig nedgang av frie fettsyrer i melka.
Vi har nå en meget sterk seleksjon mht gunstig kaseingenstatus, og dette øker faren
for at innavlsoppbyggingen i populasjonen blir for sterk. Bruk av franske bukker vil
redusere faren for sterk innavlsøkning vesentlig.
Fagrådet for geit vedtok derfor at det skulle importeres mer sæd av fransk alpin i
2011, og vi kjøpte 500 doser tidlig i juni. Kun avlsbesetningene har fått tilbud om å
kjøpe sæden for å produsere og rekruttere nye halvfranske bukker til semin og for
 avkomsgransking. Det er 32 avlsbesetninger som har kjøpt 192 doser i 2011.

Sædsalget
Det var 105 geiteholdere som kjøpte sæd i 2011. Totalt salg ble 2366 doser, en nedgang
på 12 % fra året før. Fordeling på rase, type bukk og sanerinsgstatus går fram av
 tabellen neste side. 
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2010 2011
Rase Type Ikke Ikke

sanert Sanert Sum sanert Sanert Sum
Norsk melkegeit Prøve 404 684 1088 382 500 882

Elite 1013 211 1224 597 331 928
Fransk alpin*Norsk Prøve 45 45 0

Elite 248 248 315 315
Fransk alpin Prøve 0 0

Elite 0 192 192
Sum melkegeit 1710 895 2605 1486 831 2317
Kasjmirgeit 15 9 24 7 7
Mohairgeit 37 37 7 5 12
Boergeit 10 10 30 30
Kystgeit 9 9 0
Alle 1781 904 2685 1530 836 2366

De usanerte besetningene er fortsatt viktige for avlsarbeidet, da litt over 1/3 av dosene
kommer fra usanerte bukker.

Eierinseminører
Vi gjennomførte 4 kurs i eierinseminering på geit, 3 lokale og ett i forbindelse med
Geitedagene i Tromsø. Til sammen 21 geiteholdere gjennomførte kurs og har blitt
eierinseminører. Det er nå 315 geiteholdere som har tillatelse til å inseminere selv.
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Avlsmessig framgang
Figuren forrige side viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang geiter
fra 2000 til 2010, i avlsbesetningene og i bruksbesetningene. Vi ser at alvsframgangen
var liten i første halvdel av perioden, og da var naturlig nok det avlsmessige etterslepet
i bruksbesetningene også svært lite.

Fra og med årgang 2007 er den nye årgangen vesentlig bedre enn den forrige, og dette
demonstrerer at vi nå har avlsmessig framgang. Når framgangen er god øker også det
avlsmessige etterslepet til bruksbesetningene, for det tar tid å spre framgangen.

Det er to tiltak som er svært viktige for framgangen vi nå har:
• Utstrakt bruk av semin i avlsarbeidet i avlsbesetningene
• Genotyping for kaseingenvariant av bukkekjea som skal bli nye avlsbukker,

 kombinert med sterk seleksjon mot null-variantene

Bærekraftig avlsarbeid
Figuren nedenfor viser endringen i innavlsgrad fra årgang til årgang i geitekontrollen i
årene 2000-2011. Vi ser at økningen holder seg godt innenfor den anbefalte grensen
på 1 % per generasjon.
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Kostnader i avl og semin
Avl og semin på geit er finansiert med tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet, Friskere
geiter og egenandeler fra geiteholderne.

Samlede kostnader med avl og semin på geit er vel 3,7 mill kroner. Tabellen nedenfor
viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Fagrådet 40 388
Geitavl sentralt 1 384 883
Kåring 71 387
Tilskudd avlsbesetningene 157 533
Tilskudd småraselagene 7 000
Semin geit 2 069 894
Sum 3 731 085

9. 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.

Fotråte
Prosjekt Friske føtter startet i 2009, som en videreføring av Snu sauen, som var et
kartleggingsprosjekt i regi av NSG i samarbeid med Helsetjenesten for sau. Rundt
4000 sauebesetninger ble undersøkt i regi av Snu sauen, noe som ga et godt grunnlag
for valg av videre strategi. Per i dag er målet med prosjekt Friske føtter å bekjempe
 alvorlig fotråte forårsaket av virulente (hissige) varianter av fotråtebakterien
 Dichelobacter nodosus. Så langt er denne varianten kun påvist i Rogaland. Det er
sannsynlig at denne varianten ble innført til Norge via import av sau relativt nylig, og
at begrensninger på livdyrsalg av sau har hindret spredning til andre fylker. En
 utfordring er at virulente varianter kan ligge skjult i en besetning over lengre tid uten
å gi alvorlige symptomer. Lavvirulente varianter kan også gi symptomer, men disse er
av mindre alvorlig grad og det anses som uhensiktsmessig og langt på vei umulig å
 bekjempe disse.  

Det har vært stor aktivitet i prosjektet i 2011, og ved utgangen av året var alle tidligere
båndlagte besetninger fra Snu sauen utredet med tanke på oppheving eller sanering.
Alle kjente tilfeller er i gang med gjennomføring eller planlegging av sanering. Dette
inkluderer de 16 nye tilfellene som ble påvist i Rogaland 2011. Antall årlige nye
 tilfeller er vist i figuren.
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Begrenset spredning av virulente varianter kombinert med iverksetting av smitte -
forebyggende tiltak, et godt utdannet snukorps (klauvinspektører)og gode labora -
toriemetoder gjør at det bør være mulig å oppnå målet om å bekjempe alvorlig fotråte
forårsaket av virulente varianter av D. nodosus. Vi vet imidlertid at smitten kan ligge
skjult over lengre tid, og det må derfor påregnes og tas høyde for en hale med spredte
enkelttilfeller av fotråte i flere år fremover. 
En fersk statusrapport for 2011 ligger på www.fotrate.no

Prosjekt Friskere Geiter
Samarbeidsrådet til Helsetjenesten for Geit leverte i januar 2010 en statusrapport og
tanker for videreføring av saneringsarbeidet med de kroniske smittsomme sjukdom-
mene CAE, byllesjuke og paratuberkulose i norsk geitehold i regi av smittesanerings-
prosjektet Friskere geiter. Rapporten var skrevet på oppdrag fra Landbruks- og
 Matdepartement (LMD). Ambisjonsnivået for videreføring av arbeidet synes å ha hatt
full støtte både hos myndigheter, faglag, tillitsapparat for øvrig og varemottakere.

Det er nå vedtatt virkemiddelbruk, både gjennom at TINE SA fra og med 2012 har
innført trekk i melkepris fra melkeleverandører som ikke har skrevet kontrakt om
 sanering, Nortura har planer om å innføre betydelig pristrekk på mottatte slaktedyr
fra slike besetninger og ikke minst har LMD/Mattilsynet oppgradert den smittsomme
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Årlige nye tilfeller av alvorlig fotråte i perioden 2008 - 2011

Alvorlig fotråte defineres som alvorlige symptomer og / eller påvisning av virulente varianter av

 fotråtebakterien. Tilfeller med alvorlige symptomer hvor det ble påvist lavvirulente (mindre hissige)

varianter er med i tallene fram til 2012.



sjukdommen CAE hos småfe til en B-sjukdom fra desember 2011. Dette siste med -
fører at besetninger der dyr har CAE vil bli pålagt restriksjoner som blant annet
 medfører begrensninger på forflytning av dyr.
Virkemiddelbruken har gitt resultater. Per 16.10.2011 er det nå kun 9 geitmelks -
produsenter igjen i Norge som så lagt har planer om å fortsette med melkeproduksjon
uten at de har tegnet kontrakt om å gjennomføre sanering. Totalt har nå 526
 besetninger meldt seg på sanering fra starten av, der av 413 med Norsk Mjølkegeit og
113 med andre geitraser.

Det vil være av stor betydningen for gjennomføringen av saneringen at man så langt
som mulig kan holde den tidsplan som prosjektets styringsgruppe foreslo før slutt -
faseprosjektet startet i 2011, med at alle geitmelksprodusenter som har tegnet
kontrakt får mulighet til å starte med saneringen innen 2013. 
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sanering i regi av Prosjekt Friskere Geiter. Bare 9 geitmelksprodusenter har så lagt planer om å

 fortsette med melkeproduksjon uten at de har tegnet kontrakt om å gjennomføre sanering. 
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Det å sanere en geitbesetning må planlegges over tid. Kontrakter tegnes gjerne 1-2 år
før arbeidet iverksettes, ekstramannskaper settes inn og de som ikke skal snappe kje
fra egne dyr gjør avtaler med andre som har sanert besetningene sine om leveranse av
friske kje.  Dersom den planlagte fremdriften for saneringsarbeidet skal kunne følges
slik som de innførte virkemidler har lagt til rette for, må avtalepartene derfor følge
opp og tildele prosjekt Friskere geiter til sammen kr. 32 181 260,- i 2013. Dette for å
sikre drift og ta høyde for det etterslep på kostnader som prosjektet vil få med seg til
utbetaling etter 2013, i henhold til kontrakter inngått for 2012 og 2013.

10. Gjeterhund

Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2011 hatt to fysiske møter og tre telefonmøter. Det er blitt
 behandlet 67 saker. Gjeterhundrådet besto fram til 1. juli 2011 av Andreas Groseth (le-
der), Oddbjørn Kaasa og Håkon Skjærvold. Atle Arnesen var første vara og møtte fast
på alle møter. Etter 1. juli  har rådet bestått av Atle Arnesen (leder), Oddbjørn Kaasa
og  Håkon Skjærvold. Anne Kari Veiklenget har vært første vara og møtt fast på alle
 møter.

I 2011 har mye fokus vært rettet mot registreringssaken, der gjeterhundrådet har
 jobbet for at kun valper etter foreldre med godkjent bruksprov skal kunne registreres.
Foreløpig uten resultat.  Etter innstilling fra gjeterhundrådets avlsutvalg, gikk gjeter-
hundrådet inn for at kravet om HD-status på foreldrene for at valper skulle kunne
 registreres, skulle bli fjernet. Dette ble akseptert av Norsk kennel klub, slik at for
 parringer skjedd etter 1.1.2012, er det ikke noe krav om HD-status på foreldrene for å
registrere valper etter rasene Border Collie og Working Kelpie.  Andre viktige saker
som gjeterhundrådet har arbeidet med er instruktørutdanning, opplæring av
 dommere og oppfølging av NM-arrangører, m.m.

For å ta seg av spesielle saker har gjeterhundrådet flere underutvalg. Avlsutvalget skal
diskture avl og avlskriterier for gjeterhundrasene og innstille i slike saker til gjeter-
hundrådet. I 2011 ble det også oppnevnt et organisasjonsutvalg som skal se på
 organiseringa av gjeterhundarbeidet i NSG. 

Prøvenemnda er det underutvalget som har eksistert lengst. Nemnda arbeider med
gjeterhundprøver og fungerer også som ansvarlig for Norgesserieprøvene.

Gjeterhundkurs og – prøver
Kurs, både for den vanlige sauebonde og andre typer kurs, er det fylkesnemndene/-
laga og lokallaga som arrangerer. Det er i enkelte områder stor aktivitet, til glede for
de som ønsker å gjøre mest ut av hunden sin.  Det samme kan sies om gjeterhund -
prøver. Aktiviteten er varierende utover landet.
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Antall gjeterhundprøver, og deltakelse på disse har vært slik de siste åra:
Årstall Prøver Starter Hunder Over 49p Over 0 p Med 0 p St/delt Hu/Delt St/Hund Eiere

1993 92 1278 431 938 1197 81 4.9 1.7 3.0 260

1994 108 1366 405 1077 1291 75 5.4 1.6 3.4 255

1995 122 1547 465 1149 1391 156 5.4 1.6 3.3 289

1996 145 1717 506 1302 1562 155 5.5 1.6 3.4 312

1997 150 1756 535 1332 1605 151 4.7 1.4 3.3 372

1998 152 1938 528 1458 1697 241 5.1 1.4 3.7 377

1999 174 2116 540 1580 1844 272 5.2 1.3 3.9 407

2000 184 2426 586 1805 2105 321 5.8 1.4 4.1 417

2001 199 2847 586 2188 2458 389 6.4 1.3 4.9 446

2002 199 2754 566 2143 2348 406 6.7 1.4 4.9 414

2003 231 3139 665 2440 2708 431 6.5 1.4 4.7 486

2004 204 2935 640 2187 2420 515 6.5 1.4 4.6 449

2005 209 2808 627 2043 2366 442 6.1 1.4 4.5 457

2006 247 3371 651 2494 2798 573 8.2 1.6 5.2 409

2007 200 3122 644 2279 2622 500 7.4 1.5 4.8 424

2008 224 3429 672 2308 2631 798 8.0 1.6 5.1 426

2009 241 3828 677 2658 2939 889 10.3 1.8 5.7 372

2010 249 3899 751 2642 3074 825 9.9 1.9 5.2 393

2011 263 3774 753 2632 2960 814 9.8 2.0 5.0 386

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 Sør-Trøndelag
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund ble
arrangert i Klæbu i Sør-Trøndelag, 7. til 9.
oktober. Selv om værgudene ikke var på
 arrangørenes side, ble det et jevnt og fint
 arrangement. Vinner ble Jo Agnar Hansen,
med hunden Sisko.

Norgesserien
Norgesserien ble arrangert på samme måte
som i 2010. Det vil si tre parallelle prøver, tre
forskjellige steder, med finale for de 35 beste
til slutt. Suveren vinner ble Torbjørn Jaran
Knive med hunden Maico. 

Internasjonale prøver
Internasjonalt har det vært et meget bra år
for de norske deltakerne.  Nordisk mester-
skap i Finland ble vunnet av Jo Agnar
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NORGESMESTER: Jo Agnar Hansen og

hunden Sisko fra Alvdal vant Norges -

mesterskapet 2011 i Klæbu i Sør-

Trøndelag. Foto: Anne-Cath. Grimstad.



 Hansen med hunden Sisko. Hansen og hunden Tika ble også nr. to. Og når Torbjørn
Jaran Knive med Maico tok tredjeplassen, er det nesten unødvendig å si at Norge vant
nasjonskampen.

Continental sheepdog championship (CSC, eller EM i gjeterhund) i Sverige ble
 vunnet av Torbjørn Jaran Knive med hunden Maico. Knive med Eddie ble nr. to og
Karin Mattson med Lyn ble nummer tre. Norge ble også da beste nasjon.

Word Trial, som arrangeres hvert tredje år og regnes som gjeterhundfolkets verdens-
mesterskap, ble holdt i England i 2011. De norske deltagerne hevdet seg ikke i toppen
individuelt, men en sterk andreplass i nasjonskampen bekreftet det høge nivået på
norske gjeterhundførere og – hunder.

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

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe -
instruktører og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. NSG søker Statens
 Landbruksforvaltning 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 2011.

Klippekurs
I 2011 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen 95 deltagere. En nedgang fra
fjoråret, da det ble arrangert 19 kurs med 137 deltagere. De fleste kursene var
 nybegynner (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne (B).
Ett proffkurs (C), samt ett instruktørkurs ble også arrangert, begge i Rogaland. 2 kurs
ble avlyst.
Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, ett ressurssenter og ett i
forbindelse med prosjektet «Det eventyrlige Vesterålslammet». Det har vært god
 kommunikasjon mellom arrangører, klippeinstruktører og NSG sentralt, og de fleste
har vært flinke til å fylle ut og levere deltagerlister og evalueringsskjemaer.
 Evalueringsskjemaene viser tydelig at kursene er meget bra. 
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Fylke Kurssted Nivå Instruktør Arrangør Deltagere

Akershus Ås A Caroline NSG 5

Hordaland Fusa B Rolf Fusa Sau og Geit 7

Nordland Sortland A/B Tor-Arne/Randi 4

Nord-Trøndelag Steinkjer A Tor-Arne/Randi Collegium Animalis 8

Oppland Nord-Fron A/B Per/Bjørnar Nord-Fron Sau og Geit 8

Oppland Lesja A/B Per/Bjørnar Lom Sau og Geit 8

Rogaland Forus C Rolf/Neil NSG 9

Rogaland Forus Instr. Rolf/Sven NSG 7

Sør-Trøndelag Skjetlein A/B Asgeir Skjetlein ressurssenter 8

Sør-Trøndelag Øya A Tor-Arne/Randi Øya vgs. 9

Telemark Snarteland A/B Sven/Gunnar Telemark Sau og Geit 5

Østfold Råde A Caroline NSG 6

Østfold Hærland A/B Caroline Østfold Sau og Geit 5

Østfold Råde A Caroline NSG 6

9 fylker 14 kurs 95 delt.

NM i saueklipping og ullhåndtering
Årets NM ble arrangert i Oppland der Øyer Sau og Geit sto som arrangør. Lokal-
laget gjorde sitt til at årets NM på Stav ble en flott opplevelse for både utøvere og
 publikum.
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Totalt stilte det opp 64 deltagere, som inkluderte både klippere og ullhåndterere.
Rolf Gravdal vant NM-klassen for saueklippere, og tok sin ellevte norgesmestertittel
tett foran Inge Morten Tronstad og Åsmund Kringeland på henholdsvis andre og
 tredjeplass. 
Juniorklassen ble vunnet av Ragnhild Tokle, mellomklassen av Thomas Borg og i åpen
klasse var det Hamis Mitchell fra Skottland som vant.
I ullhåndteringskonkurransen vant Gerhard Håkull foran Stina Bakkedal.

12. Genressurser

Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike raselagene for
sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2010
er det inngått samarbeidsavtaler med 11 raselag. Lag med samarbeidsavtale får 
kr 100,- pr. medlem som også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2011 hadde samtlige lag
 rapportert medlemsoversikt og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til
 lagene på til sammen kr 67.200 ,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir prioritert av NSG. 

Følgende småraselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA 
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag

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

støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt
• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen.
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• 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 desember hvert år.

Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr. 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem  (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2011
 hadde lagene til sammen 1.380 medlemmer, hvorav 672 (49 %) var medlem i NSG.
Det bør absolutt være potensial for en økning av andelen fellesmedlemmer.
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Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986 i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for
 husdyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter. Landbruks- og matdeparte -
mentet oppnevnte i 2011 et nytt Genressursutvalget for husdyr.

Utvalget har for perioden 2011 – 2014 følgende sammensetning:

Medlemmer:
• Odd Vangen, UMB (leder)
• Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit
• Ingrid Olesen, NOFIMA/UMB
• Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
• Bjarne Holm, Norsvin
• Tone Kjeang, Mattilsynet
• Hilde Buer, gårdbruker, Florø
• Amund Wormstrand, gårdbruker, Brandval
• Katrine Andersen Nesse, Statens landbruksforvaltning
• Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag

Observatør:
• Elisabeth Koren, Landbruks- og matdepartementet

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

 husdyrgenetiske ressurser i Norge 2011-2014. 
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.
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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 2011
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef (fra 01.04.)
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver 
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsjonsrådgiver 
Even Olsen, organisasjonssekretær
Kari Anne Wilberg, utmarks- og beiterådgiver
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef/daglig leder NSG Semin AS
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 50 % 
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsforsker

Ansatte ved regionkontorene
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 80 % 
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % 
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt/gjeterhundansvarlig – 50 %
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %

Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim – 50 %
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Steinar Bergerud
styremedlem

Magnhild Nymo
(nestleder)

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Ove Ommundsen
(leder) 

Ove Holmås
styremedlem

Tone Edland
styremedlem

Aslak Snarteland
ordfører

Tone Våg
styremedlem

Landsstyret

IV TILLITSVALGTE



Styret
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland, tlf. 450 34 192
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad, tlf. 915 76 840
Steinar Bergerud, 3630 Rødberg, tlf. 481 48 196
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal, tlf. 402 89 505 
Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet, tlf. 482 00 930 
Tone Edland, 3890 Vinje, tlf. 959 30 407 
Tone Våg, 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2011.

Vararepresentanter 
1. Ragnhild Johansen, 8260 Innhavet, tlf. 977 01 895
2. Morten Munkeby, 7600 Levanger, tlf. 905 31 102
3. Solfrid Holm, 6360 Åfarnes, tlf. 991 64 314

Arbeidsutvalget
1. Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland, tlf. 450 34 192
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad, tlf. 915 76 840
3. Steinar Bergerud, 3630 Rødberg, tlf. 481 48 196

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Aslak Snarteland (ordfører), 3870 Fyresdal. tlf. 907 63 452
Sigmund Skjæveland (varaordfører), 4370 Egersund tlf. 977 50 654

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt, tlf. 482 17 639 
2. Sigurd Vikesland, 5741 Aurland tlf. 994 52 918
3. Hans M. Mørstad, 8412 Vestbygd, tlf. 900 59 611

Vararepresentanter
1. Tor Lie, Lie, 6200 Stranda tlf. 991 63 626
2. Marianne Rønning,  2500 Tynset, tlf. 952 75 102
3. Laila Jenssen Skulbru,  8360 Bøstad tlf. 905 17 850

Fylkesledere
Østfold: Rune Sandklev, 1850 Mysen tlf. 901 71 888
Akershus: Helge Olav Aas, 2080 Eidsvoll tlf. 918 19 067
Hedmark: Kjetil Granrud, 2485 Rendalen tlf. 918 88 551
Oppland: Pål Kjorstad, 2649 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Buskerud: Jon Sand, 3400 Lier tlf. 908 38 446
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Vestfold: Lars B. Linneflaatten, 3185 Skoppum tlf. 952 37 257
Telemark: Erik Hesby Håtveit, 3848 Morgedal tlf. 913 98 702
Aust-Agder: Knut Sigurd Haugå, 4745 Bygland tlf. 913 60 016
Vest-Agder: Sven Haughom, 4480 Tonstad tlf. 913 41 907
Rogaland: Ole Jonny Espevold, 5565 Tysværvåg tlf. 906 06 559
Hordaland: Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen tlf. 913 07 371
Sogn og Fjordane: Halvar Espeseth, 6919 Tansøy tlf. 917 23 792
Møre og Romsdal: Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal tlf. 975 72 130
Sør-Trøndelag: Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 950 72 313
Nord-Trøndelag: Tone Våg, Sørbygda, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Nordland: Ann Guro Hansen, 8250 Rognan tlf. 917 83 644
Troms: Atle Aronsen, 9046 Oteren tlf. 916 46 687
Finnmark: Roy Mikkola, 9930 Neiden tlf. 415 44 350

Medlemmer i valgnemnda
1. Mette Karlgård, Karlgårdv 108, 7660 Vuku, Midt tlf. 414 46 519
2. Per Liahagen, 3550 Gol Øst tlf. 951 72 260
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane, Vest tlf. 976 63 197
4. May Berit Støbet (leder), 4745 Bygland, Sør tlf. 971 65 654
5. Anne K. Moen, Lysnes, 9372 Gibostad, Nord tlf. 907 95 687

Varamedlemmer
1. Odd Bjarne Bjørdal, Sæbø, 6150 Ørsta, Midt tlf. 959 28 731 
2. Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui, Øst tlf. 915 77 904
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand, Vest tlf. 918 86 165
4. Gunnar Haugo, 3864 Rauland, Sør tlf. 975 78 643
5. Jorunn Johansen, Skånland, 8288 Bogøy. Nord tlf. 941 30 590

Revisor
BDO AS

Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 16. mars 2011)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad, tlf. 913 41 907
Pål Kjorstad, 2647 Sør-Fron, tlf. 990 34 406

Varamedlem
Inger Johanne Tafjord, 6215 Eidsdal, tlf. 975 72 130

Avlsrådet for sau - representanter
1. Bjørn Høyland (leder), 4340 Bryne (NSG sentralt) tlf. 917 10 027
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst) tlf. 906 05 466
3. Audun Nedrebø, 6847 Vassenden (NSG Region Vest) tlf. 915 87 039
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt) tlf. 478 66 673
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord) tlf. 900 65 062
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6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (UMB) tlf. 976 28 401
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura)    tlf. 971 77 659
8. Ida Olsen, 0152 Oslo (KLF) tlf. 976 66 878

Varamedlemmer
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt) tlf. 482 00 930 
2. Magne Horten, 2550 Os i Østerdalen (NSG Region Øst) tlf. 932 83 974
3. Rolf Arne Torgersen, 4580 Lyngdal (NSG Region Vest) tlf. 996 40 577
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt) tlf. 913 46 393
5. Hermod Haugen, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord)    tlf. 916 28 365
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB) tlf. 416 78 894
7. Erling Skurdal, 0513 Oslo (Nortura) tlf. 900 91 319 
8. Ingen vara oppnevnt for KLF 

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

Fagrådet for geit - representanter:
1. Magnhild Nymo (leder),  9372 Gibostad (NSG sentralt) tlf. 915 76 840
2. Tone Edland (nestleder), 3895 Edland tlf. 959 30 407
3. Hege Gonsholt, 3864 Rauland tlf. 911 78 067
4. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden tlf. 952 33 246
5. Helga Kvamsås,  6901 Førde (TINE) tlf. 992 31 894
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB) tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Marianne Rønning, 2500 Tynset
2. Andre Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals tlf. 414 46 799 
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE) tlf. 948 61 153
5. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) tlf. 468 86 351

Sekretær: Ingrid Rimeslåtten Østensen, NSG

Utmarksrådet - representanter
1. Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
2. Ove Holmås, 5956 Vågseidet tlf. 482 00 930
3. Kjetil Granrud, 2485 Rendalen tlf. 918 88 551

Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Rune Kurås, 7372 Glåmos tlf. 900 15 586
2. Leif Brekken, 5962 Bjordal tlf. 917 98 302
3. Laila Hoff, 8690 Hattfjelldal tlf. 920 51 459

Sekretær: Kari Anne Wilberg, NSG
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Gjeterhundrådet - representanter
1. Atle Arnesen, 6140 Syvde tlf. 976 54 902
2. Håkon Skjærvold, 8890 Leirfjord tlf. 917 07 630
3. Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker tlf. 922 22 522

Varamedlemmer i nummerrekkefølge
1. Anne Kari Veikleenget, 2640 Vinstra tlf. 416 90 770
2. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal tlf. 994 31 444

Sekretær: Stig Runar Størdal, NSG

Ull- og klipperådet - representanter
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)  tlf. 918 19 067
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo  (Fagtjenesten for ull) tlf. 911 79 163
3. Dyre Nessa, 4139 Fister (Norske saueklipperes forening) tlf. 926 86 079

Sekretær: Even Olsen, NSG

Styret i NSG Semin AS (under avvikling)
Ove Ommundsen (leder), 4130 Hjelmeland tlf. 450 34 192
Magnhild Nymo, 9372 Gibostad tlf. 915 76 840
Bjørn Høyland, 4340 Bryne tlf. 917 10 027
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Daglig leder er Thor Blickfeldt, avlssjef i NSG

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Ove Ommundsen, 4130 Hjelmeland tlf. 450 34 192
Kari Anne Wilberg, 1431 Ås tlf. 990 14 262

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

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

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Bjørn Høyland, 4340 Bryne tlf. 917 10 027
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

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

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

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Vara: Arne Flatebø, 141 Ås tlf. 995 99 226

Styringsgruppa for KOORIMP – frå NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190

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

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Ove Ommudsen,  4130 Hjelmeland tlf. 450 34 192

Styringsgruppa for prosjekt «Fôring av høgproduktiv norsk kvit sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Styringsgruppa for prosjekt «Perinatal lammedød» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Referansegruppa for prosjekt «Tickless» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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V STYRETS MELDING
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VI ÅRSREGNSKAP OG 
REVISORMELDING
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Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:

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
2010 312.000 339.000 370.100

VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:

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
2010 68.400 99.200 191.100 215.900 151.600



90

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

2011 14 094 1 045 210 74 687 6 093 9 374 34 785 93

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

Registrert sal
År tonn

1960 14 870
1970 16 648
1980 18 459
1990 23 377
1995 25 211
2000 23 051
2005 25 398
2006 24 610
2007 22 929
2008 23 638
2009 23 430
2010 23 950
2011 23 800
Før 2000 er heimesalg/-forbruk inkludert.

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 7,6*)

2011 17,8 7,5*)

* 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

Meierileveranse av geitmjølk:
1960 18,1 mill. liter
1970 23,5 ”     ”
1980 23,9 ”     ”
1990 26,5 ”     ”
2000 20,9 ”     ”
2005 20,8 ”     ”
2006 19,7 ”     ”
2007 19,4 ”     ”
2008 19,4 ”     ”
2009 19,9 ”     ”
2010 20,0 ”     ”
2011 20,1 ”     ”

Ullproduksjonen
Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf

Samvirke Privat
År mottak mottak I alt

tonn tonn tonn

1975 3 811 470 4 281 
1990 4 902 62 4 964 
2000 3 713 1 244 4 957
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 4 372
2010 4 551

2011 4 467

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
2011 3 850 297 336 2,10 14,4 42,3 70,8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 26 491 277 95,6 706 3,04 4,31 3,88 336 42 87,4
*) 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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Med Norturas startpakke for 
nye brukere tilbyr vi:

• Bedre pris
• God rådgiving
• Tett samarbeid
• Langsiktighet 

Som medlem og eier av 
Nortura sikrer du deg din del 
av verdiskapingen i hele  
verdikjeden, fra slakting til  
landets mest kjente  
merkevarer på kjøtt   

Ny bonde?

Bli medlem i Nortura!

Nortura - best i det lange løp
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