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Hvert år, rett utpå nyåret, kommer
diskusjonen om saueeiernes tro -
verdighet og beskyldninger om at de
tilrøver seg rovvilterstatninger de ikke
har rett til. Medieoppslagene følger i
kjølvannet av at Direktoratet for
naturforvaltning (DN) slipper talla for
rovdyrerstattet sau fra siste år. Dette
er en deprimerende debatt – der
sakligheten er under golvnivå. En kan
bare gå inn på bloggene til noen av
nettavisene, da får en bevisene. Men
før du gjør det bør du ha stålsatt deg
mot det du her kan lese. For dette er
sterk kost. Her virvles det opp mye
ukvemsord og arge beskyldninger mot
saueholdet. Det verste er at enkelte
medier, sann synligvis helt bevisst,
 legger opp til denne stygge hetsingen
av en hel næring. Sist ut var
Brennpunkt redaksjonen i NRK.

Når en skal informere om en
 vanskelig sak kan en velge å fram-
stille den saklig og balansert eller en
kan vinkle den slik at budskapet blir
snudd helt på hodet - at sannheten
blir forvrengt og objektiviteten blir
fortrengt. Mye tyder på at det er det
siste alternativet DN foretrekker når
statistikken over rovdyrdrepte/-erstat-
ta sau og rein sendes ut i januar. Og
nyhetsmediene henger seg på.
Saken starter med en «haltende»
nyhetssak på nettstedet til direkto -
ratet som handler om erstatning av
husdyr drept av fredet rovvilt i 2007.
Denne følges opp og raffineres av
nyhetsmediene, der enkelte også
oppfordrer sine lesere til å komme
med kommentarer. Og det hele
 kulminerer i rasende, usaklige og

 hatske «Stutum-innlegg» på nyhets-
medienes blogger. Om medienes
oppfordring til kommentarer fra sine
lesere, kan vi bare si: - som man
roper i skogen får man svar. For
dette er en gjennomtenkt strategi og
et bevisst, kynisk og kalkulert kjør
mot beitenæringa. Noen av blogg-
kommentarene er så usaklige og
 sjikanerende at en aller helst bør
overse de og bare trekke på skulde-
ren, riste på hodet og prøve å la
livet gå videre. Noen bør likevel ta til
motmæle. Men vi må være klar over
at her stanger vi mot veggen og
overmakta. Mediene styrer nemlig
løpet, med egne motiver for informa-
sjonen og uten tanker for en saklig
og objektiv framstilling. Dette er
ytringsfrihetens bakside.

DN unnlater å kommentere sider
ved tapsstatistikken som ikke passer
med egne målsettinger. Det sies,
 riktig nok, at antall sau det er søkt
rovdyrerstatning for viser en liten
 nedgang fra året før, men det brukes
ikke ett ord på å forklare at antall
bruk med sau som har søkt om
erstatning har gått opp. Det sies
 heller ikke noe om at antall sau i
 landet, og ikke minst antall bruk med
sau, har gått ned fra 2006 til 2007. 
I tillegg kan vi føye til at mange av
bruka med de verste  rovdyrproblema
enten har gitt opp næringa eller
 flyttet sauene inn på innmark.
Statistikken sier, med andre ord, på
langt nær alt om rovdyr problema for
beitenæringa i Norge. Talla må tolkes,
og det er her mediene gjør alt for å
forvrenge sannheten.

Leder

Troverdighet og saklighet

Bjørnestammen i Norge er på
mellom 35 og 55 dyr, slår VG fast på
nettet den 8. januar. De oppgir DN,
NINA, SSB og NTB som kilde og
sannhetsvitner. Jeg vil tro at VG også
har fått med seg at DNA-analyser
av bjørneekskrement og bjørnehår
viser at det finnes minimum 71
 bjørner fra Trøndelag og nordover,
men de nevner det ikke med et ord.
Dette mener jeg klart underbygger
påstanden om at VG driver bevisst
feilinformasjon om rovdyrbestanden i
Norge.

Vi veit altså at det, ved hjelp av
DNA-analyser, er påvist over sytti
bjørner i bare én del av Norge, men
vi veit også at ett år med innsamling
av slikt biologisk materiale ikke
 fanger opp mer enn ca. 1/3 av
 individene. Dette siste sies det heller
ikke noe om i rapporten «Popula -
sjons overvåkning av brunbjørn» som
Bioforsk Jord og Miljø Svanhovd står
bak. Når fagekspertisen unnlater å
ta med alle relevante fakta i saken
og nyhetsmediene i neste omgang
tolker dataene bokstavelig og etter
eget forgodtbefinnende, og ikke som
minimumstall, blir dette sjølsagt feil.
Og «mannen i gata» henger seg på
og ganger og dividerer og finner ut
at hvert rovvilt årlig dreper 120
sauer. 

Vi sier bare; - når utgangspunktet
er som galest blir resultatet titt som
 originalest!

Sau og Geit nr. 1/2008 • 3



Styret i NSG:
Leiar : Ove Ommundsen
4130 Hjelmeland
Mobiltlf: 450 34 192
E-post: ommunds@online.no

Nestleiar : Magnhild Nymo
9372 Gibostad
Mobiltlf: 915 76 840

Øivind Gurandsrud
3410 Sylling

Erling Offerdal
5875 Årdalstangen

Ingrid Arneng
2940 Heggenes

Olav Edvin Heggvold
7288 Soknedal

Kristin Bakke Lajord
2975 Vang i Valdres

Ordførar :  Vivi Lindholm
2030 Nannestad

Nr. 1/2008, 
61. årgang
Kjem ut med 
6 nummer per år
ISSN 0036-5009

Manusfrist nr. 2/2008: 
14.02.08 
Materiellfrist 
annonser: 19.02.08  

Lars Erik Wallin
Generalsekretær
T: 23 08 47 96
M: 481 50 190
lars.erik.wallin@nsg.no

Redaktør: Arne Flatebø
Tlf: 23 08 47 94
E-post: arne.flatebo@nsg.no

Annonser: Arild Mathisen
Tlf: 995 29 399
Materiell sendes: 

aril-ma@online.no

Grafisk produksjon:
Lier Kopi & Trykk AS

Utgjevar: Norsk Sau og Geit
Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Kontor: Parkvn. 71, Oslo
Tlf: 23 08 47 70
Faks: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no
Heimeside: www. nsg.no
Bankgiro: 9365 05 49420

Tilsette i NSG

Signe Dahl 
Organisasjonsrådgiver – 50 %
T: 23 08 47 92
M: 977 52 938 
signe.dahl@nsg.no 

Inger-Johanne Holme 
Avlsrådgiver - UMB
60% stilling 
T: 64 96 51 46 - M: 976 57 253
inger-johanne.holme@nsg.no

Ada Kalheim 
Administrasjonssekretær
T: 23 08 47 80 
M: 414 43 080
ada.kalheim@nsg.no

Even Olsen 
Organisasjonssekretær
T: 23 08 47 74
M: 909 92 154
even.olsen@nsg.no

Mona Skjønhaug 
Kontorfullmektig
T: 23 08 47 70 
M: 922 69 458
mona.skjonhaug@nsg.no 

Turid Sundt 
Regionkonsulent saueavl i region
Vest - Evanger, 50% stilling
M: 909 39 193
turid.sundt@nsg.no 

Thor Blichfeldt
Avlssjef
T: 23 08 47 72
M: 901 99 560
thor.blichfeldt@nsg.no

Tone Maria Hanssen
Avlsrådgiver - Hamar, 
60% stilling 
T: 62 51 01 45
tone.maria.hanssen@nsg.no

Ewa Wallin  
Fagsjef - NSG Semin AS
T: 23 08 47 75 - M: 481 00 424
ewa.wallin@nsg.no 

Lars Kveberg
Utmarksrådgiver - Koppang
50% stilling
T: 62 46 39 44 - M: 992 28 501
lars.kveberg@nsg.no

Stig-Runar Størdal
Regionkonsulent saueavl i region
Midt – Lensvik, 25% stilling
M: 952 56 896
stig-runar.stordal@nsg.no 

Bjørn Erik Frislie  
(Driftsleder - Staur og
Hjermstad)
T: 62 57 39 16 - M: 917 37 641
E-post: bef@nsg.no

Ellen Frislie  
(Laboratorieleder - Staur og
Hjermstad)
T: 62 57 39 10 
E-post: staur@nsg.no

Stein Haugland  
(Fjøsmester - Særheim) 
50% stilling
T: 51 78 97 55 - M: 951 38 553
E-post: sh@nsg.no

NSG Semin AS

(Foto: Grethe Ringdal,
Animalia)

Inger Anne Boman
Avlsrådgiver - UMB
T:  64 96 51 47 
inger.anne.boman@nsg.no

Ingunn Nævdal  
Rådgiver geitavl
T: 23 08 47 99
M: 977 52 936
ingunn.nevdal@nsg.no 

Arne Flatebø  
Redaktør/ seniorrådgiver
T: 23 08 47 94 
M: 995 99 226
arne.flatebo@nsg.no

Terje Bakken 
Regionkonsulent saueavl i region
Øst, 35% stilling
M: 995 33 538
terje.bakken@nsg.no

Frank Simensen 
Regionkonsulent saueavl i region
Nord, 25% stilling
M: 977 50 288
frank.simensen@nsg.no 

Ragnhild Gudrun Vikesland  
Rådgiver beitebruk
T: 23 08 47 93 
M: 950 77 207
ragnhild.vikesland@nsg.no

4 • Sau og Geit nr. 1/2008



- Det snakkes så mye om kultur-
landskapet og viktigheten av å
bevare det. Skal det være mening
i å ta vare på større areal av
 kulturlandskap må det være
fordi at en her kan produsere
mat som gir arbeidsplasser og liv
i norske bygder. Aktiv beitebruk
er det viktigste redskapet vi har
for pleie av kulturlandskap.

Det er seksjonsleder ved Norsk insti-
tutt for skog og landskap, Yngve
Rekdal (54), som sier dette. Mange
som er opptatt av beitebruk har støtt
på navnet hans. Den sindige nord -
møringen leder arbeidet i seksjon
utmark ved Skog og landskap. Der er
jobben å kartlegge arealressurser og
arealbruk i utmark, å utarbeide kart og
statistikk og å formidle kunnskap som
kan gi økt lønnsomhet i utmarks -
næring og god forvaltning av utmarka.

Men han er mer reisende enn fastlåst
på et kontor. Mange har møtt Yngve
Rekdal ivrig opptatt med å kartlegge
vegetasjonen i utmarksområder, og
mange har opplevd hans engasjerte og
levende foredrag landet rundt; om
 beitekvalitet og beiteressurser og om
beitedyras fortreffelighet som pleiere
av kulturlandskap. Foredragene blir
akkompagnert av egne lysbilder som
understreker budskapet: - utmarka må
høstes og pleies av beitedyr! 

Men hvordan har han fått denne
interessen for beitebruk i utmark?
Yngve snakker veldig gjerne om beite-
bruk og beitekartlegging, men nødig
om seg selv. Derfor måtte vi først hale
ut av ham noen «tørre facts», for
 interessen for beitebruk må jo ha
 kommet et steds fra!

Begynnelsen
Yngve Rekdal er fra Sunndalen på
Nordmøre, der han vokste opp på gård
med alle andre dyreslag enn sau. Etter
endt gymnas på Tingvoll gikk veien til
natur- og miljøvernlinjen på
Høgskolen i Bø i Telemark. Her ble
han kjent med faget vegetasjonskart-
legging.

– Tiden i Bø gav meg en aha-
 opplevelse. Jeg så sammenhengen
mellom plantene og deres miljø, og
dernest hvordan et slikt system kunne
gi grunnlag for å si noe om ressurs -
utnytting - eller bruk av natur, sier
Yngve Rekdal. 

Ferden gikk videre til Norges land-
brukshøgskole og linja allsidig jord-
bruk. Utmarksbruk sto ikke høyt i kurs
i undervisninga på den tida. Yngve

Yngve Rekdal:

- Kulturlandskapet 
må være et 
produksjonslandskap! 

- Beitedyr er det viktigste redskapet vi har for å ta vare på biologisk mangfold i kultur-
landskapet, slår Yngve Rekdal fast. Fortsetter neste side.
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dyrket likevel sin interesse videre og
skrev hovedoppgave om fjellbeite som
fôrressurs for husdyr. Oppgaven
omfattet både kartlegging av beite -
kvalitet og gjødslingsforsøk i utmark.

Jobben som livsstil
Ferdig utdannet gikk Rekdal rett over i
jobb, på det som den gang het
Jordregisterinstituttet. Dette ble til
NIJOS (Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging) i 1988 og er i dag en
del av Norsk institutt for skog og land-
skap. Der er han i dag altså leder for
utmarksseksjonen. Seksjonen har 5
ansatte på Ås i Akershus og 3 stykker
på regionkontoret i Målselv i Troms. 
Annen arbeidserfaring han har glede
og nytte av spenner fra linefiske på
Haltenbanken til budeie/budør på
Gammelsetra i Grøvudalen, en veiløs
seter der ysting og kinning sto på dags-
orden. 

Yngve lever og ånder for jobben, og
har heller ingen ni-til-fire-jobb. Hele
barmarkssesongen er han på farten
med feltarbeid, og vinteren brukes til å
bearbeide innsamlet materiale samt
utstrakt foredragsvirksomhet. Familie
har han ikke rukket å stifte, men fri-
tidssysler har han. Da koser han seg
med gitar- og felespill, sammen med
orkesteret Farande Fant eller med

Flatlusa Spelemannslag, som er
 studentspelemannslaget på
Universitetet for miljø- og bio -
vitenskap (UMB). Gammaldans er
også noe han liker å drive med. 

Beitenæringen
For mange er Yngve Rekdal blitt en
beitebruksguru. Det har ikke alltid
vært slik.

- Det var i mange år tungt å tale til
beitenæringen på seminarer og fag-
samlinger om sammenhengen mellom
beitekvalitet og produksjonsresultater.
På seminarer og kurs ble jeg som regel
plassert til slutt i programmet, et tyde-
lig tegn på at interessen for dette ikke
var særlig i fokus. Så fikk jeg kontakt
med Erling Skurdal, som da var beite-
konsulent i NSG. Han så hvor nødven-
dig og nyttig denne kunnskapen var, og
ville bli med på å bidra til at beite -
brukere fikk vite mer. Erling dro meg
med inn i lokale prosjekter om beite-
kartlegging, forteller Yngve Rekdal, og
fortsetter:

- På slutten av 90-tallet virket det
som om beitenæringen omsider så at
den ikke var alene i utmarka. Da
begynte den å etterspørre ressursdata,
både for å gjøre seg synlig og for å
bedre bruken av ressursene i utmarka.
Behovet vokste altså frem etter hvert,

ikke minst i det økende antall utbyg-
gingssaker og i forbindelse med alle de
nye verneplanene for arealer i utmark.
De siste ti årene har det vært en sterkt
økende etterspørsel, slår Rekdal fast.
Skog og landskap sin utmarksseksjon
har nå en stor oppdragsmengde. - Så
nå må vi si nei til flere forespørsler og
prioritere sterkt, konkluderer seksjons-
lederen.

- Betyr det at beitenæringen er for
sent ute?

- Nei, det tror jeg ikke, sier Rekdal,
og fortsetter: Det er viktig å være klar
over utviklingen i samfunnet fremover.
Beitenæringen er en arealkrevende
næring. Ja, kanskje Norges største are-
albruker. Men det finnes andre brukere
av utmarka også som vil være med å
bestemme hvordan denne forvaltes.
Det medfører krav til en mer planlagt
tankegang i utmarksbruken.

- Jeg mener det burde vært obliga-
torisk å utrede beiteressursene i alle
utbyggingssaker der utmark er berørt,
og det er veldig viktig at beitenæringen
synliggjør sine arealinteresser inn i
kommunal planlegging, slår Yngve
Rekdal fast. 

- En annen sak er at sauebønder
også ofte er grunneiere. Som grunneier
kan det være store penger å tjene på
utbygging av hyttefelt, alpinanlegg o.l.

Yngve Rekdal i sitt rette element og som formidler av kunnskap om beitekvalitet til beitebrukere.
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Samtidig kan beitebruken bli skade -
lidende i slike utbygginger. Jeg ser at
dette splitter næringen mange steder,
sier Rekdal. 

Fellestiltak blir viktigere
- Hva tror du om beitebruken fremover?

- Den utviklingen vi ser nå, med
nedgang i antall sauebruk og større
buskaper, gjør det nødvendig å tenke
nytt også om beitebruken. Det blir
færre beitebrukere i hvert beiteområde
og kostnaden med tiltak øker. Behov
for og krav til tilsyn kan også bli større.
Fremtiden taler for mer planlegging og
etablering av fellesbeiteområder. Jeg
tror utviklingen vil tvinge frem slike
løsninger på tvers av beiteretten.
Sperregjerder og fellestiltak løser
 utrolig mye – dette må beitebrukerne
overveie på en helt annen måte enn
før. Så har vi gjengroing, som er et
stort problem. Tett tresetting endrer
tilgjengeligheten til areal og setter ned
planteproduksjonen. Lavt beitetrykk
fører til at undervegetasjonen endrer
seg til mindre gunstig plantesammen-
setning for beitedyr. Konsentrasjon av
beitedyr er nødvendig skal vi opprett-
holde mest mulig av produksjonsland-
skapet - et høyt nok beitetrykk tar vare
på beitekvalitet og kulturlandskap.
Greier vi ikke det vil det meste gro
sakte igjen. Skal vi etablere slike felles-
beiter må vi finne de arealene som gir
mest igjen for innsatsen. Jeg ser i dag at
støtte til tiltak ofte blir gitt på areal
som har for dårlige forutsetninger som
beite, sier Rekdal.

Biologisk mangfold
- Hva med ansvaret for biologisk
 mangfold?

- Beitedyr er det viktigste redskapet
vi har for å ta vare på biologisk mang-
fold i kulturlandskapet. Dette arbeidet
er i dag veldig konsentrert til rødliste-
arter. Det blir lett «klattforvaltning» av
dette og innfløkte forvaltningsregimer.
Vi kan godt ta vare på noen urterike
slåtteenger med ljåslått, men dette er
først og fremst museal virksomhet. På
de store arealene er det bare to red -
skaper som nytter; traktor og beitedyr.
Med traktor kan vi skjøtte mye av inn-
marka og gard- og seternære arealer.
Resten må beitedyra ta. Jeg savner at en
løfter blikket og ser på hvordan land-
skapet i bygda eller seterdalen skal for-
valtes som helhet.

Fremtiden
- Hvordan ser du på fremtiden for beite-
næringen i utmarka?

- Jeg tror sterkt på utmarka som
produksjonsressurs av flere årsaker:
Fordi det er en dyreetisk god produk-
sjonsmåte og en økologisk langsiktig
måte å forvalte utmarka på. Men også
fordi det kanskje er norsk landbruk sitt
fremste fortrinn og gjør det mulig å
produsere spesielle varer for et økende
norsk reiselivsmarked - også for
eksport. Dessuten kan dette bli en
 viktigere produksjonsressurs i frem -
tiden. Sett i sammenheng med
 klimautfordringene og utviklingen av
landbruket globalt, får mer marginale
områder – bl.a. utmarka - etter hvert
økende verdi. Konflikten med rovdyra
er med på å komplisere denne utvik-
lingen. Skal beitenæringen beholde sin
posisjon i utmarka er det viktig at
næringen har kunnskap om hva som er
god, langsiktig utmarksbruk. Det er
også viktig at næringen viser en offen-
siv holdning til utmarka, skal næring-
ens interesser tas vare på i forhold til
andre arealbrukere.

- I møte med beitebrukere, er det
andre ting du har lagt merke til?

- Jeg ser at det ofte er store forskjel-
ler i produksjonsresultater mellom
ulike beitelag og besetninger innen
 beitelag. Veldig mye resultatfremgang
kunne vært oppnådd gjennom å øke
kunnskapsnivået om miljøfaktorene,
herunder kunnskapen om beite -
res sursene i utmark. Kvaliteten på 
fôret er like viktig både før og etter
slipp i utmark. Mitt inntrykk er at
næringen er sterkt fokusert på avl og
mindre på miljøfaktorene. Det er en
generasjon av gardbrukere, veiledere 
og forskere som har vært lite opptatt 
av utmarka som produksjonsressurs.
Dette er en stor utfordring fremover.
Samtidig må jeg også si at det innen
næringen finnes en rekke personer
med et veldig høyt kunnskapsnivå og
god observasjons evne som har bidratt
til mye av den kunnskapen som jeg har
om beitebruk i utmark, avslutter 
Yngve Rekdal. 

Tekst og foto: Lars Kveberg
lars.kveberg@nsg.no

Skog og landskap er et nasjonalt
institutt for kunnskap om arealres-
surser. Instituttet formidler kunn-
skap til  myndigheter, næringsliv og
allmennhet for å sikre bærekraftig
forvaltning og verdiskapning knyttet
til areal ressursene. 

Etablert i 2006 etter sammenslå-
ing av Skogforsk og Norsk institutt
for jord- og skogkartlegging.
Samtidig ble Norsk genressurssenter
opprettet som en avdeling ved insti-
tuttet. Øvrige avdelinger er;

Avdeling organisasjon og samfunns-
kontakt, Avdeling for landskaps -
ressurser, Avdeling for skog ressurser,
Avdeling for biologi og miljø,
Avdeling for arealinformasjon og
Avdeling økonomi, plan og drift.

Skog og landskap er organisert
under Landbruks- og matdeparte-
mentet og har ca. 220 ansatte.
Instituttet har hovedkontor på Ås i
Akershus og regionkontorer i  
Nord-Norge, Midt-Norge og Vest-
Norge.

Norsk institutt for skog og landskap («Skog og landskap»)

Seksjonsleder i Skog og
landskap Yngve Rekdal er
en av våre fremste eksperter
på vegetasjonskartlegging.



Utfordringer på grunn av at
 bakterier er blitt antibiotika -
resistente øker i verdenssammen-
heng, men i Norge har vi frem -
deles dette problemet under en
viss kontroll.  Likevel er flere og
flere saue- og geiteprodusenter
opptatt av resistentproblema -
tikken. De ønsker derfor å prøve
 alternative metoder i kampen
mot bakteriene. 

Kan Spenmax, som er et
 middel som det hevdes skal ha
god effekt på alle typer beten -
nelsesproblemer hos dyr, være 
et slikt alternativ? 

- Historien om Spenmax startet for
over 15 år siden. Anne Lise Sørensen,
som står bak produktet og som den
gangen studerte naturmedisin, prøvde
ut ulike naturpreparater hjemme i
 fjøset hos sin far som var melkebonde.
Utfordringene var store da de testet ut
forskjellige urter fra norsk natur. De
prøvde og feilet i mange år før de
endelig fant en sammensetning som de
mente kunne ta de fleste betennelsene,
forteller Wenche Bauer, daglig leder i
Wema kjøp & salg som står bak
Spenmax. 

Virker også på sau
- Etter å ha sett virkningen hos melke-
kyr, viste det seg etter hvert at bøndene
som også hadde sau prøvde Spenmax
på disse, og med enda større helbred -
elsesprosent, sier Wenche Bauer. Hun
forteller at kraften i urtene, som hun
kaller energimedisin, blir fremstilt på
en veldig spesiell måte. 

- Middelet sparker i gang immun -
forsvaret, slik at kroppen helbreder seg
selv, sier Wenche Bauer. 

- På sau har vi fått tilbakemeldinger
på at Spenmax tar de vanskeligste
betennelsessykdommene med stor

kraft. Vi kan vise til bønder som i
utgangspunktet er skeptiske til «hokus-
pokus»-medisin, men som har blitt
overbeviste. I vår moderne tid har
prinsippet med naturens egen kraft
blitt glemt. Overdreven bruk av anti-
biotika, desinfeksjoner og tilsetnings-
stoffer motarbeider naturen, som slår
tilbake i form av resistente bakterier,
sier Wenche Bauer som mener at
Spenmax kan være et godt alternativ i
kampen mot bakteriene i saue- og
 geitefjøs. 

Usikker på virkningen
- Jeg kjenner ikke til dette produktet 
og må vel innrømme en viss skepsis
når det ikke er gjort forsøk som kan
 dokumentere effekt i henhold til
 vitenskapelige metoder. All dokumen-
tasjon som påberopes her er erfaring
fra produsenter. For å kunne anbefale
et slikt preparat framfor andre
 behandlingsformer trengs klinisk
 kontrollerte forsøk. Men jeg skal 
ikke si at preparatet ikke virker, bare 
at jeg synes det er  vanskelig å 

forholde seg til noe som ikke er 
bedre dokumentert, sier  spesial -
veterinær Synnøve Vatn i Helse -
tjenesten for sau.

Produktet bør testes
Også forsker Ståle Sviland ved seksjon
for produksjonsdyr ved Veterinær -
instituttet sier at han i utgangspunktet
er skeptisk til på stander om positiv
virkning av  uprøvde produkter.

- Skal vi kunne uttale oss om
 effekten ved å bruke slike preparater
må vi kunne vise til kliniske testresul-
tat, og jeg kjenner ikke til at Spenmax
har vært med i noe slikt testprogram.
Slike testopplegg blir ofte veldig dyrt
for små preparatprodusenter og blir av
den grunn som regel ikke gjennomført.
Sviland, som bare så vidt har hørt om
produktet, vil sjølsagt heller ikke ute-
lukke at Spenmax kan ha en positiv
effekt ved behandling av mastitt hos
småfe.

Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Har Spenmax 
effekt mot mastitt?

Wenche Bauer jobber som daglig leder i
Wema kjøp & salg som markedsfører
Spenmax.

Produsent og oppfinner 
Anne Lise Sørensen. 
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øremerkesystem
• Norges mest brukte merke system for husdyr.  
• Formgivning og fleksibel spesialplast sikrer optimal sitteevne.
• Laserpreging gir god lesbarhet i hele dyrets levetid.
• Gjenbrukssikker lås. Patent nr. 304771. 

Velegnet 
til merking 

av lam
COMBI 2000®Mini
37x33 mm. Veier kun 3,8 gram.

Fargeutvalg: rød, grønn, blå, gul,
orange, grå, hvit og lakserød.

Bruk Combi Senior,  Combi Junior eller
Combi Junior EID tang.

COMBI 2000®Små
48 x42 mm. Veier 5 gram.

PAT øremerker

øremerker

Lite og lett merke i aluminium 
for sau og geit.
Leveres ufarget eller i fargene 
rød, gul, blå og grønn.

PAT ufarget  . . . . kr  1,65
PAT farget  . . . . . kr  2,50
PAT tang  . . . . . . kr 160,-

Lite og lett øremerke i plast spesi-
elt velegnet for nyfødte lam og kje.
Individnummer og produsent-
nummer laserpreges. 
Veier kun 1,8 gram. 
Størrelse 9 x 35 mm.

MICRO inkl. preging  . . . . kr 2,25
MICRO tang  . . . . . . . . . . . . kr 160,-

Fargeutvalg: rød, grønn, blå, gul,
orange og grå.

Robust og vanntett.
Brukervennlig tastatur og display.

•   Leveres med kort, lang eller 
utskiftbar antennestav.

• Bakgrunnsbelyst grafisk skjerm.
•   Brukerprogram kan lastes inn. 
•   Integrert med Led-Sau.
• Tilleggsdata kan registreres direkte 

inn i leseren.
•   Batterikapasitet for mer enn en dag.
•  Leser ISO 11784/11785 HDX og 

FDX-B transpondere.
•   USB-overføring av data 

direkte til PC.

Våre elektroniske merker produseres i Norge og er tilpasset norske
driftsforhold.  Alle produkter er godkjent i henhold til gjeldende
internasjonale standarder for elektronisk merking av husdyr, ISO
11784/11785. Dette betyr at de fungerer i bruk med elektroniske
vekter, avleserutstyr og installasjoner som følger standardene.

Pro Håndholdt leser

Svært lite og lett EID øre-
merke for sau og geit.

•   Vekt: kun 4,3 gram (inkl Mini tappdel).
•   Diameter: kun 23 mm.
•   FDX-B teknologi, 134,2 kHz.
• Kombineres med Combi 2000® Mini 

eller Små tappdel.
•   Laserpreges og programmeres med 

produsentnummer og individnummer.
•   Patentert gjenbrukssikker lås.
•   Bruk Combi Junior EID tang.

2550 Os i Østerdalen
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Priser eks. mva.         Varene vedlegges faktura med giro.

HHR 3000 Pro, 
fast antenne  . . . . . . . . kr  4.950,-
utskiftbar antenne  . . kr  5.950,-
Bluetooth, tillegg . . . kr 1.000,-

Oppnå gunstige priser på Combi øremerker ved å benytte deg 
av sesongens sauemerketilbud i Nortura og KLF-slakteriene.

Patent nr 304771

Velegnet 
til merking 

av lam

elektronisk merking

Sikker merking av småfeSikker merking av småfe
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Erik Fløystad fra Moland i Aust-Agder er en av flere med god erfaring med å bruke
Spenmax som alternativ behandling mot mastitt hos søyer.

lamming. Etter et par behandlinger var
de helt fine i juret. De fikk heller ingen
ettervirkninger. Siden har jeg, ved flere
anledninger, erfart en positiv effekt ved
å bruke det på sau. Med mastitt er det
viktig å starte behandlingen raskt. Her
har en middelet for hånden og kan
sette inn mottiltak så snart en opp -
dager noe unormalt med juret.
Dessuten er Spenmax rimelig og uten
de problemer som følger i kjølvannet
av en antibiotikakur, sier Fløystad.

Ville redusere bruken av
 antibiotika
- I utgangspunktet var jeg skeptisk til
dette produktet, men ønsket å prøve
det fordi jeg misliker unødig bruk av
antibiotika. Jeg har imidlertid erfart at
Spenmax har effekt, av og til en helt
utrolig effekt. Det betyr ikke at jeg er
sluttet helt med penicillin. Jeg har
imidlertid erfart at det ikke har virket,
mens en påfølgende kur med Spenmax
har gitt resultat, forteller Fløystad.

Mobilisere til selvforsvar
- Produktet mobiliserer dyrets eget
immunforsvar, slik at de klarer en selv-
behandling. Bruk av grønnsåpe på den
betente delen av juret, som inngår i
behandlingen, er jo fra gammelt av
anerkjent som positivt - selv av
 veterinærer, sier Fløystad. 

Han regner med at i alle fall minst
60% av mastittilfellene i melkeproduk-
sjonen lar seg behandle med Spenmax. 

- Jeg mener at Spenmax er et helt
nødvendig produkt å ha tilgang til i
sauefjøset – ikke minst i lammesesong-
en. Er vi tidlig ute og hjelper til med å
mobilisere sauens eget immunforsvar
mot bakteriene, vil det være til glede
for både mor, barn og bondens lom-
mebok, sier sauebonden fra Arendal i
Aust-Agder.

Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Erik Fløystad:

- Spenmax mobiliserer
immunforsvaret
Dette sier en av de som har
prøvd Spenmax, både til ku og
sau.  Erik Fløystad fra Arendal i
Aust-Agder er tidligere styre -
medlem og nestleder i NSG.

Fløystad, som har 25 melkekuer og 40
vinterfôra søyer i fjøset, kan fortelle at
han har brukt Spenmax i flere år og
har gode erfaringer med dette middelet
som alternativ behandling mot mastitt,
både hos kuer og søyer.

Viktig å redusere veterinær -
utgiftene
- Jeg kom tilfeldigvis borti dette
 middelet, fordi en sambygding ville ha
noen til å prøve det ut. Han hadde da, i
en årrekke, utfordret humanmedisinen
og ønsket nå å bidra til å redusere litt
på veterinærenes fortjeneste, som han
sa, smiler Erik, som mener at i tillegg
til å redusere dyras lidelser ved sjuk-
dom er alt som kan bidra til å få ned
kostnadene i produksjonen positivt. 
- I tillegg er Spenmax et naturpreparat

uten skadelig virkning, verken for
 miljøet, dyra eller for oss mennesker,
føyer han til. 

Enkel behandling
Fløystad forteller at i starten var det
relativt omstendelig å gjennomføre
behandlingen med Spenmax, men at
det nå er blitt svært enkelt. 

- Hvordan foregår behandlingen?  
- I dag sprayer vi middelet i mun-

nen på dyret vi skal behandle, og
 preparatet er ganske smakelig.
Alternativt kan Spenmax sprayes inn i
skjeden på søya, om en synes at det er
enklere. I tillegg til dette masseres den
betente deler av juret med varmt
grønnsåpevann, forteller Fløystad.

Viktig å starte behandlingen
 tidlig
Produsenten av produktet markeds -
fører det som et middel med virkning
mot mastitt/høyt celletall i melka hos
melkekuer. 

- Jeg prøvde det likevel på 2 søyer
som syntes å ha jurbetennelse rett etter

10 • Sau og Geit nr. 1/2008
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6,5 cm høy for sau  . . . . . . . kr 40,–
7,5 cm høy for sau  . . . . . . . kr 42,–
8,0 cm høy for sau  . . . . . . . kr 52,–

Våre solide småfebjøller har en 
kort grov klang som høres langt 
selv i tett skog og kupert terreng.  
Bjølla tres enkelt inn på klaven.

FOKUS merkeplate

KVIKK saueklave  (uten bjølle)  . . . . kr 26, –
Preging av KVIKK  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,50

FOKUS upreget . . . . . kr 6,–
Preging av FOKUS  . . kr 2,50

Bjøller som
høres langt!

saueklave

Leveres i fargene: grå, rød, gul, 
orange, grønn, blå, hvit og fiolett.

Kvikk

Nyttig til 
beitesesongen
Nyttig til 
beitesesongen

•  Produseres i slitesterk og formstabil 
spesialplast.

•  Rask og enkel lengderegulering (42–52 cm).
•  Settes på og tas av med et enkelt håndgrep. 
•  Maskinpreging gir varig skrift. 

- en favoritt!

•  Produseres i sterk spesialplast.
•  Kan brukes på Kvikk klaven, 

med eller uten bjølle.
•  Laserpreging gir varig skrift.

Leveres i fargene: 
grå, rød, gul, 
orange, grønn, 
blå, hvit og fiolett.

• Priser eks. mva.
• Varene vedlegges faktura med giro.

2550 Os i Østerdalen

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

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

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen
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I løpet av februar måned vil ca.
1.000 sauebrukere rundt om i
landet motta en detaljert
 spørreundersøkelse som har til
hensikt å gi oss en bedre oversikt
over sauens velferd i Norge.
Undersøkelsen vil bl.a. omhandle
spørsmål om holdninger til dyre-
velferd, rutiner rundt håndtering
av sykdom, lamming, fôring og
generelt om driften på gården. 

Det er forskningsrådsprosjektet
«Sauens velferd» som står bak under-
søkelsen. Prosjektet, som startet høsten
2006, er et samarbeid mellom
Animalia, Statens Institutt for
Forbruksforskning (SIFO) og Norges
veterinærhøgskole (NVH). Gjennom
prosjektet ønsker en; 1) å øke kunn -
skapen om sauens velferd i Norge, 2) å
bidra til en protokoll for vurdering av
dyrevelferden i produksjonskjeden
(gårdsbruk, transport og slakteri) og 3)
å undersøke hvilken innflytelse hold-

ninger og praksis hos de forskjellige
aktørene i kjeden har på sauens vel-
ferd. 

Vi tror det etablerte samarbeidet
mellom et naturvitenskapelig
(Animalia og NVH) og et sosialviten-
skapelig miljø (SIFO) vil kunne gi en
unik innsikt i det samspillet som er i
næringa og som er nødvendig for en
optimal produksjon. Gjennom dette
prosjektet vil en også få større mulig-
het for å kunne nå næringas målsetting
om å være internasjonalt ledende på
velferd hos sau.

Behov for mer forskning
Saueholdet i Norge er en ekstensiv og
robust produksjon som har stor
 betydning for norsk husdyrbruk og er
et viktig ledd i å utnytte naturressurs -
ene og opprettholde kulturlandskapet.
Saueholdet har ikke gjennomgått
samme grad av rasjonalisering som
andre husdyrproduksjoner. 

Konsumenter av husdyrprodukter
legger stadig større vekt på hvordan
dyrene har hatt det før produktene
kommer i butikkene. God dyrevelferd
er en forutsetning for næringas og
 produktenes fremtidige omdømme. 

Sauens velferd
– studie av biologi, aktører og samfunn

Artikkelforfatteren på besetningsbesøk i forbindelse med validering av dyrevelferds -
protokollen.

Klinisk undersøkelse utført som en del av
dyrevelferdsprotokollen.

Fortsetter side 14.
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LÆRREIM,  for sau . . . . . . . . . kr 134,-
LÆRREIM, for vær, dobbel. . . . kr 315,-
GRIME, for sau. . . . . . . . . . . . . kr 278,-
GRIME,  for vær . . . . . . . . . . . . kr 278,-

Dobbelt sydd nylongrime med ring.
For sau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 92,-
For  vær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 92,-

Nyttig til våren !Nyttig til våren !
DOSERINGSSPRØYTER

LÆRVARER

LAMMEMOR, 20 l plasttønne.
5 smokker med 
sugeslange og ventil  . . . . . . kr 480,-
LAMMEMOR,  9 l plastbøtte.
4 smokker og feste 
for vegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 315,-
MJUK SMOKK,
for lammemor  . . . . . . . . . . . . . kr 7,50
HARD SMOKK,
for lammemor  . . . . . . . . . . . . . kr 9,90
FLASKESMOKK,  mjuk  . . . . . kr 15,-

FÔRING

VEIING

NYLONGRIMER

•  Priser eks. mva.
•  Varene vedlegges faktura med giro.

Kundeservice:  62 49 77 00
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2550 Os i Østerdalen

BESKYTTELSESKLÆR

LAMMEPUMPE, i plast . . . . . kr 45,-

LAMB TONIC, energidrikk 
for svake lam. 3-pk. . . . . . . . . . kr 99,-

SYRNING, m/E-vitamin, for hurtig 
syrning av helmjølk og mjølke-
erstatning.  2,5 kg pulver  . . . kr 429,-

JETMARK merkespray, 
varer hele beitesesongen. 
Rød, blå, grønn og svart  . . . kr 140,-

RAIDL fargestift, i rød, blå, 
grønn, svart og fiolett  . . . . kr 11,-

SALTER FJÆRVEKTER 
• Meget driftssikker vektenhet.
• Leveres i 4 str. m/ følgende veiekapasitet:

25 kg, 50 kg og 100 kg. . . . . kr 659,-
300 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3.675,-

VEIEBØYLE, for veiing av lam 
og voksne dyr . . . . . . . . . . . . . kr 380,-

ENGANGSHANSKER,
korte, pk. à 100 stk.  . . . . . . . . . kr 79,-
ENGANGSHANSKER,
skulderlange, 
pk. à 100 stk.  . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,-
OVERTREKKSSTØVLER,
i plast, pk. à 25 par . . . . . . . . . . kr 73,-

FRAKK, i plast  . . . . . . . . . . . . . . kr 45,-
KJELEDRESS,
i myk vevd kvalitet  . . . . . . . . . kr 39,-

FRAMFALLSELE, for å
hindre skjedeframfall . . . . . . kr 259,-

GJETERSTAV,
med krok for hals . . . . . . . . . . kr 199,-

LAMMEUTTREKKER . . . . . . kr 70,-

PARVOCIDE, desinfeksjons-
middel. 0,5 l konsentrat . . . . kr 165,-

GELAVETT, glidemiddel
0,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 63,-
5,0 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 370,-

ADOPSJONSSPRAY,
for fosterlam . . . . . . . . . . . . . . . kr 54,-

JODSPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . kr 82,-

BLÅSPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . kr 85,-

JURLINIMENT, naturprodukt. 
Lindrer ømme jur, muskler 
og ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 125,-

KLAUVTANG, bøyde blad. . . . kr 160,-
KLAUVTANG, rette blad. . . . . kr 199,-

PHILLIPS, automatisk med
ryggbeholder. Robust og presis.
I metall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 749,-

GENIA, manuell.
I hardplast . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 235,-

GENIA, automatisk med rygg-
beholder. I hardplast . . . . . . . kr 539,-

METALPLEX,
enkel sprøyte . . . . . . . . . . . . . . . . kr 149,-

FARGEMERKING

HJELPEMIDLER

Vi fører kammer og kniver til Econom,
Stewart og Lister klippemaskiner.
SLIPING pr. sett . . . . . . . . . . . . kr 49,-
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Lammemor 20 l.

Lammemor 9 l.

Jurliniment
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Det trengs mer kunnskap om
dyrenes behov og atferd samt hva som
kan gjøres for å forbedre forhold i
 produksjonskjeden. Undersøkelser viser
at nordmenn mener at sauens velferd er
bedre enn for andre husdyr. Samtidig er
det nok mange ulike oppfatninger av
hva som er god dyre velferd, og det fin-
nes få studier på hvordan dyrevelferden
ivaretas av de forskjellige aktører i
produksjons kjeden. 

For å oppnå større åpenhet og økt
forståelse mellom forbruker og produ-
sent, er det behov for økt kunnskap
om sauens velferdsmessige status, samt
å utvikle vitenskapelig baserte metoder
og systemer for å vurdere, overvåke og
dokumentere sauens velferd. 

Velferdsstudier for hele
 produksjonskjeden
Prosjektet «Sauens velferd» skal
 vurdere velferden på tre stadier i kje-
den: 1) på gården, 2) under transport
og 3) på slakteriet. Det er organisert i
en biologisk og en sosiologisk pilar. 
I disse pilarene vil en tilnærme seg
 problemstillingene på forskjellige
måter, samtidig som det vil være stor
grad av samarbeid når det gjelder å se
etter sammenhenger mellom egen -
skaper hos aktørene og dyrs velferd. 
SIFO vil primært fokusere på hvilke
oppfatninger og holdninger forskjellige
aktører i produksjonskjeden har til
sauens velferd (den sosiologiske
 pilaren), mens NVH og Animalia (den
biologiske pilaren) vil fokusere på bio-
logiske elementer som helse, smerte,
ubehag og atferd. I den biologiske
 pilaren vil det bli benyttet helse- og
produksjonsdata fra Sauekontrollen.
Videre vil en protokoll for vurdering av
helse, produksjon, atferd, miljø og
menneske-dyr relasjoner i besetning-
ene bli utarbeidet i samarbeid med
University of Bristol og Welfare
Quality prosjektet (et EU-prosjekt).

Innsamling av datamateriale
Våren 2007 ble det utført detaljerte
registreringer på 11 utvalgte gårdsbruk
i fjellregionen i Midt-Norge (Tynset,
Alvdal, Folldal, Os og Oppdal).
Hensikten var å utvikle og kvalitets -
sikre velferdsprotokollen, samt å
undersøke overensstemmelsen mellom
data i Sauekontrollen og de faktiske
forhold ute i besetningene. 

Våren 2008 vil tilsvarende registre-
ringer bli utført hos 25 nye, utvalgte

gårdsbruk tilhørende 3 slakteregioner i
forskjellige deler av landet. De som
plukkes ut vil bli tilskrevet litt utpå
nyåret. Samtidig vil ca. 1.000 av saue-
brukerne i landet få tilsendt en
 spørreundersøkelse som har til hensikt
å kartlegge forhold av betydning for
sauens velferd. De som har registrert 
e-postadresse hos Helsetjenesten for
sau eller gjennom slakteriene vil få
undersøkelsen tilsendt elektronisk. 

Etisk regnskap
Sauens velferd under transport vil bli
vurdert ved hjelp av blant annet video -
opptak før, under og etter transport.
Det vil bli registrering av skader ved
ankomst til slakteriet og inne på slakte-
riet. Videre vil også fysiologiske måling-
er og pH-målinger av kjøttet bli utført. 

En eksisterende protokoll for dyre-
velferd på slakteriet (kalt «Etisk regn-
skap») vil bli vurdert og anvendt i
 slakteriene. Registreringer under inn-
transporten og på slakteriet vil bli
 vurdert opp mot registreringer på
 gårdene. Fra et sosiologisk ståsted vil
en parallelt studere hvordan ulike
 aktører og systemer innvirker på dyre-
velferden. 

Miljømålinger utført i en av de utvalgte besetningene.

Studiene kan gjøre oss enda
bedre
I henhold til «Handlingsplan for dyre-
velferd i saueholdet 2006-2008» har
sauenæringa som målsetting å være
fremst på dyrevelferd internasjonalt.
For å kunne oppnå en slik status er det
vesentlig å ha best mulig forståelse av;
1) hva god dyrevelferd i saueproduk-
sjonen innebærer, 2) hvordan ulike
aktører påvirker sauens velferd og 3)
samfunnets oppfatning av dyrevelferd.
Først gjennom en bedre forståelse av
samspillet mellom disse tre faktorene
kan det utvikles en optimal strategi for
dyrevelferd. 

Vårt håp er at vi ved prosjektets
slutt vil ha kartlagt noen av de viktigste
muligheter og hindringer for å ivareta
god dyrevelferd i norsk sauehold. Vi
håper dere som blir forespurt om å
delta, enten i form av å motta besøk på
gården eller ved å svare på spørre -
undersøkelsen, finner tid og anledning
til å bidra til prosjektet.   

Av Solveig Marie Stubsjøen
doktorgradsstipendiat på prosjektet

«Sauens velferd», NVH og Animalia
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Denne kronikken tek utgangspunkt i
synsmåtar frå Framtiden i Våre Hender
(FIVH). Miljøorganisasjonen har dei siste
åra fokusert mykje på landbruk. I korte
trekk er deira syn:

a) Kjøtforbruket i Norge og verda er
svært miljøskadeleg og må ned.

b) Av husdyr er beitedyra, særleg sauen,
det store problemet. Lyst kjøt, altså
svin og kylling, gir mindre  klimaskadar.

c) I svært mange høve er langtran -
sportert, også flytransportert, mat eit
mindre miljøproblem enn norsk -
produsert mat.

Den første synsmåten er eg samd i og
bruker ikkje fleire ord på. Påstand b og c
er eg usamd i, og resten av dette innleg-
get er argument mot desse påstandane.

Hovudargumentet mot drøvtyggjande
dyr er at dei skil ut metan. Einmaga dyr
gir ikkje frå seg metan utanom i gjødsla.
Som drivhusgass er metan 50-60 gonger
sterkare enn CO2. Men til skilnad frå
CO2 blir metan broten ned i atmos -
færen, på 10-12 år. Når det gjeld
utsleppsskade, er det difor vanleg å
rekne metan som ein vel 20 gonger så
sterk drivhusgass som CO2. 

FIVH reknar dei samla klimautsleppa
frå metanutskiljinga, frå kraftfôrbruken,
kunstgjødsel og transport. Dei konklu -
derer med at sau og andre beitedyr,
 iallfall i vårt land, er meir miljøskadelege
enn svin og kylling.

Men dei gløymer jorda. Gras og
andre eittårige planter bitt karbon om
våren og gir det frå seg att når dei visnar
og døyr om hausten. Slik sett er stabil
plantevekst klimanøytral. Men om utmark
blir teken i bruk til beiting, blir jorda
gjødsla og planteveksten tiltek. Resultatet
blir at karbon blir lagra i jorda som
 planterøter og små og større jordorga-
nismar. Det å auke beitinga bidreg slik til
ein kaldare klode. Det å avslutte beitinga
i eit område bidreg til at karbon blir
 frigjort over stutt tid og difor til ein
 varmare klode.

Fleire undersøkingar tyder på at
 beiting fører til så mykje karbonlagring at
det vanlegvis overstig skaden ved metan -
utslepp frå dyra.

Kva så med kylling og svin? Korn er
einaste føda til desse dyra. Då FIVH laga
sine reknestykke for nokre år sidan, var
korn overskotsvare i den rike delen av
verda. I EU og USA vart bønder betalde
for å brakkleggje kornåkrar. I dag har
etterspørselen skote i vêret. Det er tre
grunnar. For det første aukar forbruket
av lyst kjøt, særleg i Kina, slik at dei treng
meir korn for å produsere dette kjøtet.
For det andre har bruken av biobrensel
skote fart, særleg i USA. Der går halv -
delen av all mais no på biltanken, og
bonde etter bonde legg om til mais –
subsidiert frå styresmaktene. For det
 tredje blir me fleire menneske på kloden.

Det er altså kornmangel. Temaet i
denne artikkelen er ikkje kva følgjer det
får for verdas sveltande, men for kjøt -
produksjonen. For det om kylling- og
 svineprodusentane har betalingsevne til å
kjøpe fôr til sine dyr, må dette fôret
 produserast anten på nye areal eller med
meir intensiv produksjon på eksisterande
areal. Blir nye område rydda og dyrka til
kornmarker, vil jordarbeiding og pløying
frigjere mykje av den CO2-en som er
lagra i jorda, slik at utsleppa aukar. Meir
intensiv produksjon på eksisterande areal
skjer med meir, energikrevjande kunst-
gjødsel, meir sprøytemiddel og med å
erstatte eksisterande planter med
 genmodifisert plantemateriale.

Og spørsmålet går til FIVH: Er dette
miljøvennleg?

FIVH tek altså utgangspunkt i dagens
driftsmåtar. Kraftfôrbruken er høg også i
sauehaldet, blant anna fordi bønder i tiår
har vorte rådde til å pøse på med kraft-
fôr til dyra sine. Men me må også sjå på
kva for potensiale produksjonane har. I
sauehald og annan kjøtproduksjon på
beite finst eit stort potensiale for om -
legging til meir klimavennleg drift. Sauen
omdannar gras, som menneske ikkje kan
ete, til kjøt som menneske kan ete og til
ull. I vår del av verda er det grunn til å
tru at klimaendringane vil gi meir gras-
vekst, fordi karbondioksid gjødslar jorda
og fordi vekstsesongen blir lengre. Eit til-
svarande forbetringspotensiale finst ikkje
i svine- og kyllingproduksjon.

Kva så med kortreist eller langreist
mat? FIVH er mot nasjonal matsuvere-
nitet. Dei ser i staden for seg ei framtid

med regulert matflyt over landegrenser,
der maten blir produsert der klima -
skadane er minst og frakta på så effektivt
vis som råd til konsumentane. 

Også eg som skriv dette, meiner
 element i norsk matproduksjon ikkje er
berekraftige og må opphøyre. Men
 normalsituasjonen er at produksjon
 innanlands er meir miljøvennleg enn
import. Det ser me om me analyserer
verdsmarknaden for mat. I mai kosta
kveiten 200 $ tonnet, no er prisen over
400. Mais har auka med 50 %. Prisen på
så å seie alle andre matvarer har stige
med minst 30 % desse månadene. 

Mekanismen er enkel: Når etter -
spørselen aukar, aukar prisane, og agro -
industri og handelsbønder dyrkar meir
jord, tek meir utmark og regnskog og
myrmark til landbruksland og driv jorda
og dyra hardare. Den aller mest effektive
metoden er ofte å gå på akkord med
miljøet.

Difor er det uhaldbart når FIVH
samanliknar to eksisterande produksjons-
område, som sauehald i Norge og på
New Zealand. Kan hende kan akkurat
me kjøpesterke norske handle økologisk
sau frå New Zealand, men for verdas
handelslandbruk betyr det at nye og ofte
sårbare område og produksjonsmåtar
blir tekne i bruk. Det er desse produk-
sjonane som må jamførast med mat -
produksjon i Norge, og då blir rekne -
stykka heilt andre.

Men verda har då hatt matoverskot i
tiår, legg ikkje eg no berre nokre måna-
ders utvikling, eit blaff, til grunn for min
argumentasjon? Alle som har følgt verdas
matforsyning, har visst lenge at over -
gangen frå tilsynelatande overskot til
matmangel snart ville kome. Og det er
meir sannsynleg at matmangel og høge
prisar blir verande enn at det blir eit
blaff. The Economist 8. desember spår i
ein grundig gjennomgang av verdas land-
bruksmarknad at det høge prisnivået blir
ståande i minst eit tiår. 

Både når det gjeld beitebruk og mat-
transport må altså FIVH revurdere si
tenking. Dei må innsjå at det er utilstrek-
keleg å fokusere på enkeltfaktorar, me
må i staden utvikle heilskaplege miljø -
analysar.

Olav Randen

Kronikk

Beitedyr, mathandel og klima

Følgjande kronikk stod i Nationen for ei lita tid tilbake. Denne syntes vi 
var så god at vi har bedt om å få lov å gjengje den her i Sau og Geit, 
sidan mange av våre lesarar sikkert ikkje abonnerer på Nationen.
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I siste del av drektigheten er
 fostertilveksten stor, og søyas
behov for energi og nærings -
stoffer øker dramatisk. Dersom
innholdet i fôret eller søyas fôr-
opptak er for lavt, og søya heller
ikke kan mobilisere kropps -
reserver, oppstår mangel -
sjukdommer og stoffskifte -
sjukdommer. 

Store/mange fostre og tungt grovfôr
disponerer for andre sjukdomstil -
stander i denne perioden. Et fellestrekk
er at søyene ofte blir liggende, og at
behandling i mange tilfeller gir skuf-
fende resultater. Forebygging gjennom
hele drektigheten er derfor viktig.

De vanligste årsakene 
Ut fra innrapporteringer til
Sauekontrollen er melkefeber og
 fosterforgiftning (drektighetsfor -
giftning, ketose) de vanligste sjuk-
domstilstandene i perioden før
 lamming. En annen årsak til at søyer
blir liggende kan være listeriose
 (hjernebetennelse), som i en del til -
feller opptrer i en «stille form» uten de
klassiske symptomene som skjev
 hodeholdning og ensidig hengende øre
og leppe. Hjernebarksår (CCN) kan
også oppstå i denne perioden. 

Bekkenløsning og andre lidelser i
skjelett og muskulatur fører også til at
høydrektige søyer har problemer med å
reise seg eller blir liggende. Også ved
alvorlige tilfeller av «vom i skinn» kan
søyene bli liggende, men denne tilstan-
den er vanligvis enkel å skille fra de
andre på grunn av endringene i buk -
fasong.

Symptomer og behandling
Tabellen viser de vanligste symptom -
ene ved de ulike tilstandene, men det
kan være stor variasjon i sjukdoms -
bildet. I mange tilfeller er det også

 vanskelig å skille mellom de forskjellige
sjukdommene. Det er derfor ganske
vanlig at liggende søyer blir behandlet
med tanke på flere av tilstandene
 samtidig.

Rask behandling med medika -
menter er spesielt viktig når det gjelder
melkefeber, listeriose og hjernebarksår.
I tillegg er det viktig å gi dyra ro ved å
oppstalle dem for seg selv. Dyr som

Liggende søyer før 
lamming

Årsak, symptomer, behandling og forebygging av de mest vanlige årsakene til at søyer
 sjukdomstegnene.

Årsak Tidspunkt Viktigste symptomer
Melkefeber For lavt nivå av kalsium Siste 6 uker før * Stiv gange

i blodet lamming. * Ustø bevegelser
I enkelte tilfeller * Muskelskjelvinger
etter lamming. * Opphørte

vombevegelser
* Lite avføring
* Lammelser, søya blir 

liggende
* Pustevansker
* Sliming fra nesa
* Bevissthetstap

Fosterforgiftning Energiunderskudd Siste 6 uker før * Nedstemthet
(drektighetsfor- som oppstår når lamming * Følger ikke flokken 
giftning, ketose) energibehovet er større * Søya blir etter hvert

enn det søya klarer å ta liggende
opp gjennom fôret Kan ha:

* Unormal hodeholdning
* Muskelsitringer  
* Opphørte

vombevegelser

Listeriose Infeksjon med Denne formen for Søya blir liggende, men
(«stille form») listeriabakterier listeriose er mest uten de typiske tegnene

vanlig i perioden på hjernebetennelse.
rundt lamming Kan også ha listeriose

med mer typiske
symptomer i
denne perioden

Hjernebarksår (CCN) Mangel på vitamin B1 De fleste tilfellene * Ustøhet
(tiamin) ses på etterjuls- * Hodet bakover/

vinteren «stjernekikkere»
* Blir liggende på siden
* Kramper
* Diaré

Bekkenløsning, * Hormonelle endringer Siste del av * Stive bevegelser
bevegelsesproblemer o.l. * Mange og drektigheten  * Beveger seg

store lam når fostervekten mindre
* Skader o.l er stor * Problemer med å

reise seg
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blir liggende bør snus jevnlig for å
opprettholde blodsirkulasjonen i mus-
kulaturen. Videre er det viktig å sørge
for tørt, rent og trekkfritt underlag og
å prøve og opprettholde væske- og
næringsopptaket. Spesielt når dyra blir
liggende i flere dager er det viktig at de
får i seg væske (vann eller elektrolytt-
løsning) og at de får i seg næring. 
Næringsbehovet hos høydrektige søyer
er stort, og drektighetsforgiftning kan
også oppstå som følge av annen sjuk-
dom med redusert fôropptak. Uten
grovfôr i flere dager stopper også
vomma opp, og kan være vanskelig å få
i gang igjen. Fortsetter neste side.

Når det gjelder høydrektige søyer
ønsker man jo helst å beholde søya
fram til lamming for å prøve og redde
lamma. Men er det lenge til forventet
lamming og/eller søya er alvorlig sjuk,
må avliving vurderes.

Forebyggende tiltak
Selv om det er forskjellige årsaker, er
det mange fellestrekk når det gjelder
forebygging av «liggende søyer».

Fôring:
Fôret skal gi dyra det de trenger av
energi til vedlikehold og fostervekst.
Det skal også inneholde et balansert

nivå av vitaminer og mineraler for å
forebygge mangelsjukdommer. Søyene
bør få tilskudd av mineraler gjennom
hele drektigheten, enten gjennom
kraftfôret eller som eget mineraltil-
skudd i perioder der det eventuelt ikke
gis kraftfôr.

Spesielt i siste del av drektigheten,
når det er trangt om plassen i buken og
næringsbehovet er stort, er det viktig
med god grovfôrkvalitet. Det vil i
denne sammenheng si fôr med høy
næringsverdi per volum og vektenhet,
slik at dyra får nok energi uten å måtte
spise svært mye og tungt fôr. 

blir liggende før lamming. Symptombildet for den enkelte sjukdommen varierer – dyra trenger ikke ha alle de beskrevne

Matlyst Temperatur Bevissthet Behandling Forebygging
Nedsatt Normal eller nedsatt. Ubehandlet fører melkefeber Injeksjon med * Normalt hold

I en del tilfeller kan relativt raskt til kalsiumholdige preparater. * Balansert fôring/
man kjenne at kropps- bevissthetstap og død Ofte rask respons, men mineralforsyning
overflaten er kald. flere behandlinger kan * Unngå stressituasjoner

være nødvendig i siste del av drektigheten
* Mosjon og sollys
*  Ved besetningsproblemer

kan det også være
aktuelt å vurdere
gjødslinga på gården 

Nedsatt Normal Blir gradvis sløvere. * Framskynding av fødsel * Normalt hold
Til slutt bevissthetstap og død kan forsøkes * Godt og konsentrert fôr,

(medikamenter eller spesielt i siste del av
keisersnitt) drektigheten

* Tilskudd av glukose og * Unngå for høye lammetall
elektrolyttløsninger * Unngå stressituasjoner i siste

* Kalsiumbehandling og del av drektigheten
støttebehandling med 
B-vitamin forsøkes ofte.

Prognosen er dårlig!

Nedsatt Forhøyet eller normal Gradvis sløvere * Intravenøs behandling med Smitten finnes vanligvis i silo/
antibiotika (penicillin) rundballer av dårlig kvalitet:

* Tilførsel av væske og næring * Unngå å få jord og gjødsel i
* Betennelsesdempende og fôret ved høsting

smertestillende * Unngå oppformering av
medikamenter bakteriene i fôret: lav pH

Prognosen er dårlig! (surgjøring) og liten lufttil-
gang er viktig 

* Kast gamle fôrrester
* Unngå stress
* Vurdér høyfôring til unge og

høydrektige dyr

Nedsatt Normal Gradvis sløvere * Injeksjon med tiamin * Unngå brå fôrskifter
Kan i noen tilfeller (vitamin B1), ofte rask og kraftig fôring som kan
virke oppskremte respons gi fordøyelsesproblemer

* Beskytte dyret mot * Evt. tilskudd av ølgjær i
kraftige lyder og uro problembesetninger

* Tilskudd av ølgjær

Normal Normal Normal * Mjukt, sklisikkert underlag * Unngå for høye lammetall
(evt. nedsatt) * Evt. smertestillende * Sklisikkert underlag

behandling * Skånsom håndtering
* Avliving ved alvorlige * Utrangere søyer med

skader, brudd o.l. halthet/bevegelses-
problemer om høsten
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Fiskå Sauefôr 
- best i test!

Godt gjort er bedre enn godt sagt

For å gjere kraftfôrvalet ditt lettare til lamminga har Bioforsk på

vegne av Fiskå Mølle gjennomført eit omfattande forsøk med ulike

kraftfôr til sau før, under og etter lamming. Resultatet syner at når

det gjeld lammetilveksten er proteinkvaliteten i kraftfôret svært

viktig i tillegg til mengda av AAT. Fiskå Sauefôr ser ut til å mobili-

sere meir av søyene sitt kroppsfeitt og gir dermed auka mjølke-

yting, noko vi ser på lammetilveksten.

Med bakgrunn i forsøket har vi 3 % innblanding av fiskemjøl, noko

som forsterkar proteinkvaliteten. Mengda av fiskemjøl og roe-

snittar er viktig for fôrkvaliteten, noko du bør legge vekt på når du

vel kraftfôr til lamminga!

Tilby kopplamma Fiskå TopStart. Dette er det nye spesialkraftfôret

til unge drøvtyggarar. Den tynne smakelege pelletsen (3 mm) 

lettar fôropptaket, er fiberrik og gir høgare tilvekst på lamma.

4120 Tau, tlf. 51 74 33 00

4660 Kristiansand S, tlf. 38 12 77 50

7100 Rissa, tlf. 73 85 90 60

5590 Etne, tlf. 53 77 13 77

2270 Flisa, tlf.: 62 95 54 44

Ved holdvurdering er det ikke nok å se på dyra – man må bruke hendene! Det er vanlig å
kjenne bakerst på ryggen: foran krysset og bak ribbeina. Nærmere beskrivelse av hold -
klassene finner du blant annet på www.animalia.no/htsau (Foto: Grethe Ringdal)

Det er samtidig viktig å unngå brå
fôrskifter og for rask opptrapping med
kraftfôr. Brå fôrskifter gir ubalanse i
vomma, dårligere fôropptak og
 dårligere fôrutnyttelse. Resultatet blir
økt risiko for energiunderskudd og
mangelsjukdommer. 

Fôrets hygieniske kvalitet er også
viktig, i denne sammenhengen spesielt
i forhold til listeriose.

Hold:
Både søyer i dårlig hold og svært feite
søyer har økt risiko for sjukdommer
som ketose og melkefeber. Søyene bør
derfor holdes i normalt, godt hold.
Jevnt hold i holdklasse 3-3,5 anbefales
gjennom hele drektigheten. Hold -
vurdering og gruppering av dyra etter
alder, hold og lammetall, gir mulighet
for tilpasset fôring og er et viktig
 verktøy for å holde søyene i jevnt hold.

Lammetall:
Søyer med mange lam har økt risiko
både for melkefeber, ketose og bevege-
lighetsproblemer i sein drektighet.
Dersom sjukdom hos søyene er et
 problem i besetninger med høye
 lammetall, bør tiltak for å redusere
lammetallet vurderes.

Stress og håndtering:
Stress og håndtering, for eksempel i
forbindelse med flytting, klipping o.l.
kan utløse sjukdom hos dyr som «lig-
ger på vippen». Dette gjelder spesielt
melkefeber. Håndtering bør derfor

reduseres til et minimum i siste del av
drektigheten, og nødvendig håndtering
bør skje mest mulig rolig og skånsomt.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau



Dyrevelferd hos sau             Nytt kurs!
Studieopplegget ”Dyrevelferd hos sau” er her. Delta og lær mer om dyrevelferd og sauens behov, 
som utgangspunkt for god helse, trivsel og produksjon i saueflokken!

Kurset er beregnet for saueholdere, og gir mulighet for faglig påfyll, gjennomgang av egen drift og nyttige 
diskusjoner med andre produsenter. 

Studieopplegget er primært lagt opp som studiering i regi av Bygdefolkets studieforbund (BSF). Men kan også 
gjennomføres i større grupper, og/eller over færre samlinger. Anbefalt tidsbruk på samlingene er ca 15 timer 
totalt. Gjennomføringen må gå over minst 2 dager og minst 12 timer for å være berettiget til tilskudd fra BSF.

Anbefalt arbeidsmåte:

Oppstartsmøte. Som første møte i studiering, eller  fellesmøte for større grupper/flere studieringer. Kan 
gjennomføres sammen med produsenter som holder andre dyreslag. Tema: Dyrevelferd i husdyrholdet.

4 samlinger i mindre grupper (studieringer) med 5-10 saueprodusenter. Tema: Dyrevelferd hos sau.

Besetningsgjennomgang, alene eller sammen med studiegruppa. Tema: Vurdere drifta i egen besetning 
med tanke på dyrevelferd.

Studieopplegget er laget av Helsetjenesten for sau i samarbeid med Norsk Sau og Geit, Nortura og Kjøtt- og 
fjørfebransjens landsforbund. Økonomisk støtte er gitt fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket.

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         

            

               
               

                   

         

                 
         



Innhold

  Samling 1 – Oppstartsmøte          
Dyrevelferd i husdyrholdet -  
introduksjon til dyrevelferd og etikk

  Samling 2                                            
Krav til husdyrrom
Forebygging av brann og ulykker
Krav til drikkevann og fôr

  Samling 3                                            
Håndtering og transport
Dyrevelferd på beite

•

•
•
•

•
•

Helse og velferd
hos sau

Boka Helse og velferd hos sau inne-
holder lesestoff til kurset – i tillegg til 
mye mer om helse og sjukdom hos sau.

For nærmere informasjon om tilskudd og organisering av studieringer, se www.
bsfstudie.no eller kontakt ditt lokale BSF-utvalg. Oversikt over lokale kontakt-
personer i BSF finner du også på www.bsfstudie.no, eller ved å kontakte BSF 
sentralt, tlf. 22 05 48 30.

Mer informasjon om gjennomføring, studieplan og skjema for besetningsgjennomgang  
finner du på www.husdyrvelferd.no eller www.animalia.no/htsau. 

Ved deltakelse på oppstartsmøte, minst 75 % av øvrige samlinger og utført besetningsgjennomgang, tilfredsstiller 
studieopplegget det offentlige kravet til dokumentasjon av kompetanse for saueholdere. 

  Samling 4                                    
Lamming og lammestell
Håndtering av sjuke og skadde dyr

  Besetningsgjennomgang       
Gjenomgang av egen saueflokk 

  Samling 5                                    
Avl for helse og velferd
Oppsummering av besetnings-
gjennomgang

•
•

•

•
•

Klipp her

KUPONG FOR BESTILLING OG INNMELDING 
Innmelding og bestilling av materiell kan også gjøres på www.bsfstudie.no.

 
Jeg/vi ønsker materiell til studieopplegget ”Dyrevelferd hos sau”

____ eks. av DVD Dyrevelferd i husdyrholdet (til oppstartsmøte) á 200,-

____ eks. av boka Helse og velferd hos sau á 398,- *

Meldes samtidig inn som studiering         JA Antall ringer: ________________

Lokallag/arrangør**: _______________________ BSF-utvalg**: _______________

Kommune: _________________________________ Fylke: _______________________

Kontaktperson: _____________________________ Tlf: __________________________

Adresse: ___________________________________________________________________

Postnr/poststed: _________________________________________________________

E-post: ____________________________________________________________________

Dersom fakturaen skal sendes til andre enn kontaktperson:

Navn: __________________________________________________

Adresse: _______________________________________________

* Frakt kommer i tillegg 

** Lokal arrangør kan f.eks. være et lokallag i NSG, Bondelaget el.l, eller et lokalt BSF-utvalg. 

Bygdefolkets Studieforbund

Postboks 9388 Grønland

0135 OSLO

Frimerke her

Innhold

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

  Samling 1 – Op

  Samling 2          

S li 3

g p
Dyrevelferd
introduksjon

g
v til husdKra

ggingorebyF
kkirdlitavrK

•

•
•
•

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

pstartsmøte          p
 i husdyrholdet -
n til dyrevelferd og etikk

dyrrom
v brann og ulykkerg a

rôfgonnavek

 Sa

 Bes

 Sa

•
•

•

•

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

mling 4                                   

setningsgjennomgang      

mling 5                                    

g
Lamming og lammestell

eddaksgoekujsvagniretdnåH

g gj g g
v egen sauefloGjenomgang a

g
vl for helse og velferdA

b t iO i

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

ryde

okk 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

  Samling 3          g
Håndtering 
Dyrevelferd

•
•

or nærmere infF
bsfstudie.no elle
personer i BSF fi

. 22 0sentralt, tlf

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

og transport
 på beite

formasjon om tilskudd og orga
aer kontakt ditt lokale BSF-utv

.bsfstudiwwfinner du også på w
05 48 30.

•

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

w, se wv studieringeranisering a
alg. Oversikt over lokale konta
e.no, eller ved å kontakte BSF

v besetningsOppsummering a
gjennomgang

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

sohdreflevgoesleHakoB
–tesruklitffotseselredloh
odkujssjgoeslehmoremeym

.ww
kt-

s-

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

-enniuass
litggelliti–

uassohmo .

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

ed deltakelse p

Mer informasjon
wwfinner du på w

V
studieopplegget

KUPONG FO
Innmelding og besti

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

på oppstartsmøte, minst 75 % 

n om gjennomføring, studiepla
.anwwvelferd.no eller w.husdyrw

vet til dokut det offentlige kra

R BESTILLING OG INNM
v materiell kan også gjøres på wlling a

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

v øvrige samlinger og utført 

an og skjema for besetningsgje
nimalia.no/htsau.

a
v kompetanse formentasjon a

MELDING 
.bsfstudie.no.www

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

besetningsgjennomgang, tilfr

ennomgang

r saueholdere. 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

redsstiller 

Klipp her

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

Jeg/vi ønsker m

v DVD____ eks. a

Komm ne

Lokallag/arrang

Meldes samtidig

v boka____ eks. a

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

materiell til studieopplegget 

 Dyrevelferd i husdyrholdet (ti

F

BSgør**: _______________________

An

a Helse og velferd hos sau á 39

g inn som studiering         JA

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

”Dyrevelferd hos sau”

il oppstartsmøte) á 200,-

lke

alg**: _______________SF-utv

ntall ringer: ________________

98,- *

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

gdefolkets StudieBy

rimF

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

forbund

merke her

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 Kontaktperson: 

Kommune: _____

Adresse: ________

ostnr/poststedP

E-post: _________

Dersom faktura

vn: ___________Na

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 Tlf_____________________________

Fy_____________________________

________________________________

d: ______________________________

_________________________________

aen skal sendes til andre enn

________________________________

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 f: __________________________

ylke: _______________________

_____________________________

____________________________

____________________________

n kontaktperson:

_________

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 ostboks 9388 GrønP

0135 OSLO

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 nland

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

Adresse: ________

rakt kommer i tille* F

** Lokal arrangør ka

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

________________________________

egg

.eks. være et lokallag i NSG, Bonden f

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

_________

alg.elaget el.l, eller et lokalt BSF-utv

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 

 

    

      
       

       

 

     

 

 

 

 

 



Gi lammet ditt 
det aller beste
har nå fått fast plass i Felleskjøpets Pluss-sortiment.
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Å jamna ut lammetalet til 2 pr.
morsau betyr ein god del for
 økonomien i sauehaldet. Men
undervenjing er både arbeids-
krevjande og vanskeleg å lukkast
med, derfor blir det ikkje gjort så
ofte som det burde. 

Dag Laupsa Borge er sauebonde i
Kvam og har 120 vinterfôra søyer. Som
i alle andre flokkar blir det ein del
 trillingar og einstaka lam også hos han. 

- Det betyr mykje for økonomien å
kunna plassera flest mogeleg trillingar
slik at kvar sau, så langt råd er, har 2
lam med seg på sommarbeite. Med 2
lam pr. sau blir det også mindre 
 jurproblem, seier Laupsa Borge. 

Viktig med planlegging
Sauebonden i Kvam har sine strategiar

for å oppnå gode resultat med under-
venjing av lam. Fosterteljing ved hjelp
av ultralyd i slutten av januar er ein del
av opplegget. 

- Då veit eg kor mange foster dei
vordende mødrene har og kan dermed
også planleggje lammebytet betre,
 fortel han. 

Men så var det å få dette til i praksis
og utan altfor mykje arbeid. Tidlegare
vaska han lamma som skulle skifta
mor med grønsåpe. Resultatet vart
ikkje alltid like vellukka.

- Før lammesesongen våren 2006
hadde eg blitt kjent med produkta frå
den lokale produsenten Optima her i
Kvam, og kom på at eg skulle prøva
Optima pH hudvask for dyr i staden
for grønsåpe. Det blei full klaff med
ein gong - 17 lam fekk ny mor utan
problem den våren, fortel Laupsa
Borge.

Framgangsmåten er enkel
- Til ei 20 liters bøtte med lunka vatn
tilset eg 2-3 dl (1 drikkekrus) Optima
pH hudvask og blandar dette godt. Så
dyppar eg heile lammet i denne blan-
dinga, sjølvsagt utan å få vatn i nase
og lungene til lamma. Gnir det så godt
inn over alt, men tørkar ikkje av vatn
og såpe. Smør deretter lamma inn
med fostervatn, dersom eg får tak i
det. Og som regel legg eg foster -
lammet til søya før den får sitt eige.
Blandinga av Optima PH hudvask og
fostervatn såg ut til å smake godt, for
søyene slikka og godtok lamma, seier
Laupsa Borge og fortel at han har
brukt metoden på lam opp til dei er 
6 dagar gamle.

God timebetaling
Våren 2007 fekk 15 lam ny mor hjå
Dag Laupsa Borge. Heller ikkje då
hadde han problem ved undervenjinga. 

- Denne våren var det også ein del
naboar som prøvde metoden. Alle seier
at undervenjinga gjekk greitt også hjå
dei, fortel Laupsa Borge som meinar at
han har kjempegod timebetaling for
den tida han nå brukar på å jamne ut
lammetalet i saueflokken sin.

Ufarleg og smakar godt
- Om sauen får i seg små mengder av
vaskemiddelet når den slikkar lammet,
så er det ingen grunn til å vere uroleg
over det. Middelet er heilt ufarleg, seier
Dag Laupsa Borge. Men komande vår
vil han justere metoden litt. Han vil då
la det meste av vatnet og såpa renna av
lamma før han sprayar dei med
Optima pH hudspray for dyr. 

- Frå produktleverandøren har me
fått opplyst at dette smakar endå betre
og alle ingrediensar i dette produktet
er attpåtil godkjente til bruk i mat,
 fortel han.

Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Undervenjing av lam:

Hudvask for dyr 
blei løysinga

Sauebonden i Kvam, Dag Laupsa Borge har gode erfaringar med å bruka Optima pH
hudvask for dyr når han skal undervenje lam.
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- I oppveksten heime på Voss
hugsar eg med gru på kor
 vanskeleg undervenjing av lam
var, og derfor så var det berre
unntaksvis at dette vart gjort. Nå
har vi faktisk funne ei enkel
 løysing på dette problemet, seier
veterinær Magne Skjervheim
som står bak Optima pH hud-
vask til dyr. 

Han viser til erfaringane som saue -
bonde Dag Laupsa Borge i Kvam i
Hordaland har med å bruka produktet
i forbindelse med flytting av trilling-
og firlinglam over til søyer som får
berre eitt lam. Som produsent av
Optima vart Magne Skjervheim først
gjort kjent med dette i april 2007. 

- Det var derfor lite vi som pro-
duktprodusent kunne gjera i den
 lammesesongen, men lokalt var det ein
del som prøvde dette rådet. Alle med
godt resultat, fortel Skjervheim.

Produktfakta
Optima er ein serie med hudpleie -
produkt til folk og dyr som byggjer på
dei økologiske prinsippa. Det går ut på
at ein skal ta vare på dei gode bakteri-
ane og gjere livet, bokstaveleg tala, surt
for problembakteriane.

- Forutan ved lammebyte kan
mange med sau ha stor nytte av å
bruka desse produkta, bl.a. ved fødsels-
hjelp og til sårbehandling. Mange geit-
mjølkprodusentar brukar dei alt, fortel
Skjervheim.

Prinsippet
Låg pH, organiske syrer og normal -
floraen er menneske- og dyreorga -
nismen sine eigne forsvarsmekanismar
mot infeksjonar. Produkt som er på lag
med naturen hjelper organismar med å
forsterke desse mekanismane.

- Sidan dette er i samsvar med øko-
logisk tenkjemåte er produkta definert
som økologisk infeksjonskontroll. I vår
moderne tid har mange gløymt desse
prinsippa. Overdriven bruk av anti -
biotika, desinfeksjon og tilsetjingsstoff
motarbeider naturen. Naturen slår nå
tilbake, m.a. i form av resistente bakte-
riar. Derfor er det viktig at forbruket
av antibiotika etc. blir redusert, seier
veterinæren frå Kvam. 

Vanligaste bruksområde
- Mange småfebønder brukar hud -
vasken til vask av hender og rundt ytre
fødselsveg på søyene og geitene før dei
utfører fødselshjelp, seier Magne
Skjervheim og legg til at fleire bønder i
tillegg har funne ut at denne hud -
vasken er effektiv til å fjerna lukt

Veterinær Magne Skjervheim som står bak
Optima-produkta.

Allsidigt hudvaskemiddel

 (fjøslukt) frå hender, hår og kropp.
Dessutan så fjernar han ikkje feitt frå
huda og det blir ikkje så skadeleg å
dusja ofte. 

Kristian Hauan i Kvinesdal har
sendt oss dette bildet som viser eit
prakteksemplar av ein risbitvær
av reinrasa dala. Væren som
 heiter Lykkeprins tilhøyrer Olav
Georg Tveiten frå Eiken i Vest-
Agder. Lykkeprins stod spiss
under sauesjået i Heggebostad 
sist haust der han  fekk 66 poeng
og 1. premie.

Reinrasa dala
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Er den norske spælsauen i ferd
med å gå fra å være en av våre
hovedraser til å bli en rase for
spesielt interesserte? På 15 år har
antall spælsau i sauekontrollen
gått ned fra 19,2% til 13% av
antall dyr. 

Mye av nedgangen skjedde på 1990-
 tallet, men tilbakemeldinger fra sen  -
trale personer i spælringene tyder på at
flere nå velger bort spælsauen til fordel
for Norsk kvit sau (NKS).

Hvorfor denne utviklingen? 
En titt i Sauekontrollens årsmelding
for 2006 gir nok mye av svaret.
Gjennomsnittlig slaktevekt for spælsau
var 17,8 kg, mot 19,2 kg for NKS. Og
gjennomsnittlig slakteklasse for
 spælsau var O+, mot R for NKS. 

Eget avlsmål
De som driver med spælsau argumente-
rer med at spælsauen er mer lettstelt,
krever mindre vedlikeholdsfôr, tar seg
bedre av lamma sine, er enklere å ha
med og gjøre på beite, m.m. Gitt slike
egenskaper kan vi tenke oss spælsauen
som et enklere, mindre ressurs krev ende
alternativ til NKS. I så fall bør spæl-
sauen ha sitt eget avlsmål, der egenska-
pene vektlegges annerledes enn tidligere.  

Spælsauen trenger en egen
avlsplan
Med bakgrunn i erkjennelsen om at
spælsauen trenger en egen avlsplan, er

det satt ned ei gruppe som skal arbeide
med en slik plan. Målet er å ha planen
klar i juni 2008. Gruppa består av
Bjørn Høyland, leder, Kari Tellefsen,
Kristen Risnes, Kjell Tore Nagelhus,

Torstein Steine, Thor Blichfeldt og
Stig-Runar Størdal, sekretær. 

Stig-Runar Størdal
srs@nsg.no

Ny avlsplan for norsk
spælsau

NSG har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på om norsk spælsau trenger en egen avls-
plan der egenskapene kanskje bør vektlegges annerledes enn tidligere. (Foto: Asbjørn
Høyland).  

Adr. Jongsåsen, Kampebråten 10
Boks 157, 1300 Sandvika - Tlf. 67 54 87 02 - Fax 67 54 09 20

E-post: roarpels@start.no · www.roarpels.no

Etablert 1946

GÅRDBRUKERE og JEGERE!KLIPP UT! KLIPP UT!

Mottar ALLE sorter skinn til beredning
og garving.

Alle sau- og lammeskinn leveres vaskbare.
Innlevering alle dager, også lørdag og søndag.

Roar Pelsindustri

24 • Sau og Geit nr. 1/2008



Avlsarbeidet på Island har gitt:

Kompakte, kjøttsatte dyr
Island har en spælsau som er
markert forskjellig fra norsk
spælsau. Gruppa for ny avlsplan
for spælsau dro derfor på studie-
tur for å finne ut hvorfor det er
slik, og for å vurdere om islandsk
spælsau og islandsk avlsarbeid
har noe å tilføre oss.

For å tilpasse seg arbeidstoppene i
Norge og på Island ble det en kjapt
organisert tur. Vi dro torsdag 11.
november og returnerte påfølgende
søndag. 

Saueholdet på Island
Sauen på Island kom med norske
 innvandrere på 800-tallet. Norsk spæl
og islandsspæl har derfor samme opp-
hav. Islandsspæl er både hornete,
 kollete, hvit og farget. Hornete dyr er
mer vanlig enn kollete. Og hvite dyr er
også langt mer vanlig enn fargede. 

Semin
På Island er det to seminstasjoner for
sau; en på Vest-Island, og den vi
 besøkte i Selfoss, Sør-Island. Der ble 
vi tatt imot av stasjonsveterinær
Thorsteinn Olafsson. På semin -
stasjonen møtte vi også Jon Vidar
Jonmundson, leder av islandsk saueavl. 

I Selfoss fikk vi se på semin -
stasjonens værer. Vi lot oss imponere
av brede, kompakte og skikkelig godt
kjøttsatte dyr.

Avlsarbeidet
Etter omvisningen på seminstasjonen
dro vi til landbruksrådgivingskontoret
i Selfoss. Der fikk vi en orientering om
avlsarbeidet på sau.

Hestur
Lørdag morgen dro vi til forsøksgården
Hestur, som er drevet av landbruks-
høgskolen på Island og har omtrent
670 lamsøyer. Der ble vi møtt av Jon
Vidar Jonmundsson og Emma

Eytorsdottir, som underviser i saueavl
på Landbrukshøgskolen. I tillegg møtte
vi Eyjolfur Kristinn Ørnolfsson, ansatt
på landbrukshøgskolen med ansvar for
mye av forsøks- og produksjonsdata på
Hestur. Eyjolfur fortalte om drifta på
Hestur og Emma holdt et innlegg om
sau og saueavl på Island. 

På Hestur kunne de vise til følgende
resultater fra saueholdet sitt:
• Lammetall voksne søyer: 1,92 fødte

lam.
• Lammetall gimrer: 1,13 fødte lam.
• Slaktevekt var mellom 16 og 17 kg i

gjennomsnitt.
• Klassifisering var R+ i gjennomsnitt

på kjøttfylde, mens gjennomsnittet
for fett var 2+.

• Det er verdt å merke seg at de fleste
lamma ble slaktet ved ung alder;
110-130 dager gamle.

Søyene på Hestur var hovedsakelig
hvite og hornete, men det var også
enkelte farga og kollete dyr.

Besøk i en bruksbesetning
Etter besøket på Hestur dro vi til
Magnus Ingi Hannesson, en ung og
driftig melkeku- og sauebonde. Han
hadde 400 søyer, hovedsaklig hvite og
kollete. Slaktevekt og klassifiseringsre-
sultatet på dette bruket var på normalt
nivå for sauebruk på Island. Hos
Magnus fikk vi også studere en del dyr

Væren Falur, 4 år. Sto på seminstasjonen på Selfoss. (Foto: Bssl, islandsk seminstasjon). Ørvar, en av Islands seminværer i 2007. 
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Fakta om semin:
- Det er 50 værer som går i semin,

fordelt på to stasjoner.
- 30.000 søyer insemineres. Det er

8,5-9,0% av populasjonen.
- En besetning inseminerer bare de

3-4 første dagene av parings -
sesongen

- Tilslaget er 70-72% på fersksæd
og 60-70% på frossensæd. 

- Lammetallet etter semin er på 1,8
fødte lam pr. søye

Kjell Tore Nagelhus, Bjørn Høyland, Eyolfur Kristinn Ørnolfsson, Jon Vidar Jonmundsson
Stig-Runar Størdal, Kari Tellefsen og Thor Blichfeldt. (Foto: Emma Eytorsdottir).

Fakta om Islands sauehold:
Antall vinterfôra dyr: 456.000
Gj.snittlig besetningsstørrelse: 200 v.f.s.
Lammetall voksen søye: 1,80 levendefødte og 1,65 om høsten
Alder ved slakt: 130 dager 
Slaktevekt: 16 kg
Kjøttklasse: R/R+
Fettklasse: 2+/3-

Fakta om avlsarbeidet:
- 92% av søyene er med i den

islandske sauekontrollen. Det gis
statstilskudd for å delta.

- Værlam som skal avkoms -
granskes, velges ut etter ultra-
lydmålinger av kjøtt- og
 fettykkelse.

- Det avkomsgranskes i enkelt -
besetninger, ikke i væreringer
som i Norge. En vanlig fordeling
er 1 vær på ca. 30 søyer.

- Det utarbeides BLUP-indekser
(delindekser) på kjøtt, fett, lamme-
tall og morsevne, men ikke på
 tilvekst (slaktevekt).

- Indekser for kjøtt og fett baserer seg
på klassifisering fra slakteriene.

- Delindeksene for kjøtt og fett settes
også sammen til en hovedindeks
med 40% vekt på kjøtt og 60% vekt
på fett

- Indeksberegninger for lammetall og
morsevne har islendingene nylig
begynt med. 

med ulla på. Våre medbrakte, erfarne
kåringsdommere mente at her var det
dyr med ordentlig god spælull. 

Oppsummering
• Islendingene har over en lang

 periode avlet nesten kun med bedre
kjøttfylde som avlsmål. Dette har de
lyktes svært godt med.

• De har begynt å legge stor vekt på
fett i avlsarbeidet. I tillegg er mors -
evne og lammetall faktorer som nå
er tatt med i avlsarbeidet.

• De dyrene vi fikk se var kompakte,
kjøttsatte og forholdsvis lave dyr.
Sauene var forholdsvis ensartet av
fasong. De dyrene vi så med ull
hadde ullfeller av varierende
 kvalitet. Enkelte hadde ordentlig
god ull.

Vi hadde en veldig utbytterik tur.
Arbeidet med ny avlsplan for den
 norske spælsauen har fått en svært god
start. Og vi lærte mye som vi skal ta
med oss i det videre arbeidet. En stor
takk til Jon Vidar Thorsteinn, og
 spesielt Emma som, på tross av kort
varsel, tok seg tid til å organisere
 besøkene og informere om avlsarbei-
det. Island er et fascinerende land, og
vi kommer gjerne tilbake!

Stig-Runar Størdal
srs@nsg.no
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Interessen for å studere sau og
geit er rekordstor blant husdyr-
fagstudentene ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag (HiNT) i
Steinkjer. Hele 57 studenter har
fulgt valgfaget Sau og geit i høst
og lært om fôring, stell og
 økonomi i produksjonen.

- Studentene er dessuten svært kunn-
skapssøkende og interesserte. De tok
selv initiativ til en studietur til Oppdal

før jul, der de besøkte gårder, slakteri
og videreforedlingsbedrifter i området,
forteller faglærer Bente Borgen.

Høgskolen i Nord-Trøndelag
 utdanner årlig mellom 20 og 30 hus-
dyrkandidater med bachelorgrad, og
dessuten et 20-talls studenter fra års-
studiet i husdyrvelferd. Valgfaget Sau
og geit tilbys annethvert år, og kan
 velges av studenter på ulike årstrinn. 

Velger sau framfor sportsdyr
Av andre valgfag for husdyrstudentene
har Høgskolen i Nord-Trøndelag blant

annet Matematikk, Fjørfefag og Inn -
føring i sports- og familiedyr, men det
er altså sauen og geita som er mest
populære i år.

- Jeg har ikke sjekket tallene med
andre høgskoler, men Høgskolen i
Nord-Trøndelag er nesten alene om å
tilby husdyrstudier. Så jeg er ganske
sikker på at det er spesielt med en
såpass stor klasse, sier høgskolelærer
Bente Borgen.

Lærer med mye erfaring
Selv har Bente Borgen lang erfaring

Studentene strømmer til
sau og geit-valgfag
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 geiter og gi dem holdpoeng kan være
vanskelig, men svært viktig for å
 tilpasse fôringa rett. Dette må dere rett
og slett trene på – opp i bingene og
kjenn etter! Kunsten er å fôre riktig
med kraftfôr og godt grovfôr slik at
både produksjonen, økonomien og
dyrevelferden blir så god som mulig,
oppfordrer foreleser Borgen.

Avl og økonomi
I løpet av høsten fram til eksamen like
før jul har husdyrstudentene vært
igjennom rammebetingelser for sau-
og geitehold i Norge, produkter og
produktkvalitet, hus og fjøs, fôring,
beiteforhold, driftsplanlegging,
 økonomi og avl.

Tekst og foto: Anne Sigrid Haugset
informasjonsleder ved HiNT

som kåringsdommer på sau, hun
 vokste opp på en gård med saue -
produksjon og hun har dessuten jobbet
i Sauekontrollen sentralt i fire år før

hun ble ansatt som foreleser ved HiNT.
Borgen synes den store interessen for
sauen og geita blant studentene lover
godt for framtida i næringa. 

- Vi legger vekt på at studiet skal
være relevant og praktisk, slik at
 studentene kan bruke det de har lært
både som husdyrprodusenter, råd -
givere og veiledere i sau- og geite -
næringen. Fra før av har de kunnskap
om husdyrernæring, fôrmidler, ana -
tomi, dyrehelse og landbruksøkonomi,
og så «syr vi dette sammen» med
 spesiell kunnskap om sauen og geita,
forteller Borgen.

Praktisk fagkunnskap
Besøk på gårder, forelesninger og
 studentoppgaver hører med til under-
visningsopplegget. Vi avlegger student -
ene et besøk i auditoriet i det fôring av
geit og melkekvalitet står på program-
met. God fagkunnskap gjør det mulig
for geitebonden å fôre slik at lakta-
sjonskurven til geita blir jevnere, noe
som fører til at en unngår bismak på
melka.

- Å vurdere holdet på sauer og

Du kan lese mer om studiet i
husdyrfag ved Høgskolen i
Nord-Trøndelag på:
www.hint.no/husdyrfag

Høgskolelærer Bente Borgen, Høgskolen i
Nord-Trøndelag.

Interessen for sauenæringa er upåklagelig blant studentene ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 57 av husdyrstudentene valgte sau og geit
som valgfag i høst. Her viser sauebonde Ivar Arne Hagen fra Oppdal husdyrfagstudentene besetningen sin under en studietur i november. 
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Tore Krogsveen fra Fåvang er en av de 57 husdyrstudentene som har valgt å fordype seg i
sau og geit i studiet. Her er han på SPIS Oppdal AS sitt videreforedlingsanlegg og kan
 studere fenalår av ypperste kvalitet.

I Oppdal fikk studentene se et av Norges største sauebruk som har fjøsplass for ca. 700 vinterfôra dyr. 

tanken på å drive egen sau- og geitgård
en gang i framtida.

Vil gjerne bli sauebonde
- Nå er det ikke jeg som har odelen på
garden heime, men jeg kunne godt
tenke meg et slikt arbeid. Sau- og geit-
faget ved Høgskolen har vært veldig
bra, men det skulle vart lenger enn
bare ett semester. Jeg har lyst til å lære
enda mer, og synes sauen og geita
burde få like stor oppmerksomhet i
studiet som kua og grisen, sier
 studenten.

Husdyrstudentene ønsket seg en
studietur til Oppdal som en
avslutning på sau og geit-studiet,
og SPIS Oppdal AS tok imot dem
med åpne armer og et rikholdig
faglig program.

- Det var spennende å få se hele
 produksjonskjeden fra sauebingen til
gourmetlam på tallerkenen, sier
 student Tore Krogsveen.

I fagplanen står det at studentene skal
ha en dagsutferd i forbindelse med
valgfaget Sau og geit. Men studentene
ønsket seg til Oppdal, til Midt-Norsk
slakteri AS og til kjeden SPIS sine
videreforedlingsbedrifter, og spyttet
selv i penger til turen.

Fikk se storbesetning
- Jeg kommer fra en gard i Fåvang i
Gudbrandsdalen, der vi driver med sau
og geit. Vi har 80 vinterfôra sauer, og
er dermed en ganske vanlig og tradi-
sjonell sauegård. På Oppdal fikk vi
besøke en gård med 6-700 vinterfôra
sauer, og det var veldig interessant å se,
forteller Tore Krogsveen.

I løpet av de to dagene på Oppdal
fikk husdyrfagstudentene se slakting av
sau og lam på Midt-Norge slakteri. De
besøkte SPIS sin nedskjæringsavdeling,
og foredlingsanlegget der styknings -
deler ble gjort om til fenalår og annen
spekemat. Også tarmene, ulla og
 skinnet til sauen blir tatt hånd om etter
slakting, i avfallshåndteringsbedriften
Plussprodukter.

Fulgte hele produksjonen
- Vi fikk også smake gourmetlam, så
du kan si at vi fikk følge hele produk-
sjonen fra bås til bord. Det var
 spennende og nyttig for oss som leve-
rer sau, sier Krogsveen.

For Tore Krogsveen var det naturlig
å velge sau og geit som valgfag på
 første året i bachelorgradsstudiet i
 husdyrfag ved Høgskolen i Nord-
Trøndelag. Selv om han kunne mye av
det grunnleggende fra før, har studiet
gjort ham enda mer interessert i
 småfedrift. Han er ikke fremmed for

Fulgte sauen fra bås til bord



SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m.     3 m. vegg/dør.

90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr,

leskur, garasjer, o.a. 

Fra kr. 28.000,-  + mva. 

Alle priser eks frakt og moms.

Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Vil du vite mere,    kontakt oss for brosjyrer

eller besøk våre hjemmesider.

1480 Slattum
tel. 67 07 31 00, fax  67 07 73 07
epost: smaafe@online.no
websider: www.smaafe.no

LISTER NOVA
Ledende henge-
maskin fra Lister
England. 
Enestående kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8.100,-

LISTER NEXUS

3 speed 
for erfarne klippere.
Leveres med fleksibel 
drivkabel 
kr 11.500,-
eller faste drev:
Kr 13.700,- 

VIKTOR multiforer til alle for-
slag for 15 sau kr. 2950.-

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest
og  storfe, 10 åpninger. kr. 4500,-

ORION SAUERINGER

24 skrå-åpning eller 
27 rett-åpning:kr. 1500,- 

TITAN-serien består av rimelige
rammer og foringsutstyr.
Rammene koples lett sammen
med et låsestag. 150 cm- 
kr 250,- også i  120 og 100 cm. 

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted.  Varmgalv. stål.

Kr. 19.500 + mva

VALHALL STALLHUS ELLER FJØS
er 9 m bredt og 30 m langt. Isolert. Det leveres enten med 15 bokser og
utstyrsrom, eller med 20 bokser med gjennomgående gang. Boksene er
utstyrt med drenerende matter over riller og kum, slik at renhold og strøbruk
er et minimum. Pris gis ferdig oppsatt komplett over grunnmur/kum. 
Se våre hjemmesider.

STALLELEMENTER.220 cm høye i
varmgalvanisert stål, bredde etter
ønske. Skyvedør med seksjonsåpning i
døren hengslet i nedkant. Leveres med
eller uten treverk. Meget konkurranse-
dyktige priser. 

BOLERO SELVDRENERENDE MATTER
30 mm til underlag i staller og dyreboli-
ger. Urin går rett igjennom, og mattene
gir et tørt mykt og fjærende underlag.
Sparer strø og holder maksimal renslig-
het. Uhyre sterke.

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE
GJERDER for alle slags beitedyr er
effektive og meget kostnadseffektive. 
5 tråders 125 cm holder rovdyr ute. 
Vi prosjekterer gjerdet for deg (gratis),
eller gir veiledning.

OSTER SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

LISTER STAR (Neon)
spesialmaskin for hest. kr. 2950,-

TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for vårlam og
ikke slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten stress.  Den  gir selektiv

inngang av lam eller blålam. Regulerbar avstand mellom sylindrene.   
kr.  665,-
TITAN HOPPER kraftforhekk, tar en sekk kraftfôr. Reg.bar nedfall. kr. 1200,-

CANADA BOOTS

i vanntett skinn +
gummi. Ekstra 
Du Pont varme-
solerende sokk.

Fjærlett sterk såle.
36/46 - kr 458
(+ mva kr 569,-)

EUROPLEX Doseringspistol 
m/ryggtank.   kr. 490,-

ALVIN drikkekar i varm-
galv. stål med flottør.  
Kr. 275,- 

REX HALL til flerbruk i kraftig
grønn plast med hvit tak-lys-
stripe. Tåler 250 kg/kvm. Lett
oppsett-nedtak. Flere bredder,
høyder og versjoner. Til dyre-
hold, lager,vedlager, Be om
pris.

TELEMARK 165x165 til sau og hjort 
kr 4650,- 
Tak og forlengede ben kan skaffes.
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Det europeiske uttaket til
 verdens mest anerkjente
 konkurranse i individuell kokke-
kunst, Bocuse d’Or, skal arrange-
res for første gang. Ikke bare har
gourmetkokkenes øyne falt på
matbyen Stavanger 1. og 2. juli,
men for første gang i historien er
et norsk kjøttprodukt valgt ut
som hovedråvare. - Nemlig
 verdens beste kjøtt, norsk lamme-
kjøtt, forteller lammeekspert og
informasjonskonsulent ved
Opplysningskontoret for kjøtt,
Knut Munthe Olsen.

Ved konkurransens 20-års jubileum i
januar 2007 bestemte Paul Bocuse, den
franske stjernekokken som gjerne
 kalles gourmetmatens far, at det var
nødvendig å gi konkurransen en ytter-
ligere internasjonal dimensjon. Han ba
Norge om å arrangere det første euro-
peiske mesterskapet; Bocuse d’Or
Europe. De beste av 20 land går videre
til hovedkonkurransen i Lyon i
Frankrike. Geir Scheie, som jobber på
Mathuset Solvold og Midtåsen i
Sandefjord, skal representere Norge.

For alle de som jobber med sau og
lam er denne konkurransen en unik
mulighet til å få mye positiv  opp -
merksomhet omkring dette flotte
 produktet. Under konkurransedagene

vil det kry av publikum og presse, fra
inn- og utland, i Stavanger. I tillegg til
oppmerksomheten disse dagene vil få,
vil tiden før og etter gi en unik
 mulighet til ekstraordinært fokus på
norsk lammekjøtt. 

- Det er ingenting som kan måle seg
med det norske lammekjøttet, synes
Knut Munthe Olsen. - Og det tror jeg
også kokkene fra hele Europa vil merke
når de kommer for å konkurrere.

Norsk lam på menyen til
stjernekokkene



Opplysningskontoret for kjøtt vil i
løpet av hele 2008 samarbeide med den
samlede kjøttbransjen for å se på hvilke
arenaer vi kan gjøre litt ekstra stas på
lammekjøttet. Om man jobber som
sauebonde, og trenger litt skryt for det
man holder på med, om man jobber
med landbruksoppgjøret og trenger
noen nye argumenter, om man er kokk
på restaurant og trenger inspirasjon
eller er forbruker som lurer på hva
man skal ha til middag, så vil
 aktivitetene og oppmerksomheten
gjennom hele året gi norsk  lamme -
næring et positivt løft.

I mai 2007 var Knut Munthe Olsen
en av fem medlemmer på det norske
grillandslaget i VM i Memphis USA.
Der tok de en tredjeplass i klassen
«Eksotisk» med grillet lammecarré
med pære- og blåbærsalsa. Her frister
han med oppskriften som sikret
 pallplassen (kan også grilles i
 stekeovn).

På nettstedet www.matprat.no/bocuse
finner du mer info om mesterskapet.
På www.matprat.no finner du også
inspirasjon og mange nydelige opp-
skrifter.

Av Oda Christensen
Opplysningskontoret for kjøtt

Lammecarré med pære- og 
blåbærsalsa
Ingredienser:
1,2 kg lammecarré 
Pære- og blåbærsalsa: 
3 stk. pære 
3 ss eplesyltetøy eller most 
1 ss finhakket frisk timian 
1 ss finhakket frisk rosmarin 
1 ss finhakket frisk mynte 
1 dl blåbærsirup 
2 ss søt chilisaus 
1 ss søt soyasaus (kecap manis) 
2 ss tabasco 
6 ss eplecidereddik 
½ dl olje 
¼ ts pepper 
½ ts salt 

Slik gjør du:
Pære- og blåbærsalsa: 
1. Skrell pærene, grilles under lokk

på indirekte varme i minimum en
time.

2. Finhakk pærekjøttet eller kjør det
glatt med en stavmikser og bland
det sammen med resten av ingre-
diensene.

3. Varm opp salsaen og smak til
med salt og pepper. Lag den
 gjerne dagen før, slik at smaken
får utviklet seg mest mulig.

Tips: Du behøver ikke å grille
pærene først. Du kan også tilsette litt
flytende røykaroma for å få røyk-
smak på salsaen.

Lammecarré:
1. Ha på salt og pepper og brun

kjøttet over sterk varm ca. 2
minutter.

2. Smør salsa over kjøttet og legg det
over på «kjølig» sone i grillen.
Smør gjerne på litt salsa under-
veis. Grill så på indirekte varme
til steketermometeret viser 60
graders kjernetemperatur.

Servér resten av pære- og blåbær -
salsa som saus. 
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- Vi hadde i 2007 et høyt aktivi-
tetsnivå i samarbeidsfunksjonen
med Norsk Sau og Geit. Dette
innebærer utbredt kontakt med
NSGs medlemmer, forteller sam-
arbeidsadvokaten på Vestlandet,
Anders Folkman i advokatfirmaet
Folkman, Slotterøy & Co a/s.

Ekspropriasjon av rettigheter
- Spesielt gjennom en rekke frednings -
saker der Staten har ekspropriert
 rettigheter har vi i det senere hatt
 kontakt med mange medlemmer, for -
klarer advokat Folkman. I slike tilfeller
har vi ytt vederlagsfri assistanse til
 medlemmene i NSG, noe som trolig har
medført at disse har fått erstatning i
saker der de ellers ofte ikke var klar over
at de var berettiget til dette. 

Samarbeidsavtale med  
betydning 
- Det er avskjærende frister for å
 fremme erstatningskrav og vårt inn-
trykk er at vår bistand har medført et
gode for NSG-medlemmene gjennom å
gjøre oppmerksom på fristene samt
fremme krav på vegne av de berørte
medlemmene, sier Anders Folkman. 

Han forklarer videre at advokat -
kontoret har praktisert samarbeids -
avtalen med NSG på en lempelig måte
med hensyn til at medlemmene ikke blir
belastet for første konsultasjon. 

- Vi tøyer dette regelverket relativt

langt for at NSG sine medlemmer skal
oppfatte at de har et reelt medlems -
tilbud som betyr noe, under streker
advokat Folkman til slutt.

Ragnhild Gudrun Vikesland
ragnhild.vikesland@nsg.no

NSGs samarbeidende advokatkontor på
Vestlandet, Advokatfirma Folkman,
Slotterøy & Co a/s, har i 2006/2007
gjennomført en rekke myrfrednings -
saker i Sogn og Fjordane. 

Gjennom denne artikkelen formidler
advokatkontoret noen av erfaringene
som er gjort i forbindelse med disse
sakene. 

Et bredt utgangspunkt er at grunneierne,
ved fredningsvedtak som direkte griper
inn i rettighetsforhold, vil kunne ha krav
på erstatning. Dette springer ut fra
Grunnlovens § 105 som sier at de som
avgir grunn eller retter til Staten skal ha
full erstatning for dette. I den forbindelse

har vi hatt en rekke problemstillinger
som er fremmet som erstatningskrav i
forbindelse med fredningen og skjønnet.
Tematisk kan nevnes:

Manglende tilgang til hogst -
ressurser 
Dette er kanskje den letteste posten å få
erstatning for. Den hviler på opptelling
av skogsakkyndig. I den grad uthogst blir
umuliggjort erstatter Staten skogsressur-
sene. Her har det vært viktig å argumen-
tere for så høy skogsnetto som mulig,
blant annet basert på lokale forhold
 relatert til de normer som finnes. Det er
også viktig å passe på skogtellingen slik at
den blir representativ. 

Uttaksrettigheter til masser
I en del tilfeller har fredningsvedtaket
berørt masseforekomster i form av sand,
jord m.v. Det er vanskelig å få erstatning

Samarbeidsadvokaten rapporterer:

- Vi strekker oss langt for 
NSG sine medlemmer!

Erfaringer fra myrfredningssaker 
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for slike ressurser med mindre man kan
dokumentere at disse faktisk har vært
benyttet i tidligere tider, gjennom kvitte-
ring for salg etc. Det er således viktig at
de som er i posisjon til å få fredningsved-
tak over sine eiendommer fremskaffer
dokumentasjon for slike inntekter. Kan
man fullt ut dokumentere dette, kan man
kreve erstatning for den samlede verdien
av de masser man nå avskjæres fra å ta ut. 

Muligheter for utnytting av vann-
energi
Av de saker vi har hatt innen dette feltet,
pågår det nå to saker der tema er erstat-
ning for avskårede muligheter for å bygge
ut fallrettigheter. Det er kommet ny retts-
praksis som sier at det er markedsverdien
som skal erstattes. Altså ikke som før,
estimert verdi av naturhestekrefter som er
mulig å produsere. Dette gir en forbedret
erstatningsposisjon som vi nå vil prøve i
et par saker. NSGs medlemmer i vår regi-
on vil bli orientert nærmere om dette.
Det er under enhver omstendighet viktig
at man i en slik prosess kan synliggjøre
konkrete planer for utbygging. 

Diverse poster
Det har vært fremmet krav om f.eks.
tapte/avskårne jaktrettigheter, vanskelig
fremkomst til hus m.v. Det er viktig i
relasjon til slike erstatningsposter at man
har konkrete holdepunkter i form av
driftsplaner, avtaler, kvitteringer o.l. som
kan dokumentere at situasjonen blir
endret - og da i negativ retning. Har man
ikke slik dokumentasjon vil det
gjennomgående være vanskelig å fremme
og å få gjennomslag for erstatningskrav.

Oppsummerende
Vi har erfart at det lønner seg å få til en
avtale med Staten i skjønnssakene. Dette
fordi skjønnspraksis fra domstolene
gjennomgående er svært restriktiv. De
beste resultater oppnår vi som oftest der
vi tidlig kan komme inn og forhandle
frem en løsning i stedet for å gå i retten.
Enkelte problemstillinger er dog så pass
kompliserte og sammensatte at de egner
seg for rettslig behandling. 

I situasjoner der det oppstår fredningssa-
ker, oppfordrer vi alle NSG-medlemmer
til å ta kontakt med oss som samarbeids-
advokater. Vår assistanse er kostnadsfri i
forbindelse med å fremme erstatnings-
krav i de tilfeller hvor det fremmes fred-
ningsvedtak. 

Anders Folkman
advokat for NSG

Norsk Sau og Geit (NSG) er en landsdekkende
 organisasjon som arbeider for å ivareta  småfeholdernes
interesser. Virksomheten omfatter medlemskontakt,
tidsskriftproduksjon og annen informasjonsvirksomhet,

utviklingsarbeid innen sau- og geitavl og en rekke oppgaver innen utmarks- og beitebruk. Vi har eget
seminselskap og vi samarbeider nært med faglaga, andre organisasjoner, forvaltningsinstanser og
politiske miljø. Organisasjonen har ca. 13 000 medlemmer og arbeider gjennom 18 fylkeslag og 390
lokallag. Vi har kontorer i egne lokaler i Parkveien 71, sentralt i Oslo. Vi har 18 ansatte. 

UTMARKSRÅDGIVER
Norsk Sau og Geit søker etter utmarksrådgiver i 50% stilling.

Vi ønsker en medarbeider med solid faglig bakgrunn og med god
 kjennskap til småfeholdet og beitenæringen i Norge. 

Arbeidsoppgavene vil være: Organisasjonsoppgaver og medlemskontakt
innen beitebruk, rovvilt, arealforvaltning, dyrevelferd og helse, økologi.
Utredningsoppgaver innen aktuelle tema knyttet til utmarksbruk. Bidra til
presentasjon av fagstoff på nettsider og i medlemsblad. 

Kvalifikasjoner som vektlegges: Vi søker en selvstendig, initiativrik og
kreativ person med faglig innsikt, gode samarbeidsevner og anlegg for
struktur og framdrift. God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 forutsettes. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr: Lønn etter avtale. Kontorplassering i hyggelige lokaler sentralt i
Oslo, med et uformelt, kollegialt arbeidsmiljø. Organisasjonen har egne
pensjons- og forsikringsavtaler.

Søknadsfrist 7. mars 2008.
Spørsmål om stillingen rettes til:
Generalsekretær Lars Erik Wallin tlf. 23 08 47 96/ 481 50 190 eller 
rådgiver Ragnhild Gudrun Vikesland tlf. 23 08 47 93/ 950 77 207.

Søknad stiles til:
Norsk Sau og Geit, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

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

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

Terminliste for styre- og 
representantskapsmøter i NSG

Personalia
Jordbruks -
forhandlingene

Representantskapsmøter:
12.-13. mars: Vårmøte representantskapet, Gardermoen
22.-23. oktober: Høstmøte representantskapet, sted ikke bestemt

Styremøter:
1. februar : Styremøte i forbindelse med Lam 2008
11. mars: Styremøte før representantskapsmøtet
28.-29. mai: Styremøte i Parkveien
August/september: Styremøte i forbindelse med Geitdagene
3. oktober: Styremøte i forbindelse med VM/NM 2008 i saueklipping
21. oktober: Styremøte før representantskapsmøtet
12.-13. desember: Styremøte i Parkveien

Det kan bli aktuelt å korte inn todagers møter til dagsmøter og å erstatte ett møte
med et telefonmøte. 
På www.nsg.no finner du «Aktivitetsliste» med oppdatert oversikt over aktuelle møter.

Lars Kveberg skal begynne i ny stilling
som jordbrukssjef i hjemkommunen  
Stor-Elvdal og slutter i sin 50%-stilling 
som utmarksrådgiver i NSG i februar.  
Vi ønsker Lars lykke til med nye
 utfordringer. Stillingen lyses ut med
 søknadsfrist 7. mars 2008, jfr. annonse
annet sted i  bladet.

Stig Runar Størdal har fått utvidet sin
stillingsandel hos NSG. I tillegg til å være
regionkonsulent saueavl i region Midt, skal
han nå også ta seg av gjeterhundsaker i
NSG.

Terje Bakken er fra nyttår ansatt i NSG
som regionkonsulent saueavl i region Øst,
han var tidligere leid inn fra Nortura.

Arbeidet med jordbruksforhandling-
ene går sin gang. Fylkeslagene har
fått et notat og oppfordring om å
sende innspill til sekretariatet innen
25. januar 2008. Etter behandling av
saken på styremøte 1. februar,
 planlegges det utsending av presse-
melding. Saken blir også et viktig
tema på representantskapsmøtet
12.-13. mars.

Ivar Mysterud, førsteamanuensis ved
Biologisk institutt, Universitetet i
Oslo, fylte 70 år 22. januar 2008.

En usedvanlig engasjert og
 engasjerende fagmann har fylt år!
Småfenæring og beitebrukere har
gjennom en årrekke hatt glede av
Ivar Mysteruds store fagkunnskaper,
smittende entusiasme og unike
arbeidskapasitet. Han har gjennom
innovativ virksomhet og med stor
formidlingsevne bidratt til å påvise
og formulere sentrale problem -
stillinger for beitenæringa i ei tid
med mange utfordringer innen
 sykdoms- og rovviltproblematikk. I de
senere år er det spesielt de uløste
spørsmålene omkring alveld som har
opptatt biologen Mysterud. Ivar
Mysterud oppfattes som en viktig
medspiller for utviklingen av en
 framtidsrettet og bærekraftig beite-
næring. Vi gratulerer med vel
 overstått 70-årsfeiring!

Vi gratulerer!

Ullinnsamling i regi av lokallagene
NSG har vært i kontakt med Norilia
og Fatland Gjestal Ull angående
 avtalene om innsamling av ull i regi av
lokallagene. Det ser ikke ut til at
mengden innsamlet ull har blitt noe
særlig redusert etter innf øringen 
av obligatorisk klipping av slaktelam 
på slakteriene. For 2007/2008

 videreføres derfor avtalene som 
tidligere.

I mange år har 40 kg kraftfôrsekker i
papir blitt brukt til å pakke ull i. Sekkene
har egnet seg godt både til lasting,
 transport og lagring. Disse 40 kg sekkene
går nå ut av bruk, og det arbeides med å
finne gode løsninger for erstatning av

denne sekken til pakking av ull. Mer
 informasjon om dette kommer i neste
nummer av Sau og Geit.
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Medlemskontingenten 2008

Travel arbeidsperiode for utmarksrådet

Sikring mot brann – utdyping av kravet til brannvarslingsanlegg

Det er igjen tid for å fornye medlems-
kontingenten til Norsk Sau og Geit.
Hovedmedlemmer og abonnenter får
giroblankett vedlagt dette nummeret
av Sau og Geit, mens husstandsmed-
lemmene får blanketten tilsendt pr.
brev.

Betalingsfrist er satt til 1. mars. Det er
meget viktig at kontingenten betales innen
fristen, da dette er grunnlaget for at lokal-
og fylkeslagene skal få refundert sin andel.
Ved forsinket betaling vil det også bli stopp
i utsendingen av Sau og Geit fra nr. 3/08.

I løpet av det første året vi nå har vært
gjennom med sentral innkreving av kon-
tingenten har vi nok støtt på en del
 utfordringer som det ikke var tatt høyde
for på forhånd. Imidlertid har vi også
 høstet nyttige erfaringer som vil være til
god hjelp i arbeidet videre med medlems-
systemet i NSG.

Småfenæringa møter velvilje fra mange
hold og vi er nå inne i en periode der
utfordringene ligger i å kunne tilfredsstille
etterspørselen i markedet på lammekjøtt-
siden. Økonomi er selvfølgelig et nøkkel-
ord i vurderingen hver enkelt gjør i forhold

til sin produksjon. For saueholdets del kom
det et positivt signal i fjorårets jordbruks -
oppgjør, men det bør være god grunn til å
stille vel så store forventninger til årets
jordbruksforhandlinger. I geiteholdet skjer
det også mye spennende nå og vi er på
god vei mot en sunn og frisk geitepopula-
sjon i Norge.

Norsk Sau og Geit er småfenæringas
hovedorganisasjon og skal stå i første
rekke for å ivareta medlemmenes
 interesser. For å kunne gjøre en best mulig
jobb er NSG avhengig av at du som
 medlem støtter opp om din organisasjon
og betaler kontingenten. 

Vi ber om at du enten benytter den
vedlagte innbetalingsblanketten eller
 betaler via nettbank, men husk å føre på

KID-nummer! Blanketten er fortrykt med
medlemsnummer, navn, adresse og KID. 

Medlemsverving
Vi minner om vår løpende vervekampanje.
Alle ververe blir registrert i medlems -
systemet og ved årsskiftet lager vi statistikk. I
skrivende stund er ennå ikke vervestati stik -
ken for 2007 endelig ferdigstilt. Vi lå imidler-
tid ved årsskiftet på 148 nye  med lemmer.
Det er flere som har vervet mellom 10 og
15 nye medlemmer. Resultatene vil bli off -
ent liggjort i neste nummer av Sau og Geit.

Årets beste ververe får flotte verve -
premier. I tillegg får alle som verver en
 mindre premie for hvert nytt medlem.
Verve skjema ligger på hjemmesiden vår;
www.nsg.no

Utmarksrådet førebur i sitt første møte
dette året NSG sin uttale til høyringa på ny
dyrevelferdslov. Striden om lovfram legget
er særleg knytt til formuleringane kring bei-
tebruken i skadeutsette område. Utmarks -
beita er føresetnaden for småfenæringa og
dermed også føresetnaden for omfattande
verdiskaping og produksjon. NSG vil leggja

mykje arbeid i og formidla nødvendige
 korreksjonar til lovframlegget.

Rovviltsaker er til ei kvar tid i søkelyset.
Utmarksrådet arbeider no saman med
nokre av fylkeslaga med å fokusera på  status
for korleis erstatningsordninga  fun gerer.
Skilnadene mellom fylka, også i fleire høve
innan fylke, har fått mange til å reagera. 

-Vi må sjå på bakgrunnen for denne
praksisen og vurdera aktuelle tiltak frå vår
side, seier leiar i utmarksrådet, Ove
Holmås.

Ny handlingsplan for økologiske land-
bruksproduksjonar, innspel til årets jord-
brukstingingar og eigne arbeidsplanar for
året er mellom dei andre sakene utmarks-
rådet handsamar no ved oppstarten av
året.

Næringsinnspill tatt til følge -
Tolkningen av kravet til brann sikring 
i småfefjøs er forbedret. 

Forskrift om velferd for småfe har bestem-
melser om hvilke krav som gjelder for
brannsikring av oppholdsrom til sau og
geit. Mest omtale i det siste har det
 absolutte kravet til besetningsstørrelse
fått.  

For NSG har det hele tiden vært viktig
å fokusere på at en individuell vurdering
av den enkelte gård må være utslags -
givende. Dersom småfe holdes under
 forhold som anses som lite risikofylte mht.
brann, må dette frita for krav om brann-
varslingsanlegg selv om besetnings -
størrelsen er over dyretallsgrensen. 

Mattilsynet sendte like før jul ut en
utdyping av tolkingsgrunnlaget for

 velferdsforskriftens §16 om brannsikring. 
Vi oppfatter at Mattilsynet tar til følge de
innspill som NSG har gitt til saken,
 samtidig som enkelte momenter er
 ytterligere spesifisert.

Les mer på Mattilsynets nettsider :
http://www.mattilsynet.no/dyrevern/
produksjonsdyr/brannsikring/
brannvarslingsanlegg_i_sauefj_s_54366

Kontingentsatsene for 2008 er:

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

Kontingentsats 1.000,- 600,- 200,- 200,-

I henhold til § 3 i lagslovene er alt medlemskap i NSG direkte og personlig.
Utmelding må skje skriftlig og det må betales kontingent til og med det året 
utmeldinga skjer.



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

Fatland Gjestal Ull, Karmøy Tlf. 52 84 30 15

Fatland Gjestal Ull, Jæren Tlf. 51 66 93 93

Fatland Gjestal Ull, Lofoten Tlf. 76 08 00 72

Når dette blir lest er vi i Fatland Gjestal Ull AS omtrent
 ferdig med å sortere all ull som er kommet inn til oss. Det
vil si at alle som har levert høstulla si til oss i slutten av
2007, til og med midten av januar 2008, skal nå ha fått
oppgjør. Siste del av november, samt desember og januar
har vært veldig travle måneder, men vi er godt fornøyd
med at vi nå har fått sendt oppgjør til alle som har levert
ulla si til oss. Med hjelp av gode og effektive arbeidsfolk,
ved våre tre ullstasjoner på Karmøy, Jæren og i Lofoten,
så har vi klasset ca 400 ! tonn ull på 3 måneder. Det er ull
av en del sauer det…… 
Vi håper at storparten av dere fornøyde med oppgjøret
dere har fått fra oss, og håper at vi i det kommende året
også vil motta ull både fra gamle og nye produsenter. 

Perioden vi nå går inn blir nok litt roligere for oss, før det
starter for fullt igjen med ullruter som skal kjøres over hele
landet når vi kommer over påske. Har dere fortsatt ull
 liggende hjemme, så er det kanskje ikke så lenge før vi 
på nytt kommer for hente vårulla. Hvis ikke er det fullt
mulig å ta kontakt med tanke på levering og transport, 

eller spørsmål om ullkvalitet. Vi vil prøve å hjelpe dere så
godt som vi kan.

I den kommende perioden vil mye av ulla som er blitt
 sortert de siste månedene bli solgt til kunder, både Norge
og utlandet. Ullprisene på verdensmarkedet er fortsatt
lave, men dette er noe det er vanskelig for oss å påvirke,
så vi prøver så godt vi kan å gjøre det beste ut av
 situasjonen. Forhåpentligvis vil prisnivået i 2008 utvikle
seg i en mer positiv retning enn hva det gjorde i 2007. 

Husk på at sauelag som aktivt er med og samarbeider 
om innsamling og levering, får 85 øre i innsamlings -
godtgjørelse.

Vil også minne om at for de aller fleste, så lønner det seg
å klippe både vår og høst. Ikke dropp vårklippen, da dette
kan gå utover ullkvaliteten.

Fatland Gjestal Ull betaler godt for ulla,

og vi tar i mot ull frå heile landet !

Oppgjør for høstulla er sendt ut !

er å finne avls- og fôringsstrategier som
sikrer  optimal og stabil geitmelkskvalitet
for osteproduktene. Involverte  parter er
UMB, NSG, Bioforsk Holt, Matforsk,
TINE, Nord-Norsk Landbruksråd og
Universitetet i Catalina, INRA
(Frankrike). Prosjektet oppnådde ikke
den omsøkte summen fra Forskning s -
rådet, og er nå til revurdering. Hvilket
innhold prosjektet får er for tidlig å si.

Som vi skjønner jobbes det godt på
 geitefronten. Det er stor aktivitet og
mange spennende prosjekt er i gang. 

Magnhild Nymo

Når dette skrives er saueparinga i slutt-
fasen, sola har snudd, men fortsatt er
det noen uker til den er synlig over
horisonten. Den magiske datoen i januar
nærmer seg. Dagen da vi i nord igjen
skal få se den gule solskiva komme til
syne. Da livner vi til igjen. Med sola kom-
mer nytt liv, nye utfordringer og mange
muligheter som også vil prege småfe -
næringa i 2008.

I år forventer vi å se resultater av de
første geiteprosjektene som ble igang-
satt i 2007. Det skjer relativt mye i geite-
holdet for tiden. Men ingen må forvente
at vi har resul tatene over natta. Det fin-
nes nemlig ingen snarveier til de riktige
svarene. Det er stor etterspørsel i geite-
holdet etter forsknings- og utviklings -
arbeid med ulike vinklinger. Alt er mulig
å gjøre, men det kreves ressurser –
både menneskelige og økonomiske.

Omfanget av geitesemin i 2007 var
på omtrent samme nivå som i 2006.
Eierinseminering er i sin spede begyn-
nelse. Det er viktig at de som føler at
resultatet ikke er som forventet ikke gir
opp, men evaluerer gjennomføringa og
prøver på nytt. Det er viktig å opprett-

holde interessen for semin. Det er lagt ned
store ressurser på å bygge opp en sterkt
etterlengtet seminstasjon for geit. Oppslut -
ningen rundt semin vil ha avgjørende
betydning for eksistensen av denne.

Det er rettet stor fokus på geitmelka sin
ysteevne og forekomst av frie fettsyrer.
Dette er noe av det som skal undersøkes i
innkryssingsforsøket i Sunnylven. Nå må en
heller ikke  glemme andre effekter slik inn-
kryssing medfører. Hvilke bruksegenskaper
disse dyrene innehar vil bli interessant å
følge.

På sau er det de siste årene utviklet et
meget brukervennlig indekssystem som er
tilgjengelig på Internett. Dette vil jeg tro
mange benytter seg av. Jeg ser fram til den
dagen da vi kan få det samme på geit og at
vi får kjeindekser i likhet med dagens lam-
meindekser. Et slikt system vil styrke inter-
essen for avlsarbeidet. Jeg håper også at
geitkontrollen kan  utvikles mer i retning av
de muligheter som kukontrollen gir i dag.
Er det for mye å håpe på en webbasert
geitkontroll?

Kvalitetsmelk for hvit geitost – et pro-
sjekt som det er søkt midler til fra Norsk
Forskningsråd. Varighet 2008-2011. Formålet

(Foto: Ådne Ådnesen, Bondebladet)

Styrets 
hjørneStor aktivitet på geitefronten



Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård

Tlf. 51 61 69 10 - fax 51 61 69 99
Mobil 916 35 364

Ny nettbutikk: www.klyppeservice.no
E-post: ravndal@klyppeservice.no

Sliping og reparasjoner utføres
Stort utvalg av reservedeler for de fleste typer maskiner og håndstykker

Be om gratis tilsendt brosjyre

Alle priser er
uten mva og porto.

Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.

Heiniger
Acutecc

Slipemaskin for
 sliping av sauekammer og knivar. Godt
avbalanserte lett metallskiver, sikkerheits-
skjermer og  teleskopisk magnetholder
som ikkje leder varme.  Kjem i hendig 
aluminiumskasse. 10.980,- 

KLYPPEUTSTYR

Heiniger slipepapir 40/80.....................49,-

Klyppebukse, meget slitesterk .........550,-

Moccasin av filt eller lær ...........fra 175,-

T-skjorte i ull med lang rygg.............220,-

Heiniger Icon
Verdens mest brukte
handstykke........3150,-

Heiniger Condor 3; 
siste skudd på stammen fra
Heiniger. En rå kam på 98
mm. Utmerket til haustull.
Nedslipt  185,-

Heiniger Charger 3,5; 
Kam 93.5 mm. Vår bestselger
gjennom mange år. Passer for
proffer og amatører.  Full
 tykkelse 185,-

Heiniger Xpress 6; 
Kam 93.5 mm. For vanskelig
ull. Nedslipt 

185,-

Heiniger Camelid; Kam
spesiallaget for klypping av
Lama, Alpakka og Kamel.
Setter igjen mellom 6 til 10
mm. Brukast samen med ein
vanleg kniv. 310,-

Heiniger Egde. Kniv med
bred skjæreflate. Knivens
 utforming gir lite motstand
for maskinen. Vår anbefaling

39,50

13.500,-
10.900,-

8.900,-

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger 
ONE

NYHET!

Maskinene 
«alle» vil ha!

Som ventet har Heiniger One og Evo blitt suksess.
Mange fornøyde kunder er  bevis på det.

Stort utval av kammer og
 knivar for sau, geit, storfe og
lama-arter.
Noen eksemplar:

Heiniger Xtra Handmaskin 
for  klypping av små besetningar 
og storfe. 3500,-
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Medlemmene i Sunnylven bukke-
ring på Møre deltar i et forsøk
med innkryssing av rasen fransk
alpin i den norske melkegeita.
Hensikten er å bedre melke -
kvaliteten for produksjon av hvit
geitost. De første halvkryssingene
er nå født.

Produsentene på Møre er opptatt av
melke- og produktkvaliteten. De leve-
rer til Ørsta meieri som blant annet
produserer Snøfrisk-osten. Meieriet
ønsker en bedre og jevnere kvalitet på
geitmelka. Bukkeringen på Sunnmøre
tok derfor initiativ til et forsøk med
innkryssing av franske gener.

Prosjektet er et samarbeid mellom
Sunnylven bukkering, TINE, Norsk

Sau og Geit og NSG Semin AS. Det
startet i 2007 og skal avsluttes i 2010.

Franske gener
En stor andel av de norske geitene har
en feil i genet som koder for produk-
sjonen av kaseinet alfa-s1. Frekvensen
av gendefekten, det såkalte null-allelet,
er så mye som 80 % i den norske
 melkegeitpopulasjonen. Geiter som er

Halvfranske kje 
født på Sunnmøre

Inge Røyrhus deltar i prosjektet og holder et bukkekje med far av rasen fransk alpin. Halvt franske bukker som ikke har null-varianten av
alfa-s1-kaseinet blir tatt inn til seminstasjonen for sædproduksjon i 2008.
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homozygote for null-allelet produserer
ikke alfa-s1-kasein. Dette er negativt
for melkas ystbarhet. I tillegg dispo -
nerer det for økt innhold av frie fett -
syrer i melka.

Med genkartlegging og bevisst bruk
av bukker som er bærer av «ikke-null»
i kaseingenet, vil vi få redusert frekven-
sen av gendefekten i populasjonen. For
å unngå ensidig bruk av bukker og
med det sterk innavlsøkning i popu -
lasjonen, må det nødvendigvis brukes
tid på dette. Hvis vi krysser inn gener
utenifra som ikke har gendefekten, vil
vi få en mye raskere endring av gen -
frekvensene i gunstig retning, uten den
samme faren for innavl. 

I Frankrike har de over flere år
selektert for genvarianter som gir høy
produksjon av alfa-s1-kasein. Det ble
derfor importert bukkesæd fra
Frankrike våren 2007 for å se om inn-
kryssing av franske gener kan gi en
vesentlig kvalitetsheving på geitmelka
som produseres i Norge.

Forsøksgeiter i genetiske
 grupper
Nesten 400 geiter ble inseminert med
bukkesæden fra Frankrike. Bukke -
ringen har tilgang til en dyktig semin-
tekniker som behersker den gamle
inseminasjonsteknikken. Det har gitt
svært gode drektighetsresultater.
Avkommene analyseres for kaseingenet
og grupperes i forhold til om de er
homozygot («ikke-null» * «ikke-null»)
eller heterozygot («ikke-null» * «null»).
Disse geitene vil bli sammenlignet med
norske geiter med ulike genetiske
kaseinvarianter. Totalt 200 geiter, for-
delt i fem ulike genetiske grupper, skal
være med i forsøket.

Når forsøksgeitene kommer i pro-
duksjon om ca. ett år skal det
gjennomføres analyser av melkekvali -
teten, produksjonsegenskaper og andre
viktige egenskaper. På grunnlag av
disse resultatene kan det kartlegges hva
de ulike norske og franske variantene
av alfa-s1-genet betyr for:
1. Kvaliteten av geitmelka brukt som

råstoff til hvit geitost
2. Endring av andre viktige egenskaper

hos norsk melkegeit.

Prøve ut innslag av fransk alpin
over hele landet
Bukkeavkom etter den franske impor-

Medlemmene i Sunnylven bukkering prøver seg på blodprøvetaking av kjeene. Blodet skal
analyseres for kaseingen og på grunnlag av dette skal dyrene deles inn i genetiske grupper.
Om et år kommer geitene i produksjon og da skal melkekvaliteten og andre egenskaper
kartlegges. F.v: Tor Lie, Jørn Stadheim, Bodil Lie og Eva Kristin Fjørstad holder kjeet.

Geitmelka består av ca. 11 % tørrstoff (3,8 % fett, 3 % protein og 4,3 %
 laktose). Omtrent 80 % (23 g/l) av proteinet er kaseinprotein. Det finnes fire
ulike typer kasein:
1. Alfa-s1-kasein: 0–7,2 g/l
2. Beta-kasein: 7,1 g/l
3. Alfa-s2-kasein: 3,7 g/l
4. Kappa-kasein: 4,2 g/l

• Ystbarheten i form av utbytte og kvalitet på ostekoagelet er nært knyttet til
innholdet av kasein i melka, og da særlig alfa-s1-kaseinet 

• Alfa-s1-kaseinet er også assosiert med beskyttelse av fettet i mjølka mot
lipolyse. Mangel på alfa-s1-kasein i melka kan derfor disponere for høyt
innhold av frie fettsyrer.

• Hvor stort innhold den enkelte geit har av alfa-s1-kasein i melka er først og
fremst genetisk bestemt

• En stor andel av norske geiter (80 %) har en genfeil som går ut over
 produksjonen av alfa-s1-kaseinet

• Geiter som har gendefekten i dobbel dose sier vi er homozygot for «null» og
produserer ikke alfa-s1-kasein i det hele tatt. Geiter som er homozygot for
«ikke-null» har full produksjon av alfa-s1-kasein. Det forklarer at innholdet
av dette kaseinet kan variere helt fra 0 – 7,2 g/l

Genstatus og produksjon av alfa-s1-kaseinet:
Homozygot «Null» * «Null» → gir ingen produksjon av 

alfa-s1-kasein
Heterozygot «Null» * «Ikke-null» → gir minst halv produksjon av

alfa-s1-kasein
Homozygot «Ikke-null» * «Ikke-null» → gir full produksjon av alfa-s1-kasein

Fortsetter neste side.



ten vil bli tatt inn til semin i 2008. Det
vil bli plukket ut 10-15 bukker som alle
skal være homozygot for «ikke-null»,
det vil si ha den positive genvarianten i
dobbel dose. En del av prosjektet vil
derfor være å oppformere og prøve ut
fransk avlsmateriale (1/4 franske
 geiter) over hele landet med hensyn til
ytelse, kvalitet og bruksegenskaper.

Nytten av prosjektet
Når resultatene er klare i 2010, vil NSG
kunne lage en avlsplan for hele den
norske geitepopulasjonen. Vi vil da vite
hvordan en best kan utnytte de gun -
stige variantene av alfa-s1-genet. Vi vil
også vite hvordan en om nødvendig
kan krysse seg tilbake til norsk geit,
samtidig som vi gjennom genanalyser
får med oss de gunstige genvariantene.

Tekst og foto: Ingunn Nævdal
ingunn.nevdal@nsg.no

Lars Lie med en binge full av kje med norsk mor og fransk far. – Hjortefarge, kaller han
fargen på halvkryssingene.

Lokale og nasjonale aviser har vist interesse for prosjektet på
Sunnmøre. Faksimile fra reportasjer i Sunnmøringen,
Sunnmørsposten og Nationen.
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Etter påtrykk fra flere hold er
arbeidet med å få etablert et
nasjonalt geitesenter på Vest -
landet tatt opp igjen. Arbeids -
gruppa er utvidet med én repre-
sentant fra Hordaland Sau og
Geit og én fra Møre og Romsdal
Sau og Geit.

I forrige nummer av Sau og Geit var
det nevnt at arbeidet med et nasjonalt
geitesenter «Geitegarden» var nedlagt.
Det var planer om å etablere et geite-
senter på Kjøsnes i Jølster. Bakgrunnen
for å avslutte arbeidet var at en av de
tre grunneierne ikke lenger ønsket å
være med på prosjektet.

Arbeidet er nå tatt opp igjen og den
utvida arbeidsgruppa ble konstituert i
møte 11. desember 2007 og er
sammensatt av personer fra følgende

organisasjoner: Norsk Sau og Geit,
Sogn og Fjordane Sau og Geit,
Hordaland Sau og Geit, Møre og
Romsdal Sau og Geit, Nortura (Gilde
Vest) og Tine Vest.

Ola Søgnesand, som representerer
Sogn og Fjordane Sau og Geit, fortset-
ter som leder i gruppa. Sunnfjord
Næringsutvikling (SNU) fortsetter
inntil videre med sekretæroppgavene.

Arbeidsgruppa vil nå se på nye
områder for plassering av

«Geitegarden», men anser ikke arbeidet
som ble gjort i forbindelse med et
 geitesenter på Kjøsnes som bortkastet.
Utredningsarbeidet og de erfaringer
som er gjort er et godt utgangspunkt
for arbeidet videre.

Det vil bli fokusert på å få på plass
en prosjektleder så snart som mulig.
Vedkommende skal blant annet ha
ansvar for en kontinuerlig framdrift i
prosjektet. 

Av Ingunn Nævdal
ingunn.nevdal@nsg.no

Arbeidet med
«Geitegarden»
fortsetter

Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
 tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 
tlf. 62 48 25 18

Penger i Ull 
Ull av god kvalitet har en framtid – med ren norsk natur og 
positive naturlige egenskaper, har ulla de beste forutsetninger! 

Vi jobber for å stimulere til bedre kvalitet for kundene og bedre 
priser til sauebonden. Etterspørselen på verdensmarkedet styrer 
markedsprisen, og det kan vi dessverre vanskelig påvirke. 

Våre ullstasjoner har tett dialog med lokallaga til Norsk sau og 
geit. Vi kan bidra med informasjon og ulike statistikker som 
grunnlag for det videre kvalitetsarbeidet. Ta kontakt direkte eller 
via laget ditt.

Lever ulla til Norilia ullstasjoner og nyt godt av våre fordeler: 
- pristillegg på ull som tilfredsstiller krav til god ullbehandling
- differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
- personlig tilbakemelding på avregningen om eventuelle 

kvalitetsfeil 
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Mohairgeitebønder i Telemark
planlegg nå etablering av nytt
mohairspinneri i Svartdal.
Spinneriet – som vil få namnet
Telemark Mohairspinneri AS –
vil bli det første i Noreg for
 produksjon av mohairfiber.
Spinneriet skal produsere  garn-
og vevestoff. 

Spinneriet og produksjonen 
vil bli ein del av mange andre
opplevingar på garden Midt-
Svartdal, med unike produkt,
særeigen livsstil, tradisjonsrik
gard, mohairgeiter og vakkert
kulturlandskap.    

Med det nye spinneriet vil mohair -
geitebøndene i Telemark sjølve ta hand
om heile produksjonsprosessen – frå
mohairråvara og til ferdige garn- og
veveprodukt. I tillegg vil næringa få
meir effektiv leveranse av mohair -
fiberen. I dag sender ein del mohair-
geitebønder fiberen sin til Danmark,
som igjen sender den tur/retur Sør-
Afrika for vasking og sortering. 

Mohair – den eksklusive fiberen
Dei første mohairgeitene kom til Noreg
i 1992. Geitene har sitt opphav i Tibet
og Tyrkia, og geiterasen er svært gamal,
truleg frå 4000-3000 år f. Kr.  

Mohairgeita er ein flott geiterase,
med vakre horn og eksklusiv mohair.
Geita er nøysam i matvegen, og er ein

god pleiar av landskapet.  Den viktig -
aste råvara frå geitene er mohairen.
Mohair tyder eigentleg «den beste og
utsøkte fiber», og mohairgarn har høg
pris på verdsmarknaden.
Mohairfiberen har ei glatt overflate,
noko som gjer at den ikkje nuppar og
den krympar lite, og den toler høgare
vasketemperatur enn andre ullprodukt. 

Garnet frå mohairgeitene eignar seg
godt til hand- og maskinstrikk, veving
og hekling. Mohairen er særleg «flam-
meresistent», noko som gjer den godt
eigna i møbelstoff. Den nye norske
operaen skal ha stolstoff av mohair. 

For mange er det ei stor oppleving å
kome nært inn på dyr, og særleg dyr
som er så elegante og flotte som
mohairgeitene. Geitene er såleis ein

Kan mohairgeitenæringa
skapa opplevingar?

Bjørg Minnesjord Solheim med nokre av geitene. (Foto: Håkon Solheim)
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viktig del av det totale opplevings -
konseptet på Midt-Svartdal, og for
andre gardar med mohairgeiter. 

Mohairgeita som beiteryddar 
Landskapet er ofte ein av hovud -
grunnane til at turistar besøker Noreg.
Kulturlandskapet er ein viktig del av
dette landskapet. 

Svartdal har eit spesielt verdifullt
kulturlandskap. Bygda har små gards-
bruk og bratte jorde, og større land-
bruksmaskinar og gjødsel har vore
bruka i mindre grad enn det som er
vanleg mange andre stader. Dette har
ført til at slåttengene er rike på urter, og
har eit mangfald av arter, både  planter,
insekt og sommarfuglar.  Området har
mange kulturminne. På garden Midt-
Svartdal, som blir «mohairsenteret» i
Telemark, er det gamle bygningar, stein-
røyser, stein gjerde, lauvtre og verdifull
kulturmark. Der har vore eit omfat-
tande restau reringsarbeid av bygning-
ane sidan Bjørg Minnesjord Solheim
kjøpte  garden i 2001. Steingjerdet er
restaurert, og i tillegg er det gjort mykje
rydde arbeid for å få meir beitemark.

I 2002 kom dei første mohairgeitene
til Midt-Svartdal, og i dag er det om
lag 30 slike geiter på garden. Mohair -
geiter eignar seg svært godt i land -
skapet i Svartdal. Geitene likar tørr luft
og trivst godt i fjellbygder. Dei er
 nøysame i matvegen, og passar godt
som beiteryddarar. Som geiter generelt
et mohairgeitene lite gras, likar godt
lauvtre og urter og er særleg glad i

rogn og selje. Gamal viltveksande eng
og nye treskot er det beste ein kan tilby
geitene. Mohair geitene beiter ikkje
heilt snautt, og det står gjerne att om
lag 10 cm høg vegetasjon der geitene
har beita. Det blir eit flott og særmerkt
kulturlandskap etter desse dyra.

Opplevingsøkonomi frå eit
 landbruksperspektiv
Produksjon av opplevingar og opp -
levingsøkonomi er eit viktig satsings-
område for landbruket i Noreg, og for
utviklinga av reiselivet her til lands.
Landbruksnæringa treng fornying og
utvikling, og reiselivsnæringa treng
meir «innhald», i form av opplevingar
som tilbod til turistar og besøkande.

Reiselivet er ein stor aktør i opp -
levingsøkonomien, men samtidig
avhengig av andre miljø og ressursar.
Landbruket er døme på slikt miljø,
som har ressursar til å utvikle opp -
levingar som attraksjon. I tillegg er det
òg eit stort potensial i særgrupper og
enkeltpersonar som ikkje er den
 typiske turist, men som - med utgangs-
punkt i sitt interessefelt - ønskjer å ta
del i lokale/regionale tilbod.  

Mohairgeitenæring og
 opplevingsøkonomien
Mohairgeitebøndene i Telemark
 etablerer altså nå eiget spinneri, som

Gården Midt-Svartdal. (Foto: Håkon Solheim)

Fortsetter neste side.



Underhaldning og estetikkopplevingar Utdanning og eskapismeopplevingar

Kjenneteikn Kjenneteikn

Personen er til stades Personen er «medprodusent»

Personen kan ikkje eller vil i bare liten Personen kan påverke resultatet
grad påverke resultatet

Personen ønskjer å nyte, utan altfor store Personen vil vera aktiv (psykisk
fysiske strev eller arbeid og/eller fysisk)

Tenesta vert skapt utan at personen tek del Dersom personen ikkje tek aktivt del, 
kan tenesta ikkje skapast

Betaling kan vera den einaste «input» frå «Input» er meir enn bare betaling
personen/kunden

Globale og meir standardiserte opplevingar Særprega opplevingar for personen

Massemarknadsføring -  frå ein til «alle» Meir «automatisk» marknadsføring
(«munn-til-munn»), ved at personen 
opplever noko ekstraordinært

skal produsere garn- og vevestoff med
mohairfiber som den viktigaste råvara.
Spinneriet vil bli ein del av det totale
opplevingskonseptet på garden Midt-
Svartdal. I tillegg skal garn-/vev e -
produksjonen også vera ein  pedagogisk
ressurs for barn og  ungdom, utdan-
ningsinstitusjonar og andre med inter-
esse for slik produksjon og handverk.

Midt-Svartdal har eit stort potensial

for å skapa nye typar opplevingar.
Først og fremst flotte mohairgeiter,
men her vil du også finne flotte
 bygningar og mange kulturminner.
Bjørg Minnesjord Solheim, som sjølv
er idéhistorikar, tilbyr omvisning og
formidling av sine kunnskapar om
 ressursane knytt til staden og garden,
både frå dagens verksemd og frå
 tidlegare tider. På garden vil det 

også bli sal av mohairgarn og veve -
produkt. 

Livsstilen på ein slik stad som Midt-
Svartdal vert sterkt prega av land -
skapet, dyra og produksjonen.

Av forskar Anne-Guri Kåsene, 
Senter for natur- og 

kulturbasert nyskaping, 
Telemarksforsking-Bø

Kva er eigentleg ei oppleving? 
Å oppleva er å erfare noko.
Menneske erfarer når dei opp -
lever noko som dei blir påverka
av, både sanseleg og intellektuelt.
Det betyr at opplevingar rører
ved våre sansar; hørsel, syn, lukt
og smak, og våre tankar og
 intellekt.

I opplevingsøkonomien er det men-
neska sine opplevingar som er det
 verdiskapande element. Opplevingar
vert produsert av verksemder som
mellom anna er knytt til natur og
 kultur. Gjennom vår aukande velferd
har verksemder med produksjon
 innafor desse områda eit spanande
vekstpotensiale. 

Innhaldet i opplevingane har ulike
dimensjonar, og blir gjerne klassifisert
gjennom grad av deltaking (frå passiv
til aktiv), og type tilknyting eller
relasjon mellom mennesket og opplev -
inga (frå absorbering til involvering). 

Innafor opplevingsøkonomien
snakkar ein gjerne om fire hovudtypar
av opplevingar:
• Underhaldning (passivt absorbe-

rande), til dømes: TV, film, teater
• Utdanning/opplæring (aktivt absor-

berande), slik som skule og hand-
verksopplæring

• Estetisk (passivt involverande), til
dømes: museum, utstillingar, natur-
skjønt område/stad

• Eskapisme (aktivt involverande), til
dømes: sportslege aktivitetar med
aktiv involvering, eksperimentverk-
stader, eller eit museum der det er
ein føresetnad at den besøkande
sjølv skal vera aktiv. 

Dei personane som tek del i opplev -
ingar med 

1) underhaldning, føler noko
2) utdanning/opplæring, lærer noko
3) estetikk, er der
4) eskapisme, gjer noko
Grad av personen si deltaking og
påverknad på resultat:

Å skapa kultur- og naturopplevingar

Opplevingsøkonomien handlar om
prosessar og produkt som skaper opp-
levingar og identitet for folk. Slike
opplevingar vert skapte, ikkje bare i dei
næringane som har opplevingar som
primærprodukt, men òg i dei næringar

og for dei verksemder som integrerer
opplevingar i produkt, tenester og
 service. Gjennom slike integreringar
kan ein skapa kreative produktdiffe-
rensieringar, som gjev meirverdi for
verksemda og lokalsamfunnet. 
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S n a r t  e r  d e t  k l i p p e t i d !
888-001, For den som har mange sauer og
tenkjer på å investera i ei gjennomprøvd og
kjend hengemaskin er Lister Nova ei god
løysing, fordi den har fylgjande føremunar:
Høgeffektiv startkondensator med høg-effek-
tiv 250W motor med liten ytre dimensjon, no
utprøvd i meir enn 10 år under norske for-
hold.  Den har Lister sine driv-anordningar
og dobbel isolasjon.  Snor-brytar for inn- og
utkobling av drifta på klippehovudet, bære-
handtak og kan hengjast overalt der det er
feste, lågt straumforbruk ved start, god kjø-
ling av innebygd vifte, fleksibel drivkabel med
bajonett-feste, påsett standard 3" kniv og kam.
Pris for komplett hengemaskin med kniv, kam
og verktøy, kr 8.200,00.

Handklippesakser:

116-2721, Handsaks, den «gode gamle», beste
tyske kvalitet, 30 cm lang, rett, kr 115,00.
116-2731, Handsaks, som 2721, men med bøyde
blad, kr 120,00.

Denne annonsa frå A/S Nessemaskin
held fram på dei neste 9 sidene.

Standard kniv og kam er: Micro Pacer kam
(363-18433) og AAA kniv (363-18603)

Icon handstykke med standard kniv og kam.  Det nye revolusjonerande handtaket frå Heiniger.  Svært slank
i utforminga, og som med si tredoble opplagring gjev ein utruleg roleg vibrasjonslaus gange.  Utvikla i samarbeid
med gardbrukarar og profesjonelle klipparar frå heile verda og det sveitsiske instituttet for teknologi.
780-721160, Icon handstykke m/Pin-drive, kr 3200,00.
780-721180, Icon handstykke m/Worm-drive, kr 3200,00.

Siste nytt frå Heiniger er «Evo» hengemaskin
som har fylgjande føremunar: Patentert.  Ver-
dens første profesjonelle klippemaskin med
elektronisk sikkerheitsbrytar.  Sjølvstrammande,
servicefrie kilereimar.  Robust, glasfiber-
forsterka deksel som vernar motor, kondensa-
tor og brytar.  Sterk motor, 300W som gjev 3
knivhastigheiter etter valg:  2700, 3200 eller
3500.  Lukka og stabil tilkobling av drivkabel.
Lett snorstart.  Enkel stramming av drivwire.
Går mjukt, er lett og håndterleg.  For profesjo-
nell bruk.  Enkel service og vedlikehald.
126-541614, Evo kompl. m/ Icon håndstykke
og fleksibel drivkabel,  kr 10.700,00.
126-541618, Evo kompl. m/ Icon håndstykke
og fast drev, kr 13.500,0

888-002, Lister Nexus hengemaskin, kom-
plett med 180 cm fleksibel drivkabel og Fokus
klippehandtak m/ standard kniv og kam.
Spesialistens klippemaskin med 3 hastighei-
ter, 2800 - 3200 - 3500.  250W start motor
med låg startstrøm, kr 11.500,00.

Vekt: 7,8 kg (u/kabel)
Motor: 300 W
Hastighet:2700, 3200, 3500
Mål: 22,5 x 30 x 29 cm

Økonom II saueklippemaskin
Gamal kjenning - ny modell

106-GT494, Økonom saueklippar, kr 3.500,00.
... er den endå sterkare saueklippemaskina frå Tyskland, smalare handtak med innebygd motor på 200W med
god vektbalanse som gjev uvanleg lett handtering under bruk då eigenvekta er berre 1,2 kg.
Maskina kan også påmonterast klippehovud for storfe.
No kan du få Økonom klippemaskiner, knivar, kammar og reservedeler frå oss.  Me reparerer maskiner og
sliper knivane slik at du kan få god service til ei kvar tid på denne framifrå tyske kvalitetsmaskina!

Ny 
m

odell
!

888-900, Australsk
knivboks i
gjennomsiktig hard
plast for
oppbevaring av inntil
75 knivar.  Med
spesielt låsesystem.
Kr 310,00.

2 7 0 - 6 0 7 0 2 7 ,
Heiniger kampung i
slitesterk filt for
oppbevaring av inntil
30 kammar.  Med 2
trykknappar slik at
den kan rulleast
saman og tar liten
plass.  Kr 250,00.

Oppbevaring av kniv og kam:

371-25, Knarrhults varmgalvaniserte klippekrakk.
Dyra går på klippekrakken når den er slått ned.  Krakken vippast
enkelt opp til rett arbeidshøgde.  Ein løftar berre 25 % av vekta til
dyret.  Høgda på krakken er 60 cm.  Dyret kan enkelt låsast fast.
Sidestøttene kan leggjast ned.  Kr 4200,00

780-100142202,
Heiniger kombi-
børste/skrape for
reingjering av kniv
og kam.  Kr 130,00.



Landets største utval av klippemaskinknivar/kammar

363-18433, Micro Pacer, standard
kam for 3" maskin.  76 mm bredde.
Passer for nybegynnarar.  Kr 185,00.

363-18436, Max Cosmic, høver for
dei som er på veg til å bli
profesjonelle.  Utbøyd på ei side som
Merino, men med konkave tenner på
ei side, breidde 83 mm.   Kr 185,00.
126-619, Super Cosmic, venstre, kr
185,00.

363-18435, Mighty Nova er ein
svært god kam til alle slags ull,
spesielt god for tett, våt og
skitflekka ull.  Kanskje den mest
profesjonelle kammen når forholda
ikkje er heilt ideelle.  Kr 185,00.
126-620, Super Nova, venstre, kr
185,00.

363-18434, Mighty Flight for
snøggaste klipping av tett ull under
dei beste klippetilhøve.  Konkav
bøyde tindar til begge sider, korte
skråkantar, breidde 93 mm. Passer
for alle klipparar frå nybegynnar
til profesjonell.  Kr 185,00.

363-18437, Mercury, 13 tenner,
nyutvikla kam med stor klippebreidde
94 mm.  Glir lett inn i ulla.  Best for
profesjonelle. Kr 185,00.

363-18438, Maxi Cover for
vinterklipp når sauen ikkje skal vera
heilt snauklipt.  9 tenner,  92 mm
breid.  Tindane har rygg på
undersida som let det stå att noko
ull for å verna mot kulde.  Kr 290,00.

363-18603, Super AAA, kniv i full
tjukkelse, med lang levetid.  Laga
av førsteklasses stål, metallurgisk
testa, spesial-herda for å kunna
halda godt “bit”.  Kr 39,50.

Originale sveitsiske kvalitetsknivar og kammar frå Heiniger

780-100100014, Heiniger Pro 5
Legend, 92 mm, med lang skråkant.
Går lett inn i vanskeleg ull, kr
185,00.

780-100100005, Heiniger Quasar, 95
mm, med middels skråkantar.  Middels
lange skråkantar og bøy har gjeve si
form for å få maks grep i rein ull, kr
185,00.

780-100100021, Heiniger Rapier, 86
mm, med lange kantar, beinare bøy
for å gli snøgt inn i tett ull, kr 185,00.

780-100100025, Heiniger Ovina, 13-
tinds standard kam frå Heiniger.
Ekstra sterke tindar, kr 165,00.

126-528, Big Gem er den perfekte
kniven for dei nye gripe-kammane,
metallurgisk testa for å kunna halda
“bitet”, tynnare utførelse enn
AAA-kniven.  Kr 42,00.

3 6 3 - 1 8 4 4 0 ,
Sabre, klar for
å setjast i
vanskeleg ull.
Normalt treng
vanlege knivar

å bli slipte nokre gonger før dei er gode i fin,
tett, kompakt ull.  Sabre er laga for slik bruk
frå fabrikken.  Den er tunnare, med mindre
avstand frå spiss til den skjærande egga på
kniven, og går difor lettare inn i ulla.  Kr 45,00.

Spesialknivar for Stewart
saueklipparar 2½"
059-PC3, kniv 3 tenner, kr 90,00.
059-P10, kam 10 tenner, kr 198,00.

780-100100001, Heiniger Pro
Warrior, 96 mm, 3,5 mm innfallsvin-
kel.  Går godt i open og god cross-
bred ull, kr 185,00.

780-100100009, Heiniger X-press
6.0 har fått utforming etter dei mest
populære Merino-kammane, 93,5
mm, 6,0 mm innfallsvinkel.  Nedslipt.
Kr 185,00.

780-100100010, Heiniger Pro
Awesome 7, 92 mm, med 7 mm inn-
fallsvinkel som gjer at den glir lett i
ulla, kr 185,00.

3 8 0 - 2 7 3 2 8 0 ,
Clipper Spray for
d e s i n f e k s j o n ,
avkjøling og
smøring av alle
slags knivar og
k a m m a r ,
miljøvennleg, 400 ml
boksar. Kr 59,00.

780-100100016S, Heiniger Super
Charger 3,5 er den nye spesialist-
kammen, 92 mm, 3,5 mm innfallsvin-
kel, også for mindre øvde. Nedslipt.
780-100100016, Charger høgre.
780-100100017, Charger venstre.
Kr 185,00.

126-541070, Heiniger Freestyle, 96
mm.  Denne kammen har ein design
som gjer det muleg å klippa
gjennomsnittleg til dårleg merioull
hurtig og gir ein fin klipp.  Kr 185,00.

126-541072, Heiniger Reflex, 94 mm.
Spesielt for open merinoull og
vanskelege klippeforhold.  P.g.a.
bøyen på tennene får ein betre flyt
gjennom ulla.  Kr 185,00.

126-541074, Heiniger Quantum, 95
mm.  Ny og smalare design på tindane
gjer at den glir lett inn i ulla.  Nedslipt.
Ideell til norsk kvit sau.  Kr 185,00.

026-1000, Morlina
olje til smøring av
kniv og kam.  Når ein
har smurt kniv og
kam kan ein berre
dra bort sauefeittet
som har lagt seg
på.  Kr 115,00.

126-541013, Heiniger Raging
Warrior, 96 mm, 3,5 innfallsvinkel.
Nedslipt versjon av Warrior.  Kr
185,00.

NY!



000-0090, Godklippen
spesial (combi),
slipemaskinen som De kan
bruka til sliping både for
saueklippemaskin- og
storfeklippemaskinknivar
"God-Klippen" er eit rimelig
slipeapparat som er
norskprodusert på grunnlag
av tysk teknikk, og ein nyttar
slipepasta på den
spesiallaga slipeskiva.  Det

spesiallaga fotstativet gjer det mogeleg å slipa
horisontalt, vertikalt og i den vinkel som ein måtte
finna passande, kr 4.900,00.
000-0095, Slipesmergel, blokk ca. 1,2 kg, kr 300,00.

780-100100026, Mohair er den
perfekte kammen for klipp rundt
«hele kroppen» på geita.  17 ten-
ner  gjev god gli inn i pelsen og
finare og reinare kutt.  Kr 195,00.

780-100100100, Heiniger Jet.
Suksessen blant profesjonelle på
grunn av si fine utforming av fine
spissar.  Går lett inn i tett ull.  4,4
mm tjukk.  Kr 39,50.

Heiniger slipepapir, spesialkvalitet som
blir føretrekt av mange fagfolk.  Ron-
deller i 2 korningar, u/ lim.
780-719011, slipepapir 40, kr 49,00
780-719012, slipepapir 80, kr 49,00
780-719013, Heiniger lim 250 g, kr 84,00

780-100100102, Heiniger
Diamond.  Denne «run in» kniven
med fine spissar kan brukast på
alle slag sau og på alle slag
kammar.  3,6 mm tjykk.  Kr 39,50.

780-D100100, Kamløftar/avstandsholdar.
Kan monterast på alle standard 3" kammar
slik at dei ikkje kjem så nær huda på dyret.
Ca 1 cm ull blir ståande igjen som vern mot
kulde eller sterk sol.  Kr 300,00.

Me utfører sliping av knivar og kammar, også for storfe. Pris kr 35,00 pr. sett.

780-100100033, Heiniger Cabra
spesialkam, 20 tenner, for klipp
av geit og lama med 3" saueklippe-
maskin, kr 225,00.

Sliping

888-700, Poleringsreim av lær.  Etter sliping stryk
ein tuppana på kammen over reima for å fjerna dei
siste ujamnheiter.  Kr 120,00.

888-750, Rensestav for slipepapir.  Kr 110,00.

Original Heiniger klippebukse.
Klippebukse i slitesterk svart bomull.  Kraftig
glidelås, 2 baklommar og splitt i leggen som gjer
det enklare å ta den av og på.  Krympar maks 3 %.
Dobbelt stoff på områda som er mest utsette for
slitasje.  Ei behageleg bukse å ha på.  Kr 595,00.
Laga av klipparar for klipparar.
livvidde beinlengde (innside)
77,5 cm 78 cm
80 cm 74 cm, 78 cm
82,5 cm 78 cm
85 cm 74 cm, 78 cm, 84 cm
87,5 cm 74 cm, 78 cm, 84 cm
90 cm 78 cm, 84 cm
92,5 cm 84 cm
95 cm 78 cm
97 cm 84 cm

Elastisk belte.  Breidde 52 cm. Kr 200,00.
270-607022W.32, str. S
270-607022W.38, str. M
270-607022W.40, str. L

Mokkasin i lær med fôr.
Kan ikkje vaskast.
Kr 260,00.
888-4008, str. 8
888-4009, str. 9
888-4010, str. 10
888-4011, str. 11
888-4012, str. 12

Heiniger armband, reduserar smerten
ved senebetennelse.  Kr 150,00.
270-607026.S, str S
270-607026.M, str. M
270-607026.L, str. L

780-100100108, Heiniger Edge.
Ny type Heiniger kniv med stor
kutteflate og god kutteevne sjølv
etter mange slipingar.  4,4 mm
tjukk.  Kr 39,50.

780-100100107, Heiniger Storm er spesi-
elt utvikla for å brukast saman med vinter-
kammane med 9 tenner.  Kniven sin ekstra
tjukkelse gir lang levetid, rolig gange og
optimal ytelse.  4,6 mm tjukk.  Kr 39,50.

Fleece singlett med lang rygg, ass.
fargar, kr 200,00.
(brystmål)
840-100S, str S (95 cm)
840-100M, str. M (100 cm)
840-100L, str. L (105 cm)
840-100XL, str. XL (110 cm)
Vi har også sommer singlett i bomull,
kr 185,00.

Heiniger ryggvarmar i ull.  Held
ryggen varm og tar til seg svette
slik at ein unngår medkjøling og
dermed unngåt ein stiv og støl
rygg.  Kr. 350,00.
270-607025M, str. M
270-607025L, str. L

126-541047, Heiniger Camelid, 77
mm. For klypping av lama og al-
pakka.  Set att 6 - 10 mm hår/ull.
Kr 350,00

Heiniger mokkasin i svart lær med
fôr.  Behageleg på foten.  Dei
øverste hola til lissa er forsterka.
Tåler ikkje vask.  Kr 290,00.
270-607020L7, str 7
270-607020L8, str 8
270-607020L9, str 9
270-607020L10, str 10

Filtmokkasin.
Pris frå kr
180,00.



259-3030, Henke Drench-Matic 30 ml doseringssprøyte, med trinnlaus innstilling av væske-
mengden frå 0 - 30 ml, 2,5 ml gradering, blokkeringsfri ventil, lett å bruka fordi trykkfjøra er
regulerbar, eignar seg også for tjuktflytande væske.  Med 1,5 m slange, støttefjører og skru-
kobling til behaldar.  Kr 435,00.
259-30552, Henke ryggbeholdar 2,5 l med kork  og bærereimar, kr 135,00.

I  l a m m e t i d a  t r e n g s  m y k j e  f r i s k t  v a t n
Kvalitets drikkeutstyr for sauer til rimelege prisar!

Sparde pengar gjev betre økonomi!

720-100.0010 Suevia plastdrikke-
kar i eineståande god kvalitet,
brukt til både storfe og småfe, ut-
prøvd i praksis i ei lang årerekkje.
Vasstilførselen ovanfrå til den fint
utforma skåla, som er lett å halda
rein.  Vassmengda kan lett regule-
rast i røyrventilen, som dyra lett
brukar om det er låg- eller høgtrykk

tilførsel.  Eit spesielt godt drikkekar til hest.  Kr 300,00.
720-100.0020, same drikkekaret med solid, støypt skål
med grøn emaljering, kr 390,00.

720-100.0130,
Suevia drikke-
kar modell
130P, drikkes-
kål i plast med
f lo t tø rven t i l .
Deksel i rustfritt

stål.  Uttappingsplugg i botnen, en-
kel justering av vassnivået.  ½" til-
kobling frå venstre eller høgre, vekt
2,5 kg.  Egna for følsomme dyr: hest,
sau, kalv og hund, kr 398,00.

Spar pengar!  Gjer arbeidet sjølv!
Er du litt praktikar og mekanikar kan du sjølv leggja inn alt drikkeutstyr som du treng både til nytt og
modernisering.  Me har opplegget for «do it yourself» fordi du kan kjøpa delene, både i plast og
rustfritt stål, som du vel ut frå katalogane våre, og sjølv skrur det heile saman!  Pengar spart er
pengar tent!  Det trengst vel om ein «skal overleva» no!    Be om gratis drikkeutstyrs-katalog!

Me har løysinga for rimeleg vass-
opplegg for husdyra dine.

Dei blå vassrøyra
som ikkje rustar!
For innlegging av
vatn i fjøs.  Du kan
sjølv snitta røyra!

720-100.0370, Suevia drikkekar for
kalv, sau, geit og hund.  Drikkeskål
av støypejern, fullstendig emaljert.
Lettgåande røyrventil, ½" tilkobling
ovanfrå.  Den minste, lette berøring
med ventilen gir ny tilførsel av friskt
vatn.    Kan plasserast på vegg el-
ler i hjørne.  Vekt 3,8 kg.  Kr 380,00.
720-131.0152, Festebøylar for 1" -
1½” rør.  Kr 19,00 pr stk.

720-100.0350, Suevia heil-
emaljert flottør-drikkekar for
sau.  Svært solid utførelse.  Kr
680,00.
Vi fører også deler for gamle
Suevia flottørdrikkekar.

159-020, Rustfri drikke-
nippel ½” for sau og gris.
Nippelen har sil der vass-
mengda kan regulerast frå
0,75 til 3 l/min.  Kr 38,00.

Nippelholdar av rustfritt stål:
430-1196-1, ½" - ½", vinkel
15º, kr 42,00.

Solid doseringssprøyte 35 ml, med 5 ml gra-
dering, 12 cm fornikla kanyle, vekt 300 g.
780-107035A, m/automatikk, kr 250,00.
780-107035, u/automatikk, kr 170,00.

Me har utvalet i doseringssprøyter:

Velvære for husdyra gjev forteneste for eigaren!

363-2716, Klauvkniv for sau.
Trehåndtak og blad i rustfritt
stål.  Kr 40,00.

250-42600, Hauptner klauvtang
for småfe, kr 140,00.

363-1639, Klauvtang med riller i gapet, rett.
121-49B, Klauvtang med bøyd kjeft.
Kr 180,00.

158-050, Ny sveitsisk klauvtang
med den rette snittvinkelen, behage-
leg plast på handtaket der det eine
rullar med handa under bruk og der-
med gjer klauvskjering til ein leik.  Ut-
skiftbare blad.  Kr. 335,00.

363-2717, Klauvkniv for sau.
Trehåndtak, samanleggbar, kr
60,00.

415-4020, Klauvsko
for sau.  Laga av
ekte skinn med riflete
såle. Snøring slik at
den sit godt på.
Vernar den skada
klauva, kr 75,00.

445-0353, Foot-
master, ozon-
vennleg spray
mot klauvråte og
infeksjon, 500 ml,
kr 98,00.

Doseringssprøyte av plexi-glas.  Kan kokast.  Luer
tilkopling.
126-526927, 20 ml, 1 ml gradering.  Kr 60,00
126-526940, 50 ml, 5 ml gradering.  Kr 70,00
126-526113, Munnstykke.  Kr 30,00

445-1213, Doseringsmarkør i solid materiale, sit godt
på handa.  Rasjonaliserer arbeidet ditt når du skal
merka sau/lam samstundes som du doserer m.m.
Kr 80,00.  Blir brukt med våre standard fargeblokker.

650-202, Merkeblokk, gul
650-204, Merkeblokk, svart
650-205, Merkeblokk, raud
650-206, Merkeblokk, blå
650-207, Merkeblokk, grøn
Kr 30,00 pr. blokk.



210-5070,  Saltslikkesteins-
haldar i solid plast med 4 hol
for feste.  Oppbygde riller i
botn slik at fukt ikkje tærer på
steinen,  kr 45,00.

363-3257, Sauefòrkar i kraftig kvalitet,
br. 23, høgd 12/21 cm, tek 6 l.  Eit ideelt
forkar for sauene dine.  Kr 60,00.
Forkaret du har venta på!

Nytt!

4 0 6 - 2 0 1 4 8 ,
Saltslikkesteinshaldar,
svart, solid, heil-
emaljert, kr 218,00.

Snart er det ny lammetid!
Bestill straks varene de treng for levering til våren!

415-4023/99, Bambli
Truss.  Den nye
f ramfa l lsbandas jen
som veterinærane
føretrekkjer og tilrår.
Lengdejustering inntil
25 cm, livreimjustering

inntil 15 cm med stor hurtiglås.  Alle
syingar er solid sydd og impregnert

mot råte.  Sjølve bandasjen er laga av solid impregnert nylonreim.
For å hindra gnagsår er reimane bak påsydde mjukt lær.  Kan
brukast på alle saueslag,  kr 235,00.

445-0032, "Sauens
redningsmann".  Bøyle i
hygienisk plast mot framfall,
kr. 15,00 pr. stk.
4 stk. kr 55,00.

415-4029, Mageband/korsett for sau som
har fått "vom i skinn".  Totallengde 160 cm,
breidde 40 cm, med 4 lærreimar, kvar 50
cm for stramming.  Bandet er laga av
vasstett, pustande, stabilt og slitesterkt
spesialstoff, kr 245,00.

115-V278, Lammefødselshjelp.  Laga
av plastovertrekt ståltråd, med handtak.
Hygienisk og lettvint.  Kr 40,00.

1171-838, Rustfri
fødselskjetting for lam,
lengde 62 cm.  Kr 125,00.

780-101118, Fødselshjelp i plast, (lamme-
uttrekkjar).  Kan steriliserast ved koking eller
væske.  Ei god hjelp i vanskelege høve, kr 45,00.

445-0044, Ny hygienisk,
skånsom lamme-uttrekkjar av
gummi.  Kr 45,00.

1 2 6 - 4 3 4 0 8 5 ,
L a m m e -
fødselshjelp med
gummisko som
vert tredd på
f inger - tuppane
for lett å kunna

føra uttrekksbandet på plass og
samstundes få god kjensle av at
det er rett gjort. Kr 99,00.

3 8 0 - 1 8 0 5 11 ,
B o v i v e t
granulat er gel i
p u l v e r f o r m .
P u l v e r e t
blandast med
vatn, normalt 12
g til 1 l, og ein
har ein svært

god fødselsgel av kjent Bovivet
kvalitet.  Blir levert på bokser
350 g, kr 130,00.

Bovi-Vet glidemiddel med
vernefilm for innsmørjing
av instrument, armar og
hender ved fødslar,
rektal-undersøking o.s.b.
380-180520, 500 ml
plastflaske kr. 35,00.
380-180525, 1000 ml
plastflaske kr 60,00.

380-260700, Svært kjenslevare
plast-hanskar, 90 cm lange.  Framifrå
ved dyrefødslar og undersøkingar.
Vernar mot smitte og ureining.  100
stk. pr. pk., kr 130,00.

Masta Vagilan, svakt
desinfiserande, tysk
glidemiddel i "meister-
kvalitet", som dei andre
Masta-varene våre! Store
innkjøp fører til marknad-
ens rimelegaste!
422-2002, Masta Vagilan
0,5 l, kr 30,00.

115-0282, Lammepumpe 60
ml med ekstra slange, som
kan brukast som
matepumpe eller som
klyster-pumpe, kr 35,00.

126-437300, Nødpustepumpe for lam, laga
på New Zealand.  Levert med respirator-
maske (pumpar luft inn i lungene), kr. 400,00.
126-437555, Aspiratormaske, (for utsuging
av slim) monterast på den andre enden av
nødpustepumpa, kr 150,00.

445-0011, Moskus
adops jonsdu f t ,
200 ml,  for lam.  Eit
middel som gjer at
sauen aksepterer
sitt eige eller anna
lam, og let det suga
hjå seg på naturleg
måte.  Høver også
for kalvar, kr
51,00.

540-12, Gummiringtang for montering
av gummiringar etter kastrering, på
navlestreng o.s.b., kr 120,00.
540-10, Gummiringar 100 stk. kr 15,00.

126-416149, Navle-
klemme av plast, kr 2,50.

4 4 5 - 0 3 6 4 ,
Navle- og
sårspray med
ozonvennleg
drivgass for
snøgg rens av
navlen og sår,
450 g, kr
90,00.

020-001, Slimsugar for
lam.  To slangar og to-
delt beholdar for å unngå
å få slim i munnen ved
utsuging.  Kr 35,00.

Saltslikkesteinshaldar med hol for feste-
skrue på vegg e.l.  Beregna for 2 kg steinar.
890-218020, Rustfritt stål.  Kr 59,00.
890-218040, Plast.  Kr 28,00.

126-434103, Ull
adopsjonsfrakk mon-
terer du på lammet på
sekundar utan bruk
av festemidlar.
Sauen godtek lammet
straks fordi det er ull
og ikkje plast.  Det kan

innsetjast med dufter utanom dei naturlege,
og med fargar for merking.  Kan brukast opp-
att eit utal gonger. Kr 45,00.



4 4 5 - 0 0 0 5 , N o n - V a c
gjennomsiktig  mateflaske for
lam, gradert, 500 ml, laga av
plast som kan kokast og
desinfiserast.  Med mjuk

smokk som slepp
luft inn slik at det
ikkje vert vakuum.
Kr 42,00.
4 4 5 - 0 0 0 6 ,
Resevesmokk, kr
10,00.

441-C1540N,
Jurbeskyttar
for geit, nylon
nett med
j u s t e r b a r e
r e i m a r .
Vernar juret
og hindrar
s u g i n g .

Høver for middels store geiter,
brystreim 100-110 cm.  Kr 350,00.

"Når øyelokket vender seg"Godt nytt!
Antiseptisk jodspray på
500 ml flasker.  Den vert
levert i 2 konsentrasjonar,
2,5% og 10% oppløysning,
laga etter engelsk
standard.
445-0617, 2,5%, kr 75,00.
445-0625, 10%, kr 95,00.

Agraff 100 stk. pr. pk.
106-BN512R, 12 x 2,5 mm, kr 60,00.
106-BN515R, 14 x 3 mm, kr 62,00.
106-BN516R, 16 x 3 mm, kr 65,00.
106-BN518R, 18 x 3 mm, kr 67,00.

250-22101, Rustfri pinsett for
påsetjing av agraffer, kr 120,00.

Lammebar-bøtte av ekte, grå, solid plast, som mjølkesyra
ikkje tek på.  Bøtta er flat på 2 sider og med utsparingar
for galvanisert opphengsjern.  Leverast kompl. med lokk,
oppheng og skrunippel m/smokk 3060 nede.
210-1060, Lammebarbøtte m/ 1 smokk, kr 95,00.
210-1070, Lammebarbøtte m/ 3 smokkar, kr 120,00.
210-1080, Lammebarbøtte m/ 5 smokkar, kr 145,00.

780-120030, Grå, gummi
lamme-smokk med forsterka
hals slik at den står i sida på
lammebaren utan ventil eller
støttering, kr 6,00.

780-120004, Lamme- og kjesmokk av
slitesterk latexgummi.  Kr. 5,00.
54 smokkar, kr 4,50 pr. stk.
102 smokkar, kr 4,00 pr. stk.

210-2050, Mjuk
lammesmokk med skrukork
for å montera direkte på
brusflaske o.l.  Med hol for
luftinntak.  Kr 10,00.

210-2000, Plast skrunippel
med ventil. Til å halda
lammesmokk eller
kalvesmokk fast i
beholdarveggen, kr 12,50.

210-3060, Raud, spesielt
slitesterk ekte kautsjuk
lammesmokk som høver for
skrunippel 2000, kr 7,00.

380-151820, Spesial tang for
agraffer, rustfri utførelse, kr
125,00.

Verdens mjukaste lamme-
og smådyr smokk!

Får du ikkje lamma til å suga av denne
tynne, sensasjonelt mjuke smokken,
så er dei “stokk daude”.  Den kan
også monterast i skrunippel 210-2000
210-3066, Supersoft smokk kr 8,00.
210-4100, Mjuk gradert mjølkeflaske
500 ml, med supersoft smokk kr 38,00.

Latex lammesmokk som høver i skrunippel 2000,
også for den blå bøtta frå Alva-Laval m.fl.
540-162, Gul smokk.  Denne smokken tek lamma
fint også som nyfødde.  Kr 11,50.
540-160, Rød smokk.  Kr. 11,50.

780-120019, Gul
flaskesmokk for lam,
fin, tunn slitesterk,
den "gode gamle", kr
6,00.

445-0004, 4 Non-Vac flasker i stativ, kr 300,00.

Flaskesmokkar:

Makalaust utval av smokkar og bar-system!

Lammebarbøtte med smokkane monterte oppe.
Med smokk 3060, skrunippel 2000, slange,
tilbakeslagsventil og plastoppheng. (u/lokk).
210-1019, Bøtte m/ 1 smokk, kr 88,00.
210-1019.3,  Bøtte m/ 3 smokk, kr 188,00.
210-1019.5, Bøtte m/ 5 smokk, kr 288,00.

210-4120, Gradert opphengbar mjuk
plastflaske som kan kokast og
desinfiserast, 500 ml, med
lammesmokk 3060, kr 32,00.
Kan også brukast med  smokkane
540-160/162.

Når dei aller minste skal ha mat!

7 8 0 - 1 2 0 0 0 3 0 N 7 ,
Lammesmokk, natur-
gummi. For lammebar med
skrunippel 2000.  Kr 6,00.

Spesialtilbod!

540-15, Raud mjuk smokk
med skrukork for å montera
direkte på brusflaske o.l.
Passer for lam og mindre dyr.
Kr 14,50.

425-92, Amerikansk,
svart flaskesmokk med
flipp for lettare
monteing.  Mjuk og
slipesterk.  Kr 11,00.

363-2715, Svart slitesterk
lammesmokk med forsterka hals
slik at den står i sida på
lammebaren utan ventil eller
støttering.  Kr 25,00.

210-3080, Raud slitesterk
gummi-smokk for lammebar.
Tjukkare enn latexsmokken.
Kr 5,00.



No kan det endeleg verta slutt på spill av mjølk!
Dette er smokksystemet du kan tena pengar på.

Lag din eigen lammebar!  Smokkane står i ein haldar som
vert plassert over væskenivået i behaldaren.  Frå smokk-
haldaren går det ein plastslange ned til botnventilen som hindrar
mjølka i å renna nedatt i behaldaren.  Smokkhaldaren høver for
både den mjuke, fine smokken som lamma tek lett eller den
sterkare raude smokken i gummi, som til Nesse-baren.
Enkel Super Lammebar kompl. m/smokk:
127-5004.35, med 35 cm slange, kr 40,00.
127-5004.50, med 45 cm slange, kr 42,00.
127-5004.60, med 60 cm slange, kr 46,00.

Kvite, solide plasttønner med raudt skrulokk med gummipakning.
Same slag som me brukar til Nesse-baren. Også fFramifrå til
lagring av ymse slag matvarer o.l.
134-7006, 6,5 l, kr   100,00.
134-7015, 15,0 l, kr 180,00.
Tønner med håndtak på sidene:
134-6947, 26 l kr 270,00.
134-6950, 34 l kr 317,00.
134-6942, 55 l kr 445,00 (brun).
134-6944, 75 l kr 510,00 (brun).

Super lammebar med 2 håndtak, (utan stativ) med 5 eller
10 gule, mjuke smokkar.
000-2026.5, Super Lammebar 20 l, m/5 smokkar, kr 505,00.
000-2026.10, Super Lammebar 20 l, m/10 smokkar, kr 705,00.
000-2034.5, Super Lammebar 28 l, m/5 smokkar, kr 552,00.
000-2034.10, Super Lammebar 28 l, m/10 smokkar, kr 752,00.
000-2055.5, Super Lammebar 45 l, m/5 smokkar, kr 675,00.
000-2055.10, Super Lammebar 45 l, m/10 smokkar, kr 875,00.
000-2075.10, Super Lammebar 65 l, m/10 smokkar, kr 965,00.
000-2634, Stativ for 20 og 28 l med 5 smokkar, kr 235,00.

000-2015, Nesse Sparbar
med galvanisert stativ.
Behaldaren tek 15 liter, høve-
leg oppfylling er ca 11 liter,
montert med 6 mjuke smokkar
i haldarane, slangar og
ventilar, kr 535,00.

Nesse bruksferdige lammebarar:

No er det bevist og føreligg på film i fargar:
Overskotslam er god forretning!

Ein makalaus suksess!  Er du med på utviklinga?
Film om lønsam lammeoppdrett.
Ingebret D. Sandbu driv gards-
bruk med bl.a. 140-160 vinter-
fora sauer på Otta i Gudbrands-
dalen.  Han har laga ein film på
ca. 30 minuttar, som gjev eit godt
oversyn over driftsopplegget.
Dessutan mange nyttige knep og
gode framgangsmåtar for å
oppnå eit godt resultat.   Han har

bevist at det går å tene 18-20.000 kroner netto på kopplamma.
079-001, Video.  079-002, CD-ROM.  079-003, Dvd.  Kr 160,00.

No kan du raskt få «store og sterke» kje
og lam ved å gje dei pellets frå flaske!

125-BB827, Braden gjennonsiktig pelletsflaske
2 liter.  Kompl. med pelletssmokk og fleksibelt
oppheng.  Kr 180,00
363-1428.L, Kvit pelletsflaske 4 liter.  Kompl. med
pelletssmokk og plastoppheng.  Kr 155,00.

127-6007, Pellets småfe-
smokk, kr 35,00.
425-94LN, Småfesmokk for
melk som passer til flaskene
over.  Kr 20,00.

077-32327800, Water-Craft
pumpe uten flottør.  Kapasi-
tet 90 l/min.  Lyftehøgde 5,5
m, 230 V einfasa, 250 W in-
duksjonsmotor som gjer 2800
o/min. 1" tilslutning utvendige
røyrgjenger, 10 m nettkabel.
Pumpestørrels 14,5 x 30 cm,
vekt 3,3 kg.  Pumpa blir le-

vert med 1" vinkelrøyr påsett absolutt tette GEKA
han og ho koblingar.  Pris kompl. kr 1030,00.
044-1020025, Codatex klar armert 1" plastslange,
kr 30,00 pr. meter.

Pumpe til blanding av kalvegodt med vatn,
omrøring for klumpfri mjølk og pumping
frå hovudbeholdar til mjølkebarane.

Bruk farge-
strips for å
k o n t r o l l e r a
pH-verdien.
1191 -4402 ,
Originale
BAKER-pHIX
strips, pH 3,8

- 5,5, 200 strips i plastøskje.  Enkel
avlesning av pH-verdien etter
ein fargeskala, kr 160,00.

God omrøring sikrar jamn pH-
verdi i mjølkeblandinga og der-
med kan ein unngå "mage-
trøbbel" hjå dyra.

«Når ekstra næring trengs - liv skal berges»

445-0650, Col-Late Lamb
Kick-Start, er eit høg-
konsentrert styrkemiddel
for nyfødde lam.  Blir gitt
med 4 ml oralt.  Leverast
på 100 ml flasker, nok til
25 lam, kr 235,00.

126-435041, ACS Lamb Tonic er naud-
mat for fortidleg fødde, fråstøytte eller
svake lam.  Vert levert på 30 ml flaske.
Varmast til blodtemperatur og gitt gjen-
nom munnen snarast mogeleg etter fød-
selen.  Gjentakast etter 6-8 timer dersom
nødvendig.  Kan også brukast til kalvar.
Må berre brukast til dyr.  Kr 30,00.

445-0200 Twin Lamb Rapid, spesielt
formulert styrkemiddel for sauer som
lid av «utmatting» etter fødselen.  Ein
enkel dosering av 45 ml vil få sauen til
å avgje mjølk innan 2 timar.  Vert levert
på flasker 225 ml (nok til 5 sauer).  Kr
225,00.

Col-Late råmjølkerstatning for lam er eit tilskotsfor som vert levert i 400 g emballasje, 10 posar på 40 g.  Vert brukt til lam som manglar
råmjølk fra mora.  40 g pulver (1 pose)  blandast med 100 ml vatn.  Gi blandinga til lammet så snart som mogeleg etter fødselen, helst
innan 6 timer.  Brukast når mora er i dårleg stand, har høgt lammetal og lite råmjølk pr. lam, når mora har dårlige mor-eigenskapar som
hindrar suging, når lammet er svakt eller ikkje kan suga, når eit lam blir sett til ein annan sau og når lam blir fora kunstig frå fødselen av.
Kun ein dose pr. lam.
445-0548, Whole Colustrum for lam, 400 gram (10 x 40 gram), for 10 lam, kr 293,00.

Col-Late - verdens best
formulerte tilskuddsfor!



780-1084000+utsnitt, Rustfri øyre-
merketang, smidd utførelse, 5 ulike
utsnitt, kr 135,00.

Rustfri, presisjons-
støypt aluminiums
holtang.  Innlagde
stål skjæreplater og
stempel av herda
stål for nøyaktig og
godt arbeid.

710-7550, holdiam. 9 mm, kr 375,00.
710-7560, holdiam. 6,5 mm, kr 395,00.

Raidex - den verdskjende tyske fargestifta med
dei gode eigenskapane, vert levert med skru:
650-101, orange
650-102, gul
650-103, kvit
650-104, svartt
Kr 9,50 pr. stift.
Ved kjøp av heile øskjer på 10 stk. i ein farge:
kr 90,00.

650-32005, Raidex spray, 200 ml, raud
650-32006, Raidex spray, 200 ml, blå
650-32007, Raidex spray, 200 ml, grøn
650-34005, Raidex spray, 400 ml, raud
650-34006, Raidex spray, 400 ml, blå
650-34007, Raidex spray, 400 ml, grøn

Raidex fargespray for husdyr har drivmiddel som ikkje skadar ozonlaget, er lett
å bruka.  På sau må det sprøytast berre på panna eller på føtene.  Tørkar snøgt.
Vert levert i 3 fargar på 200 ml, kr 27,50 eller 400 ml boksar, kr 45,00.

650-5400+farge, Raidex sauemåling på sprayboks har
drivmiddel som ikkje skadar ozonlaget.  Eignar seg til mer-
king av sau då den sit på i fleire månader.  Pigmenta som er
brukte i denne målinga er farge-intensive, men uskadelige
då dei ikkje inneheld tungmetall, dei er både lysekte og
værbestandige.  Fargen forsvinn ved vask av ulla, og kan
vaskast bort med såpe og vatn.  Vert levert på 400 ml
sprayboksar i fargane raud, blå og grøn, kr 50,00.

Stone øyremerketang i solid, press-støypt aluminium med
innlagt stål skjæreplate som gjev fint og nøyaktig utsnitt.
Snittlengde ca 19 mm, kr 320,00.
710-7125, V-snitt, 710-7130, U-snitt, 710-7132, Firkant-snitt.

I staden for fargestifter og spray:
210-4057+ farge, Borrelåsband for lam.  Leve-
rast i fargane kvit, gul, oransje. raud, grøn og blå.
15 cm lange, 20 pr pk.  Pris kr 60,00.

650-105, raud
650-106, blå
650-107, grøn
650-109, fiolett

Merking

Grimer og halsband:

415-4006, Væregrime av 20 mm breitt
kromlær, med ring og hakeband, kr 50,00.
415-4111, Væregrime av 20 mm breitt, vevd
nylonband, med ring og hakeband, kr 38,00.

415-4004, Lammegrime, 16 mm breitt
lær, m/ring og spenne, kr 36,00.
415-4005, Sauegrime som over, 20
mm breitt lær,  kr 40,00.

415-4006A, Svært kraftig
væregrime, 20 mm breitt
brunt lær, med hakeband
og D-ring under, kr 70,00.

415-5114, Supersterk væregrime,
dobbelsydd fleirfarga raud/orange/gul/
grøn/blå/svart vevd nylonreim 25 mm
brei, med hakeband og innsydde ringar
som kan brukast til feste.  Kr 90,00.

Nyheit!
Solid raud nylongrime for lama.
Grima har doble saumar og
messingmaljer.  Svært god
kvalitet.  Kr 125,00.
125-LHY05, for opptil 18 mnd.
125-LHAA05, for mellomstor.
125-LHLA05, for voksen.

363-12108, Tyskland's flottaste
kvalitetshalsband for geit, laga
av blank kjetting, kr 66,00.

415-4507, Værhalsreim i lær, 2,5
x 65 cm, med D-ring.  Kr 30,00.

Nylon sau/værhalsreim med D-ring.
Lengde 60 cm med lærforsterkning i
hollengda, kr 36,00.
363-2718, gul
363-27187, blå

363-27188, rød
363-27189, grøn

445-0149, Ruskeværsfrakk for lam er eit plastdekke til vern av
svake lam i kaldt og surt vær.  Noko av halen stikk ut slik at mora
kjenner det att, 25 pr. pk., kr 70,00.

415-4028, Vassavstøytande varmedekke for lam.  Har innlagt
varmevatt og med borrelås.  Vernar nyfødde lam mot kulde og
fukt, spesialkvalitet, kr 90,00.

Smittevern
Pudderfrie latex-hanskar.
100 stk. pr kart.  Kr 70,00.
380-260758, S
380-260759, M
380-260760, L

780-101121002, Rimeleg
fødselsfrakk av PVC-belagt
vevd stoff.  Korte armar med
strikk, borrelåslukking bak og
livreim.  Kr 240,00.

Gul Slicker overtrekk-støvel som bes-
kyttar mot smitteoverføring.  Lett å
stige ned i med fottøy.  Kan vaskast i
vaskemaskin.
123-88050+størrelse, kr 298,00.



Norske bjøller og klavar!

Snappklave
med bjølle

Systemklave
med bjølle

050-361 + farge, System bjøllemerke, passar til alle
bjøller med bøylen på langs!  Blir levert i fargane: raud,
blå, grøn, gul, svart, kvit og oransje.  Førsteklasses
mjuk plast, som du sjølv kan skriva på med Ritchey
skriveflaske, eller ferdig trykk 5 cm høge bokstavar
eller tal.  Pris kr 6,30.

Klavane blir laga av beste sort galvanisert stål.  For
pelssau treng De 43 cm klave, for ryggjasau, spelsau,
sjeviot og steigarrase 45 cm, og for Dala-sau 48 cm.
Oppgi storleiken når De tingar.  Prisane er inklusiv
namnet på klavane.  Beregn opptil 3-4 vekers
leveringstid.

050-290+farge, Merkeflagg for småfe.  7 fargar: grøn,
blå, raud, gul, oransje, kvit og svart. Du kan laga din
eigen kode ved å setja ein eller fleire fargar på kvar
klave.  Merkeflagga høver til alle klavetypar.  Du kan sjå
dei på lang avstand.  Framifrå hjelp for sankelag.  Pris
kr 5,50

050-151, Snappklave, kr 26,00
050-152, Snappfeste, kr 4,00

050-201, Systemklave, kr 35,50
050-171, Klavar med Ess-krok, kr 26,00 (ikkje avb.)

Euronett
Godt nytt for saueeigarar.

Art.nr. Høgde Ant. piggar Pris
148-901 Sauenetting 90 cm 1 725,00
148-902 Sauenetting 90 cm 2 825,00
148-1061 Geitenetting 106 cm 1 850,00
148-1062 Geitenetting 106 cm 2 950,00
148-112501 Fjørfenetting 112 cm 1 975,00
148-KOMBI901 Kombinetting 90 cm 1 725,00
148-KOMBI902 Kombinetting 90 cm 2 825,00
148-KOMBI1051Kombinetting 105 cm 1 850,00
148-KOMBI1052Konminetting 106 cm 2 950,00
148-1452 Viltnetting 145 cm 2 1580,00
148-1702 Viltnetting 170 cm (25 m) 2 1480,00

Europas mest solide og populære elektriske gjerdenetting med sveisa maskekryss.  Lengde 50 m med
14 stolpar med 1 eller 2 piggar, pigglengde 17 cm.
Kombinetting med støttespilar!  Den store salgsslageren.
Den nye gjerdenettingen med innstøypte støttespilar (i tillegg til dei 14 stolpane som er på nettingen)
gjer at nettingen står fint oppreist.

050-200+farge, EasyFix plastklave for småfe.  Plast-
klaven du ikkje har sett maken til.  Justerbar lengde 45
- 54 cm.  Rustfri lås utan bevegelege deler.  Blir levert i
fargane: 1-oransje, 2-gul, 3-kvit, 5-raud, 6-blå, 7-grøn.
Kr 25,00 (u/bjølle).

Nyheit!

Bjøller (høgden på bjølla er med bøyle)
050-104, Nr. 2, høgde 7,1 cm, kr 34,00
050-105, Nr. 3, høgde 7,7 cm, kr 40,50
050-106, Nr. 35, høgde 8,8 cm kr 42,50
050-107, Nr. 4, høgde 10,0 cm kr 53,00
050-108, Nr. 5, høgde 11,3 cm kr 59,00

Ei verkeleg "sveitserbjølle", støypt i bronse,
med stålbøyle, og ein klang som skil seg ut
frå andre.  Ei fin og haldbar bjølle.
Art.nr. Diam Vekt Pris
235-100.110 4 cm 110 g   140,00
235-100.111 5 " 130 "   170,00
235-100.112 6 " 190 "   192,00
235-100.113 7 " 230 " 220,00
235-100.114 8 " 300 " 246,00

Ny, blank messingbjølle!
Ei svært fin sveitserbjølle med ein annarleis
klang frå den støypte kolven.  Støypt hank.
235-100.132, 3 cm hank, 6 cm diam.
skjørtbr., vekt 200 g, kr 98,00.
235-100.134, 4 cm hank, 8 cm diam.
skjørtbr., vekt 300 g, kr 128,00.
235-100.136, 5 cm hank, 10 cm diam.
skjørtbr., vekt 450 g, kr 173,00.

0 8 9 - 3 0 6 5 0 ,
Lærreim 3 x 65 cm
med bjøllefeste, kr
160,00.

Trekkfrie fjøs!

3 mm tjukk, breidde 30 cm, vekt 1,1 kg pr.m
930-5150, 25 m rull, kr 1700,00.
930-5150.1, metervis, kr 69,00.
2 mm tjukk, breidde 20 cm, vekt 0,48 kg pr. m.
930-5153, 50 m rull, kr 1400,00.
930-5153.1, metervis, kr 30,00.

Ventilasjonsnetting WB 65 og WB 90
WB 65 - Grøn ventilasjonsnetting som reduserar luft-
gjennongangen med 65% leverar me i breiddene 100,
150 og 200 cm, pris kr 48,00 pr m².
WB 90 - Grøn eller grå ventilasjonsnetting som redu-
serar luftgjennongangen med 90% leverar me i breidd-
ene 100, 150 og 200 cm, pris kr 42,00 pr m².

W
B
 6

5

W
B
 9

0

KombinettViltnett

Vern dyra dine mot kulde og trekk ved å montera
mjuk og gjennomsiktig plaststrimmelport.  Den
vert levert i beste og gjennomprøvde UV-behandla
kvalitet, som heller ikkje vert gul av sollyset.

Hindrar trekk i gjennomgangar og let dyra spasere fritt inn og ut av fjøsen.
Me leverar opphengssystem i rustfritt stål for strimmelportane.

Me har stort utval i gjerdeapparat for
tilkobling til straumnettet og med batteri,
med eller utan solcelle.
Sjå vår nettbutikk www.nessemaskin.no



Kontroll - kontroll.  Ikkje berre kassa-kontroll!
Rimelige klokkevekter,
krok over og under, stål-
kasse med tydelige tal.  Pris
kr 195,00.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.

027-100, Ny, dobbel vegebøyle
for småfe og lam.  Flott utfø-
relse med slitesterk pulverlakk.
Eigenvekt 3 kg.  Kr 350,00.

Salter klokkevekter
med glass: 690-0+kg
  10 kg kr    630,00
  25 kg kr    630,00
  50 kg kr    630,00
100 kg kr    630,00
200 kg kr 3.400,00
300 kg kr 3.400,00
(elgvekt)

783-001, Teljeapparat, inntil
9999.  Enkelt i bruk og enkel
nullstilling, kr 100,00.

415-4121, Vege-
sele for lam.  Slite-
sterk og hygenisk
plastbelagt duk,

med trekantbøylar i rustfritt stål for opp-
heng i vektkrok, kr 165,00.

445-0064, Bære- og vegesele for lam.
Laga av 8 cm breide, svarte nylonreimar.
Kan regulerast og låsast ved hjelp av Fix-
låsen, kr 115,00.

620-04905868, Plast pumpekanne m/
kost, 1/2 l, ekstra solid utførelse med
kuleventiler og beholderlås m/dråpe-
fanger.  Kraftig pumpe gjev god do-
sering av alt på kanna.  Godt eigna til
flytande væske, olje o.s.v.  Framifrå
til KANNIBALOLJA, kr 165,00.
620-05070, Ekstra sprøyte-røyr m/
kost, kr 60,00.

363-2294, Kannibalolje, 1/2 l
flaske, er den svært så illeluktande
olja som reven skyr.  Kundane seier
at olja  held reven borte om du smø-
rer den på lamma under haka og
på brystet.  Bruk helst pumpekanna
med kost ved påføring av olja.  Bruk
også latexhanskar.  Pris kr 139,00

Vern lamma dine med «Revens skrekk»

Kjøp rasjonelt og spar pengar i ei tid då det verkeleg trengst.
Me sender deg varene fraktfritt når du tingar for minst kr. 1300,00. +
moms, (med få unntak)
Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i tillegg.
Det er mest lønsamt å kjøpa alt på ein stad i same sending.
Nessemaskin har landets største utval av reiskap for stell av
dyr slik at du kan tena pengar på å handla rasjonelt.  Då kan
du dra nytte av dei fraktfrie leveringane!

Send meg utan forpliktelsar:

Namn: ......................................................

Adr: ..........................................................

Postnr/stad: ..............................................

Eg driv med: O Sau  O Geit   O Ku  O Gris

A/S Nessemaskin A/S Nesseplast

Familiebedrifter - på og for bygde-Noreg sidan 1897

O Hovedkatalog 2008

O Lacme gjerdeapparat

O El. gjerdeutstyr

O Drikkeutstyr

O Windhager. Vern av hus,

hage og plante.

O Spesielt for hesten

Masta-Kill
biologisk insektdrepar!

Masta-Kill er suveren mot fluger, maur, stokk-
maur og ei lang rekkje andre uønskte insekt.
Ufarleg for alle varmblodige individ.  Sikker,
hurtig og langvarig virkning.

Importør og hovudforhandlar for Noreg:

A/S Nessemaskin, Nessane, 6899  Balestrand
Tlf: 57 69 48 00, fax: 57 69 48 01
www.nessemaskin.no, email: nessemaskin@nessemaskin.no

Be om katalogane våre så du er
orientert.  Denne annonsa er berre
«småplukk» samanlikna med alt
det interessante du finn der.

422-6001, Masta-Kill 0,5 l flaske m/pumpe, kr. 99,00.
422-6002, Masta-Kill 0,5 l flaske u/pumpe, kr. 74,00.
422-6003, Masta-Kill, 2,5 l kanne, 299,00.
422-6004, Masta-Kill, 5 l kanne, 499,00

HK drektigapparat for sau.  No med ny teknikk og nytt design!  Vår
store salgssuksess i ei lang årerekkje har fått nytt hus som vernar
mot fukt.  Du får det levert for drift med vanleg batteri.
363-2785, Drektigmålar med spiralsonde og batteri, kr 2.775,00.

Kontroll fr
å

først til
 sist

Gjetarkrokar i aluminium:
126-419011, Mod. 1, lang halsfang, 135 cm, kr 205,00.
126-419023, Mod. 1, kort halsfang, ca. 93 cm, kr 165,00.
126-419047, Mod. 2, lang beinfang, 135 cm, kr 220,00.
126-419035, Mod. 2, kort beinfang, 95 cm, kr 190,00.
126-419059, Mod. 3, hals og beinfang, ca. 135 cm, kr 305,00.
126-420086, Mod. 5, hals og beinfang, ca. 135 cm, kr. 260,00.
363-27231, Gjetarkrok i plast, 90 cm, kr 65,00.
Knarrhult's gjetarkrok  i aluminium.  Lengre krok og derfor lettare å
fange dyret.
371-27.95, Lengde 95 cm, kr 244,00
371-27.125, Lengde 125 cm, kr 261,00

plast

Knarrhult's

780-104452200,
Gjetarkrok for
beinfang, støypt
aluminium, for 21
mm skaft, kr 75,00

261-576, plast, kr 30,00.
261-575, metall, u/ "hank", kr 40,00.
261.575.1, metall m/ "hank", kr 60,00.

Hundefløyter



FLEKSIBELT FÔRBRETT

• Settes opp
plukkes ned
uten verktøy. 

• Kan heves
0–55 cm. 

• Seksjoner 
120 og 250 cm. 

• Med eller uten
stengsel.

hasnel@online.no • www.knarrhult.no

NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
David Disserud 2093 Feiring 911 219 05
Fron Traktorservice 2640 Vinstra 612 924 60
Oddgeir Grobakken 2943 Rogne 906 090 93
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal 905 337 60
Bryne Landbruksservice AS 4341 Bryne 517 707 00
Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 971 782 74

Olav-Terje Rio 5700 Voss 908 287 84
Maskinsenteret AS 6851 Sogndal 576 716 22
Rolf Sverre Holum 7340 Oppdal 907 267 55
Snorre Forsbakk 8200 Fauske 979 755 29
Asbjørn Rognli 9360 Bardu 911 649 51
Andreas Lund 9400 Harstad 907 739 17
Hagia Karmøy 528 467 88
Degernes Landbrukslag Østfold 692 264 40

Future rundbuehaller

Permanente haller: 8, 10, 12 og 14 m bredde.
Priseksempel for 12X24 m: kr 156.000 + mva.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

Den originale Futurehallen 
5X6 meter. Flyttbar og med 
topp kvalitet i plater. Kan også
brukes som ekstrahus i 
lamminga og ved utegangersau. 
Pris: kr 19.700.- + mva.
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Det er 38 veker igjen til VM i
saueklipping går av stabelen i
Bjerkreim. Komitéene er godt i
gang med arbeidet, og på de
ulike feltene begynner ting å
falle på plass. 

Arrangørene håper på mange til reis -
ende, og vil gjøre hva de kan for at
 forholdene skal ligge til rette for et
 fantastisk opphold under VM.

VM-camping med plass til alle
For norske tilreisende med bobil eller
campingvogn er det lagt til rette for en
campingplass på Vikesdalsmoen. Om -
rådet og bygningene er eid av Forsvarets
bygg, og det vil være gode strøm- og
sanitærforhold på plassen. Kommer det
bobilturister fra andre kanter av verden
blir de selvfølgelig ikke avvist. 

- Det vil være plass til alle, sier
Torbjørn Ognedal som er ansvarlig for
VM-campingen. - Her er sikkert plass
til 100 biler og vogner, legger han til og

mener det er gode muligheter for
 utvidelse av campingplassen. Det er
likevel en forutsetning at folk melder
ifra i god tid om de ønsker plass, slik at
arrangøren kan garantere for tilgang på
strøm til alle som kommer. Kontakt
Torbjørn Ognedal, tlf. 478 50 180 eller
e-post: t.ognedal@c2i.net.

Gode sanitæranlegg
I sanitærbygget er det godt med
 toaletter og dusjer. Dusjene i befals-
brakka blir forbeholdt damer.  Admini -
strasjonsbygget vil være bemannet
døgnet rundt. I dette bygget vil det òg
bli opprettet en kiosk som, i tillegg til
kioskvarer, vil ha salg av enkle matret-
ter. Mellom campingplassen og VM-
området vil det bli satt opp buss, selv
om ikke veien er lenger enn at en kan
gå. For tilreisende til VM, som ikke har
med campingvogn eller bobil, kan
arrangøren anbefale hjemmesiden
www.vm2008.no Der vil det bli lagt ut
oversikt over hytter og privathus som
er til leie under VM.

Opplegg for yrkesbrødre
Mange utenlandske turoperatører har
meldt sin interesse for VM. Reiselag
med bl.a. tyske sauebønder vil komme
hit. De er interesserte i å treffe yrkes-
brødre og se andre ting i tillegg til selve
klippekonkurransen. Sigmund
Skjæveland, fra hovedkomitéen, har
fått med seg styret i Rogaland Sau og
Geit og Ove Myklebust fra Nortura til
å skreddersy et opplegg for disse.
Grupper som ønsker et opplegg med
gardsbesøk m.m. i tillegg til VM, kan ta
kontakt med Sigmund Skjæveland på
telefon 977 50 654 eller e-post:
 sigmund.skjeveland@c2i.net 

Uforglemmelig opphold
-Vi håper mange tar turen til
Bjerkreim disse oktoberdagene, opp-
fordrer Ognedal og legger til: -Vi lover
at alt som står i vår makt skal bli gjort
for at besøkende får et uforglemmelig
opphold med god underholdning både
på dag- og kveldstid.

Av Kjersti Bjerkreim

Klippe-VM:

Snart «breker» det løs

Torbjørn Ognedal lover å skaffe plass til alle som ønsker å ta med seg bobil eller campingvogn til Bjerkreim under VM i saueklipping.
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ANIMALIA: SAUEKONTROLLEN
Gode resultater bygger på god oversikt! 

Tlf: 22 09 24 40  brukerstotte@animalia.no

Webversjon lanseres i mars 2008!

Sauekontrollen gir deg de 
opplysninger du trenger om:

produksjonsresultater 
slaktekvalitet
tilvekst
beitebruk
helsestatus

Dette gjør at du kan planlegge for bedre 
resultater. Meld deg inn og få tilgang til 
våre verktøy. 

•
•
•
•
•

ANIMA
Gode resu

 ALIA: SAUEKON
ltater bygger på god

 NTROLLEN
d oversikt!
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SeminNytt
Parkveien 71
Postboks 2323 Solli
0201 Oslo
Telefon: 23 08 47 75
Mob.: 481 00 424
Telefax: 22 43 16 60
E-post: ewa.wallin@nsg.no

fra NSG Semin AS

Semin på sau
Salgsoversikt for 2007-
 sesongen
Figur 1 viser at salget av væresæd de
siste tre årene har ligget på rundt
30.000 solgte doser pr. år. Salget i 2007
viste en nedgang på 5% i forhold til
2006-sesongen. Nedgang i antall solgte
doser var størst på Blindheim med hele
24% i forhold til året før. I tillegg viser
spesifisert salgsstatistikk dårlig etter-
spørsel etter sæd fra elite værer. Selv om
vi også i 2007-sesongen hadde lagt opp
til samdrift mellom Særheim og
Blindheim, slik at Blind heim hadde til-
gang til eliteværer fra Særheim, ble det
solgt 668 færre doser av eliteværer.
Dette utgjør 41% nedgang i salget av
elitesæd fra Blindheim sammenlignet
med året før.

Fordeling i salget mellom frossen-
og fersksæd ligger for øvrig stabilt på
samme nivå som i fjor, med 70%
 frossensæd og 30% fersksæd.

De mest populære værene
Figur 2 og 3 viser de mest brukte
værene av NKS og spæl i 2007. Blant til
sammen 49 NKS-værer som vi hadde
på stasjonene i 2007-sesongen var det
18 som solgte over 500 doser. 5 av disse
18 solgte over 1.000 doser. Den desi-
dert mest populære NKS-væren i fjor
var 200529097 Basalo fra Sigbjørn
Grøthe, Buskerud med til sammen
1.453 solgte doser. 

I 2007 var det kun på Staur vi
hadde satt inn spælværer. Blant disse
var det 200535214 Holt Odin fra Holt
Landbruksskole i Aust-Agder som var
den mest populære med 874 solgte
doser av fersk- og frossensæd.

Som ventet viser det seg at det er de
med høyest indeks som selger best.

Vi kan være godt fornøyd med
salgs tallene for 2007-sesongen, ikke
minst når en tar i betraktning de
 dårlige resultatene fra inseminasjonene
med frossensæd i 2006. Det gjenstår

Figur 1: Salg av væresæd i perioden 2001-2007

Figur 2. NKS-værene som har solgt over 500 doser
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imidlertid å vente på resultatene fra
2007-sesongen. Vi vil derfor oppfordre
alle som har inseminert i 2007 og som
ennå ikke har innrapportert semin -
resultatene sine, om å gjøre det så fort
som mulig.

Ewa Wallin
ew@nsg.no

Tabell 1: Salget av væresæd i 2007

Sædtype/stasjon 2007 2006 Endring 06-07

Doser Andel Doser Andel Doser Andel

Frossensæd – Staur og Særheim 20.013 70 % 21.053 70 % -1.040 -5 %

Fersksæd - Staur ca 4.100 14 % 4.091 14 % 9 0 %

Fersksæd - Særheim 2.287 8 % 2.192 7 % 95 4 %

Fersksæd - Blindheim 2.021 7 % 2.661 9 % -640 -24 %

Sum 28.421 100 % 29.997 100 % -1.576 -5 %

Figur 3. Spælværene som har solgt over 100 doser

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10

Les siste nytt på
www.nsg.no
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På Færøyane har dei gjennom
tidene utvikla eit omfattande
system med mange uttrykk for å
skildre alle dei ulike farge -
variantane som dei har på
sauene sine. Nå har Gudmund
Niclasen samla alle disse gamle
måtane å uttrykkje fargar og
 fargeteikningar på i ei bok han
har kalla Seyðdalitir, som på
norsk kan oversetjast til så enkelt
som sauefargar.

Fargane kvit, svart og grå dominerer
som farge på dei færøyske sauene, men
det er også vanleg med brune, fleir -
farga dyr og mange ulike avteikn.
Gudmund Niclasen har alltid interes-
sert seg for den uendelege variasjonen
av fargar og avteikn som finst på
sauene på Færøyane. 

Færøyingane har alltid nytta, slik
som oss nordmenn også gjorde før i
tida, skorne merkje i øyrene for å
kunne kjenne igjen eigne dyr. I tillegg har det vore naudsynt å kunne skilje

eigne dyr frå kvarandre og å kunne
skildre desse for andre sauefolk. Slik
utvikla det seg eit omfattande system
for å beskrive dei ulike fargevariantane
og avteikn som vi finn på dei færøyske
sauene.

For at ikkje alle desse uttrykkja og
tradisjonane skulle bli borte, etter at
plastmerka kom som eit godt alternativ
også på Færøyane, fant altså Gudmund
Niclasen på å samla denne kulturarven
i ei bok.

Gudmund Niclasen har vitja dei
fleste bygdene på Færøyane i arbeidet
med å samle inn stoff  til boka.
Namnsetjinga byggjer på at kvit 
ikkje vert rekna som ein farge. Eit 
dyr vert fyrst skildra etter kva som 
er den dominerande fargen, så etter
avteikn med nokre reglar for kva
avteikn som fyrst vert nemnd. Namna
varierer litt etter ulike stader på
Færøyane. 

Forfattaren har delt inn dei ulike
avteikna i over 160 hovudkategoriar.
Kombinasjonar med fargevariantane
innan kvar hovudkategori gjev til
saman over 300 fargevariantar, alle er
omtalt i boka. Til slutt i boka finn vi
ein tabell som viser dei ulike farge -
variantane. Tabellen er satt opp alfa -
betisk og i siste kolonne er norske,
 engelske og islandske namn tekne med,
der slike finst.

Boka, som er på 120 sider, kan vi
seie er ei samling av ein gamal kultur-
arv på Færøyane. Den vil sannsynligvis
bli oversett til engelsk, men for dei
 fleste nordmenn vil også den færøyske
 versjonen vere fullt mogleg å skjøna
etter litt øving i det færøyske skrift-
språket.

Boka, som er kome ut på Egið
Forlag og kostar 225 danske kroner,
kan du få bestilt på gni@post.olivant.fo
Sjå meir om Seyðdalitir på
http://heima.olivant.fo/~gni/

Gudmund Niclasen (t.h.) saman med noregsven og spælsauentusiast Kjeld Malte-Bruun
frå Danmark. 

Farger og avteikn på
færøyske sauer
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I to foregående artikler har vi
begynt en gjennomgang av status
i forskningen på sykdomskom -
plekset alveld hos sau. Flere og
flere indikasjoner tyder på at det
må være «noe» i tillegg til
 saponiner i rome som er årsaken
til alveldlidelsen. Vi har kalt
denne ukjente «faktor X» for en
kofaktor, og nyere forskning har
blitt konsentrert om letingen
etter den. 

I forrige artikkel tok vi for 
oss mikrosoppen P. chartarum,
her skal vi se på noen andre
 mikrosopper fra listen over
 «mistenkte» arter.

Om mikrosopper kan være noen del av
årsaksforholdet i alveld er ikke fastslått,
selv om forskningen har arbeidet mye
med problemet. I forrige artikkel kom-
menterte vi at det finnes godt doku-
menterte eksempler på at mikrosopp er
en primær årsak til leversvikt og foto-
sensibilisering av lam. Mest kjent er P.
chartarum som gir sykdommen «facial
eczema». De forskere som arbeider
med fylkesmannsprosjektene anser det
imidlertid ikke lenger som sannsynlig
at P. chartarum er den ukjente X i
alveldsammenheng. Det betyr ikke at
mikrosopper, dvs. andre råte- og jord-
bunnssopper, er ute av fokus i den
videre forskningen. Tvert imot,
 antagelsen som tar opp mulig
 betydning av mikrosopper som
kofaktor, dvs. som medvirkende årsak til

alveld sammen med saponiner i rome,
mener vi fortsatt er en aktuell hypotese
(se Mysterud et al. 2003). Det anses
sannsynlig at en giftig mikrosopp som
i dag ikke er nærmere kjent, på en eller
annen måte kan finne veien inn i dyre-
kroppen og medvirke til alveld.
Undersøkelsene ved Biologisk institutt
2001-2003 konsentrerte seg derfor
først og fremst om å få en oversikt over
flest mulige mikrosopper, både på og i
rome (endofytter), og seinere også på
visne grasarter generelt. Mykologene
Gry Koller, Klaus Høiland, Øyvind
Stensrud og Maria Nuñez har gjennom
årene vært med i dette forskerteamet.
Flere andre forskerteam har arbeidet
med det samme. Vi skal her se på en
liste over en rekke viktige arter og
 slekter av sopp som nå er påvist i
utmarksbeitene, og som vi mistenker
kan opptre som kofaktor (Boks 1). 

Mikrosopper på bladoverflater 
Å kartlegge forekomsten av mikro -
sopper på bladoverflater er en formi-
dabel oppgave. Bladoverflater på
 grønne planter, eller fylloplanet som
det kalles på fagspråket, er i virkelig -
heten verdens største økosystem. Dette
makrosystemet inneholder et utall av
bakterier og sopper. Måten suksesjo-
nen av mikroorganismer utvikler seg
på i fylloplanet er avhengig av 1)
næringsstatus i substratet, og eventu -
elle forandringer i næringen mens
koloniseringen pågår, 2) forandringer i
miljøforhold, spesielt temperatur og
tilgjengelighet av vann, 3) forandringer
i surhetsgrad (pH) og sammensetning
av gasser i luft, 4) forandringer i
 vertens mottagelighet og 5) interaksjo-
nen med andre mikroorganismer og
virvelløse dyr (Lacey 1988). Under -
søkelser i alveldsammenheng for å få
oversikt har etter hvert vist seg å være
krevende metodisk og vanskelig å
gjennomføre på en representativ måte.

Jakten på alveldens «missing link» (9)

Mikrosopper i 
etterforskernes lupe

Lam med alveld, en alvorlig sykdom med høy dødelighet, hvor årsaken fortsatt er ukjent.
«Mikrosopp» og soppgifter har vært mistenkt enten som årsak, eller som del av årsaken
(kofaktor), helt siden 1930-årene (Foto: Ivar Mysterud). 
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Et sted må man imidlertid bare begyn-
ne, og det er logisk å begynne med det
nærmeste, nemlig en første kartlegging
av mikrosopper som finnes på og i
rome. Alle mikrosopper knyttet til
denne planten ble i utgangspunktet
betraktet som «aktuelle». Det er imid-
lertid langt fra sikkert at en eventuell
kofaktor, dersom det i det hele tatt
dreier seg om en mikrosopp, skal
 finnes akkurat på rome. Den kan finnes
i de samme fuktheiene hvor rome
dominerer, eller like gjerne helt 
andre steder i de samme utmarks -
områdene. 

Cladosporium magnusianum 
Arne Flåøyen og Margaret di Menna
(se forrige artikkel) påviste ikke masse-
sporulering av P. chartarum i sine
undersøkelser, men de fant sporer av
en annen sopp som var svært vanlig på
rome i nesten alle områder de under-
søkte. Det var råtesoppen Clado -
sporium magnusianum. Den ble derfor
gjort til gjenstand for spesielle under-
søkelser, men ble ikke funnet giftig for
beitedyr verken alene eller i kombina-
sjon med saponiner (Flåøyen et al.
1993). Seinere er samme art påvist flere
ganger. Selv etter de omfattende under-
søkelser som er utført, kan en ikke
være sikker på at C. magnusianum kan
sjekkes ut av saken. For det første er
det 1) mulig at akkurat den stammen
som ble undersøkt under andre for-
hold kan være giftig, eller eventuelt at
andre stammer av samme art kan være
det under andre miljøforhold. For det
andre 2) foreligger den muligheten,
som påpekt av Arne Flåøyen, at rome
kan reagere på angrep av C. magnu -
sianum med å produsere såkalte
fytoaleksiner. Fytoaleksiner er meta -
bolitter som planter under visse for-
hold kan produsere for å hindre sopp-
vekst og beskytte seg. Slike fyto -
aleksiner kan også være giftige for
 beitedyr, i alveldforskningen er dette
formulert i den såkalte fytoaleksin-
hypotesen (Mysterud et al. 2003). Det
er således ikke noen enkel sak å sjekke
sopparter ut av alveldproblematikken.

C. herbarum og C. macro -
carpum
Også to andre arter i slekten Clado -
sporium kom i søkelyset. Olav Aas ved
Universitetet i Bergen har, sammen
med økologen og botanikeren Mary H.
Losvik, drevet flerårige undersøkelser

av mikrosopper på rome i Sogn og
Fjordane (se forrige artikkel). De stu-
derte sopper også på fjorårsgammelt
materiale av rome. I deres under -
søkelser ble det påvist hyppig fore-
komst og/eller dominans av C. herba-
rum og C. macrocarpum. Seinere er
begge artene påvist flere ganger. Det er
flere trekk ved disse artene som kunne
nevnes i alveldsammenheng, blant
annet at C. macrocarpum produserer
metabolitter med antibiotisk effekt på
andre sopper som forekommer i fyllo-
planet. Det er rettet særlig oppmerk-
somhet mot mikrosopper som produ-
serer antibiotiske stoffer (Mysterud et
al. 2003). Skjønt ulike giftstoffer
 (toksiner) kan forårsake akutt sykdom,
er det muligens av større viktighet
 stadig å innta subkliniske doser, dvs.
små, gjentatte doser som kan påvirke
mikrofloraen i vomma og senke beite-
dyrets immunitet overfor andre
påvirkninger (Lacey 1988).  Begge disse
artenes eventuelle giftighet for beitedyr
i forbindelse med alveld er ikke nær-
mere undersøkt. Hvor sannsynlig er
det så at artene i Cladosporium-
 gruppen har noe med alveld å gjøre?

Cladosporium svært vanlig i
 beitene
Omfattende undersøkelser av økolo -
gien til saprotrofe mikrober har vist at
sporer fra arter i slekten Cladosporium
er blant de som spres tidligst i beite -

sesongen, og de er blant dem som
 hyppigst koloniserer fylloplanet (Lacey
1988). Det kan forekomme mange
arter av Cladosporium på bladoverflater
samtidig. Undersøkelser i England har
vist at midt på dagen, i de varmeste
periodene da vindhastighet og turbu-
lens er størst, er Cladosporium-sporer
blant de absolutt dominerende. På fine
sommerdager på landsbygda i England
er det i luft målt toppkonsentrasjoner
på 105 sporer pr. m-3. Cladosporium
spp. er faktisk den vanligste og hyp-
pigst forekommende sporetype
gjennom hele året i den tempererte
sone så vel som i de fleste tropiske
 regioner (Lacey 1988).

Cladosporium og sau på beite 
I en bredt anlagt undersøkelse i
England i forbindelse med fotosensi -
bilisering av sau er det utført om -
fattende kartlegginger av mikrosopper
på beitene. I disse ble det påvist masse-
sporulering av flere arter Cladosporium
der det gikk beitedyr (Lacey 1975). For
å gjøre historien kort, - det har ikke
vært mulig å sette noen av disse artene
i forbindelse med fotosensibilisering.
Det kan vel også sluttes den andre
veien at dersom norsk sau på beite i
utmark har store problemer med å
takle sporer av mikrosopper som er så
vanlige som Cladosporium, ville saue-

Mikrosoppen Aspergillus tubingensis på romerøtter i Slettfjellet, Surnadal (12x), innfelt en
forstørret sporekoloni (50x) (Foto: Gry Koller).

Fortsetter neste side.
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Penicillium spp. fra rome (50x). En av de mest interessante funnene som ble gjort i under-
søkelser av sopper på alveldbeitene i Møre og Romsdal 2001-2003, var forekomsten av flere
arter Penicillium (Foto: Gry Koller).

holdet være i alvorlige vanskeligheter.
Vi må kunne anta at beitedyr er godt
tilpasset massesporulering fra arter i
denne gruppen, og at sau generelt ikke
har noe problem med disse artene (se
Mysterud et. al. 2003). Det er naturlig-
vis knyttet usikkerhet til om inter -
aksjonen med rome i helt spesielle
 tilfeller kan være utslagsgivende, men
det er neppe nødvendig å gi disse
artene noen topp prioritet i det videre
forskningsarbeidet. Da stiller det seg
annerledes med sopper som kan
 produsere metabolitter med antibio -
tiske effekter.

Penicillium spp. 
Blant de mikrosoppene som ble påvist
allerede i Biologisk institutts prosjekter
i 2001 var det flere arter i slekten
Penicillium. Dette er en svært aktuell
gruppe, da arten Penicillium viridica-
tum er blant de soppene som tidligere
forskning har antatt kan fotosensi -
bilisere dyr. Penicillium spp. er arter
som er kjent for å produsere antibio -
tiske forsvarsstoffer som kan påvirke
både bakterier og andre mikrosopper.
Stoffer med slike egenskaper er ikke
minst kjent for sin anvendelse i
 moderne medisin. Om dette

«Penicillium-komplekset» påvist i
Halsa/Surnadal kan være av interesse i
alveldsammenheng er ikke avklart.

Mikrosopper påvist i rome
Til nå har vi sett på arter påvist på
romeplanter, i det etterfølgende skal vi
se på noen av artene påvist i rome,
såkalte endofytter (Boks 1). I Biologisk
institutts undersøkelser i Halsa/
Surnadal 2001, ble det påvist 4 endo -
fytter fra røtter på rome. Disse fire var
Entyloma ossifragi (gammelt navn; se
under), Aspergillus tubingensis,
Penicillium minioluteum og Tricoderma
viride. Blant disse er Aspergillus vel
kjent i mykotoksikologisk litteratur for
blant annet å produsere aflatoksiner
(Mysterud et. al. 2003). En av disse
endofyttene omtalt under Penicillium
(se under), er også påvist på andre
planter enn rome i Halsa/Surnadal. En
annen av endofyttene, nemlig
Entyloma ossifragi, finnes bare i rome. 

Entyloma ossifragi/Gjaerumia
ossifragi
Entyloma ossifragi tilhører sotsoppene
(Ustilaginales). Slekten Entyloma er
stor, og inneholder mer enn 150 arter
fordelt på planter med tilhørighet i
mer enn 30 ulike familier. Blant disse
er det som nevnt én art som kun
 finnes i rome (Mysterud et al. 2003).
Denne sotsoppen er tidligere påvist
også på blader av rome, og da også
 sotsopper kan tenkes å produsere
 giftige sporer har den kommet på
 listen over mistenkte arter (Boks 1). 
E. ossifragi finnes flekkvis i alveld -
områdene, og er ikke på noen måte så
sjelden som tidligere antatt. Den
 avslører seg som svarte flekker («flekk-
sot») på romebladene utover i sesong-
en. (se Mysterud et al. 2003). Forskere
ved Biologisk institutt har samlet
materiale til en tysk forskergruppe som
har vært spesielt interessert i denne
arten. Gruppen er ledet av den tyske
mykologen Robert Bauer ved
Universität Tübingen i Tyskland. De
har blant annet arbeidet med å
 revidere artens systematiske stilling og
kartlegge livshistorien (Bauer et al.
2005). Genetiske undersøkelser førte til
at soppen ikke bare fikk nytt navn, den
ble også plassert i en egen slekt
Gjaerumia og i en helt ny familie
Gjaerumiaceae. Navnsettingen er etter
den norske mykologen Halvor B.
Gjærum (Anonymous 2005). Rome-

Endofytten Trichoderma viride fra romerøtter (18x) i Slettfjellet, Surnadal (Foto: Gry
Koller).
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sotsoppen Entyloma ossifragi heter altså
i dag Gjaerumia ossifragi. Dens mulige
giftighet for beitedyr og betydning i
alveldsammenheng er uavklart.

Råtesopper på visne planter
Som nevnt behøver ikke en kofaktor
nødvendigvis å være direkte assosiert
med rome, det er like sannsynlig at den
kan opptre på helt andre steder i beitet.
Virkningen av et eventuelt aktivt gift-
stoff kan også tenkes å være forsinket i
forhold til inntaket. I 2003 ble det der-
for gjennomført en undersøkelse av
gammelt, vissent plantemateriale
 (særlig grasarter) i beitekorridoren til
en sauebesetning i Halsa, som nesten
kronisk har vært rammet av alveld. Det
ble opprettet samlestasjoner for mikro-
sopper fra innmarka på gården hele lia
oppover gjennom bjørkebeltet og inn
på de åpne romemyrene over tre -
grensen. Dette resulterte i funn av et
vell av arter (Mysterud et al. 2007). Vi
har satt opp på listen over mistenkte
arter noen av dem vi synes er mest
aktuelle (Boks 1).

Cladosporium
Flere arter i slekten Cladosporium ble
påvist også i denne undersøkelsen, en
slekt som vi allerede har kommentert
(se over). Som nevnt er de blant de
aller vanligste råtesopper på plante -
overflater både i tropiske og tempererte
strøk. Det er til nå påvist 18 arter her i
landet. Cladosporium-arter ble særlig
påvist i de høyestliggende områdene i
Halsa-gradienten. Arter i denne
 gruppen er ikke lenger blant de hoved-
mistenkte. 

Penicillium
Det ble i bjørkebeltet i Halsa-gradienten
påvist to arter i slekten Penicillium,
nemlig P. minioluteum og P. citrinum/
westlingii. Arter i denne slekten er også
påvist på romeblader og som endo -
fytter (se over), og har tydeligvis en
flekkvis utbredelse i disse utmarks -
områdene. Penicillium-arter kan
 produsere giftstoffer over et vidt
 temperaturområde, som blant annet
kan forårsake både lever- og nyre -
skader på beitedyr. Ingen av de to
påviste artene er nevnt i en revidert,
internasjonal liste over arter som
 produserer giftstoff, men dette kan
bare skyldes manglende undersøkelser.
En annen egenskap som gjør denne
gruppen aktuell i alveldsammenheng,

er som nevnt at de kan produsere
metabolitter med antibiotiske effekter.
Antibiotiske stoffer kan påvirke mikro-
organismer i vomma hos drøvtyggere
og ødelegge membraner i tarm -
systemet. At de kan ha slike effekter er
blant annet dokumentert i under -
søkelser i Canada (Mysterud et al.
2003). Om Penicillium-artene i Møre
og Romsdal kan ha noen relasjon til
alveld er helt ukjent. 

Trichoderma
En annen aktuell slekt som ble påvist i
Halsa-gradienten er Trichoderma. Dette
er en slektsgruppe som er kosmopoli-
tisk utbredt i jord, råtnende treverk og
vissent plantemateriale. Arter i denne
slekten kan dominere samfunnet av
jordbunnssopper innenfor mange ulike
landskapstyper og habitater. Disse
 soppene kan også produsere stoffer
med antibiotisk virkning, og blant
annet et sterkt virksomt stoff som
heter trichodermin. En hel rekke gift-
stoffer har blitt identifisert og beskre-
vet kjemisk fra denne gruppen. I Halsa
ble Trichoderma påvist midtlies i
 gradienten. Trichoderma viride er for
 eksempel blant de artene som er
fakultativt anaerobe (dvs. kan tåle
 perioder uten oksygen), og hvis den
inntas med fôret, kan den potensielt

sett overleve og influere mikroorga -
nismene i vomma på drøvtyggere. Slike
arter er derfor aktuelle i alveldsam-
menheng av to grunner: 1) deres evne
til å modifisere fysiologiske egenskaper
av membraner og 2) deres potensial til
direkte påvirkning av mikrober i
vomma på beitedyr (Mysterud et al.
2003). De to sekvensene som ble 
påvist i Halsa-gradienten tillot ikke
 bestemmelse til art.

Fusarium
Fusarium er kanskje den mest aktuelle
gruppen av de mikrosoppene vi har
omtalt fra Halsa-gradienten. Dette er
en stor og kompleks slekt som er til-
passet en vid variasjon av leveområder
over hele verden. Arter i denne slekten
produserer en lang rekke giftstoffer,
hvorav mange er av betydning for
 beitedyr. Spekteret av Fusarium-
 metabolitter som kan påvirke dyre-
helse er ikke bare de kjemisk mest
mangfoldige, men de er også en stoff-
gruppe som har den mest varierte
 biologiske påvirkning av alle kjente
stoffer. De 11 prøvene fra Halsa-
gradienten som inneholdt Fusarium
ble alle funnet i de lavere delene av
gradienten, det vil si på innmark

Fortsetter neste side.

Landskapsskisse som anskueliggjør hypotesen om mikrosopp som kofaktor. På og ved
 fukthei med mye rome (horisontal skravur), er det påvist flekkvise forekomster av giftige
mikrosopper (fargefelter). Foreløpige undersøkelser i Halsa-gradienten 2003 antydet en
viss høydefordeling av arter, dette er også antydet i modellen. Det må imidlertid utføres
langt mer omfattende undersøkelser før en kan si noe sikkert når det gjelder en slik
 fordeling (se teksten).
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(Mysterud et al. 2007). Undersøkelsene
tillot ikke sikkert å avgjøre om det
dreide seg om en eller to arter. En mer
detaljert kartlegging av Fusarium i
alveldbeitene i disse delene av landet
bør gjennomføres, da dette er arter
som er svært aktuelle i rollen som en
mulig kofaktor.  

Oppsummering
Undersøkelser så langt har altså
 resultert i en liste over mistenkte sopper
som forekommer i alveldbeitene (Boks
1). Selv om vi enten vet eller mistenker
at de produserer giftstoffer og dermed
kan tenkes å opptre som kofaktor, er
deres betydning for alveld uavklart.
Status er med andre ord ukjent. Det vil
by på omfattende og dyre forsknings-
prosjekter å utrede forholdene nær-
mere. Først må man samle inn og
 isolere de soppartene man ønsker å gå
videre med. Dernest må man formere
dem opp, og så fôre dem tilbake til lam
med og uten rome. Problemet i denne
forskningen på mikrosopper er at det
tydeligvis foreligger relativt mange
muligheter. Det er derfor forbundet
med et stort arbeid å komme fram til
en sikker identifikasjon av en eventuell
«faktor X». De innledende under -
søkelsene i kartleggingen 2001-2003
som har vært utført i Halsa/Surnadal,
har også vist at det er til dels betydelige
metodiske problemer forbundet med å
arbeide i fylloplanet. I sum vil det
derfor være forbundet med et stort
arbeid å finne, identifisere og dyrke opp
eventuelle giftige stammer av alle disse
artene, deretter teste dem på levende
lam i dyreforsøk, med og uten påvirk-
ning av saponin. Det vil uansett dreie
seg om omfattende forsknings -
prosjekter med medvirkning av mange
ulike spesialister. Et annet forhold er at
forskning av denne typen, hvor man
bevisst ser seg nødt til å forgifte
 forsøksdyr, i dag ikke er populær ut fra
hensyn til forsøksdyrenes velferd. Da
en enda ikke har noen sikkerhet for at
«faktor X» virkelig er en mikrosopp,
kan det lønne seg å vurdere om man
bør nærme seg forskningen på alveld
fra en litt annen vinkel. Etter at vi i
neste artikkel gjør oss ferdig med å
kommentere alle de løse trådene når
det gjelder mikrosopper, skal vi
 presentere forslag til helt andre strate-
gier i alveldforskningen. 

Av Ivar Mysterud
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Liste over mistenkte mikrosopper fra alveldområder som er,
eller har vært, aktuelle i diskusjonen om mulig kofaktor

Mikrosopper fra bladoverflater på rome:
Pithomyces chartarum
Cladosporium magnusianum
Cladosporium herbarum
Cladosporium macrocarpum

Mikrosopper i rome:
Entyloma ossifragi/Gjaerumia ossifragi
Aspergillus tubingensis
Penicillium minioluteum
Tricoderma viride

Mikrosopper på visne planter:
Cladosporium
Penicillium
Trichoderma
Fusarium
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Nytt fra Sauekontrollen
Godt nytt år! Hvordan gikk det
egentlig i 2007? I disse dager blir
flere sentrale lister for 2007 til-
gjengelig, nemlig Årsutskrift,
Helseutskrift, Nøkkeltallanalyse
slakt samt søyeliste.

Vi er nå inne i den mer rolige perioden
i saueproduksjonen.  Da passer det jo
godt med et tilbakeblikk på året som
gikk. Til dette kan du blant annet bruke
de sentrale listene fra Saue kontrollen.
Listene oppsummerer året som har gått,
og gir god oversikt slik at du kan plan-
legge neste sesong. Listene er også nyt -
tige dersom du deltar i  studiering «2 på
kroken». Du finner forklaring på
Nøkkeltallanalyse slakt og årsutskriften
ved å gå inn på www.animalia.no/saue-
kontrollen. Ønsker du hjelp til å tolke
listene, kan du snakke med din rådgiver
i Sauekontrollen. 

Alle de sentrale listene finnes som
Internettrapporter på Sauekontrollens
internettsider. Dersom du selv tar ut
sentrale lister på Internettrapportene,
kan du nå avbestille de listene du ikke
ønsker sendt ut fra sentralt hold. Dette

gjør du ved å logge deg inn på
Internettrapportene, velge «Bestilling»
fra menyen på venstre side, og krysse
av de listene du ikke ønsker tilsendt. 

Årsutskrift
Årsutskriften gir deg et sammendrag
av året som har gått. Den tar utgangs-
punkt i søyer i besetningen pr. 1.
 januar forrige år, og hendelser som har
skjedd gjennom året. Årsutskriften tar
for seg status med tanke på dyretall og
antall lam. Den summerer også opp
lammetap, slaktekvalitet og slakte -
resultater samt økonomi. 

Nøkkeltallanalyse slakt
Slakteresultater har stor betydning for
økonomien i saueholdet, og er viktige
styringsmål i enhver besetning.
Nøkkeltallanalyse slakt gir informasjon
om besetningens resultater ut fra ulike
kriterier.  Du kan bruke rapporten til 
å finne de dyra som oppnår best   
resul tater. Slakteresultater blir 
over ført  direkte fra slakteriene til   
Saue kon trollen, og det kreves liten  
egen regi strering for å få ut rapporter på
slaktekvalitet. 

Helseutskrift
Helseutskriften viser hvilke sjukdom-
mer som har forekommet, og hvilke
som har vært mest utbredt i beset -
ningen det siste året. Helseutskriften
viser også hvordan utviklingen av de
vanligste sjukdommene har vært de
siste tre år. Registrér helseopplysninger
og bruk helseutskriften aktivt. Helse -
registreringene hjelper deg å holde
oversikt over helsetilstanden i din
besetning, og til å finne ut hvilke
 forebyggende tiltak du eventuelt kan
sette i verk. 

Søyeliste
Søyelisten er en oversikt over alle søyer
i besetningen, og over produksjonen til
den enkelte søye.  Denne listen viser
blant annet hvor mange lam søyene
har fått hvert år, samt et sammendrag
til slutt for hver søye.

Jo mer du registrerer, desto
mer får du igjen!
Sauekontrollen gir flere muligheter jo
mer du registrerer.  Du får bedre over-
sikt over besetningen din og samler
opplysningene på ett sted. God oversikt
gir bedre resultater.  Med høyere
 registreringsgrunnlag i kontrollen blir
også tallmaterialet som kan brukes til
prognosekjøring og statistikker større,
og dermed sikrere. Dette er noe som
kommer alle ledd i saueproduksjonen
til gode. 

Hva skjer i 2008?
2008 blir et spennende år for
Sauekontrollen. Vi starter våren med å
lansere Sauekontrollen på web i mars.
Vi slår dermed følge med In-Gris og
Storfekjøttkontrollen, og tilbyr norske
sauebønder et web-basert registre-
ringsverktøy. Med Sauekontrollen på
web kan du enkelt registrere dine opp-
lysninger via internett, men du kan
også la din rådgiver gjøre dette for deg.
Du vil uansett ha tilgang til en del
 rapporter på web, slik som du har på
dagens Internettrapporter. En av
 fordelene med web er at dine data

Testsamlinger for Sauekontrollen Web er avholdt. Her er Peter Bruvold i gang med
 registrering. (Foto: Grethe Ringdal) Fortsetter neste side.



Enkelt lammebyte med Optima
”Optimametoden” er
ein sikker og grei måte
å gje trillingar ei ny 
mor på.
Optima pH hudvask for dyr, -
som du treng til dette, får du
kjøpt bl.a. hos A-K maskiner.
Der får du også mange andre
Optimaprodukter som du vil ha
nytte av i fjøset og inne i huset.
Informasjon og forhandlarliste
finn du på: www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS
Gamle Dalaveg 86, 
5600 Norheimsund. 
Tlf. 56 56 46 10 eller 
908 47 448/ 918 17 432 
www.optima-ph.no
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Hva skjer:
- Årsutskrift, helseutskrift,

 nøkkeltallanalyse slakt og søye-
liste sendes ut i uke 5.

- Vårliste sendes ut i uke 13.
- Sauekontrollen på web i mars.
- Meld ut dyr som ikke lenger er

aktive i besetningen (slaktet,
mistet, solgt).

- Registrér helseopplysninger og
årsak til utrangering av dyr.

- Ny informasjonsbrosjyre om
Sauekontrollen er utarbeid.
Denne kan lastes ned fra
Animalias hjemmeside. 

- Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? Ta kontakt
med ditt lokale slakteri.

For mer informasjon, se: 
www.animalia.no/sauekontrollen

 ligger trygt, og du kan i prinsippet
registrere fra hvilken som helst pc som
oppfyller visse tekniske krav.
Programmet er dessuten enkelt og
 brukervennlig.  

I tillegg jobber Sauekontrollen med
utvikling av programvare for PDA
(Personlig Digital Assistent). En PDA
er en liten, håndholdt datamaskin. En
PDA kan brukes til å registrere
 hendelser som paring, lamming og

veiing, og kan dermed erstatte note-
ringsboka. Utstyrt med en RFID-leser
vil en PDA kunne scanne RFID-
 merkede dyr før man legger inn data
om dyret. Registrerte data skal enkelt
kunne overføres til Sauekontrollen. En
PDA vil spare deg for tid og redusere
antall feilkilder. Du vil også kunne se
enkle rapporter på en PDA. 

Nye regler for Sauekontrollen
Som følge av ny webversjon og et
ønske om å samordne regelverkene for
de ulike husdyrkontrollene i Animalia,
er regler for Sauekontrollen nå revidert
og har ny utgave gjeldende fra 1/1-
2008. I det nye regelverket har blant

annet bruk av webversjon kommet
med, og vi har blitt mer samkjørte med
regelverk for In-Gris og Storfekjøtt -
kontrollen.  Det nye regelverket kan
leses på www.animalia.no/tjenester/
sauekontrollen. Du kan også få tilsendt
regelverket i papirformat om du
 henvender deg til brukerstøtte på
 brukerstotte@animalia.no

Har du kommentarer eller spørsmål
om Sauekontrollens tjenester, tar vi
gjerne i mot disse. Kontakt oss på
 brukerstotte@animalia.no

Av Tone Beate Hansen 
og Stine Løvik



Sau og Geit nr. 1/2008 • 71

Leserinnlegg
Kva ein bør gjera ved
utbrot av alveld
Alveld er allergi, forferdeleg kløe, som
smalen kan få om dei har ete i seg gift-
stoffet frå romeplanten og det innan 14
dagar vert såkalla alveldver. Det vil seie
at veret skiftar raskt mellom varmt og
kjølig. Haglebyger på varme dagar til
dømes, då bør ein vera særs påpasseleg
og sjå etter lamma.

Går smalen på heimebeite når
 alveldangrepet kjem set ein lamma inn
saman med mora og smør dei godt
med Inotylol-salve på øyrene og andre
stader dei er snaue eller har hevelse.
Hugs å smørje inne i øyro også, då
lamma oftast klør mest der. Det at dei
klør seg er årsaka til at dei vert såre.
Inotylol-salven tek bort kløen, om ein
smør godt på, og då er lamma gode att
etter 3-5 dagar, alt etter kor tidleg
 alvelden vart oppdaga. Er alvelden

kome langt må ein smørje dei fleire
gonger, men syg lamma mora vert dei
alltid gode att om ein har gjort godt
nok arbeid. Gjev aldri antibiotika til lam
med alveld.

Når smalen er på fjellet må ein alltid
ha med seg nokre tubar med Inotylol-
salve i ryggsekken og leggje tilsyns -
rutene etter såkalla alveldsver. Ein bør
også ha med seg gjetarstav til å huka
tak i lamma. Ein smør inn lamma på
same måte som heime, og har rikeleg
med salve på. Prøv å ta dei att etter 3
dagar om alvelden er vesentleg utbredt.
Ein må også hugsa å leggja salt eller
kraftfôr attmed store steinar eller kjerr
der lamma kan vere i skjul for sola og
mora kan roa seg så ho ikkje dreg frå
lamma.

Lam som har vorte blinde er

 vanskeleg å redda, då dei vanlegvis er
nedstemte (sløve). Dei andre lamma
som ein treffer på fjellbeite bør ein
kunne redda, om ein kjem over dei
 tidsnok og får smurt dei inn med
Inotylol-salve.

Mi røynsle med alveld på smalen,
den første frå 1950 då far min fekk
alveld på ein sau, er at smale med ljos
nase er mykje svakare mot alveld enn
andre. Er dei dertil kryssingar ligg dei
dårleg an. Det er tydeleg at smale med
mykje pigment i huda greier seg betre.
Svart reinrasa dalasau og svart reinrasa
sjeviot har aldri fått alveld. Sjeviot er
den klårt sterkaste rasen mot alveld.
Her finn ein heller ikkje dei ljose
nasene.

Håpar dette kan hjelpa fram til
 forskarane har vaksinen klar.

Håkon Magnus Oppedal
Formann Indre Oppedal beitelag,

5961 Brekke



Leserinnlegg
Samarbeid NWKK og NSG?
Det er stilt spørsmål vedrørende for -
deler og ulemper ved et eventuelt
 samarbeid mellom NWKK og NSG.

Jeg forstår det slik at bekymringene
ved et samarbeid med NSG hoved -
sakelig går på redsel for at NSG skal ta
over for mye styring i NWKK, og ved
dette kan sette restriksjoner for hvilket
innhold som skal publiseres på
NWKK`s nettsider og i medlemsbladet.
Fordelene ved et slikt samarbeid må
være at et høyere organ som verner
om WK på alle områder, skal sikre
 kontroll med avlen og se til at rasen
beholder sine egenskaper og bevares
som sunn og frisk både mentalt og
fysisk.

NWKK har i dag tatt skrittet for å
«reformere» klubben slik at klubbens
nettsider og medlemsblad, samt klub-
ben generelt, skal bli mer brukervennlig
og interessant også for de som bruker
hundene sine til annet enn gjeting (les
konkurranse i lydighet, rundering, spor,
agility m.m.). 

Slik jeg har oppfattet det, så har det

vært grobunn for misforståelser hvor
WK-miljøet har stilt seg negative til salg
av hunder til andre aktiviteter enn
 gjeting. Jeg ønsker derfor å poengtere
overfor gjeterhundmiljøet at vi som
bruker hundene til annet enn gjeting
også driver seriøst og er ute etter
 mentalt og fysisk sterke individer. 

Vi ønsker å bli godkjent som seriøse
og målbevisste WK-eiere som jobber
like hardt med våre hunder som gjeter-
hundmiljøet. Og gjeteregenskapene hos
WK`s er kun et pluss mht. våre krav til
en god konkurransehund. Vi er ute etter
akkurat de samme egenskapene som
dere. WK er en gjeterhund og skal avles
for dette. Vi som driver med annet enn
gjeting har også veldig god bruk for at
hundene fortsatt har sine naturlige
egenskaper intakt. Vi ønsker også at
hundenes mentale og fysiske helse
 sikres gjennom målrettet avl som gir
oss friske, funksjonelle, smidige og hardt
arbeidende hunder.

Topputøvere i for eksempel lydighets-
miljøet kjøper border collier fra hardbar-

ka gjeterlinjer, nettopp fordi  kvalitetene
og egenskapene i en  «skikkelig» gjeter-
hund er noe de drar mange fordeler av i
konkurransetrening. Derfor er det til
alles interesse at avlen retter seg mot å
utvikle sunne, friske og arbeidsglade
 gjeterhunder, også av rasen WK.

Til syvende og sist er det oppdrett -
eres ansvar å ta vare på rasen, velge
sine kjøpere med omhu og sette
 kriterier for kjøp av hunder. Og så er
det opp til oss andre om vi ønsker å
kjøpe disse hundene til vårt bruk.

Jeg kan derfor ikke se at det skulle
være annet enn positivt for rasen og
alle fremtidige WK-eiere at NSG går inn
i klubben som det øverste styrings -
organ for å sikre en bedre kontroll av
avlen. Styring av avlen må uansett
komme i første rekke, men noen detalj-
styring utover dette av f.eks. NWKK`s
holdninger til ulike hundesporter eller
innhold på nettside og/eller medlems-
blad har NSG gjort meget klart at ikke
blir tilfelle.

Vennlig hilsen 
Linn Guldvik - 

www.hundisentrum.no
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Seterdrifta i fremtidens landbruk

Forslag til ny dyrevelferdslov:

Hvor ble det av den 
todelte målsettingen?

Norge er et lite land, men vi har en 
del ressurser som får stadig større betyd-
ning, nemlig utmarksressursene våre.

Tapet av matjord på verdensbasis og
klimaendringer gir store konse kvenser for
både energiprisen og  prisene på mat.
Landbruket i Australia er på  randen av
sammenbrudd mens tørke og klima også
i andre deler av verden gjør at mat -
produksjonen ikke klarer holde følge med
etterspørselen. Etterspørselen øker sterkt
som en følge av forbruksveksten i Kina og
India. I fremtiden er det ingen selvfølge at
det er mat vi i Norge kan importere. Det
samme kan gjelde korn til kraftfôr -
krevende produksjoner; de mest
 produktive landbruksområdene må
 brukes til å produsere menneskemat. 

Det norske landarealet består av 97%
utmark, og store deler av dette er beite-
ressurser som nesten hele befolkningen

er bekymret for skal gro igjen! Midt i
denne ressursen ligger tusenvis av setrer
som ikke er i bruk, men som vi av flere
grunner burde benyttet. Slitte ordspråk
som å ha to tanker i hodet samtidig og
vinn/vinn situasjon er nærliggende å ty til!
Det kan være en nær forestående
 situasjon at vi i Norge må produsere en
større andel av maten vår selv. Ja, det kan
til og med bli vår opp gave å produsere
kjøtt til et europeisk marked som må
bruke dyrkajorda si til å produsere
 menneskemat og ikke dyrefôr. Utmarka
vår kan neppe utnyttes bedre til mat -
produksjon enn ved at beitedyr omfor-
mer graset til kjøtt og melk. Vi sitter i så
måte på en unik  ressurs. Det er en stor
utfordring for faglaga innen landbruket og
den norske staten å utforme en politikk
som  stimulerer til å ta denne ressursen i
bruk. Jeg ser for meg at seterbrukeren

kan se lyst på fremtiden, som mat -
produsent basert på en fornybar  ressurs i
en rein natur. 

Angvik 17. desember 07
Stein Brubæk

Leder i Norsk Seterkultur

Gang på gang har Stortinget behandlet
rovdyrpolitikken. Stortinget har vært
klare på at det skal være en todelt mål-
setting;  både rovdyr og beitedyr. I siste
runde ble det også skrevet at tapene til
rovdyr skulle ned i de mest belasta
områdene. Det har gang på gang blitt
gitt uttrykk for at beitebrukerne skal
holdes økonomisk skadesløse.

Forvaltningen har på profesjonelt vis
alltid klart å skrive stortingsmeldinger
som overfor opinionen gir inntrykk av
en balansert politikk. Men som når det
kommer til stykket, gir rovdyrforvalt-
ningen full handlefrihet, som de på en
entusiastisk måte har visst å benytte seg
av. Todelt målsetting har i praksis blitt en
storstilt satsing på rovdyravl på bekost-
ning av beitebruk. I forhold til behovet
er det latterlig lave bevilgninger til fore-
byggende tiltak.  Økonomisk skadesløs
blir derfor i realiteten mye prat om
penger de fleste ser lite til.  Lovfestet
rett til erstatning for rovdyrdrepte dyr er
et viktig prinsipp. Men det blir aldri full
erstatning for alt rovdyra koster den

enkelte bruker. Til overmål opplever
mange å få urettmessige avkortninger på
erstatningen, evt. hele søknaden avvist.

Med forslaget til ny dyrevelferdslov
har myndighetene store ambisjoner for
norske dyrs velferd. Det er litt av et
tankekors at det største dyreplageriet i
moderne norsk historie skyldes rovdyr-
politikken, og denne er iscenesatt av
norske myndigheter - mot norske
 bønders vilje.  

Myndighetene løser nå problemet
elegant ved å gi seg selv hjemmel for å
ta fra folk beiteretten.  Ansvaret for
rovdyras herjinger overlates til den
enkelte dyreeier, på samme måte som
ansvaret for sykdommer, skader og
parasitter. Det kan synes å være et lite
misforhold her, ettersom den enkelte
bonde har full mulighet for aktiv
bekjempelse av både sykdommer,
 skader og parasitter. Når rovdyra slår til
skal vi derimot bare pakke sammen.
Når myndighetene velger å kjøre rått
løp i rettssystemet mot folk som bruker
nødvergeretten – til og med på inn-

mark -, har ikke brukeren mye å stille
opp med. Vi får som dyreeiere trædd
over hodet en politikk vi er sterkt
 uenige i, vi må betale kostnadene med
den og i siste instans gi fra oss våre
 rettigheter i utmarka.

Lovforslaget kunne gitt Mattilsynet
myndighet til å kreve uttak av rovdyr
ved store skader.  I stedet får de kun
myndighet til å nekte folk å bruke
 beiteretten. At brukeren har rett på
kompensasjon ved inngripende vedtak
om beitenekt, ser vakkert ut på papiret.
Vår erfaring tilsier imidlertid at vi venter
en stund med hurra-ropene. Det er
ikke alltid lett å bli enig med myndig -
hetene om hva ting koster. Utformingen
av forskriften kan gi mange spennende
begrensninger. Dessuten skal kompensa-
sjonen til den enkelte være styrt av
Stortingets bevilgninger. Da kan det bli
små summer å dele på når andre gode
prioriteringer presser seg fram innenfor
og utenfor landbruksbudsjettet…

Store rovdyrskader er snart en
 realitet i hele landet.  De tunge skadene
forflytter seg i takt med at beiteo mråder
tømmes for sau og således blir mindre
interessante for rovdyra.  Det kan på sikt
bli spennende å se i hvor store deler av
Norge beitedyra skal fjernes fordi områ-
dene er viktige for vern av store rovdyr.   

Med hilsen Anne Ulvig

Katalog over risbitværar

av villsaurasen

Haugaland Villsaulag har for
sal katalog over kåra risbit -
værar av villsau frå hausten
2007. Stort fargebilde og
omtale av 13 risbitar.
Katalogen er i A4-format.
Bestill hos
 reidar.christiansen@gmail.com
eller tlf. 52 82 71 79. 
Pris: kr 150,-, fritt tilsendt.
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Gilde er generelt særs godt nøgd med
julesalet dette året. Dette gjeld også
produkt laga av sau og lam. Med streng
prioritering av råstofftilgangen vart det
produsert minst like mykje pinnekjøtt i
2007 som i 2006. Dette gjorde at vi
greidde å forsyne marknaden på ein
grei måte heilt fram til jul, sjølv med
ein salsauke på 12%. Ekstra positivt er
det at vi har hatt eit godt sal av dei
dyrare variantane som eldhusrøkt
 pinnekjøtt frå Evanger og Halling -
skarvet pinnekjøtt. Lammerull er også
eit viktig produkt der julesalet har vore
godt, både av Thulefjord og Gilde sin
variant. 

Trass godt julesal så er bodskapen
frå Gilde likt som det har vore før i den
siste tida: Vi treng fleire lam inn i
Gilde-varestrømmen!

Nedgang i slakting av både sau
og lam
Nortura slakta vel 27.000 færre lam i
2007 enn i 2006. Dette er ein nedgang
på 3,8 prosent. Ein trend som Nortura
jobbar hardt for å snu. Vi har difor
«Meir Lam» som tema på Lam 2008 i
Bergen. Når dette nr. av Sau og Geit
kjem ut, vil 450 sauebønder vera samla
for å  hauste kunnskap og diskutere til-
tak om korleis vi igjen skal kunne for-
syne den norske marknaden med nok
lam. Dette håpar vi skal bera frukter.
Team sau i Nortura vil setja fokus på
korleis vi skal redusere lammetapet
gjennom «Aksjon lammetap», der både
fagmøter og fagartiklar inngår. 

Det er slakta 13.500 færre søyer i
2007 samanlikna med 2006. Når dette
blir skrive har vi oversikt over slakting
og innmelding av sau i dei tre fyrste
vekene av 2008, og denne er ikkje
 større enn i same periode i 2007. Vi
håpar difor nedgangen i saueslaktinga i
2007 skuldast at færre sluttar med sau. 

Prognosen for 2008
Norsk Kjøtt Totalmarked si prognose
for sau og lam i 2008 syner fylgjande
tal: 

Føresetnaden for denne prognosen er
uendra tapsprosent, ein nedgang i tal
sau og lam på beite på 1% og at slakte-
vektene på lam aukar frå 18,4 i 2007 til
18,5 i 2008. 

Prisar på sau/lam på nyåret
Vi ynskjer å spreie slaktinga av sau
utover nyåret fordi det er store pengar
å spare dersom vi kan skjera ned sauen
fersk. For å stimulere til utsett slakting
har vi difor hatt ein prisauke på kr 1,00
frå 21. januar og ytterlegare kr 1,00 frå
den 28. januar. Frå 11. februar vil det
bli nok ein prisauke på kr 1,50 for den
som utset slaktinga av sauen til då. 

På grunn av tomme reguleringslager
på lam er det ekstra viktig å få styrt

mest mogleg av lammeslaktinga inn
mot dei tre siste vekene før påske. Det
blir difor eit påsketillegg på kr 2,00 i
perioden frå 25. februar til 16.
mars. Generelt har vi ved
inngangen av det nye året
hatt ein betydeleg pris -
auke på lam. Den
som sender lam til
slakt på nyåret i
2008 får ein pris
som er kr 5,55
over prisen
som var på
same tid i
2007.
Prisauken på sau i same
perioden er på kr 3,05. 

Godt julesalg

I førre nummer av Sau og Geit skreiv vi at Nortura omorganiserer medlems -
arbeidet for å styrkja medlemskontakten, auke marknadsandelen i tilførsels-
marknaden og leveringsgraden  i sluttmarknaden. Vi skreiv også at John Olav
Husabø var tilsett som tilførselsdirektør på småfe. Vi er nå i ferd med å tilsetja
tilførselssjefar på dei ulike dyreslaga. På småfe er fylgjande tilførselssjefar
 tilsett:

Namn på område Område: Tilførselssjef:
Nord: Nord-Noreg ned til og med Hamarøy: Lars Ivar Fause
Helgeland/Salten: Nordland opp til Hamarøy: (Ingen tilsett enda)
Midt-Noreg: Trøndelagsfylka, Nordmøre og Romsdal: Bjørn Wæhre
Nord-Vest: Sunnmøre, Sogn og Fjordane og

Nord-Hordaland: Johannes Nedrebø
Hordaland: Resten av Hordaland: Knut Sygnestveit
Vest/ Området mellom Hardangerfjorden og
Telemark Vest: Boknafjorden, noko i Vest-Telemark: Karluf Håkull
Sør-Vest: Resten av Rogaland, båe Agderfylka:  Ove Myklebust
Langfjella: Buskerud, Vestfold, resten av 

Telemark og Valdres: Anders Intelhus
Aust: Resten av Austlandet: Erling Skurdal

Den nye organiseringa er i støypeskeia og det kan difor koma endringar i kva
område dei ulike tilførselssjefane skal vera i. Erling Skurdal er ny på laget. Han
arbeider nå hjå Fylkesmannen i Oppland. Han er godt kjent i sauemiljøet på
Austlandet, både gjennom denne jobben og som tidlegare beitekonsulent i
NSG. Han vil starte opp i den nye jobben etter påske.  

Produksjon, Anslag Salg, Markeds-
tonn % import, tonn tonn % balanse, tonn

Sau/lam 23.200 101 1.000 *) 26.900 103 - 2.700   

*) Importen inkluderer WTO-kvota på 206 tonn, import av 600 tonn frå Island og ein MUL-import på ca. 200 tonn.

Omorganisering av medlems arbeidet



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

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

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

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

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

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

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

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

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

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



RETURADRESSE: Sau og Geit, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
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Aspirasjons-

25 mm plastrør

  

OA

    
   

  

BE

 

NS

     

..ww c na ow si

o

 

S B

n

 

A

    

S

e

     

o

    

n

e

   

at :tI ln a røs l

N

25 mm plastrør

detektor IRS-3

 

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift iht. FG-regler

- Trådløs eller kablet overføring

- Frittstående eller tilkoplet en sentral

- FG - godkjent med sentral

- Levering direkte fra lager

Foto Vestvik Reklame

Mattilsynet har vedtatt nye forskrifter for dyrehold
om tilfredstillende system for varsling av brann.

Trådløs overføring fra Kr. 3.350,-Trådløs overføring fra Kr. 3.350,-

Pris gjelder for bestilling før 29.02.08
Alle priser er eks. mva

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen, og dekker offentlige
krav iht. regelverk. Pakken kan enkelt utvides etter behov for sikring av hele
gårdsbruket. Vi anbefaler sikring av alle bygninger.
Grunnpakke inneholder 1 stk. aspirasjondetektor, overspenningsvern, batteri,
dreneringsbeholder, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene

Trådløs overføring




