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Tiden er igjen inne for det vi alle
 venter på, nemlig jordbruksfor -
handlingene. Disse skal resultere i en
jordbruksavtale som skal styre svært
mange bondefamiliers skjebne neste
år. I slutten av april legger faglagene
fram jordbrukets krav for regjeringen,
som hvert år gir et sterkt uttrykk for
indignasjon over bøndenes «grådig-
het». Det offentliges tilsvar i form av
et tilbud, som ventelig ligger langt
under jordbrukets krav, følger i
 begynnelsen av mai. De påfølgende
forhandlingene er både harde og
 krevende og alle venter i stor
 spenning på resultatet som vanligvis
foreligger rett oppunder 17. mai.

Det er også spenning knyttet til
om faglagene ser muligheten for å gå
innpå en avtale med de forutsetning-
ene staten er villig til å strekke seg til,
eller om en eller begge velger å bryte.
Allerede i midten av februar gikk det
ut bud om at Norges Bondelag
 forbereder aksjoner i forbindelse med
årets jordbruksforhandlinger, og er for-
beredt på et evt. brudd. Hvis det blir
brudd er det statens tilbud som blir
gjeldende og det blir som regel et
dårlig utgangspunkt for bonden.

Fjorårets jordbruksoppgjør var et
vendepunkt for småfenæringa, der
sauen av mange ble utpekt som
vinneren. Hvis en nå, snart 1 år etter,
ser tilbake på dette er det riktig at
saueholdet fikk et økonomisk løft. De
fleste har også opplevd betydelig
bedre slakterioppgjør denne sesong-
en, og har uttrykt tilfredshet med det.
Men nå viser det seg igjen at det
økonomiske løftet som kom i 2007

egentlig ikke har bidratt til mer enn
at også sauenæringa kunne holde
tritt med kostnadsutviklingen.

Hvordan ser det så ut foran årets
forhandlinger? Både styreleder Bjarne
Undheim i Bondelaget og styreleder
Ole Anton Teigen i Norsk Bonde- og
Småbrukarlag var tidlig ute og signali-
serte store krav. I løpet av vinteren
har vi kunnet lese oppslag som har
signalisert både varsel om historiske
krav og forventninger om tidenes
jordbruksoppgjør. I 2007 var total-
summen 975 mill. kroner. I år vil et
tilsvarende beløp knapt nok dekke de
økte driftsutgiftene for landbruket.
Noen anslår derfor at kravet må ligge
minst på det dobbelte.  Norges
Bondelags leder Bjarne Undheim
framholder i Bondebladet 14. februar
at det er direkte uanstendig av
 politikerne å la bøndene bli hengende
etter i den lønnsfesten alle andre
grupper opplever. 

I løpet av det siste året har det
vært fokusert mye på underskudds -
situasjonen på lamme- og storfekjøtt i
Norge, med behov for import for å
dekke etterspørselen. Dette kan nok
for noen virke som en forholdsvis grei
sak så lenge det er kjøtt å få tak i
andre steder i verden. Nå er vi
 imidlertid også kommet i en situasjon
med økte matvarepriser internasjo-
nalt, og det er knapt nok markeds-
dekning på noe slag av landbrukspro-
dukter. Etter vel 30 år med synkende
matvarepriser på verdensbasis har de
2 siste årene vist en kraftig økning.
Visegeneraldirektør Alexander Müller i
FAO, FNs mat- og landbruksorganisa-

Leder

Tidenes jordbruksoppgjør?

sjon, sa i forbindelse med Norsk
Landbrukssamvirkes temakonferanse
i januar at vi entrer en ny fase.
Landbruket er tilbake på agendaen,
med voksende etterspørsel på så å si
alt. Det er nå også opp til bøndene
selv å forklare resten av samfunnet
betydningen av å opprettholde bære-
kraftig produksjon og bli gitt mulig -
heten for å investere og imøtekomme
utfordringene. Realitetene er at
 verdens matproduksjon må økes med
60% innen 2050 for å imøtekomme
den økende befolkningsveksten.

Hvordan vil småfenæringa imøte-
komme utfordringene med et
 markedsunderskudd? Hva må til for å
gjøre det attraktivt å produsere i
 forhold til dagens situasjon? Med en
underskuddssituasjon på lammekjøtt
og tilnærmet markedsbalanse på geit-
melk må det være rom for styrking av
økonomien i næringa. Det er helt
klart et behov for investeringsvirke-
midler, og at det må legges til rette
for å kunne oppgradere drifts -
apparatet i takt med tiden. Norsk
Sau og Geit mener også det må leg-
ges til rette for inntektsøkning både
på budsjettsiden i form av økte til-
skuddssatser og på målpris. 

Vi setter vår lit til at jordbrukets
forhandlingsparter står på som
 signalisert og at myndighetene 
forstår viktigheten av å ha et sterkt
og  veldrevet landbruk i Norge.
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Det har no gått eitt år sidan
sauebonden frå Hjelmeland i
Rogaland, Ove Ommundsen,
overtok leiartrøya i Norsk Sau 
og Geit – på landsmøtet som blei
halde nettopp i Rogaland. I
anledning «årsjubiléet» har vi
teke ein prat med den blide
 hjelmelandsbuen.

Ove overtok leiarrolla i laget i ei tid der
mange viktige og kompliserte saker har
prega kvardagen for næringsutøvarane
og organisasjonen deira. Me kan berre
nemna saker som; utfordrande opp -
gåver når det gjeld bruk av utmarks-
beite, nedgong i tal bruk med småfe og
endringar i marknadsbildet – frå over-
skotssituasjon og generelt dårleg
 økonomi i næringa til underdekning
og med utsikter for lysning i tunnelen
og ein gryande tendens til ny opti-

misme. Med andre ord eit spekter av
ulike signal.

Rovviltgjerder løyser ikkje alle
problem
- Etter eitt år i leiarstolen – korleis vil du
oppsummere dette året?

- Eg føler at me ikkje har kome
nokon vei når det gjeld løysingar på
konflikten mellom rovdyr og beitedyr.
Konfliktnivået og tapa berre aukar –
stikk i strid med det Stortinget sette
som føresetnader då rovdyrforliket blei
inngått. No er det på tide at nokon tar
eit grep for å få denne saka på skinne-
ne igjen, for dei store lammetapa som
enkelte område strir med i dag kan me
ikkje leva med lenger.

Styreleiaren oppfordrar også eigne
næringsutøvarar til å vera konstruktive
og leita etter moglege løysingar på
 rovviltproblema.

- Men skal me klara å kome ut av
dette uføret med store lammetap pga.

rovdyr, som mange beitebrukarar slit
med i dag, treng me meir hjelp enn det
næringa har fått fram til no. Det er
derfor med glede at me no ser at
Regjeringa seier at dei vil gjera noko og
signaliserar blant anna at det vil bli 40
mill. kroner meir til tapsførebyggjande
tiltak. Men då er det også viktig at
ikkje alle desse pengane er låst på eitt
enkelt tiltak - oppsetjing av såkalla
 rovdyrsikre gjerder. Svenske under -
søkingar har vist at slike gjerder har
liten effekt mot gaupe- og jerveangrep.
Og vi må hugse på at det er nett desse
rovdyra som tar mest lam. Rovdyrsikre
gjerder kan være til god hjelp hos
nokre, men langt frå hos alle, seier
Ommundsen. Han oppfordrar forvalt-
ningsmyndigheitene til å vera meir
kreative når det gjeld forslag til
 løysingar på problema.

Nokre kommunar ser verdien av
å ha småfehald
- Tal bruk med småfe går stadig nedover
– også utviklinga i medlemstalet i NSG
peikar i feil lei. Korleis meinar du ein
best kan snu denne utviklinga?

- Me har alt vore inne på rovvilt -
problema, men det er også andre
utfordringar for organisasjonen vår.
Det at mange sluttar med småfe er
ikkje berre bekymringsfullt for NSG,
men det tappar også bygde-Norge for
arbeidsplassar. Mange stader er småfe-
haldet limet i bygdene – det som gjer
at mange småsamfunn kan eksistere og
at folk framleis kan bu i distrikta.
Næringa treng meir kapital og betring
i lønsemda. Det er derfor positivt at vi
i dag ser at fleire kommunar ser desse
verdiane og faktisk prøver å bidra noko
for at saue- og geitehaldet skal haldast
oppe, seier styreleiaren med optimisme
i røysta.

Vi treng både store og små
Dei siste åra har særleg mange mindre
sauebruk lagt ned drifta. Dette uroar
styreleiaren i NSG, som meinar at både
småfehaldet som næring og organisa-

Etter eitt år ved roret

Ove Ommundsen er bekymra over at så mange bruk med småfe har gitt opp dei siste åra,
men meinar no at utsiktene ser ljosare ut. Fortsetter neste side.
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sjonen deira treng både små og store
buskapar. Han viser i den samanheng
til kor viktig det er med mange bruk -
arar i samband med bruken av
utmarksbeitet.

- Småfehaldet er ei politisk næring –
meir enn alle andre. Bruken av
utmarksbeite har positive sider, utover
det å produsere mat til storsamfunnet
og inntekter til dei som bur i distrikta.
Å oppretthalde kulturlandskapet slik at
den vanlege turgåaren kan nytta
utmarka til rekreasjon er viktig, men
også beitedyra sitt bidrag for artsmang-
faldet må me ikkje gløyme. Utan beiting
ville mange planter og organismar blitt
borte frå norsk fauna, understrekar
Ommundsen og legg til at dette må
storsamfunnet vere villig til å betale 
for.

Alle steinar må snuast
- Organisasjonen vår slit økonomisk
ved at mange småfehaldarar sluttar. I
slike tider burde NSG vore enda meir
offensive både for å betra økonomien
til næringsutøvarane og å gjera endå
meir for å sikra bruken av utmarka
som beite. Når ressursane skrumpar
inn blir dette arbeidet vanskelegare for
oss, seier ein litt bekymra styreleiar.

- Styret har starta ein prosess med å
vurdere sal av kontorlokala i Parkveien.
Er dette på grunn av dei økonomiske
utsiktene for laget?

- Ja, spørsmål om eit eventuelt sal
av Parkveien kom opp som ein natur-
leg del av diskusjonen rundt lags -
økonomien. Men eg vil understreke at
det ikkje er gjort noko vedtak om
dette. Saka vil endå ein gong bli
 diskutert i styret før den vil bli førelagt
representantskapet som har det ende -
lege og avgjerande ordet når det gjeld
eit eventuelt sal av laget sin eigedom,
understrekar Ommundsen.

Han seier at først skal alle økono-
miske fakta på bordet; med framleis å
eige og drive Parkveien eller å leige
lokalitetar andre stader i byen. 
- Først då har vi grunnlag for å ta ei
rett avgjerd i denne vanskelege saka. Eit
eventuelt sal må gi organisasjonen ei
avkastning på den frigjorde kapitalen
som kan brukast til organisasjons -
arbeid. Men først må deler av rente -
inntektene tilbakeførast til fondet for å
unngå kapitalslit, skatt på kapital -
inntektene må betalast og husleige for

andre kontorlokale må dekkast av dei
same renteinntektene. Det som då
eventuelt blir igjen kan me nytta til
drift av laget. Dette reknestykket må så
setjast opp mot kva det kostar å eige og
drifte Parkveien i dag. Først då kan
 styret gi si anbefaling til representant-
skapet, seier styreleiaren.

- Kva med framtida?
- Jordbrukavtalen i 2007 var forhåp -
entlegvis starten på noko meir. Saue -
haldet kom heilt klart styrka ut i fjor,
men eg må minna partane i jordbruks-
forhandlingane om at dette må følgjast
vidare opp i år. Når me no ser den
 formidable auken i kunstgjødselprisane
og korleis prisane på landbruksvarene
utviklar seg på verdsmarknaden, må
me vel ha lov til å forventa monalege
tillegg ved årets oppgjer, seier
Ommundsen forventningsfullt, og legg
til: - I slike tider bør me styrkja dei
grovfôrbaserte husdyrproduksjonane,
og særleg dei som nyttar utmarks-
beitet. Dette visar vel også at ei øko -
logisering av småfehaldet er rett. Truleg

bør me basere produksjonen i framtida
på mindre bruk av både kunstgjødsel,
sprøytemiddel og kraftfôr. Kanskje kan
kålrot og liknande få ein renessanse,
undrast Ove Ommundsen.

Gryande optimisme
Han fortel at han har vore på mange
møter i den seinare tid, og føler at
mange i dag ser ljosare på framtida enn
for berre kort tid sidan.

- Men skal me klare å snu den
 uheldige utviklinga, som me har hatt
dei siste åra når det gjeld rekruttering
til næringa vår, må småfehaldet få meir
pengar. Det vil vera viktig ved denne
jordbruksavtalen å få på plass eit
 investeringsfond for igjen å få fart på
nyinvesteringar i småfehaldet. Dagens
ordningar gjer at mange mindre bruk
ikkje får del i investeringsmidlar som
større bruk får glede av. Dette går
 spesielt ut over sauehaldet. Her må det
gjerast noko, avsluttar styreleiaren i
Norsk Sau og Geit.

Tekst og foto: Arne Flatebø

Parkveien 71 blei kjøpt av Norsk sau- og geitalslag i 1957 for kr 140.000, 10 år etter at
laget blei stifta. I dag, 50 år etter, har bygningen ein verdi på mange mill. kroner. Set laget
her på ei lukrativ investering, eller er dette blitt  ein klump om foten på organisasjonen?
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Rapport fra Lam 2008:

Mer lam – ja takk! 
Det var en meget høy andel unge
deltakere på Lam 2008 i Bergen
2.-3. februar. Dette, sammen
med den gode stemningen vi
opplever i næringen for tida, 
gir håp om produksjon av 
«Meir lam» – hovedmålet med
 kongressen.

Lam 2008, den fjerde lammekongres-
sen så langt, ble gjennomført i Bergen
2. og 3. februar. Tidligere har det vært
lammekongresser i Haugesund (2000),
Trondheim (2002) og Lillestrøm
(2005). Nortura var hovedarrangør
med Finn Avdem i spissen, mens NSG
var medarrangør. 

Antall deltakere har vært høyt på
alle lammekongressene og har i stor
grad blitt begrenset av kapasiteten på
hotell ene. I år var det rekordmange;
over 430 deltakere, foredragsholdere og
utstillere deltok. 

Hvorfor mer lam?
På grunn av snøvær på Gardermoen
satt flere kongressdeltakere og fore-
dragsholder Trygve Brandrud værfast.
Sauebonde og tilførselsdirektør i
Nortura, John Olav Husabø, stilte som
stand-in i åpningsforedraget på meget
kort varsel. Hovedbudskapet hans var
at markedet vil ha mer lam og at vi har
en viktig jobb å gjøre. Med dagens
prognoser for produksjon og salg, kan
det se ut til at det vil bli behov for
import av nesten 3.000 tonn lamme-
kjøtt i 2008, noe som tilsvarer 150.000
lam á 20 kg slaktevekt. 

- Det er meget viktig å unngå at det
opprettes mange nye importkanaler,
fordi de kan bli vanskelige å avvikle
senere, sa Husabø. 

- En fersk spørreundersøkelse viser
at hele 35% av 647 spurte saueprodu-
senter vurderer å øke produksjonen.
Dette gir grunn til optimisme, men det
er helt klart en del viktige forutset-
ninger for dette – de viktigste er pris,

investeringsstøtte, tilskudd og bedring i
rovviltsituasjonen.

Husabø avsluttet sitt innlegg med å
liste opp hva Nortura kan bidra med
for å gjøre det enklere og mer attraktivt
å produsere mer norsk lam.

Mange interessante foredrag
Til sammen var det 14 foredrag i to
parallelle seksjoner i løpet av kongres-
sen. Foredragene var tematisert under
fire hovedtemaer – drift, bygg,
 økonomi og marked. Selvfølgelig
 foregikk det da mye interessant
 samtidig. Det er dessverre ikke plass til
detaljer i denne reportasjen. 

Flotte og godt besøkte stands
Årets lammekongress hadde mange
utstillere fra ulike bedrifter og organi-
sasjoner, og det var også satt av litt mer

tid i programmet til å besøke stands.
Det rapporteres om uvanlig stor
pågang fra kongressdeltakerne. 

NSG hadde egen stand, med hoved-
fokus på bruk av gjeterhund, siden
dette temaet ikke fikk plass i program-
met ellers. Gjeterhundnemnda i
Hordaland stilte med Audun Seilen og
Marianne Byrkjeland, og de ga gode
råd til mange kongressdeltakere. 

Statssekretæren skapte
 engasjement
Lørdag ettermiddag holdt statssekretær
Ola T. Heggem foredrag om
«Regjeringens planer for økt sauehold i
Norge for å oppnå selvforsyning av
lammekjøtt». Hans foredrag skapte
kanskje mest engasjement på hele

Kongressgeneral Finn Avdem har lagt ned mange timer i forberedelsene av kongressen.

Fortsetter neste side.
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 kongressen. Vi kommer ikke bort fra at
næringa vår er meget avhengig av
landbrukspolitikken og jordbruksfor-
handlingene. Heggem poengterte at
sauen står og skal stå sentralt i norsk
landbruks- og distriktspolitikk. Nok og
trygg mat, kulturlandskap, nisje -
produkter og turisme er viktige
 oppgaver for næringa. Han var også
innom forholdet mellom Norge og
WTO, og forslaget som har kommet
om at lammekjøttet skal tas ut av mål-
prissystemet. Dette får vi nok høre mer
om i jordbruksforhandlingene fram-
over.

Flere ganger i løpet av innlegget var
Heggem innom rovviltsituasjonen og
han innrømmet at regjeringen har
 lykkes godt i oppbygging av rovvilt -
bestandene, men ikke så godt med
konfliktdempende tiltak. Dette blir en
viktig sak framover.

Mange hengte seg opp i at et utvalg
har foreslått at hele 60% av saue -
næringen skal drive økologisk innen år
2015. De hevdet at målsettingen er
både urealistisk og i strid med målet
om «meir lam». 

Gratulerte med kvalitets -
forbedring
Kongressen ble avsluttet av styre -
lederne i NSG og Nortura, Ove
Ommundsen og Harald Mork.
Ommundsen innledet med å takke
Nortura for den flotte kongressen. Han
trakk deretter fram mange viktige
emner som var blitt tatt opp på fore-
dragene i kongressen; lammetap, stor
variasjon i dekningsbidrag, jordbruks-
forhandlingene og spørsmålet om
norsk lammekjøtt i målprissystemet,
ny dyrevelferdslov og rovviltpro -
blematikken. Han kom også med en

Mange interessante foredrag og meget engasjerte foredragsholdere.

Innlegget til statssekretær Ola T. Heggem i Landbruksdepartementet skapte engasjement.

Styrelederne Ove Ommundsen, NSG og Harald Mork, Nortura oppsummerte og avsluttet
den flotte kongressen.
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Hilde Buer ledet lamiaden.

Hilde Buer, som driver med
villsau ved Florø, ledet forsam-
lingen gjennom lamiaden. Hun
hadde et artig lysbildeforedrag
om ulike sider ved det å være
sauebonde. 

Undertegnede bet seg spesielt merke i
fortellingen om hvor nært forhold
barn som vokser opp på gard får til
naturens gang. Om datteren som så
gjerne ville ha småsøsken og lurte på
om mamma ikke bare kunne pare seg
med pappa eller «Hugoen», for å
ordne den saken… 

Lamiaden hadde også eget hus -
orkester, Face 2 Face og fikk besøk av
Belbert’n fra Salhusvinskvetten. Han
tok store deler av forsamlingen med
storm, forårsaket latterkramper og
høstet stor applaus. Den andre delen
av forsamlingen forstod seg nok ikke
helt på vestlandshumoren og kunne
styre sin begeistring.

Avslutningsvis takket Knut Ivar
Munthe Olsen fra Opplysnings -
kontoret for kjøtt for maten. Han er
selv kokk og skrøt uhemmet av
 råvarene og kokkene ved Radisson
SAS Hotell Norge. Lam ytrefilet,
sopp, mini rettich, sukkererter, fløte-
poteter og lammesaus var faktisk så
godt at undertegnede vil si at det er
det beste hun noen gang har smakt!

Munthe Olsen viste også en
rykende fersk film spilt inn for anled-
ningen, der han hadde med hilsener
fra landbruks- og matministeren,
samt de fleste  norske kokker som har

hatt noe å gjøre med verdensmester-
skapet i individuell kokekunst,
Bocuse d’Or. Han ønsket på denne
måten å skape stolthet og  entusiasme
rundt lammeproduksjonen i Norge. 

På neste side følger utdrag av disse
hilsenene til deltakerne på  lamme -
kongressen. En skikkelig  vitamin -
innsprøytning til forsamlingen! Det
er ikke uten grunn at norsk lam er
hovedråvare i EM i kokekunst
(Bocuse d’Or Europe) i Stavanger 
1.-2. juli i år.

Lamiaden
Rekordmange deltakere bidro til fullsatt sal
under nesten hele kongressen.

sterk appell om å slippe ungdommen
til! 

Harald Mork begynte med å
 gratulere forsamlingen med den
 «dramatiske» kvalitetsforbedringen vi
har hatt på lammeslakt de siste årene. 
- Utfordringen er å tette etterspørsels-
gapet, og for å klare det må mange øke
produksjonen og ungdommen må
starte med sau, sa Mork.

Nortura spisser nå rådgiverkorpset
sitt, lanserer nye driftskonsepter og vil
inngå avtale med 12 produsenter om
besøksfjøs. Disse produsentene vil få
tilbud om gratis rådgivning i for -
bindelse med nybygg/ombygging, og
vil bli bedt om å ta imot besøk av
 kollegaer som ønsker å få ideer til
 byggeplaner. 

Mork trakk også fram arbeidet med
e-sporing og mulighetene sporing av
sau i utmarka kan gi. - Nortura ønsker
å ta tak i dette og bidra til at kostnad -
ene pr. enhet går ned, sa han.

Avslutningsvis trakk Mork fram at
lammeprodusentene har blitt meget
markedsorienterte de siste 5-7 år, har
tatt kvalitetsutfordringen og yter  viktige
bidrag til den landbruks politiske mål-
settingen. Ramme betingelsene må
 styrkes ytterligere 
og den negative utviklingen må  stoppes. 

NSG’s medarbeider, som hadde lagt
sine «bondedrømmer» til side for
lenge siden, fikk på konferansen igjen
lyst til å begynne med sau. Vi håper
flere fikk med seg nyttig fagkunnskap,
flere  venner og ny optimisme hjem, og
at vi ses om tre år på Lam 2011!

Tekst og foto: Signe Dahl
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Norsk lam skal være hoved -
råvaren under EM i kokkekunst.
Vi har i den forbindelse samlet
noen uttalelser fra framtredende
personer når det gjelder norske
lam, for å se hva de mener om
kvaliteten på det norske lamme-
kjøttet. Disse uttalelsene bør
også være noe å tenke på når det
nå skal forhandles om nye
 avtalepriser eller når næringa
føler seg presset, for eksempel i
rovviltpolitikken.

Landbruks- og matminister 
Terje Riis Johansen:
- Det skjer fantastisk masse spennende
rundt norsk lam for tida. Kvaliteten er
sterkt stigende! Dette er en honnør til
norske lammeprodusenter som gir nye
muligheter og økt grunnlag for verdi-
skapning i norsk saueproduksjon.

Odd Ivar Solvold, 
3. plass i Bocuse d’Or 1997:
- Dere gjør en fantastisk jobb. Og jeg 
er helt avhengig av dere for å kunne
 servere flott lammekjøtt i min
 restaurant.

Lars Erik Undertun, 
2. plass i Bocuse d’Or 1991:
- Norsk lam med sin spesielle gode
smak og kvalitet har alltid hatt en vik-
tig rolle her på Feinsmecker. Vi har
vært tro mot det norske, og har aldri
servert importert lam i min restaurant.

Terje Næss, 1. plass i Bocuse d’Or 1999:
- Norsk lam er fantastisk, jeg håper den
norske kandidaten tar gullet med hjem
med det flotte norske lammet.

Eivind Hellstrøm, President i Bocuse
d’Or Europa, 5. plass i Bocuse d’Or 1989:
- Det som jeg med stolthet vil servere i
min egen restaurant er det norske
 lammet. Jeg har også tro på at norsk
lam har en stor framtid som en
eksportvare.

Bent Stiansen,  
1. plass i Bocuse d’Or 1993:
- Kjære alle dere sauebønder, dere er vi
veldig glad i! Dere produserer fantastisk
lammekjøtt, som jeg bruker daglig i min
restaurant. Jeg håper at dere fortsatt vil
produsere dette fantastiske kjøttet.

Arne Brimi, Bocuse d’Or 1987:
- Godtfolk! Usedvanlig koselig å få si
noe positivt om norsk lammekjøtt
igjen. For på 80-tallet snakket vi om
norsk lam i verdenstoppen.

Myndigheter og andre må få fokus fra
rovdyrproblematikk til den kvalitets-
orienterte produksjonen vi faktisk har.

Tom Victor Gausdal, 
2. plass i Bocuse d’Or 2005:
- Det er viktig at vi holder fast på de
norske sauetradisjonene. Vi har en
 fantastisk natur, som setter en unik
karakter i lammekjøttet. Stå på alle
mann!

Geir Skeie, deltaker i Bocuse d’Or 2008:
- Jeg har alltid syns at norsk lam på
høsten er en god ting. Stekt lammefilet,
med litt godt med fett på er noe av det
beste jeg kan tilberede. Gleder meg
 veldig til å bruke norsk lam i Stavanger
i sommer.

Charles Tjessem, 
1. plass i Bocuse d’Or 2003:
- Fortsett med det gode arbeidet, og
vær opptatt av å produsere kvalitet!
Kvalitet selger bra og det er mye 
 kjekkere med god mat av gode råvarer.

Sven Erik Renaa, 
4. plass i Bocuse d’Or 2007. 
Manager på det Norske Kokkelandslaget:
- På vegne av hele Bocuse d’ Or
Europa, Kokke-Norge og alle som er
glad i norsk lam! Gratulerer med
 utvelgelsen av norsk lam i konkur -
ransen. Dette er et fantastisk norsk
produkt som dere må være 
stolte av!

Hyllest til norsk 
lammekjøtt

(Foto: Opplysningskontoret for kjøtt)
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Den historiske  samarbeidsavtalen mellom
Bocuse d’Or og norske myndigheter ble
undertegnet 21. januar i år. Her vises
avtalen stolt fram av landbruks- og
 matminister Terje Riis-Johansen og fiskeri-
og kystminister Helga Pedersen, den
 franske ambassadøren i Norge, Madame
Chantal Poiret og president i Bocuse d’Or
Europe, Eyvind Hellstrøm 
(Foto: Jan Lillehamre, Innovasjon Norge).
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Bjørn Even Stenberg (36) på
Raufoss har tro på sauehold som
næringsvei. Han og samboer
Tonje Østgård har bygd nytt
sauefjøs med plass for 250
 vinterfôra dyr. I dag er det 130
søyer i nyfjøset, men de har tenkt
å øke til 200 i første omgang. 
– Det tar tid å bygge opp en
besetning, dessuten er det greit å
ha god plass, sier Bjørn Even
Stenberg.

Han forteller at han fikk sine første to
sauer i 1985, bare 14 år gammel.
Foreldra dreiv med kornproduksjon,
men da han overtok ble drifta lagt om
til sauehold. Dyretallet har ligget på ca.
100 vinterfôra søyer fram til det nye
sauefjøset sto innflyttingsklart høsten
2007.

- Det ble tungvint i gamlefjøset med
så mange dyr, så løsningen ble at vi reiv
det og bygde helt nytt på samme tomta,
forteller den unge sauebonden på Toten.

Stor investering
Nyfjøset, som er levert av Fjøssystemer
på Fåvang, er 15 meter breidt og 32

meter langt. Det er bygd som en stor,
åpen uisolert hall av stålbuer og med
stålplater som kledning. I ene enden
av bygget er det planlagt høytørke
med kapasitet på ca. 25 tonn høy.
Innred ningen er løse galvaniserte
 stålgrinder, men med 5 fastbygde
 fôrplasser og et fôrbrett langsetter 
hele bygget. Total kostnadene kom 
på 1,7 mill. kroner, som tilsvarer 
en pris på 6-7.000 kroner per dyr, 
om en utnytter plassen  maksimalt. 

- Grunnen til at vi valgte et bygg
oppført i bare stål var at vi ønsket oss
et fjøs som nesten er vedlikeholdsfritt,
sier Bjørn Even.

Egenkomponert fôrings -
anordning
Han forteller at det har vært et nært
samarbeid med Oddgeir Grobakken i
Grobakken Landmek når det gjelder
prosjektering av bygget og utformingen
av fôringsanordningen i fjøset.
Grobakken, som har mange års
 erfaring med å tegne og selge husdyr-
bygg og -innredninger, mener at det er
viktig å ha sauefjøs som er fleksible,
oversiktlige, gir et lettvint dyrestell og
som sjølsagt ikke er for dyre. Han roste
Bjørn Even for å være åpen for nye og
delvis uprøvde løsninger.

Fôringsplassene er 1,5x3,6 meter.
De har porter i begge ender og er
akkurat passe breie for å kunne legge
inn rundballer med lesseapparatet på
traktoren. Det er plass til to rundballer
på hver av de 5 fôrbretta. Frontene,
som er av galvanisert stål med vertikale
eteåpninger, er hengslet i overkant slik
at når det blir lite fôr på fôrbrettet så
presser sauene frontene innover nede,
ca. 40 cm på hver side. Det blir da igjen
70 cm, som er nok til at dyra når inn
til midten av fôrbrettet. 

De voksne søyene går i en stor
 fellesbinge, mens påsettlamma har egne
binger og fôrbrett. Dyra får i dag grovfôr
som er høstet i rundballer, senere vil det
også bli fôret en del med høy. De voksne
dyra får 2-3 hg kraftfôr en gang om
dagen og påfyll av grovfôr etter behov,
som vil si ca. en gang i uka. Påsettlamma
fôres daglig med 0,5 kg kraftfôr, mens de
får grovfôr morgen og kveld.

Drikkevatn som sirkulerer
- Det er en utfordring med drikke -
vatnet i et kaldfjøs. Hos oss har vi 
løst dette med å investere i et eget
 pumpesystem som er prosjektert av
Grobakken og laget av det svenske inn-

Framtidsrettet sauefjøs

Fortsetter side 14.
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redningsfirmaet Knarhult’s produkter.
Dette drikkesystemet sirkulerer vatnet
hele tiden. I tillegg kan vi, om nødven-
dig, varme opp vatnet om det blir
 veldig kaldt. Det har gått bra uten noe
ekstravarme med en utetemperatur
ned til 15 minusgrader, forteller Bjørn
Even. Drikkekara er flotørkar som er
montert så høyt at det ikke kommer
møkk i vatnet. Dyra når opp ved å
stige opp på en pall med frambeina.

Lett å skaffe strø
Som strø benyttes langhalm, som det
er greit å få fatt i på Toten. Tallen vil bli
tatt ut med lesseapparatet på traktoren.
I og med at bygget står på ei støpt
betongplate, husdyrrommet ikke har
noen stolper som står i veien og at det
også er lite fastmonterte innretninger,
bør dette bli en grei jobb. 

Eget vaktrom
Stenberg har bygget et eget vaktrom/
kontor ca. 3 meter over det planet dyra
går på. På den måten får han en veldig
god oversikt over besetningen. Under
lamminga vil det da være greit å holde
oppsyn med de dyra som skal føde. I
tillegg har han et overvåkningskamera
på utprøving. Dette er montert 3-4
meter opp på veggen, for å gi god over-
sikt over dyrerommet. 

- Jeg er nok noe usikker på om inves-
tering i slikt utstyr vil ha noe for seg for
oss. Jeg kommer stort sett til å tilbringe
tida i fjøset under hele lamminga. Der -
med blir et slikt overvåkningskamera
noe overflødig, mener Bjørn Even.

Etter forskriften
Utluftinga fra dyrerommet er løst med
ei 4-trinns vifte montert i ene gavl -
veggen.

- Vi har hatt lite problemer med
kondens. Bare når det er raskt fall i
utetemperaturen har vi hatt noe drypp
fra himlingen. Vi forsøker å holde
innetemperaturen så lav, det vil si et
stort luftskifte, at dette ikke skal være
noe problem, sier Bjørn Even.

Det nye sauefjøset på Toten hadde
også installert et topp moderne brann -
varslingssystem – helt etter forskriften.

- I tilfelle det skulle oppstå brann,
og et slikt brannalarmsystem skal ha
noe for seg, må husdyrrommet være
utstyrt med store porter som det er lett
å evakuere dyra gjennom, slik som det
er her, sier Grobakken. Han forteller at
han har sett eksempel på bygg der det

ville bli svært vanskelig å få dyra ut av
fjøset om det skulle oppstå brann.

- Det er ikke hjelp i brannvarslings-
anlegg, til flere titalls tusen kroner, om
en ikke har lagt forholda godt til rette
for ei rask evakuering av dyra, mener

han. Noe vi kan si oss enige med han i.
De nye dyrevelferdsforskriftene har
imidlertid egne krav om dette i dag. 

Tekst og foto: Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

Drikkevatnet sirkulerer hele tiden ved hjelp av et pumpesystem. Her kan det om
 nødvendig varmes opp når det blir ekstra kaldt. På denne måten unngår en at vatnet
 fryser i drikkekara.

Oddgeir Grobakken (t.v.), i Grobakken Landmek i Valdres, har stått for prosjekteringen av
det nye sauefjøset til Bjørn Even Stenberg (t.h.) på Raufoss på Toten.

Hvert fôrbrett har eteplass for 18 dyr samtidig, er fastmontert og har porter i hver ende.
Rundballene legges inn med lesseapparatet på traktoren. 
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Vestre Toten er ikke av de største
sauebygdene i Norge, men like
fullt er det noen som satser på
sauehold som levevei også her.

- Antall medlemmer i Vestre
Toten Sau og Geit har vært
 relativt stabilt og er i dag ca. 30.
Men tall bruk med sau i området
her har gått sterkt ned de siste
åra, forteller samboerparet Tonje
Østgård og Bjørn Even Stenberg
på Raufoss. De har likevel ikke
tenkt å gi seg som sauebønder,
men satser isteden på ei framtid
i næringa.

- I dag beiter det ca. 2.500 sau og lam
fra Vestre Toten i almenningen her. I
tillegg er det dyr fra Søndre Land og
Vardal i samme beiteområdet. Til
 sammen blir det flere tusen dyr, så et
sauemiljø har vi da også her, sier Bjørn
Even Stenberg.

Satser på sau som levevei
Østre Stenberg på Raufoss har bare 53
da med innmark, men Tonje og Bjørn
Even leier 200 da i tillegg. Dermed har
de et bra grovfôrgrunnlag for 200
 vinterfôra søyer som er det antallet
som de har tenkt å komme oppi i løpet
av kort tid. I tillegg til innmarka har de
inngjerdet 75 da med skogsbeite like
ved gården. Dette blir brukt som vår-
og høstbeite, i tillegg til innmarksbeite.

Sauebesetningen består av hoved-
saklig kvit spælsau, noe gammelnorsk
spælsau og litt dalasau og noen eksem-
plarer av norsk kvit sau. 

- Vi kommer nok til å satse mest på
kvit spælsau i framtida. De er flinke
mordyr, holder mer i flokk og gjør
 tilsyn og sanking enklere. De reinrasa
dalasauene synes vi derimot er for
 dårlige mordyr, sier Bjørn Even.

Allmenningsrett
- Gården ligger slik til at dyra kan
 slippes rett fra innmarka og ut i felles-
beitet til Vestre Toten beitelag. Gårdene
omkring her, og det gjelder også Østre

Stenberg, har beiterett i Toten
Almenning, forklarer Bjørn Even.

Han forteller at de siste åra har
tapet på sommerbeite ligget på 3-4%
for deres besetning. 

- En og annen gaupe finnes det nok
også i vårt beiteområde, men vi har
vært heldige og ikke mistet mer enn ett
lam på grunn av rovdyr de åra vi har
drevet, sier samboerparet. De forteller
at de som driver med storfe i området

samarbeider godt med sauebeitelaget.
- Om høsten sanker storfefolka fra

mandag til fredag, mens vi som har sau
sankar i helgene, forteller de.

Jobber også utenom gården
For å spe på inntektene jobber Bjørn
Even på saga til Toten Almenning Lodd
nr. 1 i skursesongen. 

Satser på sau på Toten

Tonje Østgård og Bjørn Even Stenberg satser på ei framtid som sauebønder.

Fortsetter neste side.
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Avlsværen av gammelnorsk spælsau hadde
en flott hodepryd.

Dyra på Østre Stenberg trives i nyfjøset og har fri tilgang på grovfôr. 

- Jobbing på sagbruket blir det mest
av i vinterhalvåret, når de har behov
for ekstrahjelp. I tillegg rydder jeg snø
rundt om i området her. Så det kan bli

smått med søvn på denne tiden av året,
smiler han. Han er vel for øvrig ikke så
bortskjemt med søvn om våren heller
– i lammingstida.

Tonje jobber i full stilling som
 nattevakt på Gjøvik sjukehus. 

- Det sier seg sjøl at det blir 
nokså begrenset hvor mye jeg får 
tid til å delta aktivt i gårdsdrifta, sier
hun.

Har tru på framtiden
- Hvordan ser dere på framtiden som
sauebønder på Toten?

- Vi har investert i nytt sauefjøs og
har sjølsagt tru på saueholdet også i
framtiden. Sist jordbruksoppgjør var et
skritt i riktig retning, men næringa
trenger enda bedre økonomi om vi
skal klare å forsyne markedet med
norsk lammekjøtt i framtida, avslutter
de unge og optimistiske sauebøndene
på Toten.

Tekst og foto: Arne Flatebø
arne.flatebo@nsg.no

SALTSTEINSAUTOMAT
Automat for 4 steiner.
Massiv 20 mm jernstang
(Alt jern er galvanisert)
Meget solid værbe -
standig 5 mm plastrør.

Nedsenkbar kasse for
beskyttelse av alle
 steinene når automaten
ikke er i bruk.

Vekt ca 9 kg
3 års garanti.

Pris kr 695,- eks moms 
+ frakt.

Geilo Mekaniske
Vøllovegen 3580 Geilo · Tel. 32 08 83 83

www.geilomekaniske.no
Epost: h.hallingstad@c2i.net

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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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

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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Regjeringen har ambisjoner om
at 60% av saueholdet skal være
økologisk i 2015. I dag er tallet
drøyt 3%. Den labre interessen
skyldes dårligere økonomiske
utsikter, ustabilt regelverk – og
til dels feiloppfatninger av hva
det innebærer å drive økologisk.

- Det må rett og slett bli økonomisk
mulig. Slik det er i dag vil svært mange
tape penger på å legge om, sier Kjersti

Berge. Hun leder veiledningsprogram-
met for økologisk sauehold i Land -
brukets Forsøksringer, og er ikke for-
nøyd med utviklingen de siste årene.

- Til tross for en offensiv fra land-
bruksmyndighetene, har ikke omleg-
gingstakten økt. Hele det tradisjonelle
saueholdet i Norge er preget av at
mange gir seg, og det gjør det selv -
følgelig enda vanskeligere å få flere til å
drive økologisk, sier hun. 

Forsøksringen har gjort beregninger
som viser hva det vil koste å legge om,
med utgangspunkt i en bonde som har

175 vinterfôra sauer. I regnestykket tas
det høyde for en avlingsnedgang på 30
prosent, som anses å være et realistisk
tall ved omlegging til økologisk.
Resultat? Bonden vil sitte igjen med
37.000 kroner mindre enn før (se egen
boks).

- De første sauebøndene som la om
gjorde det av idealistiske grunner, de
var pionerer. I dag er situasjonen en
annen. Hvis flere skal drive økologisk,
sier det seg selv at det må være en
 økonomisk gevinst - ikke tap - i dette.

Mange utfordringer
Økologisk sauehold krever større areal
enn konvensjonelt. De spesifikke
 kravene til bygninger og bingeareal kan
være vanskelig å oppfylle for dem som
ikke har noe «plass til overs». Mens
den konvensjonelle driften for
 eksempel krever 0,8 kvadratmeter per
sau, krever den økologiske 1,5 kvadrat-
meter.

- Det burde nesten vært bostøtte for
sau her i Norge, humrer Berge - sauene
må jo være mye mer inne her enn i
andre land, samtidig som bygge -
kostnadene er uvanlig høye. En annen
utfordring er å klare å produsere nok
grovfôr. En del bønder kvier seg
 dessuten for å sette seg inn i alt det nye
og frykter papirarbeidet som følger
med en omlegging. Og ikke minst er
mange skeptiske til et skiftende regel-
verk for økologisk drift.

- Mange bønder blir usikre fordi
reglene er ustabile. Et eksempel er da
det kom nytt EU-krav om tett ligge -
areal for sau innomhus. Dette kravet
var lite hensiktsmessig her i Norge,
hvor forholdene er såpass annerledes
enn ellers i Europa. Til slutt fikk Norge
en unntaksklausul, men det tok lang
tid og i mellomtiden hadde det skapt
usikkerhet. Når det plutselig kommer
slike pålegg, blir det vanskelig å være
økobonde.

Økologisk sauehold
frister ikke 

Leder for økosauprosjektet Kjersti Berge. (Foto: Privat) Fortsetter side 20.
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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.

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.

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

Robust og vanntett.
Brukervennlig tastatur og display.

•   Leveres med kort, lang eller 
begge antennetyper.

• 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, 
med lang eller kort antenne
kr  4.950,-

med begge antennetyper
kr  5.950,-

Bluetooth, tillegg kr 1.000,-

Patent nr 304771

Velegnet 
til merking 

av lam

elektronisk merking

Sikker merking av småfeSikker merking av småfe

Sau og Geit nr. 2/2008 • 19
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Hva må til?
Kjersti Berge mener det må kraftige
økonomiske virkemidler til for å øke
omleggingstakten. I eksemplet med
bonden som får et minus på 37.000
kroner ved omlegging, skisserer
Forsøksringen tre alternativer for å
dekke inn tapet: enten gjennom en
merpris per kilo kjøtt, eller gjennom
tilskudd per vinterfôra sau eller ved
mer tilskudd per slaktelam. 

- En kombinasjon av disse tre
 tiltakene vil nok være fornuftig. Et
 fjerde tiltak er å gi mer tilskudd per
dekar. Hvis vi får en økning fra dagens
75 kroner per dekar, vil det virke
 positivt i og med at økologisk drift er
mer arealkrevende, sier Berge. Hun
etterlyser dessuten mer forskning.

- Det er behov for mer forskning
med praktisk relevans på dette feltet.
Det har ikke vært lett for forsknings-
miljøene å få penger til forskning på
økologisk sauehold, og det er fortsatt
en lang vei å gå faglig. Vi trenger mer
kunnskap om økologisk grovfôrdyr-
king - hvor store avlinger som tas ut og
hvorfor noen lykkes bedre enn andre.
Kjersti Berge understreker at de fleste
utfordringene for økologisk sauehold
er de samme som for det konvensjo-
nelle, og begge driftsformer vil derfor
nyte godt av mer forskning. 

Ikke gjort i en fei
I 2006 startet Landbruksdepartementet
det de kaller en «offensiv storsatsing»
på økologisk landbruk. Målet er 15
prosent økologisk i 2015. Land -
bruksministeren har sagt at sau skal
være et flaggskip i økosatsingen, og bør
derfor opp i 60 prosent i 2015. Ifølge
tall fra Statens Landbruksforvaltning
var tallet 3,3 prosent ved inngangen til
2007. 

- Tiltakene så langt dekker ikke inn
avlingsnedgangen. Samtidig er vi på
god vei på noen områder, mener Berge,
og trekker fram at over tusen bønder
har vært på informasjonsmøter rundt
om i landet. Av disse har 300 bedt om
såkalt gratis førsteråd, altså at en råd -
giver har kommet hjem til gården og
gitt en gratis vurdering av mulighetene
for omlegging.

- Når rammebetingelsene eventuelt
endres, tror jeg disse som allerede har
fått rådgivning vil være blant de første
som legger om. Vi skal ikke kimse av
langtidseffekten. Det går ikke an å snu
på hælen på en sesong, dette er lang-

Eksempel på omlegging til økologisk drift:
En bonde har 175 sauer. 30% avlingsnedgang er et realistisk tall ved omleg-
ging til økologisk. Slik ser regnestykket ut:

Konvensjonell Økologisk drift 
drift: avlingsnedgang: 30%

Antall vinterfôra sauer (v.f.s.)   175 123
Kilo kjøtt levert 6.440 kg 4.508 kg
Antall lammeslakt levert 280 stk 196 stk

Endret dekningsbidrag ved 
omlegging til økologisk drift: - kr 36 811,-

Mulige tiltak for å dekke inn dagens reduksjon på 36.811 kroner i
 dekningsbidrag: 
(Alle eksemplene kommer i tillegg til dagens tilskuddssatser):

1. Full kompensasjon gjennom tilskudd per vinterfôra sau vil kreve:
kr 36.811,-  :123 v.f.s. = kr 299,- per v.f.s.

2. Full kompensasjon gjennom tilskudd per slaktelam vil kreve:
kr 36.811,- : 196 slaktelam = kr 188,- per slaktelam

3. Full kompensasjon gjennom merpris på kjøtt:
kr 36.811,- : 4.508 kg kjøt = kr 8,17 per kg kjøtt  

(Kilde: Landbrukets Forsøksringer)

somme prosesser. Å endre driften
 passer gjerne når en ny generasjon
overtar eller når bonden likevel har
planer om å investere i et nytt anlegg,
sier Berge.

Mangler kunnskap
De mange informasjonsmøtene har
avslørt at mange ikke har et helt
 realistisk bilde av hva det innebærer å
drive økologisk. En av rådgiverne opp-
summerte det slik etter et møte: «Vi
fikk avlivet noen myter. Mer avliving
trengs. «

- Mangler norske sauebønder
 kunnskap?

- Det kan du nok godt si. Vi har
hatt mange interessante diskusjoner på
informasjonsmøtene som tyder på det.
Mange tror for eksempel at all bruk av
vanlig medisinering og kraftfôr er for-
budt, men det stemmer ikke, sier
Berge. Mange sauebønder gir uttrykk
for at de allerede driver «nesten -
økologisk», og at de derfor ikke ser
poenget med ekstraarbeidet som må til
for å få godkjenningsstemplet som
«heløkologisk». Men her kommer
 hensynet til forbrukeren inn – doku-
mentasjon må til. Berge håper flere
sauebønder får øynene opp for at folk i

stadig større grad etterspør økologisk
mat og er opptatt av ressursbruk. 
- Selv om vi ikke kan påstå at smaken
og kvaliteten av økologisk lam er bedre
enn vanlig lam, er fokus på ressurs -
bruken gjennom hele året viktig her.
Kvaliteten på norsk lam er blitt bedre
de siste årene, noe som viser at
 bøndene har evne til å omstille seg. 

Optimist
Kjersti Berge har selv lagt om til
 økologisk drift og kjent på hvor
 vanskelig det kan være. Hun er likevel
optimist og tror økologisk sauehold vil
ha en sentral plass i framtiden –
 dersom økonomien både for konven-
sjonelt og økologisk sauehold styrkes. 

- Vi skal ikke ha noe A- og B-lag
her. Begge driftsformer er viktige, mye
er likt og vi er på samme lag. Den
 gjensidige respekten er viktig. Mye
gjenstår, men det vil gi en ekstraprofitt
til hele saueholdet om den økologiske
biten får et løft. Når myndighetene
 signaliserer 60 % økologisk sauehold
og sier de må ta i bruk økonomiske
virkemidler for å nå dette, vil vi oppnå
resultater. 

Av Synnøve Aspelund
saspelund@netcom.no
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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
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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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Terje Riis-Johansen holder fast
ved at sau skal være flaggskipet i
satsingen på økologisk landbruk.
Det vil synes også i årets jord-
bruksoppgjør, lover han i dette 
e-post-intervjuet.  Men han opp-
fordrer samtidig bøndene til selv
å se potensialet i økologisk drift.

- Hvordan tenker du å få til et kvante -
sprang fra 3 til 60 prosent økologisk
sauehold på sju år?

- Vi må bruke økonomiske virke-
midler i jordbruksavtalesystemet. Jeg
mener at sauenæringa sjøl også må se
verdien av å utnytte et potensial i
 markedet og bygge opp den merke -
varen som øko logisk lam kan bli.

- Konvensjonell sauedrift er noe av
det minst lønnsomme i landbruket og
mange legger ned. Må ikke den konven-
sjonelle driften styrkes først, hvis man i
det hele tatt skal ha en sjanse til å få
flere bønder til å drive økologisk?

- Vi begynte på det i fjor, da vi la
inn tidenes saueoppgjør. Jeg har alle -
rede sagt at det er naturlig med fokus
på sau og grasetende dyr også i årets
oppgjør. Jeg er innstilt på skikkelig

 dialog med næringa på hvordan virke-
midlene skal innrettes for å få en
videre bedring av økonomien i saue-
næringa.

- Ifølge Landbrukets Forsøksringer vil
omlegging til økologisk ofte innebære
inntektstap for bonden. Hvor ligger
motivasjonen til å legge om så lenge det
for de fleste vil være langt mindre lønn-
somt enn dagens drift? 

- Skal vi få til omlegging, kan det
ikke være negativ lønnsomhet. Det sier
seg selv. Men jeg mener det på lengre
sikt ligger merverdi i å utvikle norsk
økologisk sau.  

- Er det ikke et paradoks at «økolam»
flagges så høyt, uten at myndighetene
setter i gang tiltak for å gjøre det mer
lønnsomt for bonden?

- Jeg mener vi har satt i gang.
Fjorårets jordbruksoppgjør var
 historisk godt for sau og andre gras -
etende dyr. Det må vi jobbe videre
med.

- Ulike alternativ er skissert for å
dekke inn økte utgifter – gi en merpris
på kjøttet, øke tilskudd per vinterfôra
sau og/eller per slaktelam. Er noe av
dette aktuelle tiltak?

- Det vil være den type virkemidler
– pris og støtte - som vil være viktige.

Jeg kan selvsagt ikke kommentere
 nivåer. Vi skal bruke jordbruks -
forhandlingene til å forhandle om det.

- LMD lanserte et «offensivt satsings-
program» på økologisk landbruk i 2006.
Men få legger om. Hva må gjøres
 annerledes?

- Her må vi tenke langsiktig merke-
varebygging og den merverdien det gir
i framtida.

- Mange bønder sier de driver
 «nestenøkologisk». Hvordan vurderer du
potensialet for omlegging til godkjent
økologisk drift for denne gruppen?

- Det er jo nettopp dette som gjør
det så interessant å tenke sau som
 økologisk flaggskip. Mange driver
 produksjon så tett opptil det øko -
logiske som mulig. Derfor må det også
være interessant å lete etter mulig -
hetene for å komme videre. For
gjennom å bli økologisk blir det mulig
å sikre sauenæringa på en helt annen
måte framover.

- Er du fornøyd med de store
 landbruksorganisasjonenes innsats her? 

- Vi driver nybrottsarbeid med
offensiv satsing på økologisk produk-
sjon. Jeg erkjenner at det tar litt tid
både når gjelder landbruksorganisa -
sjonene og enkeltbonden. Det jeg er
opptatt av er at produksjonen skal øke
og at alle bidrar til å få satsingen opp
og fram.

Av Synnøve Aspelund

Landbruksministeren:

- Vi er i gang

Landbruks- og matminister 
Terje Riis-Johansen. 
(Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

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

Dag Laupsa Borge er 
sauebonde i Kvam. Med
“Optimametoden” fekk 
32 lam ny mor utan problem.



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

B e s ø k  v å r  n e t t b u t i k k   w w w . h u s d y r m e r k e . n oB e s ø k  v å r  n e t t b u t i k k   w w w . h u s d y r m e r k e . n o

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,-

w
w

w
.PR

ESIS.n
o

Lammemor 20 l.

Lammemor 9 l.

Jurliniment
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Stranda-bedriften Tind speke varer satser på  eksklusive kjøtt-
produkter basert på lammekjøtt som har beitet i

verdensarv området. 
– Satsingen er mer enn forretningsdrift. 
Vi ønsker å synliggjøre den enorme innsatsen

 bøndene i verdensarvområdet gjør for å holde kul-
turlandskapet ved like, sier  styreformann i Tind,

Bjørn Ringstad.

Det var under den gigantiske forbruker messa for
mat og reiseliv, Internationale Grüne Woche, i Berlin
i midten av januar, at produktene fra Tind spekeva-
rer offisielt ble lansert. Og Tind´s satsing på nisjepro-
dukter var helt i tråd med budskapet fra norske
landbruksmyndigheter.

- Jeg vil at vi skal utvikle sterke, regionale mat -
kulturer basert på  mangfold og kvalitet. Vi har mye å
gå på innen nisjemarkedet, hvor vi etter min mening
bare ser begynnelsen. Myndig hetene har en målset-
ting om at 20  prosent av varesalget i butikkene skal
være nisjeprodukter, sa Riis-Johansen.

Tinds styreformann hilser bud skapet fra land-
bruks- og matministeren velkommen.

- Vi føler oss hjemme i kategorien nisjeprodukt,
og håper på økt rom for nisjeprodukter. Økt fokus
på nisje produkter tror vi vil generere økt  etterspørsel
– også etter våre varer, sier Ringstad.

Synliggjør bonde og gård
Vestnorsk Fjordlandskap ble 14. juli 2005 verdens-
arvområde på grunn av sin unike naturarv, og
Nærøyfjorden og Geirangerfjorden ble skrevet inn på
Unescos verdensarvliste. Uten dyrehold som beiter og
vedlikeholder land skapet, ville området sett annerle-
des ut.

- Vi ønsker å fokusere på den innsatsen bøndene i
verdensarvområdet rundt Geiranger gjør for å holde
 kulturlandskapet ved like. Ved å sette søkelyset på
den jobben, håper vi å kunne bidra til økt dyrehold i
verdensarvområdet. Oppnår vi det, vil det være en
gevinst i seg selv, sier Ringstad.

Verdensarvområdet rundt Geiranger byr på ren 
og storslått natur. Tind spekevarer tror slike beiteforhold
gir ekstra gode  råvarer. (Foto: Johan Holmkvist)

Eksotisk lammekjøtt fra
verdensarvområdet
Tind spekevarer samarbeider med 12 gårder rundt Geiranger



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

Forbrukeren som kjøper produkt -
ene til Tind, får med en liten brosjyre.
Her er det bilder og informasjon om
gårdbrukeren, dagens drift og gårds -
historikk.

- Det er flott å formidle videre til
forbrukeren om hvorfor og hvordan en
driver med sau, sier sauebonde Stein
Ivar Krohn i Norddal – en av de 12
bøndene som deltar i samarbeidet med
Tind.

Positiv respons
Krohn roser måten Tind har håndtert
samarbeidet med han og nabobønder.

- Det har vært veldig spennende.
Det er første gang vi har fått besøk og
hatt slik tett oppfølging fra kjøtt -
produsenten. Som kjøttleverandør har
vi hele tiden fått være med på proses-
sen. Vi har derfor vært trygge på at
dette blir et høykvalitetsprodukt, sier
Norddals-bonden.

Også omverdenen har kun reagert
positivt på at ansiktet til Stein Ivar
Krohn og de andre henger på Tind´s
produkter, sammen med informasjon
om gård og bonde.

- Det er klart at det er spesielt å ha
en brosjyre om deg selv og gårdsdriften
hengende på et produkt. Men vi har
fått godkjenne alt som står i brosjyren.
Og tilbakemeldingene har kun vært
positive, sier Krohn.

Bedre kjøttpris
Nisjeproduktene til Tind er dyrere i
utsalg enn masseprodusert lammekjøtt.
Også bøndene i verdensarvområdet får
noe bedre pris for lammekjøttet.

- Ja, vi gir bøndene fra de 12 gård -
ene et påslag i pris for disse lammene,
sier Ringstad, uten at han vil tallfeste
hvor mye det er snakk om.

- Målet er at markedet etter hvert
skal bære disse kostnadene. Nå bruker
vi satsingen i Geiranger-området til 
å prøve ut konseptet, samtidig som 
vi har tro på at resultatene - også  øko -
nomisk - vil komme på sikt, sier han.

Tinds styreformann utelukker ikke
at det på sikt kan være aktuelt med
samarbeid med sauebønder også i
andre områder i Norge som står 
 oppført på Unescos eksklusive liste.

- Ja, vi vurderer å utvide. Etter -
spørselen av konseptet burde kunne
tilsi at vi trenger mer råstoff enn det
verdensarvområdet rundt Geiranger
kan produsere. Vi vurderer derfor å
trekke inn andre områder, sier
Ringstad.

Tinds’ produkter finnes i dag i 
godt over 100 butikker, samt at

 restaurantbransjen etterspør høy -
kvalitets produktene.

Holder gamle tradisjoner i hevd
Bonde Stein Ivar Krohn på gården
Dalebøen mener påslaget i kjøttprisen
er viktig.

- Jeg vet ikke om noen som lever av
ros og skryt. Derfor er litt høyere pris
viktig, og det bidrar til at vi føler oss
 verdsatt, sier han.

Han mener nisjeprodukter har en
viktig misjon, ikke minst for å holde
gamle mattradisjoner ved like.

- Det er ikke så mange år siden vi
sluttet å slakte selv. Fremdeles tar vi
igjen kjøtt fra slakteriet og videre -
foredler det på gamlemåten. Tind har
hentet inspirasjon fra oss bøndene, og
gjør det litt på samme måten. Og det er
bare ved å bruke de gamle mattradi -
sjonene at vi hindrer at de går i
 glemmeboka, sier Krohn. 

Tekst: Liv Røhnebæk Bjergene

Styreformann i Tind, Bjørn Rinstad, informerer landbruks- og matminister Terje Riis-
Johansen om verdensarvproduktene. – Satsing på slike nisjer må vi ha mer av, mener 
Riis-Johansen. (Foto: Liv Røhnebæk Bjergene)

Sauebonde Stein Ivar Krohn på Dalebøen
gård i Norddal er svært godt fornøyd med
samarbeidet med Tind. – Det er flott å bli
satt slik pris på, sier han. 
(Foto: Johan Holmkvist)
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- Skal vi i det hele tatt ha
 produksjonsdyr, er ingenting
bedre for dyras velferd enn
 produksjon på grunnlag av
naturlige fôrressurser i fri natur.
Beitenæringa driver i utgangs-
punktet en av de mest dyre -
vennlige matproduksjonene i
landbruket. 

Det er styreleder i NSG, Ove
Ommundsen som uttaler dette i en
kommentar til høringen på ny lov om
dyrevelferd. Utkastet til ny dyre -

velferdslov ble sendt på høring like før
jul i fjor. Reaksjonene på forslaget lot
ikke vente på seg, ettersom flere
 kontroversielle elementer lå i utkastet. 

Beiteretten trues
Den største og mest alvorlige saken i
forbindelse med lovutkastet er
 myndighetenes iver etter å lovfeste et
hjemmelsgrunnlag for å kunne innføre
beiterestriksjoner eller beitenekt i
områder med rovviltbelastninger. 

- Beiteretten trues av lovforslaget
slik vi ser det, sier Ove Ommundsen og
får bred støtte av et stort og engasjert
korps av tillitsvalgte i organisasjonen.

Utkastet til ny dyrevelferdslov må
 rettes opp på dette viktige punktet, er
NSG´s klare krav. 

Ulike plager – samme medisin
Høringsforslaget foreslår å gi dyreeier
et ensidig ansvar for å sette inn tiltak,
også der det er de store rovdyra som
gir belastninger på husdyras livsmiljø.
Forslaget er i tillegg kompromissløst,
ettersom dyreeier skal sikre at dyra
beskyttes mot farer, inklusive rovvilt-
fare, før de overhodet slippes på
utmarksbeite.

- Dyreeiers prinsipielle og direkte
ansvar for egne dyrs velferd er helt

Hva skal en dyrevernlov egentlig fremme?

Dyrevern – eller 
4 arters naturvern?

(Foto: Frida Meyer)
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klart, også på områder der dyreeier
ikke kan ha direkte kontroll. Det
bestrider vi ikke, forklarer Ove
Ommundsen. - Men samtidig må det
være klart for alle at det handlings -
rommet som dyreeier har for å kunne
sette inn tiltak varierer mye, alt etter
hva som er utfordringen for dyrevel -
ferden i den enkelte situasjon. Det er
stor forskjell på hva dyreeier har
mulighet for å gjøre i forhold til
 sykdommer og parasittangrep på den
ene siden og angrep fra store rovdyr på
den andre siden, påpeker
Ommundsen.

Todelt målsetting gjelder!
En slik kategorisk lovtekst strider dess-
uten mot gjeldende rovviltpolitikk,
ettersom Stortinget ved behandling av
rovviltmeldingen erkjente at ansvaret
for forebyggende tiltak ikke kunne
ligge på den enkelte dyreholder alene. 

- Den todelte målsettingen om bei-
tebruk og rovvilt i utmark er fastlagt av
Stortinget og skal ikke kunne endres på
denne måten, uttaler en bekymret
 styreleder Ommundsen i beitenæringas
hovedorganisasjon. Hensynet til dyre-
velferd for husdyr skal innebære at
rovvilthensynet i en del tilfeller må
vike.

Dyrevern er et fellesansvar
- Dyrevelferd er en fanesak for småfe-
næringa, nå som før. Vi har dessuten
klare ambisjoner om å bli bedre på
 velferd og jobber målrettet for dette.
Men vi går ikke på akkord med det
grunnleggende faktum at naturnær
produksjon på naturlige beiter er det
beste for husdyra. Vi forventer at et
lovverk som har dyras velferd for øye
ser og anerkjenner disse fakta, sier
 styreleder Ommundsen. - Vern som
hjemles i en dyrevernlov må først og
fremst gi beskyttelse til husdyr og
 matproduksjon til mennesker. Vern av
store rovdyr hjemles allerede i annen
lovgivning, konkluderer han. Det betyr
ikke at dyreeier fratas ansvaret for egne
dyrs velferd i utmarka. Men det inne-
bærer en logisk ansvarsdeling i forhold
til de vidt forskjellige årsaksregimene
som forekommer der, slik det fremgår
av vedtatt politikk og alminnelig retts-
oppfatning. Vi setter vår lit til at den
politiske behandlingen av lovforslaget
setter disse tingene på plass.

Ragnhild Gudrun Vikesland

Tlf. 37 04 49 44/ 930 50 175. 
Se ellers på: www.spenmax.no og www.urtemax.no

SPENMAX – de grønne styrkedråpene
Tar jurbetennelse el. andre problemer hos sau og geit

Tar de fleste betennelses-
problemer. Ca. kr 100,-
pr. behandling.
Mange fornøyde brukere
i norsk landbruk. 
20 års forskning. 
100% naturprodukt.
1 fl. kun kr 750,- eks
mva/frakt (nok til 8-10
behandlinger).
Kjøp 2 fl. og få en gratis! 

Godkjent av

Debio og

Mattilsynet

Du får det
som du vil!

Bygge nytt eller restaurere?

«Islandsk»- eller tradisjonsinnredning.
Strekkmetall, plastrister, gjødseltrekk eller talle.
Glas og dører.
Fører også Lac-Tec mjølkedrikkautomat for lam.

2943 Rogne.  Tlf 61 34 25 50 Mob 90 60 90 93
e-post grobakken.lamdmek@c2i.net
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Nye indekser i geitavlen:

Større vekt på kvalitet
Som oppfølging av Fagrådet for
geit sitt vedtak om endring i
avlsmålet for geit, er det beregnet
nye indekser for bukker og geiter.
Frie fettsyrer og celletall er tatt
med i indekssystemet og det er
nå 8 delegenskaper som inngår i
dyrenes samla avlsverdi.

TINE satser på å øke forbruket av hvit
geitost, både innenlands og ved
eksport. Dette stiller høyere krav til
melkekvaliteten og avlsmålet for geit er
justert i lys av dette.

Nye egenskaper
I tidligere nummer av Sau og Geit er
det skrevet om den vedtatte endringen
av avlsmålet for geit som innebærer
økt vektlegging av melkekvalitet i avls-
arbeidet. Det har nå resultert i at frie
fettsyrer (FFS) og celletall er med i
indeksberegningen. I tillegg er det nytt
at egenskapene jureksteriør og utmel-
kingshastighet inngår i den samla avls-
verdien.

Følgende 8 egenskaper er med i
indeksberegningene:
• Melkemengde
• Fettprosent
• Proteinprosent
• Laktoseprosent
• Frie fettsyrer
• Celletall
• Jureksteriør
• Utmelkingshastighet

Den samla avlsverdien har som før et

gjennomsnitt på 100. Tidligere lå
indeksene innenfor skalaen 70-130.
Slik er det ikke lenger. Det er større
spredning og det er ikke lenger ytter-
grenser, men et spenn fra ca. 60 til ca.
140. Det vil bli lettere å skille dyrene og
dermed kan vi få en mer «riktig»
 seleksjon av de genetisk beste dyrene. 

For å skille den samla avlsverdien
fra delindeksene har disse fått et
 middel på 10. Delindeksene har et
spenn fra ca. 6 til ca. 14.

Bukker og geiter har nå fått felles
middel. Det betyr at en bukk og ei geit
som begge har 120 i avlsverdi, er like
gode genetisk sett.

Genetiske parametre
I forbindelse med innføring av nye
egenskaper, er det beregnet nye gene-
tiske parametre. For at det skal være en
hensikt å inkludere en egenskap i avls-
arbeidet, må den være arvelig. Det er
også viktig å vite hvilken sammenheng
det er mellom egenskapene. 

Arve grader og genetiske korrela -
sjoner er fremstilt i tabell 1. Arve -
gradene er på diagonalen og genetiske
korrelasjoner er under diagonalen
(grønn farge er en gunstig korrelasjon
og rød farge er ugunstig). 

Arvegraden (0-1) sier noe om hvor
arvelig egenskapen er. Egenskaper som
reguleres fullstendig av arv har arve-
grad 1. Jo mer miljøet til dyret påvirker
egenskapen, jo nærmere 0 blir arve -
graden. Arvegradene til de egen -
skapene som nå inngår i avlsverdien, er
fra middels til høye. Det gir et godt
utgangspunkt for avlsmessig framgang. 

Ugunstige korrelasjoner
De genetiske korrelasjonene mellom
melkemengde og fettprosent, protein-
prosent og laktoseprosent er ugunstige.
Det vil si at hvis vi øker den genetiske
evnen for melkemengde, vil tørrstoff-
prosenten automatisk gå ned hvis vi
ikke legger vekt på den egenskapen.
Sammenhengen mellom melkemengde
og FFS er også ugunstig. Det samme
med melkemengde og celletall. Det er
altså vanskelig å få framgang for
 melkemengde samtidig som de andre
komponentene går fram.

Korrelasjonen mellom jureksteriør
og utmelkingshastighet er også
 ugunstig. Det er imidlertid foreløpig
litt få registreringer for jureksteriør og
utmelkingshastighet. Korrelasjonene
kan derfor endre seg noe etter hvert
som det blir mer data bak beregning-
ene.

Korrelasjonene mellom jureksteriør,
utmelkingshastighet og de seks andre
delegenskapene er foreløpig ikke
beregnet.

Vektlegging av egenskapene
Vi har regnet på ulike vektlegginger for
å se på hvilket alternativ som ga den
mest ønskelige seleksjonsdifferansen
mellom gjennomsnittet av de ca. 8
 prosent beste bukkene og gjennom-
snittet av resten. De selekterte bukkene
vil da ha omtrent samme kvalitet som
elitebukker i semin. 

Med vektleggingen som Fagrådet
vedtok, vil vi få en respons som gir

Tabell 1. Arvegrader og genetiske korrelasjoner for egenskapene som inngår i avlsverdien.
Arvegraden er på diagonalen og genetisk korrelasjoner er under diagonalen (grønn farge er gunstig korrelasjon og rød farge er ugunstig)

Melkemengde Fett% Protein% Laktose% FFS Celletall Jureksteriør Utmelkings-
hastighet

Melkemengde 0,24
Fett% -0,44 0,30
Protein% -0,48 0,51 0,35
Laktose% -0,27 0,32 0,36 0,38
FFS 0,04 -0,16 -0,19 -0,02 0,29
Celletall 0,16 -0,22 -0,21 -0,35 0,21 0,09
Jureksteriør 0,19
Utmelkingshastighet -0,31 0,08

Fortsetter side 20.



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.
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størst framgang for FFS og tørrstoff-
prosent, deretter jureksteriør og celle-
tall. Minst framgang blir det for melke-
mengde og en liten negativ respons for
utmelkingshastighet. Dette går fram av
tabell 2. Prosentene i tabellen gir en
grov indikasjon på hvor vi vil få fram-
gang av betydning. Framgangen for
tørrstoffprosent er mest påvirket av
framgangen for fett. Dette har
sammenheng med den store variasjo-
nen av fettprosent sammenlignet med
de andre tørrstoffkomponentene.

Innføring av de nye egenskapene og
endring av vektlegging kan føre til
store sprik mellom dyras tidligere avls-
verdier og nye avlsverdier.

Tabell 2. Her er seleksjonsdifferansen
i prosent av middelverdien for
 egenskapen for de selekterte 
 bukkene (de 8%-ene).
Egenskap Seleksjonsdiff.

Melkemengde 3 %

Fett % 7 %

Protein % 2 %

Laktose % 1 %

Tørrstoff % 4 %

Tørrstoffmengde 7 %

Frie fettsyrer 21 %

Celletall 4 %

Jureksteriør 5 %

Utmelking -1 %

Styr etter avlsverdien!
Det er viktig at alle samler seg om den
vedtatte vektleggingen av de ulike del -
egenskapene i avlsverdien. Det betyr at
det er avlsverdien som skal være sty-
rende ved rangering og seleksjon av
dyr. Delindeksene presenteres, men
utvalg av dyr må ikke styres av enkelt-
egenskaper. Det er med felles mål og
konsekvent bruk av den samla avlsver-

dien at det vil være mulig å oppnå
ønsket avlsframgang i geitavlen.

Presentasjon av indeksene
Det bygges opp en avlsdatabank for
geit på Internett. Startsiden har adres-
sen http://www.avl.nsg.no/geit/ Dette
er inngangsporten for å finne indek-
sene. Indeksene for de granska buk-
kene er lagt åpent for alle brukere.
Tabell 2 illustrerer hvordan bukke -
indeksene presenteres. 
Den enkelte geiteholder finner indeks -
ene til sine dyr fordelt i tre ulike lister: 
• Geiter 
• Geitkje
• Bukkekje
Det presenteres altså nå også indekser

for geitkje og bukkekje. Indeksene er et
gjennomsnitt av foreldrenes avlsverdier
frem til det kommer med registreringer
om dyret selv. Disse listene legges bak
et passord. Geitholderne må logge seg
inn med produsentnummer og det
 felles passordet i landbruket (samme
som KSL og Nortura bruker). De som
mangler passordet kan få dette tilsendt
ved å gå inn på Produsentregisteret sin
side på Internett; 
http://www.prodreg.no/ 

Geiterådgiverne i TINE har fått til-
delt passord og kan gå inn og finne
indeksene for sine produsenter.
Lederne i bukkeringene vil få tilgang til
indekser for geitene i ringen. 

Ingunn Nævdal

Tabell 3. De fem beste bukkene rangert for avlsverdi slik de blir presentert på Internett med delindekser og antall
døtre.

Kåringsnr Avls- Delindekser Antall
verdi Melke- Fett% Prot% Lakt% Frie Celle- Jur- Utmelk.- døtre

mengde fettsyrer tall eksteriør hastighet
2004734 139 9 12 12 13 15 16 13 9 34

2002819 138 10 12 12 12 12 14 11 9 33

2002855 137 11 12 12 10 14 11 8 16 42

2004623 137 11 10 12 10 15 12 11 12 20

2003853 136 9 11 10 12 9 10 18 6 19

Alle de 8 egenskapene som nå inngår i indekssystemet teller med i den samla avlsverdien.
Med felles mål og konsekvent bruk av avlsverdien ved utvalg av dyr, vil det være mulig å
oppnå ønsket avlsframgang i geitavlen. (Foto: Ellisiv Bergheim)
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Utover ettervinteren og våren vil
geitehaldarar i landet få ei eller
to spørjeundersøkingar tilsendt
pr. e-post eller vanleg post.
Nokre, m.a. på Vestlandet og på
Malangshalvøya, har allereie
vore i kontakt med dei to geite-
prosjekta som vert omtala her.
For begge prosjekta er det viktig
å sanke kunnskap og erfaring frå
felten. 

Det er to veterinærar som jobbar i
desse prosjekta, saman med rettleiarar
og tilsette i næringa. Begge prosjekta er
støtta av Norges Forskningsråd, TINE,
Helsetjenesten for geit og Norges
 veterinærhøgskole. Det er òg sam -
arbeid med Iowa State University i
USA, og geiteforskingsinstituttet
AFSSA i Niort i Frankrike. 

Etter ønskje frå næringa
Prosjektet som er knytt til Prosjekt
 friskere geiter er styrt frå TINE, og vart
iverksett i 2006 etter eit ønskje frå
næringa om å bruke resultat frå
«Prosjekt friskere geiter» til å lære meir
om korleis framtidas helse- og sjuk-
domskontroll for norske geiter skal
være. Med andre ord kva ytterlegare
betringar ein bør gjere. I vurderinga
inngår ei kartlegging av helse, velferd,
produksjon og produktkvalitet både
før og etter sanering. Dette er eit
omfattande arbeid som vil vare fram til
2011. Seinare i 2006 vart det òg knytt
eit forskarstyrt prosjekt, leia frå Norges
veterinærhøgskole, til det TINE-styrte
prosjektet. Her skal ein sjå nærare på
kva effekt sjukdomssanering kan ha for
geitas velferd - sjå faktaboksane under. 

Frå TINE og Helsetjenesten for geit
si side, ønskjer ein gjennom desse
 prosjekta å leggje til rette for ei fram-
tidsretta og robust geitenæring som
leverer kvalitetsprodukt som mark -
naden etterspør. Samtidig er det ein

generell trong for meir kunnskap om
sjukdom og velferd hos geit.

Avhengig av innspel frå
 praktikarane
Denne ettervinteren og våren vil altså
begge desse prosjekta vende seg direkte
til alle geiteprodusentar i landet via ei
eller to spørjeundersøkingar, og vi
håpar at geiteprodusentane finn desse
undersøkingane  relevante og interes-
sante. For at ein skal kunne stole på
resultata og at ein skal få danna seg eit

mest mogleg korrekt bilete av dei
 faktiske tilhøva, er det viktig å få inn-
spel frå flest mogleg av geitehaldarane! 

Etter kvart som resultata frå under-
søkingane føreligg vil dei verte omtala
m.a. her i Sau og Geit.

Dei av dykk som har e-postadresse
og som ønskjer undersøkinga tilsendt
på e-post, kan sende ei e-postmelding
om dette til ein av prosjektleiarane. Dei
ser gjerne at det vert teke kontakt
direkte om det er spørsmål vedrørande
prosjekta.

Sankar kunnskap 
om geita

Stipendiat Gunvor Elise Nagel-Alne
gunvor.elise.nagel_alne@veths.no
Tlf: 905 54 773

Geitehelse og sjukdomskontroll

I prosjektet skal vi studere effektane
av sanering for dei tre smittsame
sjukdommane CAE, byllesjuke og
paratuberkulose som inngår i
Prosjekt friskere geiter.  Vi skal sjå på
helse og produksjon hos norske
mjølkegeiter samt produktkvalitet. I
tillegg skal ein gjere ei kost-nytte
vurdering av Prosjekt friskere geiter. 
Forhold knytt til mattryggleik vert
òg vurdert.

Stipendiat Karianne Muri Daae
karianne.daae@veths.no
Tlf: 22 96 48 56

Geitevelferd og infeksjons -
sjukdommar

I prosjektet ser vi på korleis
 sjukdom, og då særskilt kroniske
infeksjonssjukdommar, har inn -
verknad på geiter t.d. med omsyn til
smerte og nedsett allmenntilstand.
Ein skal òg sjå på om stress og sosial
rang har innverknad på korleis geitas
kropp handterer smitte - altså
immunforsvaret.
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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
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Pris gjelder for bestilling før 30.06.08
Alle priser er eks. mva



Når søya nærmer seg fødsel har hun 
satt jur og fått melk i juret. Videre 
hovner kjønnsleppene opp, søya 
får innsunkne flanker og slakkere 
bekkenbånd, og en del søyer slimer.  

I første fase av fødselen, oppblok-
kingsfasen, vil søya bli urolig og om 
mulig trekke seg vekk fra flokken. 

Under pressveene i selve utdrivings-
fasen vil søya ofte ligge på siden 
med hodet og øverste bakbein 
strukket framover, stønne og vrenge 
overleppa. Hun vil også skifte hyp-
pig mellom å ligge og stå. 

Først kommer den ytre fosterblæra 

Lam liv laga 

- lamming og 
fødselshjelp

Figur 1: Normal forlengsfødsel, med to 
klauver som har spissene opp, og hode 
inn i fødselsveien. Vanligvis er det noe 
mer knekk i albueleddene enn vist i 
illustrasjonen.

Figur 2: Normal baklengsfødsel med 
to klauver som har spissene ned, og 
haseleddene inn i fødselsveien.

Perioden under og i de første 
dagene rett etter lamming er 
den mest kritiske fasen i et 
lams liv. Det er derfor også den 
perioden hvor forebyggende 
tiltak, tilsyn og hjelp lønner 
seg mest. Her gjennomgås en 
normal fødsel og årsaker til og 
tiltak ved fødselsvansker.

Normal drektighetslengde hos 
norsk kvit sau er mellom 147-149 
dager. Spæl går noe kortere tid, 144-
147 dager, og som oftest er det slik 
at jo flere foster ei søye bærer på jo 
kortere er drektigheten. 

til syne, den inneholder en vannak-
tig væske som renser fødselsveiene. 
Deretter kommer den indre foster-
blæra til syne, den inneholder en 
slimaktig væske som smører fød-
selsveiene og letter utdrivingen. 

Ved en forlengs fødsel kommer 
klauvene og etter hvert nesa, som 
ligger oppå kodeleddene, først til 
syne. Ved en baklengs fødsel, som 
også er normalt, kommer kun to 
klauver til syne. I begge tilfeller har 
lammet ryggen opp mot søyas rygg, 
se figur 1 og 2. 

I siste fase, etterbyrdsfasen, avstøtes 
etterbyrden, normalt innen 3 timer.

Årsaker til fødselsvansker

Det er flere forhold som kan føre til fødselsvansker:

Ved feil holdning vil hode eller bein ikke ligge normalt i fødselsveien 
når fødselen er i gang. Korrigering vil være nødvendig i de aller fleste 
tilfeller (se illustrasjoner neste side). 
Ved feil leie ligger lammet feil i forhold til lengderetning, slik at det 
ligger med buk eller rygg mot fødselsåpningen. I slike tilfeller er kor-
rigering ofte vanskelig, men helt nødvendig.
Feil stilling innebærer egentlig at ryggen til lammet ikke ligger opp 
mot ryggen til søya, men forskjøvet mot siden eller at lammet lig-
ger opp-ned. Korrigering er alltid nødvendig. Uttrykket feilstilling 
brukes imidlertid ofte om alle tilfeller hvor lammet ikke ligger riktig. 
For stort foster kan enten skyldes at lammet er unormalt stort eller 
at søya er for lita. I noen tilfeller kan disse dras ut, i andre tilfeller er 
keisersnitt nødvendig.
Tett børhals vil si at oppblokking ikke er fullstendig og at det kun 
oppstår en delvis åpning av børhalsen. I slike tilfeller bør veterinær 
tilkalles.
Skjedeframfall, som forekommer relativt ofte, rammer vanligvis før 
fødselen. Slike tilfeller krever ekstra tilsyn før og under fødselen, for 
å fjerne evt. sele eller sting og for å unngå komplikasjoner under 
selve fødselen. 
Ved børslyng stopper fødselen opp fordi børen er dreid om sin egen 
akse. Ved undersøkelse kan en kjenne dreiningsfurer i fremre del av 
skjeden, og veterinær må tilkalles.
To lam kan i enkelte tilfeller komme samtidig i fødselsveien. Det krever 
en grundig undersøkelse for å finne ut hvilke kroppsdeler som hører 
til hvilket lam. Ett lam må skyves tilbake, mens det andre kan føres 
inn i fødselsveiene. Slike forløsninger krever en erfaren fødselshjelp-
er. 

•

•

•

•

•

•

•

•



Bøyd skulder og albue – hode og framklauver tilnærmet like langt framme i fødselsveien

Trekk forsiktig i ett og ett frambein.
Hvis ikke det er mulig å trekke i forbeina, må albueleddet rettes 
med en hånd, mens en trekker forsiktig i beinet med den andre.
Pass på at hodet følger med, slik at det ikke oppstår et tilbakeslått 
hode.

•
•

•

Tilbakeslått hode, bare bein til fødsel – ved undersøkelse 
finnes en bøyd hals vendt til en av sidene eller ned mellom forbeina

Frambeina sikres med snorer.
Lammet føres tilbake i børen slik at det blir plass til å rette halsen.
Grip om hodet med hånda, peke- og tommelfinger i øyenhulene.
Før hodet på plass i bekkenhula.
Dra i beina mens hodet ledes bakover i bekkenet.
Hvis hodet glipper tilbake, eller det ikke er plass til hånda, må det 
brukes snor på hodet. Den plasseres bak i nakken og i munnhulen.
Dra i beina med snorene, led hodet gjennom bekkenet med snora 
på hodet.
Dra aldri i underkjeven.

•
•
•
•
•
•

•

•

Tilbakeslått frambein - hode og ett frambein til fødsel

Alternativ 1:
Lam som er normalt store eller mindre lar seg forløse med et 
forbein tilbakeslått. Dra forsiktig i bein og hode, litt mot sida med 
beinet i normal posisjon. 

Alternativ 2:
Trekk forsiktig i hodet og bøy det mot sida der beinet ligger nor-
malt.
Gå inn med andre hånda langs halsen på den sida beinet er 
tilbakeslått.
Finn skulderleddet med fingrene. Beveg deg nedover langs beinet 
med fingrene mens du lirker det inn i fødselsveien.
Når du har fatt om kodeledd og klauv, dra beinet forsiktig innover 
i bekkenet til det ligger riktig.

Alternativ 3:
Hvis ingen av de foregående metodene lykkes, må lammet dyttes 
tilbake.
Sikre beinet som ligger normalt og hodet (nakke – munnhule) 
med snorer.
Bruk rikelig med smøring når lammet føres tilbake i retning børen.
Det må arbeides raskt når et levende lam som har hatt hodet ute 
føres tilbake for å unngå kvelning.
Når lammet er tilbake i børen, før begge frambein og deretter 
hodet inn i fødselsveien.
Trekk lammet bakover etter beina, hodet ledes riktig med snora.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Oversikt over vanlige holdningsfeil og nødvendige korrigeringer:



Begge frambein tilbakeslått – bare hodet til fødsel

Hodet hovner raskt opp, dette kan vanskeliggjøre arbeidet.

Alternativ 1:
Trekk i hodet og led det mot ene siden.
Gå inn med andre hånda langs halsen på den sida hodet er bøyd fra.
Finn skulderleddet med fingrene. Beveg deg nedover langs beinet 
med fingrene mens du lirker det inn i fødselsveien.
Når du har fatt om kodeledd og klauv, dra beinet forsiktig bakover 
i bekkenet til det ligger riktig.
Ofte kan lammet forløses med ett tilbakeslått forbein.
Hvis det ikke er mulig, gjenta operasjonen på motsatt side.
Trekk lammet ut på vanlig måte.

Alternativ 2:
Hvis det ikke lar seg gjøre å få fatt i frambein med hodet ute, må 
lammet føres tilbake i børen.
Sikre hodet (nakke – munnhule) med snor.
Bruk rikelig med smøring når lammet føres tilbake i retning 
børen.
Det må arbeides raskt når et levende lam som har hatt hodet ute, 
føres tilbake for å unngå kvelning.
Når lammet er tilbake i børen, før begge frambein og deretter 
hodet inn i fødselsveien.
Trekk lammet bakover etter beina, hodet ledes riktig med snora.

Dødt lam:
Dra i hodet og skjær det av så nærme skulderbladene som mulig.
Dekk halsstumpen med hånda mens du leder den inn og finner 
begge frambein.
Led frambeina inn i fødselsveien.
Dra lammet ut etter frambeina mens du skjermer halsstumpen 
med den andre hånda.

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Ett tilbakeslått bakbein – bare et bakbein til fødsel

Avklar at det er et bakbein – finn haseleddet – klauvspissene ned.
Gå inn langs beinet og finn det andre som ledes inn i fødselsveien 
og rettes ut.
Pass på så ikke hasespissen skader børveggen når du flytter på 
beinet.
Dra lammet ut etter begge bakbein.

•
•

•

•

To tilbakeslåtte bakbein – hale eller ingen ting til fødsel. Fødselen stopper opp

Skyv fosteret litt innover i børen.
Rett opp ett og ett bakbein og led det inn i fødselsveien.
Pass på så ikke hasespissen skader børveggen når du flytter på 
beinet.
Dra lammet ut etter begge bakbein.

•
•
•

•



Tegn på at fødselen ikke forløper som normalt
Ved følgende tegn må søya undersøkes og eventuelt gis fødselshjelp:

Pressveer i mer enn 2–3 timer uten at fostervannsblæra kommer
Mer enn en halv time fra fostervannsblæra kommer til det kom-
mer fosterdeler
Andre fosterdeler enn to klauver kommer først
Mer enn 1 time fra et lam til neste.

Etterbyrden løsner normalt i løpet av 1–3 timer. Tar det lengre tid kan 
det også være et tegn på flere lam.

Prinsipper for undersøkelse og fødselshjelp
Dersom fødselen ikke forløper som normalt og undersøkelse og fød-
selshjelp er nødvendig, er det viktig å huske følgende: 

God hygiene: før man undersøker søya er det viktig å vaske både 
egne hender og rundt fødselsåpningen til søya. Bruk gjerne 
vaskemidler med lav pH for å ikke forskyve pH-balansen i skjeden. 
Hansker er viktig for å beskytte søya mot smitte fra hendene, og 
for å beskytte fødselshjelperen mot allergi og evt. mot smitte. Er 
det behov for hjelpemidler som snorer eller lammeuttrekker, er det 
viktig at disse er rene. Slikt utstyr kan kokes dersom det tåler det, 
evt. vaskes i varmt vann som gjerne er tilsatt jod.
Vær-varsom: for å unngå å påføre søya unødvendig smerte og 
skader, er det viktig å være skånsom under undersøkelsen.  
Glidemiddel: bruk alltid rikelig med glidemiddel ved undersøkelse 
og fødselshjelp. Bruk aldri grønnsåpe da det er sterkt basisk og 
irriterende for slimhinnene, men bruk glidemiddel beregnet på 
fødselshjelp. 
Søyas stilling: det er lettest å undersøke søya om hun står oppreist.

Smitte til mennesker
Årsaker til kasting hos sau, som toksoplasmose og listeriose, kan også 
utgjøre en risiko for ufødte eller nyfødte barn. Gravide eller nybakte 
mødre bør derfor unngå å yte fødselshjelp om det er kasting i flokken. 
Byller på armene er også sett hos veterinærer og bønder som har dradd 
ut kastefoster.

RRR, TTT og ”Barfotsjekken” 
Perioden rundt og i dagene etter fødsel er de mest risikofylt i et lams liv. 
Det nyfødte lam har ikke fått overført antistoffer i mors liv, og det har 
stor kroppsoverflate i forhold til kroppsvekt. Dette gjør lammet utsatt 
for infeksjoner og nedkjøling. 

For å forebygge dette tapet kan en god huskeregel være:

RRR: Råmelk – Raskt og Rikelig 
TTT: Tett, Tørr og Trekkfri liggeplass. En måte å få en følelse av 
hvordan nærmiljøet til det nyfødte lammet er, kan være å ta ”Bar-
fotsjekken” ved å ta av sko og sokker og ta en runde i lammingsom-
rådet. 

Mer om fødselsvansker, fødselshjelp og stell av det nyfødte lammet, 
finner du i boka “Helse og velferd hos sau” Tun forlag 2008.

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

Tett, Tørt og Trekkfritt (TTT) liggeun-
derlag er viktig for de nyfødte lammene.

Dersom snorer brukes til fødselshjelp 
skal de festes over kodeleddet, som vist 
på den øverste illustrasjonen.

Råmelk – Raskt og Rikelig (RRR) er 
viktig for å gjøre det nyfødte lammet 
motstandsdyktig mot infeksjoner. Det 
gir også energi, vitaminer, hormoner og 
stoffer som løsner tarmbeket!

Animalia-Helsetjenesten for sau e-post: ht.sau@animalia.no 
Postboks 396 Økern, 0513 Oslo www,animalia.no/htsau

Alle foto: Grethe Ringdal, Illustrasjoner: Ida Skaar, Tekst: Synnøve Vatn/Ola Nafstad



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

PROTECTOR FORHEKK
PROTECTOR FORHEKK
er 300 cm x 150 cm og 1 m høy.
Den holder 2 rundballer og kan lett 
åpnes i alle hjørner med låsestag. 
TAKET er  i kraftig plastmateriale på stålram-
me. Eteåpning på 21 cm.  Kan fore store
mengder sau ute.    Pris kr. 3950,- + mva

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.

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-
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Melkefeber i endring?
Registrering av sjukdom og
 sjukdomsforebyggende tiltak er
viktig for å holde oversikt i den
enkelte besetning. Men det er
også viktig å rapportere dette
videre til Sauekontrollen. Ved
hjelp av innrapporterte helse -
data i Sauekontrollen kan vi 
få et bilde av hva som er de
 viktigste sjukdommene i norsk
sauehold og hvordan de opptrer
hos oss.

Helsedata kan blant annet gi oss opp-
lysninger om hvilke dyr som har
 spesielt høy risiko for enkelte sjukdom-
mer, og dermed gjøre det lettere å
drive målrettet rådgivning og sette inn
riktige tiltak. Dataene kan for eksempel
brukes til å kartlegge bakenforliggende
faktorer for sjukdom, slik som alder,
rase, kjønn, lammetall, vekt, tidspunkt
i forhold til lamming og lignende.

Gode helsedata vil også gi oss mulighet
for å følge utviklingen i dyrehelsa etter
hvert som driftsformer og produk-
sjonsnivå endres. Det er også et viktig
grunnlag for prioriteringer næringa
selv foretar når det gjelder forskning på
sjukdom hos sau. 

For at helseopplysningene skal gi
oss mest mulig korrekt kunnskap er
det viktig at all sjukdom rapporteres.
Det gjelder også sjukdom som ikke
behandles av veterinær, sjukdom som
ikke behandles med medikamenter,
sjukdom hos dyr som dør uten forut-
gående behandling, sjukdom som opp-
står i beiteperioden m.m. Det er også
viktig at rapportering-
ene er så korrekte som
mulig: riktig dyr, riktig
sjukdomskode/-diag-
nose og riktig dato for
når dyret var sjukt.
Det høres selvfølgelig ut, men ser vi
 nærmere på de inn rapporterte dataene
ser vi at det forekommer en del ulogis-

ke hendelser. For eksempel at nyfødte
lam er registrert med melkefeber eller
jurbetennelse.

Melkefeber i Sauekontrollen i
2007
Melkefeber skyldes for lavt nivå av
 kalsium i blodet. Søyene blir sløve og
får nedsatt matlyst. Etter hvert blir de
liggende, og uten behandling blir koma
og død resultatet. I 2007 ble det inn-
rapportert 451 tilfeller av melkefeber
med logiske data i perioden 6 uker før
til 6 uker etter lamming. Ser vi
 nærmere på disse tilfellene ser vi at
risikoen for melkefeber øker med

økende alder
hos søya. Ei søye
på seks år har ca
seks ganger så
høy risiko for å
få melkefeber

som ei søye på tre år. Vi finner også at
for de søyene som var registrert med
melkefeber før lamming var andelen
dødfødte 15,9 %. For alle søyene i
Sauekontrollen var dette tallet 4,2 %. 

Figuren viser når melkefebertil -
fellene oppsto i forhold til lammings-
dato. Litt overraskende er det at så mye
som en tredel av tilfellene oppstår i
perioden fra 2 dager før til en uke etter
lamming. Sauen er kjent for å hoved -
sakelig få melkefeber før lamming, og i
en norsk undersøkelse tidlig på 80-
 tallet opptrådte bare ca 10 % av
 tilfellene i den angitte perioden. Hva
denne forskjellen skyldes er vanskelig å
si. En del av forklaringen kan være at
en del søyer som er nedstemte etter
lamming i praksis behandles mot
 melkefeber uten at de egentlig har for
lavt kalsiumnivå, mens diagnosen ble
etterprøvd ved hjelp av blodprøver i
den omtalte undersøkelsen. Det kan
også være at det i en del tilfeller er
 rapportert feil dato for når søya var
sjuk. Det er viktig å rapportere riktig
dato for sjukdomshendelsen og ikke
bruke datoen når selve registreringen i

Både sjukdomstilfeller og forebyggende behandling som vaksinering og parasittbehandling
skal registreres og innrapporteres til Sauekontrollen. Det gjelder også sjukdomstilfeller som
ikke behandles av veterinær og tilfeller som ikke behandles med medikamenter. 
(Foto: Grethe Ringdal)

La det være et forsinket
nyttårsforsett å rapportere
inn alle helsehendelser til
Sauekontrollen!
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Drøv Sau Melkefôr
har blitt enda bedre

*
Hos oss får du

Sprayfo melkeerstatning

Figuren viser forekomsten av melkefeber i forhold til tidspunktet for lamming for 451 søyer
registrert med melkefeber i Sauekontrollen i 2007. Omtrent 1/3 av tilfellene er rapportert å
forekomme etter lamming. Melkefeber samme dag som lamming er inkludert i uke -1,
altså den siste uka før lamming.

Sauekontrollen gjøres. Mest interessant
er det dersom tidspunktet for når
 melkefeber opptrer virkelig har for-
skjøvet seg på grunn av endringer i
fôring, produksjonsnivå eller andre
driftsforhold. For å finne ut om det
virkelig er slik, trengs nærmere under-
søkelser og ikke minst gode og korrek-
te data fra medlemmene i
Sauekontrollen.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Visste du at:
Søyer som får melkefeber før lam-
ming har omtrent fire ganger så stor
risiko for å få dødfødte lam som
søyer som ikke har hatt melkefeber.
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Europas største fabrikk for elektriske gjerdeapparat har mange nyheiter og utvalet du treng.  Sterke, driftssikre apparat med
3 års garanti for elektrisk eller for batteridrift, med eller utan solcelle.  15 modellar å velja mellom, me nemner:

393-601.700, Clos 2000, Europas
mest selde standardapparat som kan
brukast til vanskelege dyr.  Svir gra-
set, eit kraftig apparat med 4 Joule slag-
styrke, 8 W, 10.000 V, 50 impulsar pr.
min, vekt 2,8 kg.  Pris kr 1.496,00.

393-606.400, Secur 2000,  for
middels og lange gjerde.  4
Joule, 10.000 Volt.  Ekstra uttak
som gjev 0,8 Joule.  Automatisk
kontroll av jording og sporing av
spenningstap/ lampe lyser
raudt.  Pris kr 1.584,00.

393-602.800, Clos 2005 - High Energy
- slagstyrke 6 Joule, som er den
sterkaste slagstyrken du etter lova kan
ha ut frå apparatet.  Dette er appara-
tet for vanskelege gjerdeforhold, store
flater, mykje undervokster og vanske-
lege dyr.  Uttak nr. 2 på 0,4 Joule hø-
ver for følsome dyr eller for straum på
den nederste straumførande tråden/
bandet mot unge dyr.  Pris kr 1.990,00.

363-441212, 9V, 55 Ah, kr 130,00
363-441213, 9V, 90 Ah, kr 190,00
363-441219, 9V, 130 Ah, kr 230,00

393-660302, Super
spenningsprøvar med 6 lys
som gjer det mogeleg å måle
spenningar fra 1.000 - 10.000
Volt (høgste tillatte).
Ergonomisk rett utforma med
isolert jordwire med lite
jordspyd.  Pris kr 150,00.

363-44669, Batteridreven
spenningsmålar.  Hold prøvespissen
på gjerdebandet/tråden, trykk på
knappen, og du får lys som gjev deg
spenninga 2-4-6-8.000 Volt.  Raudt lys
- for låg spenning.  Treng ikkje jording.
Blir dreve av 9 V batteri.  Pris kr 275,00.

No k j e m  v å r e n !

Supersterke batteriapparat med regulerbar slagstyrke!
Den nye generasjonen gjerdeapparat som kan drivast av tørrbatteri, akkumulatorbatteri og med solcelle!

Clos 130-3, art.nr. 393-617.300

Slagstyrke 100 - 1200 mJ
Pris kr 2.024,00.  Med 6 W solcelle kr 2.816,00.

Clos 140, art.nr. 393-617.600

Slagstyrke 170 - 1600 mJ
Pris kr 2.222,00.  Med 10 W solcelle kr 3.960,00.

Clos 150-2, art.nr. 393-618.800

Slagstyrke 500 - 3.000 mJ
Pris kr 2.530,00.  Med 25 W solcelle kr 6.314,00.

Spesial tørrbatteri, eit
kvalitetsbatteri som
høver til alle vanlege
g j e r d e a p p a r a t .
Naturvenlege utan
kvikksølv og kadmium.

Du får eit makalaust tilbod på kvalitets gjerdestolpar i plast med solid jordpigg i heile 5 ulike utførelsar:

Den nye generasjonen har tilkopling av solcelle på utsida, styrken er regulerbar i fleire steg, og alle er utstyrde med Eco 1/5-funksjon.  Clos 130-3 er
sterkare enn eit vanleg batteriapparat på maks innstilling.  Clos 140 har elektronisk tjuverisikring med integrert hemmeleg kode.  Clos 150 er apparatet for
lange gjerde, og med sin elektroniske regulator eignar det seg spesielt for sau, spenstige og ville dyr. Eco-funksjonen vert kopla automatisk inn når
ladenivået på batteriet kjem under 20%.  Vær merksam på at etter «dressur-fasen» av dyra kan du setja ned impulsstyrken og dermed spara på batteriet.

363-44410, Kvite, heilisolerande
gjerdestolpar i H-profil med tverrband
som gjer den stødig/solid, 18 cm stål
jordpigg innstøypt til 2,5 cm over
trakkeplata, 7 oppheng for tråd/band,
1 for inntil 40 mm bredde, totallengde
104 cm, pris berre kr 12,50.
363-44434, Ny, kvit heilisolerande
gjerdestolpe, stål jordpigg 15 cm,
totallengde 109 cm, med 7 isolatorar
for standard gjerdeband/tråd, 2 feste
for inntil 40 mm breidt band.  Pris kr
14,00.

363-44495, All-Round gjerdestolpe av kvit, seig
plast, totallengde 108 cm med 2 feste for band
og 7 for tråd, med 15 cm solid jordpigg, støypt
med krossbinding i H-profilen (20 x 27 mm), og
dermed veldig stabil.  Den patenterte toppen
gir muligheit for å bruke den til støttepåle, sam-
tidig som den sjølv kan bli avstøtta i vinklar,
krasse svingar på gjerde o.s.v.  Pris kr 18,00.
363-44494, All-round gjerdestolpe.  Same
gjerdestolpe som 44438, men totallengde 156
cm, 3 feste for band og 8 for tråd.  Pris kr
24,00.

Makalaus gjerdestolpe, glasfiberarmert,
orangefarga, 5 oppheng for tråd/band,
dobbel trakkeplate, 17 cm jordpigg med
jordstøtteprofil, stolpen som me har selt
i mange år.  Kan påsetjast forlengjar,
45 cm for inntil 40 mm band for
hestegjerde.
230-10644, Makalaus-stolpen, kr 18,00.
230-10646, Forlengjar 45 cm, kr 9,00.

3 9 3 -
6 3 1 2 0 0 , E x t r a
Bleu tråd,
brotstyrke 155-
165 kilo, motstand

0,067 Ohm/m, laga av 6 fortinna kopartrådar
0,25 mm og monofilamenttrådar.  130 gonger
betre enn tradisjonell rustfri gjerdetråd,
spesielt godt egna for sterke gjerdeapparat,
vanskelege dyr på tørr jord, vilt o.s.b.  Rull
250 m, pris kr 224,00.

3 9 3 -
635400,
R u b a n
Bleu 12
mm, eit

uvanleg sterkt standard gjerdeband,
breidde 12 mm, med 5 fortinna
kopartrådar 0,25 mm, blå filamenttrådar
med forsterka kant, motstand berre
0,08 Ohm/m, og ein brotstyrke på heile
95-105 kilo.  Rull 200 m, pris kr 168,00.

3 9 3 -
6 3 6 0 0 0 ,
R u b l a n c
Renforce 10
mm for-

sterka band, med 3 fortinna kopartrådar
0,30 mm, og filamenttrådar 0,5 mm,
spesielt utvikla for ekstreme vilkår som
sterk vind lange gjerder o.l.,  Motstand
berre 0,086 Ohm/m, brotstyrke 95-105
kg.  Rull 200 m, pris kr 198,00.

Dette er berre
litt av vårt store
utval.  Be om
k a t a l o g a n e
våre for meir
informasjon.
Denne annonsa frå
Nessemaskin held
fram på dei neste 3
sidene.

393-607.800, Secur 2005,
for middels og lange gjerde.
6 Joule, 12.000 Volt.  Ekstra
uttak som gjev 1 Joule.  Lam-
per avslører spenningstap
og jordinga kan testast.  Pris
kr 2.090,00.

393-608.800, Secur 2006,
same apparat som Secur
2005 men har i tillegg digi-
talt display som viser iso-
lasjonen på gjerdet med
bargraf og i prosent.  Pris
kr 2.690,00.

Secur gjerdeapparata høyrer til det aller beste i den nye generasjonen med ny Pulstronic-
teknologi styrd av mikroprosessor som gjev doble støyt/impulsar, og som derved gjev endå
betre verknad.  Fleire av morgondagens finesser innebygd.

Nytt!



Det komplette utval av elektrisk gjerdenetting  Euro-netz
Euro-netz kjem frå Europa sin ledande leverandør av kvalitetsnetting.  Nettingen har sveisa (plomberte) maske-
kryss, orange trådar og lysegrønne stolpar.  Den har 80 % forsterka overtrådar, ledarane består av 6 rustfrie ståltrådar
på 0,2 mm og 24 polyetylen trådar på 0,4 mm.  Med unntak av den forsterka botntråden er dei horisontale trådane
straumførande.  Nettingen blir levert i solide pappøskjer slik at ein skal unngå transportskader.

Euro-netz sauenetting ekstra
(høgde 90 cm) og
Sau/geitenetting plus (høgde 106
cm) har ein størrelse på dei neder-
ste maskane som gjer at dei eignar
seg også godt for lam.  Blir leverte i
50 m lengde med 14 påsette stolpar
med 1 eller 2 piggar.

sauenetting ekstra sau/geitenetting plus

Euro-netz kombinetting med inn-
støypte støttespilar (i tillegg til dei 14
stolpane).  Den største slageren i
elektrisk sauenetting.  Nettingen står
stødig og pent oppreist.  Kombi-
nettingen blir levert i høgde 90 og
105 cm.  Lengde 50 m med 14
påsette stolpar med 1 eller 2 piggar.

(Der terrenget er svært ujevnt kan
ein setje inn ekstra stolpar.)

Art. nr.: Størrelse Ant. stolpar Ant. piggar Pigglengde Pris
148-901, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m, 14 stolpar, 1 pigg 17 cm 725,00
148-902, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m, 14 stolpar, 2 piggar 17 cm 825,00
148-1061 Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m, 14 stolpar, 1 pigg 17 cm 850,00
148-1062, Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m, 14 stolpar, 2 piggar 17 cm 950,00
148-KOMBI 901 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 stolpar, 1 pigg. 17 cm 725,00
148-KOMBI 902 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 14 stolpar, 2 piggar 17 cm 825,00
148-KOMBI 1051 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 stolpar, 1 pigg 17 cm 850,00
148-KOMBI 1052 Kombinetting 105 cm x 50 m, 14 stolpar, 2 piggar 17 cm 950,00

Kombi 90 cm

Kombi 105 cm

15 cm

15 cm

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

15 cm

15 cm

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

30 cm

30 cm

Unngå magetrøbbel!
Pass på jamn PH-
verdi!  Rasjonelt ar-
beid med utprøvd
pumpe til utblanding
av Kalvegodt med
vatn, så vel som til
omrøring for klumpfri
mjølk, jamn PH i heile
blandinga og for ut-
pumping til mjølke-
barane med mindre
slit for dyrepassaren!
077-32327800, Wa-
ter-Craft pumpe
uten flottør.  Kapasi-
tet 90 l/min.
Lyftehøgde 5,5 m,
230 V einfasa motor,

1" tilslutning utvendige røyrgjenger, 10 m nett-
kabel.  Pumpestørrelse 14,5 x 30 cm, vekt 3,3
kg.  Pumpa vert levert med utstyr som vist, 2
vinkelrøyr, påsett absolutt tette GEKA messing
hurtigkobling med slangekobling og rustfri
slangeklemme, klar for drift.  Pris kr 1030,00.
044-1020025, Codatex klar armert 1" plast-
slange, kr 30,00 pr. meter.

Rimelig pumpe for mjølk!Røyr- og drikkeutstyr!

720-100.0130, Suevia drikkekar mod. 130P.
Drikkeskål i plast med flottørventil.  Deksel i
rustfritt stål.  Uttappingsplugg i botnen, enkel
justering av vassnivået.  ½" tilkobling frå ven-
stre eller høgre, vekt 2,5 kg, kr 398,00.

720-100.0370, Suevia drikkekar mod.370.
Drikkeskål av støypejern, emaljert.
Lettgåande røyrventil, ½" tilkobling ovanfrå.
Kan plasserast på vegg eller i hjørne.  Vekt
3,8 kg.  Kr 380,00.

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30°C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for innlegging av vatn i fjøs.
720-103.0891, ½" røyr, kr 18,00 pr. m.
720-103.0892, ¾" røyr, kr 28,00 pr. m.
720-103.0893, 1" røyr, kr 39,00 pr. m.
(leverast i 2 eller 4 m lengder.)

Suevia blå plastrøyr som ikkje rustar! Vi har alt du treng av
rimelege røyrdeler.



Den kjende "Nessebaren" med solid stativ av galvanisert stål.

780-120004, Lamme- og
kjesmokk i særleg sterk og
seig Latex-gummi, høver
for dei fleste lammebarar,
kr. 5,00. 50 stk. kr 4,50 pr.
stk. 100 stk. kr 4,00 pr. stk.

210-3080, Raud slite-
sterk gummi-smokk for
lammebar, kr 5,00.

2 1 0 - 2 0 5 0 ,
Lammesmokk
med skrukork
for å montera
direkte på
brus f lasker.
Høver både

for lam og mindre dyr.
Spesialtilbod kr 10,00.

Verdens mjukaste lammesmokk!
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, Mjuksmokk kr 8,00.
210-4100, Mjuk mjølkeflaske, 500 ml,
med skala og mjuksmokk, kr 38,00.

Sparbar for ei ny tid med knappe ressursar.
Nesse Spar-Bar sparer deg for både tap av
mjølk, tid, pengar og ergelsar.
Nesse Sparbar er lammebaren med suksess!
Sundbitne smokkar fører ikkje til spill av mjølk.
000-2015, Spar-bar 11 l med 6 mjuke gule
smokkar, kompl. med galv. stativ, kr 535,00.

Super lammebar med 2 handtak, (u/stativ)
med 5 eller 10 mjuke gule smokkar montert.
000-2026.5, 20 l, m/5 smokkar, kr 505,00.
000-2026.10, 20 l, m/10 smokkar, kr 705,00.
000-2034.5, 28 l, m/5 smokkar, kr 552,00.
000-2034.10, 28 l, m/10 smokkar, kr 752,00.
000-2055.5, 45 l, m/5 smokkar, kr 675,00.
000-2055.10, 45 l, m/10 smokkar, kr 875,00.
000-2075.10, 65 l, m/10 smokkar, kr 965,00
Me held framleis låge prisar.

Enkel Super lammebar,
for den som er
interessert i sjølv å
laga ein lammebar som
hindrar at mjølk går til
spille. Smokken står i
ein haldar som vert
plassert over

væskenivået i behaldaren, botnventilen hindrar
mjølka i å renna nedatt i behaldaren.
127-5004.35, 35 cm slange, kr 40,00
127-5004.45, 45 cm slange, kr 42,00
127-5004.60, 60 cm slange, kr 46,00

Smokksystemet du kan tena pengar på!

1241-6312, Vaskekost for
lammebarslangar, 8 x 70 mm kost,
totallengde 350 mm, kr 35,00.

Mjuk latex lammesmokk
som høver i
smokkhaldar 210-2000
med tilbakeslagsventil
og som står montert i
våre lammebar-bøtter,

i den blå bøtta frå AlfaLaval m.fl.
 540-162, gul, kr 11,50
 540-160, raud, kr 11,50

Rimelige klokkevekter

for allsidig bruk, krok over
og under, stålkasse med ty-
delige 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.

Kontroll - kontroll.  Ikkje berre kassa-kontroll!   Me har vekter i stort utval!

027-100, Solid vegebøyle
med utforming som gjer at
dyret ikkje glir så lett ut.  Bøy-
len er pulverlakkert i svart
holdbar farge, 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)

4 1 5 -
4121,
Vege-
s e l e
f o r
l a m .

Plastbelagt duk, slitesterk
og hygienisk, med trekant-
bøylar i rustfritt stål for
oppheng i vektkrok.  Pris
kr 165,00.

4 4 5 - 0 0 6 4 ,
Bære- og vege-
sele for lam.  8
cm breie, svarte
n y l o n r e i m a r
med hand-
stroppar og
brystreim som

snøgt kan regulerast og låsast ved
hjelp av Fix-låsen.  Pris kr 115,00.

415-4023/99, Bambli Truss.  Framfalls-bandasjen med
alle fordelane!  Lengdejustering inntil 25 cm,
livreimjustering inntil 15 cm med stor snøgglås etter
millitære spesifikasjonar, alle syingar impregnert mot råte
og solid sydde.  Sjølve bandasjen er laga av solid
impregnert nylonreim.  For å hindra gnagsår er reimane
bak påsydde mjukt lær, og kan brukast på alle saueslag,
føretrekt av veterinærar.  Pris kr 235,00.

415-4029, Magebelte/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 vanntett, pustande, stabilt
og slitesterkt spesialstoff.
Pris kr 245,00.

783-001, Teljeapparat
for kontroll av tal dyr,
høyballar, kassar o.s.b.
inntil 9999.  Enkel
nullstilling.  Kr 100,00.

Sjå også

annonsa vår i

Sau og Geit

nr. 1.

Unngå magesjuke hjå
dyra!  Bruk fargestrips
for å kontrollera Ph-ver-
dien i mjølka.
1191-4402, Baker strips
Ph 3,8 - 5,5, kr 160,00
pr. pk. (200 strips).

Ny modell kassevekt frå Farmer Tronic
med 2-delte portar som kan styrast frå langsida på vekta.
Strekkmetall i botn og vinkeljusterbar sidevegg.  Den jus-
terbare sideveggen gjer vekta brei nok til å vege søyer
og smal nok til å få rolege lam og nøyaktig vekt.  Vekta er
varmgalvanisert og med elektronisk vegehovud.  Elek-
tronikken er behandla med beskyttelseslakk for å tåle
miljøet i fjøsen.  Kapasitet 200 kg med 100 g inndeling.
Indre mål : L 135 cm, B 40 cm, H 80 cm
Ytre mål: L 142 cm, B 70 cm, H 120 cm
Leverast med avansert vegehovud og scanner

for elektroniske øyremerker.
Kr 20.000,00.  Introduksjonspris 18.000,00.
Vegehovud og scanner kan og brukast på andre kasse-
vekter med sentraloppheng, f.eks. "dei gamle blå".

5 4 0 - 1 5 ,
Raud mjuk
smokk med
skrukork for
å montera
direkte på
brusflaske

o.l. Høver for lam og
mindre dyr.  Kr 14,50.

Nyheit!



2 5 9 - 3 0 3 0 ,
Henke Drench-
Matic 30 ml
doseringspistol,
med trinnlaus
innstill ing av
væskemengden

frå 0 - 30 ml, 2,5 ml gradering, blokkeringsfri ven-
til, lett å bruka fordi trykkfjøra er regulerbar, eignar seg også for
tjuktflytande væske.  Med 1,5 m slange, støttefjører og skrukopling til
beholdar.  Pris kr. 435,00.
259-30552, Henke væskebeholdar 2,5 l med kork  og berereimar.
Pris kr 135,00.

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.

780-121121, Svært solide vær/kalve-
halsband, lengde 80 cm, 30 mm breitt
brunt feittlær med spenne og med
«hvirvel» i halsbandringen.  Kr 75,00.
780-121122 + farge, Nylon halsband,
lengde 80 cm, 35 mm breitt, 5 fargar, lær-
forsterkning i hollengda.  Kr 55,00.

Raidex - den verdskjende tyske
fargestifta med dei gode eigen-
skapane, vert levert med skru i 8
fargar:
650-101, orange
650-102, gul
650-103, kvit
650-104, svart
Kr 9,50 pr. stift.  Ved kjøp av heile
øskjer på 10 stk. i ein farge:   kr
90,00 for 10 stk.

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

050-201, Systemklave, kr 35,50
050-171, Klavar m/ Ess-krok, kr 26,00

Snappklave
m/bjølle

Systemklave
m/bjølle

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

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

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 vår Laco jr. penn, eller
ferdig trykk 5 cm høge bokstavar eller tal.  Pris kr 6,30.

050-290+farge, mønsterverna
merkeflagg for småfe.  7 fargar:
raudt, blått, grønt, gult, orange,
svart og kvit. 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.

Importør og hovudforhandlar for Noreg:

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

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

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

Postnr/stad: .................................................
Eg driv med: O Sau   O Geit   O Ku   O Gris

O Hovedkatalog

“Bondens Supermarked”

O El.gjerdeutstyr

O Lacme gjerdeapparat

O Drikkeutstyrskatalog

O Windhager katalog

(vern av hus, hage og plante)

Send meg utan forpliktelsar:

Familiebedrift - på og for bygde-Noreg sidan 1897

050-200+farge, EasyFix plastklave for småfe.
Plastklaven du ikkje har sett maken til.  Justerbar
lengde 45 - 54 cm.  Rustfri lås utan bevegelige de-
ler.  Leverast i fargane: 1-orange, 2-gul, 3-kvit, 5-
raud, 6-blå, 7-grøn.  Kr 25,00 (u/bjølle)

Nyheit!

0 8 9 - 3 0 6 5 0 ,
Lærreim 3 x 65
cm.  Kr 160,00

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

Vern lamma dine med «Revens skrekk»
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 smører den på
lamma under haka og på brystet.  Bruk
helst pumpekanna med kost ved på-
føring av olja.  Bruk også latexhanskar.
Pris kr 139,00.

620-04905868, Plast pumpekanne m/kost, 1/
2 l, ekstra solid utførelse med kuleventil og
beholderlås m/dråpefanger.  Kraftig pumpe
gjev god dosering av alt på kanna.  Godt eigna
til flytande væske, olje o.s.v.  Framifrå til
KANNIBALOLJA. Pris kr 165,00
620-05070, Ekstra sprøyterøyr m/kost.  Pris
kr 60,00.

261-576, Skotsk hundefløyte av plast.  Kr 30,00
261-575, Skotsk hundefløyte av metall, u/ "hank".  Kr 40,00.
261.575.1, Som 575 men med "hank".  Kr 60,00

445-1213, Ny
d o s e r i n g s -
markør som
rasjonaliserer
arbeidet ditt
når du skal

merka sau/lam samstundes som du doserer
m.m.  Laga i solid materiale, sit godt på handa.
Vert brukt med våre standard fargeblokker i
raudt, blått og grønt.  Pris kr 80,00.
Merkeblokker kr 30,00.

650-206, blå
650-207, grøn

650-204. svart
650-205, raud

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

Solid nylongrime for lama.  Do-
ble saumar og messingmaljer.
Svært god kvalitet!  Kan også
brukast til lam/sau.  Kr 125,00.
125-LHY05, liten.
125-LHAA05, mellomstor.

Denne annonsa er berre «småplukk» samanlikna med alt det interessante du
finn i katalogane våre som me sender deg gratis når du ber om det.
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!
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Paratuberkulose er en smittsom
tarmsjukdom hos drøvtyggere,
forårsaket av bakterien
Mycobacterium avium
subspecies paratuberculosis. 
I Norge sees sjukdommen 
oftest hos geit, men den er også
påvist hos sau og storfe. 

Paratuberkulose smitter hovedsaklig
via avføring, men smitte via melk
 forekommer også. Unge dyr under 6
måneder er regnet for å være mest
mottakelige for sjukdommen. Ofte sees
ingen tegn til sjukdom før 2-3 år etter
at dyra er smitta.

Sjukdommen er vanskelig å opp dage
ved testing. Dette skyldes at den bruker
lang tid på å utvikle seg, og at sjuk-
domsprosessen varierer mellom indivi-
der. I tillegg gjør vaksinasjon det ekstra
vanskelig å oppdage sjuk dommen. 

Blodprøver
Det finnes to ulike blodprøvetester;
Interferon gamma test og ELISA-test.
Disse testene måler to forskjellige
immunforsvarsresponser hos dyra.
Sjukdommen vil trolig ikke kunne
oppdages på en blodprøve før geitene
er ca. 1½ år gamle. Ved å undersøke
blodprøver i besetninger som er sanert
i regi av Prosjekt friskere geiter, håper
man å oppdage eventuell smitte før
geitene begynner å skille ut bakterier
som kan forurense gårdsmiljøet. Det
kan likevel ikke utelukkes at dyr i
enkelte besetninger kan bli utskillere
før sjukdommen oppdages på blod -
prøva.

Blodprøver kan ikke brukes til å
teste vaksinerte geiter, da slike dyr som
regel vil bli positive selv om de ikke er
smitta.

Positive prøver kan forekomme hos
enkelte geiter selv om de ikke er smitta
med paratuberkulose. Dette skyldes at
geitene har vært i kontakt med ufarlige
bakterier beslektet med paratuberku -

Testing for 
paratuberkulose hos geit

EAAP
Ved hjelp av stipend fra Den
Norske Komité av European
Association for Animal Production
(EAAP) i 2007, kunne stipendiat
Kari Røste Lybeck ved Veterinær -
instituttet delta på den niende
internasjonale paratuberkulose
 kollokvien i Tsukuba, Japan. Her
ble resultater fra et pågående
 doktorgradsprosjekt som
 omhandler diagnostiske forhold
ved paratuberkulose hos geit
 presentert. EAAP har til formål å
fremme husdyrproduksjonen
gjennom samarbeid og utveksling
av erfaringer mellom medlems -
landene. EAAP bygger på
 medlemskap fra nasjonale komité-
er. Medlemmer i Komitéen består
av institusjoner som representerer
vitenskapelige, administrative og
praktiske interesser innenfor alle
deler av norsk husdyrbruk.
Komitéen har de siste årene delt ut
et eller flere stipender, fortrinnsvis
til unge mennesker som arbeider
for norsk husdyrbruk.

Smittede dyr blir sterkt avmagret og ser
utrivelige ut.

losebakteri-
en. Slike
geiter vil
ofte bli
negative
hvis de
testes på
nytt etter
noen måneder.

Et dyr kan være
smitta selv om blodprøven
er negativ, da ikke alle dyr
 utvikler en immunrespons som
kan oppdages ved testing. 

Testing ved avliving 
Ved avliving kan det tas prøver av
tarm og lymfeknuter til dyrking,
samt til undersøkelse i mikroskop. I
mikro skopet leter man etter
paratuberku losebakterier, samtidig
som man ser etter tarmskader som er
typiske for sjukdommen. I tidlige sta-
dier av  sjukdommen er skadene ofte
små og kan være vanskelige å oppdage.

Dyrkning
Bakterien kan dyrkes fra både tarm og
lymfeknuter, samt avføring. En positiv
dyrkingsprøve regnes som et sikkert
bevis på at dyret har paratuberkulose,
og først ved positive dyrkingsfunn kan
man med sikkerhet si at besetningen er
smitta. Det tar som oftest mer enn 2 år
fra et dyr smittes til det skiller ut
 bakterier i avføringen. Dyrking fra
avføring er derfor uegnet til testing av
unge dyr. I spesielle tilfeller kan sjuk-
dommen utvikle seg fort, og bakterier
skilles ut allerede når geita er ca. 1½ år.
Ved dyrking regner man med å oppdage
kun ca. halvparten av dyra som skiller
ut bakterier. I tillegg vil vaksinerte
 geiter skille ut langt mindre  bakterier,
noe som gjør det enda  vanskeligere å
oppdage sjukdommen. Det er derfor
viktig å være klar over at man ikke kan
si sikkert at besetningen er uten smitte
selv om alle prøver er negative. 

Tekst og foto: Kari Røste Lybeck
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Organisasjonsnytt

Husk at vervekampanjen i NSG pågår
kontinuerlig. Alle får en liten premie 
pr. medlem, mens de aller beste får en
flott premie etter hvert årsskifte.
Verveskjema ligger på hjemmesiden
vår ; www.nsg.no. Vervestatistikken for
2007 er ikke klar pr. dato, men vil bli
gjort opp med det første. 

NSG ønsker fortsatt å være en
 pådriver for å utvikle gjeterhunden
som en nyttig hjelpesvenn i norsk
sauehold. Fra 1. januar 2008 ble  
Stig-Runar Størdal ansatt som
ansvarlig for gjeterhundarbeidet i
NSG. Det innebærer blant annet å
være sekretær for gjeterhundrådet og
den nyutnevnte prøvenemnda.
Ansvaret for gjeterhundstoff i bladet
Sau og Geit og www.nsg.no hører
også innunder stillingen. 

Stig-Runar er 41 år, gift og har 3 barn i
alderen 4 til 10 år. Sammen med sin kone
driver han gård i Lensvik, Agdenes
 kommune i Sør-Trøndelag. De har for
tiden 100 vinterfôra sauer, et antall som
etter planen skal dobles i løpet av et par

år. Han er fra 1.1.2008 ansatt i 50 %  stilling
i NSG. 2/3 av stillingen er på saueavl (regi-
onkonsulent Midt-Norge m.m.) og 1/3 av
stillingen er med ansvar for gjeterhund.

Stig-Runar har 7 års erfaring med
 gjeterhund, fra arbeid på gården og fra
deltagelse i konkurranser. For tiden har
han 4 hunder. Han har også sittet 3 år
som medlem av gjeterhundnemnda i  
Sør-Trøndelag.

NSG ønsker å bidra til at gjeterhunden
fortsatt utvikles som et uunnværlig hjelpe-
middel i norsk sauehold. Kom derfor med
innspill til Stig-Runar, srs@nsg.no, gjeter-
hundrådet eller til gjeterhundnemndene
og -laga i fylkene. Det være seg stoff som
kan presenteres i medlemsbladet eller på
hjemmesida. Likedan innspill av organisa-
torisk og faglig art. 

Gjeterhundarbeidet i NSG

Stig-Runar med sine trofaste venner og arbeidskamerater.

Husk dette: 
«En god gjeterhund 
gjør 10 manns jobb 

– en dårlig gjeterhund 
skaper 10 manns jobb»

40 vervinger 
så langt i år!

Som tidligere oppfordrer NSG lokallag,
 fylkeslag og andre kontakter til å arrangere
kurs i saueklipping og ullhåndtering. NSG
kan bidra med følgende bistand:
• Arrangørhåndbok
• Et dyktig korps med kvalifiserte

 instruktører
• Kursmateriell
• Økonomisk støtte til kurs som fyller

bestemte kriterier (støtten er
 øremerket instruktørkostnader)

NSG søker Statens landbruksforvaltning
om støtte til disse kursene. Det er fortsatt
usikkert hvor mye støtte vi får i 2008, men
med forbehold om dette, ber vi alle
 interesserte å sende søknad om tilskudd til
klippekurs innen 1. mai 2008. Brev om kurs
og søknadsskjemaet er nå sendt lokal- og
fylkeslag, og kan finnes på www.nsg.no 

Vi håper på stor kursaktivitet i år.  Ta
 gjerne kontakt med oss dersom du har
spørsmål. Det planlegges proffkurs i regi av
NSG i august 2008. Meld gjerne fra om
interesse til NSG allerede nå
(signe.dahl@nsg.no).

I forrige Organisasjonsnytt orienterte vi
om at det arbeides med å finne gode
 løsninger for erstatning av 40 kilos kraft-
fôrsekk til pakking av ull. Ullstasjonene
opplever stadig oftere problemer knyttet

til ull pakket i for eksempel plastsekker
(fuktskader), vedsekker (hekter seg
 sammen, vanskelig å tømme) og 25 kilos
kraftfôrsekker (mange sekker, lite ull).
De fleste er enige om at store papirsekker

er det beste, og det arbeides med å få til
avtaler om produksjon og salg av slike
 sekker til en rimelig penge. For 2008 ser
det ut til å være mulig å få tak i restlager
av 40 kilos sekker de fleste steder.

Sekker til pakking av ull

Kurs i saue-
klipping og
 ullhåndtering
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Norsk Sau og Geit sender klage
til Kringkastingsrådet. Det er
ikke hverdagskost. Men etter
Brennpunkt-programmet i
 januar er begeret fullt, selv for
sindige sauebønder. 

Bakgrunnen er NRK-programmer den
senere tiden som har hatt rovvilt/
beitedyr som tema og som helt har
falt ut av fokus når det gjelder
 balansert  faktaframstilling.
Programmet som var det siste i rekken
og som NRK Fjern synet sendte på
nyåret, bar tittelen Offerlammet. Som
det tidligere har vært sagt: Dette var en
slående tittel, for med den type journa-
listikk ofrer NRK sin egen troverdighet.
Det bør være alvorlig for allmenn-
kringkastingen.

Skarpe reaksjoner
Vi opplevde en storm av reaksjoner
etter Brennpunktsendingen 22. januar,
forteller NSGs sekretariatsleder Lars
Erik Wallin. 

Dette gikk helt klart for langt for
svært mange, både i og utenfor
næringa. Det bidrar selvfølgelig til
alvoret i saken at programmer under
Brennpunkt-vignetten blir presentert
som spesielt kritiske og gravende fakta-
programmer. Da forventes det mer enn
det programskaperne klarte denne
gangen. Programmet framstilte sauen
som offer for kombinasjonen av rov -
vilterstatning og bondens kyniske
pengegriskhet. Sauen – i dette tilfelle i
Rendalen i Hedmark – blir sluppet ut i
rovviltområder fordi det er det mest
lønnsomme for dyreeier; å innkassere

erstatning for rovvilttap heller enn å
forebygge dette og høste vanlig
 produksjonsinntekt av dyra, ble det
påstått. 

Underbygging etterlyses!
- Hvis sauebøndene har det så bra med
sine erstatninger som Brennpunkt
 hevder, hvorfor slutter de da med sau
på grunn av rovdyr?  Hvorfor prote -
sterer de mot rovdyrpolitikken?  Burde
de ikke heller sitte musestille og telle
kronene, som Brennpunkt mener at
triller inn? Det er en fortørnet Anne
Ulvig, fylkesleder i Hedmark Sau og
Geit, som stiller disse spørsmålene.
Hun vet hva hun snakker om,
Hedmark kan se tilbake på en lang
årrekke i konfliktsituasjon med rovvilt-
problemer i sauenæringas produk-
sjonsområder.

Oppvaskredskap for NRK?
I forkant av Brennpunkt-programmet
på fjernsyn ble det på radiokanalen P2
sendt et program som også går langt i
å antyde at sauebonden tjener på
 rovviltsituasjonen, også dette var et
såkalt dokumentarprogram, som gjør
krav på seriøsitet. 

- Det er alvorlig for sauenæringa at
slikt som dette skjer, men det bør være
enda mer alvorlig for statskanalen
NRK, som vi antar er avhengig av høy
integritet og troverdighet i befolkning-
en, sier generalsekretær Wallin. 

-Vi mener derfor det er det beste for
alle parter å få ryddet ordentlig opp i
dette. Og i den sammenheng mener vi
vår klage til Kringkastingsrådet vil
tjene som et hensiktsmessig verktøy,
sier han.

Om sauer og bjørn på hjul
I klagen fra NSG er også tatt med et
program sendt på Schrödingers katt på
NRK i fjor. Dette programmets bud-
skap var at sauenæringa har avlet seg
vekk fra utmarksbeitene. Moderne
norsk sau er blitt både lat og dum, ble
det sagt. Påstanden ble underbygget av
bilder som viste ulike sauerasers
 reaksjoner på en utstoppet bjørn på
hjul som ble trillet ut av et telt på
beitet. 

- Etter det vi oppfatter som klare
overtramp i programmene i januar har
vi også valgt å ta opp programmet som
ble sendt i fjor høst. Vi kan ikke lenger
karakterisere dette programmet som
«et arbeidsuhell» fra NRKs side, fast-
slår generalsekretær Wallin.

Ragnhild Gudrun Vikesland

NSG protesterer:

NRK setter sin 
troverdighet på spill 

Generalsekretær Lars Erik Wallin.
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Tidlegare generalsekretær Dagfinn
Drabløs døyde laurdag 26. januar, 80
år gamal. Drabløs var daglig leiar for
Norsk sau- og geitalslag (i dag Norsk
Sau og Geit) frå 1983 fram til han
gikk av for aldersgrensa i 1994 ved
fylte 67 år. Etter oppmoding frå
 styret tok han då på seg det omfat-
tande arbeidet med å skrive lagets og
småfehaldets historie; Soga om
 smalen. Dette historieverket vil bli
ståande som en bauta etter ein mann
som var dyktig til å uttrykkje seg
både mundleg og skriftleg. 

Dagfinn Drabløs var født og vaks
opp på gard i Volda i Møre og
Romsdal, der drifta var basert på
 allsidig husdyrhald. Som yngstemann
i søskenflokken blei det til at han
styrte gardsdrifta nokre år, fram til
andre overtok. Det falt då naturleg
for han å velja utdanning innan jord-
bruket, og han tok eksamen ved
Småbrukslærarskulen på Sem i Asker
i 1959. 

Yrkespraksisen starta med redak-
tørstilling i Vestlandsk Landbruk.
Ein stilling han hadde i 2 år. Seinare
var han innom Vestlandske
Eggsentral som fagkonsulent før han
vart tilsett som dagleg leiar ved
sekretariatet for Norsk Fjørfeavlslag.

Denne stillinga, som også medførde
redaktøransvaret for Fjørfenytt, 
hadde Dagfinn Drabløs i 4 år. Vegen
gjekk så til Landsforeningen mot
kreft, der arbeidsfeltet var kontorsjef
og  redaktør. Frå 1974 til 1980 var
Drabløs tilsett ved Forsknings -
programmet «Sur nedbørs virkning-
er», før han i 1980 ble førstekonsulent
ved Norges Forskningsråd med hus-
dyrbruk og naturgrunnlag som
arbeidsfelt.

Då Drabløs overtok som general -
sekretær i Norsk sau- og geitalslag
hadde han opparbeidd ein allsidig

 bakgrunn og var godt rusta til opp -
gåvene med å leia organisasjonen til
landets småfehaldarar. Med bakgrunn
som redaktør for fleire tidsskrift og
forskningsrapportar falt det naturlig
at han også blei pålagt redaktørrollen
med medlemsbladet Sau og Geit dei
første åra i NSG.

I tida Drabløs var generalsekretær
blei det ein sterk ekspansjon i den
offentlege reformiveren, blant anna
innan jordbruk og forvaltning. Dette
førte til et stort behov for utreiings -
arbeid og høringssvar gjennom ei
årrekkje. Ikkje minst Drabløs sitt
sterke engasjement og omfattande
arbeid for småfehaldet under EU-
kampen og i samband med EØS-
forhandlingane vil bli hugsa. 

Ein mann med eit langt yrkjesliv i
landbruket og eit stort hjarta for
småfehaldet og bygdekulturen har
gått bort. Vi vil alle hugsa Dagfinn
Drabløs som ein uredd talsmann for
det han trudde på. Ein som aldri gav
opp kampen for dei verdiane han
brente for og ein ivrig talsmann for
dei gode tradisjonane. Vi lyser fred
over Dagfinn Drabløs sitt minne!

Ove Ommundsen
Leiar for Norsk Sau og Geit

Dagfinn Drabløs til minne

VM i Saueklypping i Bjerkreim,
2.- 5. oktober vert ei helg utanom
det vanlege og arrangøren vonar
det blir ein folkefest og ei «ein
gong i livet»-oppleving. Det blir
 aktivitetar i fleng for både store
og små. Rundt 30 nasjonar skal
konkurrera i 3 greinar; hand-
klypping, maskinklypping og
 ullhandtering. 

VM vert arrangert samstundes som
Bjerkreimsmarken. Her er det årleg
meir enn 110 utstillarar, som tilbyr alt

frå dei nyaste traktor -
ane til dei beste,
 heimelaga sjokolade -
betane. 

Rikhaldig program
Mykje skal skje i løpet
av VM-veka og vi skal
nemna nokre av
smake bitane du kan få

oppleve under VM: Låveteateret
Markens Grøde med Juni Dahr og
Gard B. Eidsvold skal varme opp bygda
med forestillingar måndag, tysdag og
onsdag før VM.  

Torsdag 2. oktober brakar det laus
med opningsseremoni i kjent stil med

flaggborg og korps, og dei fyrste inn-
leiande rundane av VM-konkurransen.

Barna får eigen dag
Torsdagen er «barna sin dag». Her vert
skulane i distriktet inviterte til å vera
med på alt frå skolding av saueføter og
sviing av smalehovud til linedansing og
potetkakebaking. 

Fredag 3. oktober er den største
klyppedagen, med innleiande rundar i
både handklypping, maskinklypping
og ullhandtering. Her skal meir enn
800 sauer friserast så fort som bare det!
Landbruks- og matministeren kjem og
skal halda tematime. Fredagskvelden
vert det fest, med god mat og drikke og

VM og folkefest for alle!
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Torsdag 10. januar 2008 kom
 meldinga om at Håkon var død.
Ramma av kreft, måtte han gi tapt så
altfor tidlig. Tapet er sjølvsagt størst
for Oddveig og hans næraste familie,
men alle dei som lærte Håkon å
kjenne har mista ein god venn og eit
fint menneske. Han hadde framleis
så mye å gi til oss alle.

Håkon var født og vaks opp på
garden Sigstad i Kvam, som han
saman med kona overtok og der han
skapte sitt livsverk. Interessa for gard
og husdyr var sterkt forankra frå
barndommen, og gav eit resultat vi
alle beundra. Her skapte dei seg ein
god og triveleg heim, der vi alle var
velkomne og vart møtt med stor
gjestfriheit.

Håkon var av dei som gav av seg
sjølv til fordel for alle andre. Han var
aktivt med på så mange felt, og sette
varige spor etter seg.

Framfor alt gjorde han ein stor
innsats for småfehaldet i Oppland
gjennom ein mannsalder. Han var
fylkessekretær i Oppland Sau og Geit
i 19 år. Vidare var han sauedommar i
mange år, heilt fram til sist haust.
Han var ei drivande kraft i lokallaget
i Sau og Geit, og i værringsystemet.
Han stod òg for omsetnaden av avls-
værer i fylket, og her gjorde han, som
med alt anna, ein solid innsats.

I tillegg til alt dette gløymde han
ikkje garden og gardsdrifta. Han var

sterkt husdyrinteressert, og hadde topp
dyr av dei fleste husdyrslag, men sauen
var nok hans hjertebarn. Med saue-
flokken hausta han ei rekkje premier
og toppresultat. 

Håkon kom på sjukeheimen dei
siste dagane av sitt liv. Dagen før han
døydde besøkte eg han der. Det vart ei
gripande stund, sterkt prega av sjuk-
dommen viste han likevel si interesse
og omtanke for alle andre.

Eg fortalte at i kveld skal eg på saue-
møte i Kvam. Han opna augo og med
eit svakt smil om munnen såg han på
meg. Eg spurte, skal eg helsa frå deg.
Håkon nikka. Det var hans siste helsing
til oss alle, som gjennom ei årrekkje
hadde lært han og kjenne, og drege
nytte av hans rike kunnskap, både som

fagmann og ikkje minst som mennes-
ke.

Håkon var omgjengelig, og han
hadde alltid tid til ein prat. Han var
omtenksam og hjelpsam, og det var
aldri nei i hans munn. Han var
humørfylt og sakleg, og sist men ikkje
minst, Håkon var eit medmenneske. 

For sin store innsats for småfe -
haldet fekk han mange heiders -
bevisningar. Han var utnemnt som
æresmedlem i Oppland Sau og Geit,
og på Landsmøtet i Norsk Sau og
Geit i 2007 vart han overrekt
«Gromsauprisen», og var den første
som fikk denne tildelt. Dette sette
han stor pris på, og det var ein
 velfortent pris. 

Håkons bortgang kom så altfor
tidleg. Han hadde framleis så mykje å
gi, til beste for oss alle. Vi møter han
ikkje lenger i sauefjøset, eller ute på
beite saman med sauen. Vi treffer han
ikkje i fjellet saman med sauene og i
storslått natur, den siste bjølleklonken
har stilna ved solnedgang. Men,
minna stilnar ikkje av, dei skal vi ta
godt vare på.

Våre tankar går til Oddveig og den
næraste familie, og vi takker for det
dykk i fellesskap skapte og som vi
fekk ta del i. 

Vi lyser fred over Håkon sitt gode
minne.

Småfevenner i Oppland
Hans M. Hjelstuen

Minneord om Håkon Sigstad

innleiande rundar i handklypping. Her
klypper ein med handsaks og dei beste
klypper ein sau på rundt 3 minutt.
Åsmund Åmli Band og Irsk Stuvning
sørgjer for god dansemusikk. 

NM-dag
Laurdag 4. oktober er det Norges -
meister skapet i saueklypping og ull-
handtering som skal gå av stabelen.
Samstundes vert det mannekeng -
oppvisning med blant andre 
Kari Traa AS, konsert med Irsk
Stuvning og andre band. På kveldstid
vert det stor VM-konsert med
Postgirobygget og Tommy & Tiger’n. 

Den store finaledagen
Sundag 5. oktober er den store finale-
dagen i VM, der verdsmeistrane skal
bli kåra. Det må vera lov å vera litt
patriotisk å håpa på norsk gull i ei av
greinene. Dagen vert avslutta med ei
storslått premieutdeling og avslut-
ningsseremoni. 

Arrangøren ønskjer velkommen til
ei «ein-gong-i-livet»-oppleving i
Bjerkreim 2.-5. oktober 2008!

Elin Ravndal Bell

Kari Traa AS skal ha mannekeng -
oppvisning under VM.
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Vi hadde så vidt kommet oss på
beina etter de tøffe avsløringene i
Schrødingers katt i fjor høst, som
viste at sauer med lam blir like
forbauset som oss mennesker når
en utstoppet bjørn på hjul
 kommer trillende ut av et telt
midt på et jorde.

Nå midtvinters var det de gravende
journalister i dokumentaravdelingen
som hadde tatt stafettpinnen i NRK-
huset. Først kom P2-dokumentaren
smygende inn i øret som lørdagskos og
søndagsoppkvikker og et par kvelder
senere farge- og billedla
Brennpunktredaksjonen på NRK1
 søkelyset på rovvilt og sauenæring. 

Brennpunkt profilerer seg som et
dokumentarprogram opptatt av å
avdekke skjulte sammenhenger.
Redaksjonssjef Vibeke Haug fra
 programmets nettside forteller : - Vi
 driver vår journalistikk som setter spor.
Redaksjonen driver kritisk og under -
søkende journalistikk som betyr noe for
folk. Gjennom grundig, metodisk arbeid
 avdekker vi misforhold, og krever svar fra
de ansvarlige.  

Og den utrolig kjekke program -
lederen Håkon Haugsbø følger opp: -
Fleire stemmer bør  høyrast. Vi treng
 innsikt og kunnskap, og hjelp til å sjå
samanhengar. Brennpunkt skal gi den
kunnskapen nokon ønskjer du ikkje fekk.
Og vi skal vise deg samanhengar nokon
prøver å halde skjult. … – di større trong
er det for ein redaksjon som ikkje gir seg
før alle steinar er  snudde, alle stemmer
er høyrde, og alle sider av ei sak er
undersøkt (våre  uthevinger).

Den satt. Dette høres skikkelig bra
ut!

Men hva skjer med de tøffe
Brennpunkt-graverne? De graver seg
ned i ei grøft som altså er full fra før.
Ikke minst av journalister fra NRK. Men
de graver stadig vekk på feil jorde. En
usannhet blir ikke mer sann av å bli
gjentatt, heller ikke om det er sannhets-
hungrende journalister som – NB! uten
å skjele til seertall og popularitetskurver
- bedriver repetisjonsøvelsen. 

Fasiten er nemlig gitt: Det er saue-

bonden som er skurken.
Sauebonden er en
ordentlig luring fra landet
som mangler den inn -
maten som journalister
og skikkelige folk har, de
som bryr seg om dyr og
har følelser. Sauebonden
derimot! Han og hun
tenker bare på penga. De
blir nesten glade når det
kommer rovdyr i skogen, for da får de
sjanse til å tjene mere penger – På
 rovvilterstatning fra Staten! 

Men nå blir det nok en slutt på
dette lureriet, når Brennpunkt har
«undersøkt alle sider av ei sak» og «vist
deg samanhengar nokon prøver å halde
skjult»!

De som derimot vil le sist og smile
hele veien til hytta på landet fordi saue-
bønder, kulturlandskap og levende
 bygder fortsatt finnes, må finne seg i å
lytte lenger enn til NRK på kanal -
velgeren. De må prøve å høre varsel -
ropene fra ei næring som snart er

 historie, fordi meningsdan-
nerne i det urbane storsam-
funnet har makt om de ikke
har rett.

Sauebønder er nem-
lig som andre folk. De
ønsker seg et godt liv, med
jobb, fritid, familie og venner.
Forskjellen er at sauebon-
dens jobb er tjenesteyting
for oss andre. Sauebonden

produserer – med sauene sine - kultur-
landskap og lammekjøtt. Et lammekjøtt
som er så etterspurt at vi i år allerede
vet at vi vil mangle 3000 tonn av det
for å dekke folks ønsker! Kokkene i
Bocuse d’Or vet hva vi snakker om. De
kommer til  sommeren fra hele Europa
for å lage konkurransemenyer av norsk
lam. Så journalister fra Sogn og
Fjordane og andre steder – skam dere
for å koke simple supper på sau. Stell
bedre med sannheten og sauene om
du vil ha  pinnekjøttet ditt i framtida
også!

Ragnhild Gudrun Vikesland

KronikkGjesp! Nå avslører de noen skjulte
sannheter igjen!
- Allmennkringkastingen fortsetter arbeidet med å 
avfolke bygdene.

STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

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

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

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

6891 VIK I SOGN · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49
5880 KAUPANGER · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 62 72 59

Strekkmetallrister
Innredninger
Ferister
Drikkerenner
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ANIMALIA: SAUEKONTROLLEN
Bli med på utviklingen! 

Tlf: 22 09 24 40  brukerstotte@animalia.no

Alt du trenger er en PC, tilgang 
til internett og et passord.

Enklere registrering
Fleksibelt og lett tilgjengelig
Nyttige rapporter og  
noteringslister
God oversikt over din  
besetning

Les mer på:
www.animalia.no/sauekontrollen

Sauekontrollen Web lanseres mars 2008!

•
•
•

•
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Kampanje på DeLaval lam- og kjefôrer 

Ta kontakt Felleskjøpets salgskonsulent for mer informasjon

Kampanjen gjelder 
fram til 31. mars.

Pulverautomat for effektiv oppfôring av lam og kje
Opp til 8 smokker

FORDELER:
 Arbeidsbesparende

 Ikke avhengig av faste fôringstider, automaten henter,     
 mikser og tildeler melka hele døgnet

 God fôringsøkonomi
 God og jevn tilvekst, friskere lam og kje

 Sparer pulver
 Meget nøyaktig pulverdosering

Priseksempel (eks m.v.a)
Automat med 4 smokker inkl. montering:

Kr:  32 855,-  

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 

 
      
 

 
 

 
 



Ærverdige Hotell Norge var fylt
til randen av 430 entusiastiske
sauebønder og andre interesserte
da Lam 2008 gjekk av stabelen 
2. og 3. februar. 

Den som reiste på lammekongressen i
Bergen med oppfatninga om at saue-
næringa er ei næring i krise, reiste
sannsynlegvis heim att noko forvirra.
Her var det lite tungsinn og pessi-
misme å spore. Tvert i mot. Det var
påfallande kor ofte samtalane i
 korridorane handla om utvidingar og
nybygging.

For det fyrste var deltakinga i år
større enn nokon gong. Men det vi er
aller mest nøgde med er at gjennom-
snittsalderen på deltakarane var
 påfallande mykje lågare i år enn før.
Her var det mange unge sauebønder
som er klare for å satse i næringa.

Også utstyrs- og tenesteleveran -
dørane var på plass. Det var fleire
utstillingar og stands enn nokon gong,
og utstillarane meldte om stor interesse
frå kongressdeltakarane.

I Team sau merkar vi også stor
pågang etter hjelp og råd til utvidingar
og nybygging. Bygningsrådgjevarane
merkar stor pågang og jobbar så
 sveitten renn om dagen.

Samstundes ser naturlegvis vi også
at avgangen frå sauenæringa er stor.

Statistikken lyg ikkje. Men det som nå
skjer i den andre enden av skalaen i
form av optimisme og nysatsing er
likevel så positivt at det er lov å håpe
på at vi er i ferd med å snu denne
negative trenden.

Suksess for LAM 2008:

Alle medlemmer i Nortura som leve-
rer minst 15 lam til Nortura sine
 slakteri, får i desse dagar tilsendt 
ROS-analysen (Resultat Oversikt
Slaktedata). ROS-analysen er ei

 attendemelding på  kvaliteten på slakta
du leverte i 2007. Du kan samanlikne
deg med middelet og dei 25 % beste
av alle medlemmer i Nortura og
 middelet i den regionen du tilhøyrer.

Den viktigaste samanlikninga du bør
gjera er med dine eigne ROS-resultat
frå året før og om du greidde å nå dei
måla for slaktekvalitet som du sette
deg for 2007. 

Tabell 1. Dei 9 beste fylka når det gjeld kvalitetspoeng med tilhøyrande slakteresultat:

Fylke Tal slakt % O- % O % alle % alle Kvalitets- Slakte- % Stjerne- % Feitt-
og alle P og O+ R E og U poeng vekt lam trekk

Troms 45 545 4,83 15,62 61,15 18,39 9,1 19,27 74,95 6,83

Nordland 65 006 5,84 16,70 55,22 22,24 8,7 19,32 66,86 11,48

Buskerud 40 886 5,26 20,08 62,58 12,07 8,6 19,47 70,70 8,29

Finnmark 10 423 5,33 25,60 65,69 3,37 8,6 18,90 71,77 5,72

Rogaland 126 153 5,75 21,64 62,84 9,78 8,5 18,50 66,91 10,55

Sogn og Fjordane 66 310 5,25 32,14 53,24 9,37 8,3 18,20 61,42 4,77

Hordaland 44 288 8,51 29,10 56,78 5,61 8,0 18,14 59,45 6,94

Nord-Trøndelag 28 248 10,96 27,20 51,66 10,18 8,0 18,18 59,47 7,65

Vest-Agder 17 543 10,8 26,54 57,18 5,47 8,0 18,08 63,20 6,96

Bruk ROS-analysen til å bli betre!
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Marknaden:
God respons på utsett
 slakting av sau
Når dette blir skrive, har vi slakte -
statistikk t.o.m. veke 7, dvs. 17.
februar. Hittil i år har vi slakta ca.
29.000 sau. Dette er ein auke på 
6% i høve til same periode i fjor.
Vi har i dei to siste åra premiert
den som utset slaktinga av sau, slik
at mest mogleg av sauen kunne  
s kjerast ned fersk. Vi har hatt god
respons på denne prisstimulansen
dette året, slik at ein langt større
del av nyttårsslaktinga av sau går
føre seg i vekene med pristillegg.
Dette gjev betre pris til bonden og
sparte kostnader for Nortura. 

I førre nummer av Sau og Geit
meldte vi om 13.500 færre sau
 slakta i 2007 enn i 2006. Med den
store  slaktinga vi har hatt dei fyrste
vekene av 2008, ser det ut til at ca.
halvparten av denne nedgangen
kjem att i form av auka slakting av
sau dette året. Vi håpar likevel at
noko av nedgangen i saueslaktinga
kjem av at færre sluttar med sau. 

Norske påskelam også i år
Nortura-sauebonden og Gilde vil
også dette året syte for at den
 norske  forbrukaren får norsk
 lammesteik til påske. Med god
planlegging er det sikra nok frosne
lammelår på lager til denne viktige
«mini»-lammesesongen.
Hovudprodukta i frysesortimentet
til påske vil vera lammelår utan
lårbein (som gjer steika lett å
 skjera i heile pene skiver), vanleg
lammelår med bein, lammekote-
lettar, lammeskav og lammefilet.

Så langt vi har råstoff, vil Gilde
også tilby GourmetLam i ulike
variantar til den som ynskjer eit
ekstra eksklusivt lammemåltid til
påske. Her kan vi tilby lamme -
carré, lammebiff og lamme skank i
tillegg til dei meir tradisjonelle
lammeprodukta.  

Boken tar for seg fenalårets historie fra vikingtiden og frem til 
i dag.Den gir også et overblikk over fenalåret i dagens Norge, 
for eksempel hvor mye som selges og produseres. Boken 
dokumenterer også Norges unike kombinasjon av klima, 
utmarksbeite og saueraser.

Boken får du kjøpt via Kolofon forlag:
KOLOFON FORLAG AS
www.kolofon.no
Epost: post@kolofon.com

Lag ditt eget fenalår
En bok om det norske fenalåret er selvsagt 
ikke komplett uten en veiviser til 
hvordan du kan lage ditt eget fenalår. 
I boken får du oppskriften, du får 
vite hvilket utstyr du trenger, 
råstoffkrav, smøring og hvor mye 
salt du skal bruke og hvor lenge 
det skal saltes og tørkes. 

Alt om Fenalåret!
Den første boken tilegnet norsk fenalår er nå på 
markedet. Her får du vite alt om fenalåret, på 6 
språk. I tillegg til noen smakfulle oppskrifter. 
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Her presenterer vi fylkesoversikten fra
Organisert beitebruk for beiteåret
2007. Hele 80 % av sauen på utmarks-
beite er organisert i denne veletablerte
beitelagsordningen. Slå ring om
 virksomheten i beitelagene også i det

inneværende arbeidsåret, lyder
 oppfordringen fra utmarksrådet i 
NSG, som gjerne også vil ha nærmere
kontakt med den løpende virksom -
heten ute i beitelagene. Send oss
 årsrapport, årsmøteprotokoll eller gi

lyd fra dere på annen måte; via e-post:
nsg@nsg.no eller telefon 23 08 47 93.
Kontakt om konkrete saker i beite -
bruken eller om driftsoppgaver i laga
er viktig, også for NSG sitt arbeid.

Organisert beitebruk 2007



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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Vi har tidligere presentert en
bred definisjon av en mulig
kofaktor som en bioaktiv forbin-
delse i beitet produsert av sopper,
planter, bakterier eller cyano-
bakterier (tidligere «blågrønn -
alger»). Vi kommenterte i forrige
artikkel letingen etter mikro -
sopper langs det vi kan kalle
«soppsporet» i alveldforskningen,
og de vanskelighetene forskerne
her støter på. For fullstendig -
hetens skyld skal vi presentere
ytterligere noen resultater fra
letingen etter P. chartarum, funn
som gjorde at vi nå ser mer bort
fra denne arten i alveldsammen-
heng. 

Noe av vanskeligheten ved alveldforsk-
ningen er at når en mistenkt kofaktor
først har kommet inn i forskningen, er
det vanskelig gjennom leting i utmark
å bli helt sikker på at den ikke har noe
med saken å gjøre. Dette å kunne for-
kaste hypoteser gjennom dokumentert
forskningsinformasjon kan by på mye
arbeid. Veterinæren Martha Ulvund og
mykologen Olav Aas reiste i 1989
spørsmålet om mikrosoppen P. charta-
rum, denne farlige arten som for -
årsaker hepatogen fotosensiblisering og
som var velkjent fra enkelte områder i
andre land, kunne være involvert også
her i Norge. Siden den gangen har
arten «hengt» med i forskningen. Vi
har i de to foregående artiklene
 summert opp status i undersøkelsene
langs det vi har kalt «soppsporet», og i
denne artikkelen skal vi foreløpig gjøre
oss ferdig med soppene. De forskere

som fortsatt arbeider i fylkesmanns-
prosjektene anser det ikke lenger som
sannsynlig at P. chartarum er den
ukjente X i alveldsammenheng, noe vi
konkluderte med allerede i forrige
artikkel. Vi skal i denne fjerde artik -
kelen begrunne denne konklusjonen
ytterligere gjennom en omtale av
 materiale som tidligere ikke er publi-
sert. Nærmere bestemt er det under -
søkelser utført i 2004, hvis resultater
ble avgjørende for å se bort fra denne
arten.

P. chartarum-undersøkelser i
2004
For en redegjørelse om bakgrunnen
for, og letingen etter denne soppen,
henvises det til tidligere artikler. Flere
funn av enkeltsporer og en påvisning
av arten på en lokalitet ved Oslo,
 gjorde at interessen for denne soppen
«hang med» i forskningen også inn i
2004. Etter oppdagelse av soppen på
grasplenen utenfor Rikshospitalet i
Oslo i 2003, ble vi bedre kjent med
arten i en norsk vegetasjonstype. Dette
førte til at Pithomyces-litteraturen helt
tilbake til de eldste klassikerne fra
1960-årene ble gjennomlest på ny (se
Brook 1963). Hadde vi oversett noe?
Det er for lengst klarlagt at arten kan
sporulere på en lang rekke plantearter,
og at grasartene synes å være særlig
foretrukket. Det er mulig at letingen i
våre tidligere undersøkelser kanskje
hadde foregått for høyt oppe i vegeta-
sjonen. Soppen er en jordbunnssopp
hvor sporene vanligvis opptrer på
 gammelt vegetasjonsmateriale på den
nederste centimeteren mot bakken. Det
er bare når arten massesporulerer at
man kan påtreffe dem nær sagt hvor
som helst i vegetasjonen. En nagende

Jakten på alveldens «missing link» (10)

P. chartarum betraktes
ikke lenger som 
sannsynlig kofaktor

Innsamling av soppsporer fra alveldbeiter i 2004 foregikk ved å anvende såkalt Mycotape.
Tapen ble presset mot planteoverflaten slik at soppsporer og annet mindre materiale festet
seg til den klebrige siden. Tapene kan deretter settes tilbake på arket og lagres med
 henblikk på seinere undersøkelse (Foto: I. Mysterud).
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tvil som fortsatt gjorde seg gjeldende om at den likevel fantes
i alveldom rådene, førte til et siste forsøk med et revidert opp-
legg i 2004. 

Søk på naturenger, setervoller og romemyrer
Det var to forhold som ble vektlagt i de nye undersøkelsene.
(1) Søket ble rettet inn mot områder der sauen normalt
 beiter, og hvor de oppholder seg på den tiden vi vet at dyrene
kan bli syke av alveld. Dette er begrensede områder forskerne
i de første årene kalte «dødsriker» (Mysterud et al. 2003). (2)
For det andre ble søket rettet inn mot der det er mest sann-
synlig at sopparten er lettest å påvise, nemlig i vegetasjon
med en mest mulig uniform og kortvokst «plenform». I følge
beskrivelser fra andre land liker soppen seg aller best på kort-
vokst, matte- og plen liknende grasvegetasjon, hvor det er
mulig for sollyset å trenge helt ned mot jordsmonnet. Et
eksempel på dette så vi selv ved Rikshospitalet. En utvidet
forståelse av dette i de aktuelle utmarksområdene ville logisk
sette fokus på a) kortklipte/beiteklipte  naturenger, b) seter -
voller som ofte er hardt beitet og etter hvert får «plenform»
og c) romemyrer med så kort og uniform «matte-vegetasjon»
som mulig. Flekker med kortklipte enger oppstår naturlig i
utmark først og fremst i områder med høyt beitepress. Her
finner vi også næringsstoffer for mikrosopper i form av
 ekskrementer og urin etter beitedyrene. Der beite dyrene
etterlater seg urin favoriseres P. chartarum i den etterfølgende
 koloniseringen av det døde graset (Lacey 1988, s. 226). 

Utgangspunkt i fire «dødsriker»
Undersøkelsene i 2004 tok utgangspunkt i tre av de døds -
rikene som ble identifisert i perioden 1999-2001 ved hjelp av
såkalte dødsvarslere (radio sendere) på lam i Halsa/Surnadal
(Mysterud et al. 2003). På kartet er avmerket tre notoriske
dødsriker og et fjerde som kom til fordi det oppsto alvorlige

Fig. 2: Prøvetakingen på stasjonene foregikk ved å anvende
Mycotape for innsamling på 5 hovedpunkter (I-V) innenfor et
stort kvadrat, og etter loddtrekning på ytterligere 5 utvalgte
punkter blant 25 (A-E x 1-5) etablert innenfor et mindre kvadrat
med sentrum i punkt V (se teksten).  

Fig. 1: Kart over forsøksområdet mellom Valsøyfjorden og
Hamnesfjorden i Halsa/Surnadal med fire dødsriker (skraverte
områder) og 12 innsamlingsstasjoner (fylte sirkler med nummer)
avmerket. I dette området har forskere fra Biologisk institutt, UiO
drevet undersøkelser i de såkalte fylkesmannsprosjektene helt fra
1999 (se teksten).

På den tiden innsamlingen foregikk i 2004 var det alvorlige
utbrudd av alveld i dette utmarksområdet. Syke lam som etter
hvert ble påtruffet, ble tatt hånd om og fraktet ned i bygda, hvor de
ble plassert i mørkt rom (Foto: I. Mysterud).

Fortsetter neste side.
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utbrudd av alveld i området mens felt-
arbeidet pågikk. Også dette siste områ-
det var kjent fra tidligere som et
sykdoms område. De fire valgte områ-
dene ble derved: (1) Botna -
seterområdet, (2) Høgheia, (3) Skarven
og (4) Skorven (Fig. 1). I hvert av de
fire områdene ble det valgt ut tre
hovedstasjoner for  prøvetaking. Fra
område 1 inngikk romemyr, natureng
og setervoll (Botnaseter), fra område 2
romemyr, natureng og setervoll
(Bæver  fjordsetra), fra område 3
 romemyr, natureng og setervoll
(Sæterbøsetra) og fra område 4 to
romemyrer og natur eng, men ingen
setervoll (det lå ingen seter i det
 området). Et slikt valg skulle ivareta
også den muligheten at dersom den

ettersøkte mikrosoppen sporulerte i
sammenheng med en stor forekomst
av rome, så ville prøvetakingen av
romemyrene avsløre dette. Innenfor
hvert av disse hovedområdene ble det
så valgt ut tre stasjoner, dvs. materiale
ble samlet inn fra til sammen 12
 stasjoner (Fig. 1). Innenfor disse 12
stasjonene ble det lagt ut et kvadrat
med 5 innsamlingspunkter (I-V) i
 relativt homogen vegetasjon, hvor
 kriteriene for å finne P. chartarum så ut
til å være best oppfylt. De fire punktene
i hjørnene av dette «kvadratet» hadde
en innbyrdes avstand på 10 m, og med
et sentralt punkt midt i kvadratet 
(Fig. 2). Med nytt sentrum i punkt V i
hvert storkvadrat ble det delt inn et
mindre kvadrat med 25 ruter (A-E x 1-

5), der avstanden mellom hjørnene
bare var 1 m. Fra hvert av disse 25 1
m-prøvekvadratene ble det ved lodd-
trekning valgt ut 5 stykker hvor det ble
tatt prøver. En gjentar altså at plasse-
ringen av 10 m-kvadratene ikke ble
valgt tilfeldig, men lagt der en antok
sannsynligheten var størst for å treffe
på soppen. De 25 1 m-kvadratene ble
derimot valgt tilfeldig ved loddtrekning
etter at hovedkvadratet var fastlagt. 

All innsamling med Mycotape
I alveldforskningen har det som nevnt
(se tidligere artikler) vært arbeidet mye
med ulike metoder for innsamling av
sopper og sporer. Da sporene av P.
chartarum er ganske store og lett
 identifiserbare, ble det i 2004-under -
søkelsen brukt såkalt «mycotape» eller
«tapeavtrekk». Metoden går i korthet
ut på at strips av klar cellofan-tape
presses direkte mot planteobjektets
overflate, slik at sporer og annet
 løsmateriale fra den visne vegetasjons-
biten fester seg til limsiden på tapen.
Når tapen dras av, kan den enten settes
tilbake på arket slik at sporene i
 materialet sikres (se bilde), eller mikro-
skopering av materialet kan foregå
direkte i felt. Ved all taping ble det
brukt sterile hansker, som ble skiftet
for hvert prøvepunkt. Farger og
 konserveringsmidler må ikke benyttes,
det kan drepe sporene. Videre opp -
følging, kultivering og rendyrking kan
deretter eventuelt foregå i skåler på
egnet medium (Mysterud 2003). Skal
man kultivere P. chartarum er det helt
nødvendig å ha kun sporer av denne
arten i skålene og ikke en «blanding»
av sporer. I en blanding oppstår det
konkurranse mellom sporer av ulike
arter. Det foregår en intens konkur -
ranse ute i naturen mellom ulike arter
av mikrosopper på planteoverflater.
Mikrosoppen P. chartarum kan bare
kolonisere vev som ikke tidligere er
utnyttet av andre sopper (Lacey 1988,
s. 222). I England er denne arten vanlig
bare i en kort periode på sein -
sommeren når temperaturen er høy,
dødt bladverk finnes i overskudd,
 nedbøren er tilstrekkelig og når den
kan overvinne konkurransen fra blant
annet mikrosopper i slekten
Cladosporium (Lacey 1988 s. 222).
Tape-teknikken er billig, rask og enkel i
utførelse, og det er som nevnt også
mulig å bære med mikroskop i felt og
påvise sporer der og da, dersom været

Undersøkelsene i 2004 fokuserte på naturenger, setervoller og romemyrer. Her et utsnitt av
vollen på Sæterbøsetra innunder Skarven i Surnadal (Foto: I. Mysterud).

Detalj fra vegetasjonen på hovedstasjon nr. 10 (gul stikke), som var en romemyr i Skorven,
Halsa (Foto: I. Mysterud).
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tillater det. Alle prøver i denne under-
søkelsen ble sikret i felt, og seinere
undersøkt i laboratorium av
Mycoteam.

Feltundersøkelser midt i en
alvorlig alveldperiode
Hele innsamlingen av tape-prøver
foregikk i dagene 17. og 20.-22. juli
2004 i tørt vær. Denne sesongen, også i
de dagene da feltinnsamlingen pågikk,
var det alvorlige utbrudd av alveld i
dette utmarksområdet. Det er viktig for
tolkningen av resultatene at områdene
var midt oppe i en alvorlig alveld -
utvikling da innsamlingen fant sted, og
at innsamlingen ble foretatt på stasjoner
spredt ut i et større område (Fig. 1). De
skulle derfor være representative i
 forhold til det som var målsettingen
med undersøkelsen, nemlig å forvisse
seg om P. chartarum var til stede eller
ikke. På hver stasjon ble det som nevnt
først samlet 5 prøver i et 10 m-kvadrat,
så 5 prøver innenfor 1-m-kvadrater.
Fra hvert punkt ble det tatt 1 strips-/
tapeprøve der hele tapen ble fylt opp
med materiale ved gjentatte trykk mot
ulike bladoverflater. Dette ga altså 10
punkter fra hver hovedstasjon, dvs.
materialet omfattet totalt 4x3x10 = 120
tapepunkter, dette tilsvarte 40 prøver i
naturlige enger, 50 på romemyrer og
30 på setervoller. Artsmangfoldet i
materialet var stort, så vi skal ikke her
gå i detaljer når det gjelder arter, men
bare kort peke på et par hoved -
resultater. 1) Det ble ikke påvist én
eneste spore av P. chartarum i hele
materialet. Da prøvene ble tatt i
 områder hvor forventningen om å
påtreffe denne arten var størst, og
 sporene i tillegg er store og lett
 kjennelige, er det altså sannsynlig at
den ikke gjorde seg gjeldende på de
undersøkte lokalitetene i denne alveld-
sesongen. 2) Det andre viktige resul -
tatet ble at prøvene var totalt dominert
av mikrosoppen C. magnusianum, som
åpenbart hadde massesporulering over
hele området. Dette gjaldt uansett
enten det dreide seg om naturlige
enger, romemyrer eller setervoller i alle
de fire dødsrikene. Denne arten
tilhører en meget stor gruppe av
mikrosopper (se David 1997), som
også har mange arter i vårt land (se
forrige artikkel).

Cladosporium magnusianum igjen
Påvisningen av C. magnusianum kom

for så vidt ikke helt uventet. For de
som har fulgt med i soppunder -
søkelsene i alveldforskningen er denne
arten en «gammel kjenning». Dette er
nemlig den samme soppen som
 veterinæren Arne Flåøyen og myko -
logen Margaret di Menna påviste
 masseopptreden av i sine undersø-
kelser (se forrige artikkel). Det med -
førte at de undersøkte artens giftighet
for lam både alene og i kombinasjon
med saponiner (Flåøyen et al. 1993).
Resultatet ble som kjent negativt, så de
sjekket arten ut av saken, - men ikke
helt. Det faktum at arten forekom så
vanlig i alveldområdene førte til at
Flåøyen reiste spørsmålet om rome
kunne tenkes å produsere fytoaleksiner

som en respons på dette masseangrepet
av soppsporer (se forrige artikkel).
Dette er seinere kalt fytoaleksin-
 hypotesen. Fytoaleksiner er et samlenavn
på en mangeartet gruppe av  kjemiske
stoffer (sekundære meta bolitter) med
sterk antimikrobiell  aktivitet som pro-
duseres og akku muleres på steder der
det oppstår infeksjoner i planter. Slike
stoffer kan også tenkes å være giftige for
beitedyr. Med andre ord, Flåøyen reiste
spørsmålet om rome kunne bli mer gif-
tig etter angrep av en sopp som i
utgangspunktet var ufarlig. Dette spørs-
målet kunne for så vidt etter 2004 reises
igjen. Denne hypotesen er imidlertid

Mange steder i utmarksområdene lå det mye dødt gras fra vinteren, dette er beitespor etter
smågnagernes aktivitet under snøen. På slike steder kan man kanskje forvente å påtreffe
mikrosoppen P. chartarum (Foto: I. Mysterud).

Forstørret bilde av sporer av mikrosoppen C. magnusianum, en art som hadde masseopp-
treden på alveldbeitene i Halsa/Surnadal i 2004 (Foto: Maria Nuñez). 

Fortsetter neste side.
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ikke nærmere vurdert (Mysterud et al.
2003), og vil heller ikke bli kommentert
her.

Mange arter påvist i 
tape-materialet
Det ble som nevnt funnet sporer av en
lang rekke andre arter av mikrosopper
på tape-stripsene, uten at masseopp -
treden ble påvist for noen annen art
enn C. magnusianum. Enkelte forhold
antydet imidlertid at det fortsatt kan
være aktuelt å studere mikrosopper i
utmarksbeitene nærmere. På mange av
stasjonene ble den beryktede mikro-
soppen Fusarium spp. påvist. I en
 tidligere undersøkelse av mikrosopper i
Valsøybotn, i den såkalte Halsa-
 gradienten (Mysterud et al. 2007), ble
representanter i denne slekten påvist
på dyrket mark i de nedre deler av
 gradienten. Undersøkelsene i 2004
viste at Fusarium også kan påtreffes
høyere opp og innover i disse hei -
områdene. Noen masseforekomst ble
imidlertid ikke påvist for denne arten.
Samlet sett er forskergruppen ved
Biologisk institutt, UiO nå kommet helt
på linje med de konklusjoner Flåøyens
forskergruppe allerede har trukket.
Noen masseopptreden av P. charta rum
er ikke påvist noe sted i det tidsrommet
det forekommer alveld. Selv om vi fort-

satt ikke kan være helt sikre på at  
P. chartarum ikke finnes og kan spor -
ulere svært lokalt i dette  terrenget, bør
denne hypotesen ikke lenger gis prio-
ritet. Det er også påvist av begge
forskningsgrupper at C.  magnusianum
kan ha masseopp treden på den tiden
det forekommer alveld. Det er imid-
lertid ikke aktuelt å gjenta de under-
søkelsene som er utført i Flåøyens
gruppe, og som påviste at denne arten
ikke var giftig verken alene eller under
medvirkning av saponiner. Vi har der-
for, også med bakgrunn i andre argu-
menter (se  forrige artikkel), valgt å se
bort fra Cladosporium som mulig
kofaktor. Eventuelt videre arbeid langs
«soppsporet» bør derfor konsentrere
seg om andre og nye grupper, slik vi
skisserte i  forrige artikkel. Dette vil
kunne by på arbeidskrevende og dyre
prosjekter. I neste artikkel skal vi se på
en rekke andre observasjoner som
også ble gjort i 2004, og som skulle gi
støtet til videre alveldforskning fra en
helt annen vinkel.

Ivar Mysterud
Biologisk 

institutt, Universitetet 
i Oslo

Maria Nuñez
Mycoteam, Oslo
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Endelig har det skjedd –
Sauekontrollen har fått egen
webløsning. Svine- og storfebøn-
der har allerede webbaserte
registreringsverktøy, og nå har
også norske sauebønder tilgang
til dette. Det betyr at du enkelt
kan registrere dine opplysninger
via internett. Nå logger du deg
også inn på webløsningen for å
få tilgang til de tidligere
Internettrapportene. 

Vi har gjort det enda lettere for deg å
holde oversikt over drifta. Med
Sauekontrollens webversjon kan du
enkelt registrere opplysninger via inter-
nett, men du kan også fortsette å la
rådgiveren din gjøre dette for deg. Det
vil også være åpent for å fortsette og
bruke PC-program (Bondeversjon,
Led-Sau). Uansett vil du ha tilgang til
en rekke rapporter via webløsningen.
Du kan logge deg inn fra hvilken som

helst PC som oppfyller visse tekniske
krav, og opplysningene ligger trygt i en
felles database. Man slipper sending av
datafiler frem og tilbake, og dette
 reduserer antall feilkilder og sparer tid.
Slaktedata kommer direkte fra slakteriet,
og du slipper dermed jobben med å
melde ut dyr som er slakta.  Avls -
indekser kommer direkte fra Norsk Sau
og Geit, og man har alltid en oppdatert
væroversikt i programmet. Programmet
oppdateres automatisk uten at du
 trenger å foreta deg noe som helst.

Kjapt, trygt og enkelt!
Det er enkelt å komme i gang og bruke
Sauekontrollens webversjon. Du
 trenger bare en PC, tilgang til internett
og et passord. Du logger deg inn via
www.animalia.no/sauekontrollen. For å
logge inn på Sauekontrollens web -
versjon brukes «Felles brukernavn og
passord i landbruket», som distribueres
av Produsentregisteret
(www.prodreg.no). Ta kontakt med
Produsentregisteret om du trenger

brukernavn og passord, via telefon 
22 05 47 30 eller e-post 
prodreg@prodreg.no 

Veiledningsbrosjyre ble sendt ut til
alle medlemmer i slutten av februar.
Har du ikke mottatt denne kan du
kontakte brukerstøtte for å få den til-
sendt. Du kan også laste den ned på
Sauekontrollens internettsider,
www.animalia.no/sauekontrollen

Ønsker du å registrere data selv ved
hjelp av webløsningen kan du ta
 kontakt med din rådgiver. Alle som
ønsker å fortsette med PC-program må
gi beskjed til rådgiver for å få tilsendt
oppgradering.

Nyttige rapporter
Alle medlemmene i Sauekontrollen har
tilgang til en rekke av egne rapporter
selv om rådgiver foretar registrerings-
arbeidet. Utvalget av rapporter er noe
større for de som registrerer selv.
Rapportene gir deg nyttig informasjon
om produksjon og helse i din  besetning.
Velg fanen Rapportar og deretter hvil-
ken rapport du ønsker å se fra under-
menyen på venstre side. Flere rapporter
vil bli lansert fort løpende. 

Enklere registrering
Medlemmer som registrerer selv har
tilgang til ulike registreringsbilder.

Nytt fra Sauekontrollen

Du logger deg inn på webversjonen til Sauekontrollen via www.animalia.no/sauekontrollen 
Velg «Logg inn» i menyen til venstre.

Hva skjer:
- Lamminga nærmer seg, still

godt forberedt med lister fra
Sauekontrollen 

- Husk å gi beskjed til rådgiver
om du ønsker å registrere på
web eller vil fortsette å bruke
PC-program

- Bli med på utviklinga! Ønsker
du å bli medlem av
Sauekontrollen, ta kontakt med
ditt lokale slakteri.

For mer informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Fortsetter side 64.
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Alle lamminger som skjer i besetningen registreres i dette bildet. Etter å ha registrert   lamminger kan du gå til Rapportar og velge
Kvitteringsliste.  Du kan skrive ut Noteringsliste Vår for å ta med ut i fjøset. 

Dette bildet finner du ved å gå til fanen Registrering, og deretter velge Buskapsoversikt fra menyen til venstre. Skjermbildet viser en
oversikt over dyrene i besetningen. Klikker du på individnummeret til et dyr, får du opp kartotekkort. Du har også tilgang til en
 fullstendig individrapport med opplysninger om dyret, samt en egen mappe til notater om hvert enkelt dyr. 

Velg fanen Registrering, og deretter
velger du hva du ønsker å registrere fra
undermenyen på venstre side.  En del
av registreringene er frivillige, mens
noen opplysninger er obligatoriske.

Hvilke opplysninger dette gjelder
 finnes i regelheftet for Sauekontrollen,
som du kan finne på Sauekontrollens
internettsider.  

Har du kommentarer eller spørsmål

Klikk på hvilke dyr du ønsker å se på, eller
skriv individnummer i søkefeltet

Klikk på symbolet for å se
 individrapporten til det aktuelle dyret

Tast inn individnummer

Trykk Lagre (F12) når siste lam i
et kull er registrert, eller trykk på
Ny lamming for nytt felt til
 registrering av søynr

Bruk Enter eller
Insert, eller trykk
på Ny lamming for
å registrere flere
lam i samme kull

om Sauekontrollens tjenester, tar vi
gjerne i mot disse. Kontakt oss på
 brukerstotte@animalia.no

Av Tone Beate Hansen 
og Stine Løvik



Miniballepresse

Jobben vil gå lettere, et godt alternativ for deg som enda sliter med hesjing når
været er usikkert. Her får du et redskap som hjelper deg med å presse og pakke
høyet når været er godt, og tar hand om gresset når været er  usikkert.
Vi leverer minipresser av høy kvalitet, sender over hele landet. Har kompetanse
og delelager. Kan kontaktes når det måtte passe deg, selv utenom normal
 arbeidstid. Sats på kvalitet – det lønner seg!

Noen fakta….
• Du fôrer opp grasballen på kort tid slik

at ingenting blir utskjemt
• Glimrende størrelse for hest, sau, geit

samt gris for å øke grovfôrandelen 
• Ypperlig størrelse til fôring både

 utendørs og innendørs
• Miniballen sparer deg for mye slit,

den håndteres med håndmakt
• Miniballen er lett å transportere, kan

rulles av den svakeste
• Lett og hendig presse, kommer til der

hvor traktoren kan kjøre
• Du trenger ikke stor traktor, sparer

markgrunnen for store belastninger

• Du trenger ikke store områder for å
lage baller

• Du kan lage noen grasballer når du
måtte ønske

• Pressen kan mates manuelt om
 ønskelig

• Ballepressen kan brukes både til gras
og til høy

• Du trenger ikke vente på at andre
skal komme for å presse og som
 sjelden kommer når du ønsker det

• Med å presse tørt høy sparer du
 lagringsplass

• En god tilleggsnæring for salg til
 hesteholdere

Miniballespesialisten
N-4400 Flekkefjord. Fax: 38 37 67 10 

Tlf.: 95 94 98 22 & 99 41 45 72

Ta kontakt for det beste pristilbud 

og levering for sesongen!

Mini-rundballer, et meget bra alternativ.
Skaff deg din egen minipresse og pakker. Det beste
alternativet for mindre gardsbruk og for salg til
hesteholdere.

64 • Sau og Geit nr. 2/2008





--

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

Det er snart vår og for mange er det igjen tid for ullevering.
Fatland Gjestal Ull AS sine ullstasjoner står igjen klare for å
ta i mot ull fra dere som ønsker og levere til oss. Etter en litt
rolig periode er vi nå klare til å kjøre ullruter, og få hentet inn
ull fra steder over hele landet, og dermed få fylt opp lagrene
på våre ullstasjoner. 
Vi vil derfor oppfordre alle saulagene som ønsker og levere
ull til oss til å ta kontakt snarest mulig, for avtale om lever -
ing. I skrivende stund er vi i gang med å planlegge ullrutene
for våren, og desto tidligere dere tar kontakt med oss, jo
 lettere blir jobben vår med å planlegge alle rutene som skal
kjøres.  

Vi har i den senere tid sett flere eksempler på at en del av
dere dropper vårklippen. Selv om det sikkert kan være flere
grunner for det, vil vi på det sterkeste oppfordre dere til å
klippe to ganger pr år, vår og høst. Dette vil gi det beste
resultatet for de aller fleste. Det er kun de som har inn arbeide
rutiner for å produsere heilårsull, som ikke bør klippe vår og
høst. Dersom noen av dere som leser dette, er fristet til å
droppe vårklippen, vil vi minne dere om at dette vil også gå
utover kvaliteten og prisen på den høstulla dere skal levere. I
verste fall kan dere risikere å få mindre for ulla når dere leve-

rer ulla den ene gangen dere klipper, enn dere vil få ved
både våroppgjør og høstoppgjør. Det dere får av  ekstra
 klippekostnader, vil likevel bli dekket inn av de ekstra inn -
tektene dere får, ved et bedre ulloppgjør både vår og høst. 
. 
Ta også med følgende råd når det gjelder klipping :
- hold ulla fra buk og lår avskilt fra fellen
- prøv å holde ulla så ren så mulig
- klipp, og pakk den hvite ulla først, og ta den svarte/farga

ulla til slutt
- pakk og merk sekkene godt, bruk papirsekker

Husk at sauelag som aktivt medvirker til innsamling av ull,
får 85 øre pr kg i innsamlingsgodtgjørelse.
Ta kontakt med en våre ullstasjoner om du har spørsmål
vedrørende ullkvalitet og levering.

Vil og minne på vår innsamlingsstasjon på Helldalsneset for
de som bor i Bergen og omegn. Kontakt Bjørn/Gerd Skjoldal
på tlf 55 13 70 74 om du vil levere her.

Fatland Gjestal Ull AS tar i mot ulla fra hele

landet, og vi betaler godt for ulla !

IKKE DROPP VÅRKLIPPEN !



--vi er komplette på sau
Plastrister
•Høy dyrekomfort
•Lang holdbarhet
•God gjødselgjennomgang
•Rask montasje

Innredning
•Stor fleksibilitet
•Lette grinder
•Enkel montasje

Veiebur
•Helautomatisk veiesystem
•Inntil 9-veis sortering
•Elektroniske øremerker
•Kompatibel m/Animalia, Ledsau m.fl.
•Transportabel
•Beregnet for utendørs bruk
•Kan opereres av en person

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

L e s me r p å www. f j o s s y s t eme r. n o -> s a u
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Sør
3174 Revetal
Tlf: 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf: 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Øst
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

BYGG
2634 Fåvang
Tlf: 61 28 35 30
bygg@fjossystemer.no



Levende opptatt av det

Alle priser er eks. mva.

Glidemiddel 1 liter
44,-

Glidemiddel til bruk ved
fødselshjelp og

inseminasjon. V.nr.: 1027

Flaske 
m/myk smokk 

40,-
Flaske med meget myk
smokk og anti-vakum

funksjon. V.nr.: 278

Fremfallsele  
238,-

Framfallsele for å hindre 
børfremfall.V.nr.: 58000

Lammeuttrekker  40,-
Lammeuttrekker til fødselshjelp.

V.nr. 2725

Lammemor  120,-
Lammemor med opphengs-

brakett og 5 smokker med ventil.
V.nr.: 276

Lammemor  88,-
Lammemor med opphengsbrakett

og 6 smokker. V.nr.: 271

Microfeeder for sau
1360,-

Automat for tilskuddsfôr på beite.
V.nr.: 8910

Kjeledress, våtrom
366,-

Vanntett slitesterk nylon
på armer og ben. Finnes
i str. XS-XXL. Dobbel gli-

delås. Separat mobil-
lomme. V.nr.: 5008D%

Bukse, våtrom
238,-

Vanntett slitesterk nylon
på ben. Finnes i str. XS-
XXL. Praktisk mobillom-

me. Doble knapper i
midje. V.nr.: 5008F%

Engangshanske
108,-

Lange. 100 stk. 
V.nr.: 1536

F K  b u t i k k e n  -  e n g a s j e r t  i  n o r s k  l a n d b r u k !

Smokk m/skrukork 
5 pk  55,-

Smokk til å skru på flaske.
V.nr.: 56207PK

RETURADRESSE: Sau og Geit, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
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