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Når dette vert lese er ein ny jord-
bruksavtale på plass og eg vonar at
forhandlingsresultatet har vorte god-
tatt i uravstemminga. Avtalen er ein
siger for eit grovfôrbasert husdyrhald.

Ser ein på matsituasjonen ute i
verda, er det framtidsretta for Noreg
å satsa på eit husdyrhald der beite-
bruk er viktig. Småfehaldet har, som
førige år, også denne gongen fått ein
monaleg del av oppgjeret. Men det
er framleis, også etter dette opp -
gjeret, sau og geit som saman med
ammeku kjem dårlegast ut per års-
verk.

Når ein ser begge oppgjera under
eitt, har me fått 9 kroner meir pr. kg
for lammekjøttet og ein betydeleg
auke i dyretillegga. Driftstilskotet på
sau er teke bort igjen, men dette er
erstatta med endringar i dyre -
tillegga. Geitehaldet har også fått
auke i dyretillegget, driftstilskotet,
grunntilskotet og mjølkeprisen. Både
for lamme- og killingslakt er kvalitets-
tilskota auka. Generelt er det også
gjeve auke i avløysartilskottet og
 beitetilskotet, medan botnfrådraget
og pensjonistfrådraget er redusert.
Det som er særs skuffande for oss
som beitenæring er utmarkstilskottet
som ikkje vart auka, men vert halde
på 85 kroner som før. Dei nye 
s atsane er, saman med dei andre
 faktorane i avtala, omtala annan

plass i bladet. Set inn dykkar eigne
tal i bondelagets reknemodell og sjå
utslaga.

Dersom ein ser på dei to siste
avtalane samla, så er det ein tydeleg
markering av vilje frå staten og fag-
laga til å satsa på småfehaldet.
Framtida ser lys ut for satsing på
både sau og geit. Det blir opp til oss
sjølve å ta ut det som avtalen legg
opp til.

Tida er fullmogen for å satsa på
ei næring med framtid. Me manglar
vel 2.500 tonn lammekjøtt berre på
heimemarknaden, og produkta våre
er attraktive for eksport. 

Eg vil på leiarplass takka alle
 tillitsvalde i NSG, frå lokallag til
landsstyre, for god påverknadsinn-
sats, og våre tilsette for tålmodig
 innsats. Dessutan ei varm takk til
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og staten ved
Landbruks- og matministeren.

Sjølvsagt er det framleis mørke
skyer på himmelen. Rovviltproblema -
tikken er utan tvil den enkelsaka
som både hindrar og stoggar ei god
utvikling. Nye skyer er sjukdommane
blåtunge og fotråte. Det er opp til
Mattilsynet å foreta grep i høve til
sjukdommane, slik at problema vert
handsama på ein rett måte. Og det
hastar med å få teke desse grepa.
Me kan ikkje venta i det uendelege

Leder

Ny giv!
på kva tiltak ein vil nytta, særleg mot
fotråte som no syner seg å vere meir
utbredt enn me hadde von om.

Geitebøndene har hatt ein betre
økonomi enn sauehaldarane, men
også i denne næringa er det naud-
synt med betre kår for å halde
motet oppe. Dei fleste som har vore
med på prosjektet «Friskare geiter»
har fått eit dytt i rett lei, også
 økonomisk. Me har, saman med
TINE, fått til ei god finansiering av
 tiltaka. Tilbakemeldingane frå dei
som har sanert er stort sett gode,
med auka avdrått og friske dyr. Eg
trur at sanerte buskaper og friske
dyr vil sikra framtida for geitehaldet,
både økonomisk og etisk. Men nå
må jobben gjerast. I år 2011 skal
prosjektet etter planen avsluttast.
Tilskota frå staten fell då bort og det
vert vanskelegare å finne motiv for
sanering. Difor geitebønder, ta kon-
takt med prosjektet og få jobben
gjort!

Til slutt: Ynskje om ein god beite-
sommar til både sau og geit og
glade småfebønder. Eit sitat frå
 kyrkjebøna frå ca. år 1900 i mi
 kyrkje: - Kjære Gud fri oss frå
 rovdyra!
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Lønsemda i småfehaldet og dei
føreståande jordbrukstingingane
var hovudtema under represen-
tantskapsmøtet i NSG i mars.
Statssekretær Ola T. Heggem,
bondelagsleiar Bjarne Undheim
og leiar i småbrukarlaget Ole
Anton Teigen var invitert - både
for å informere og for å få med
seg signal tilbake til forhandling-
ane. 

Styreleiar Ove Ommundsen opna med
å seie at det alltid er gildt å møta
 representantskapet og at året som var
gått sidan landsmøtet hadde bydd på
både gleder og nokre tunge stunder. 

- Men eg har ei kjensle av at me i
NSG er ein godt samansveisa orga -
nisasjon som står godt rusta til å fylla
 målsetnaden for laget vårt, sa
Ommundsen.

Økonomi og framtidsutsikter
- Jordbruksavtalen i 2007 vart ei
 positiv oppleving for småfehaldet. 
Det førte til at dei som var i ferd med
å hoppe ned på feil side av gjerdet,
vart sitjande. Den optimismen som
vart skapt i fjor er utruleg viktig å
føre vidare. Me treng den for å få dei 
unge til å satse på ei framtid i
næringa, meinte styreleiaren. Og med
dei orda sparka han ballen over til
hovud innleiarane for møtet; stats -
sekretæren i Landbruks- og mat -
departementet, Ola T. Heggem, 
leiar i Norges Bondelag, Bjarne
Undheim og leiar i Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag, Ole Anton 
Teigen.

Stor aktivitet og mange saker
I talen sin til representantskapet opp-
summerte Ommundsen at fjoråret
hadde bydd på mange og viktige opp-
gåver for laget. Han nemnte at det skjer
positive ting i geitehaldet; stadig nye

produkt av kjekjøtt vert utvikla og det
er sett fokus på betring av mjølke -
kvaliteten. 

- Saman med ny seminstasjon for
geit og eit nystarta forsøk med inn-
kryssing av rasen fransk alpin i den
norske geita, skal me klare å betra
 kvaliteten på geitemjølka og sikra
 økonomi for geitehaldarane, sa
Ommundsen. Han meinte at hovud -
utfordringane i geitehaldet i dag er å få
gjennomført sjukdomssanering i alle
geitebuskapane og at prosjektet
Friskare geiter i så måte står framfor 
ei stor oppgåve.

Ny dyrevelferdslov
Ommundsen var imponert over enga-
sjementet hjå fylkeslaga, lokallaga og

enkeltmedlemmer når det gjaldt for -
slaget til ny dyrevelferdslov. 

- Det er til å verte uroa av når
 myndigheitene ønskjer å bruka dyre-
velferd som skalkeskjul for å nå poli -
tiske mål på miljøsida. Dersom lov  for -
slaget blir vedtatt slik det føreligg, vil
4.000-5.000 brukarar stå i fare for å
missa retten til å bruka utmarksbeitet
sitt. Det vil i så fall bli det største
angrepet på utkant-Noreg som sentral-
makta nokon gong har prøvd seg på. I
tillegg er det eit frontalangrep på rov-
viltforliket i Stortinget, der den todelte
målsettinga blir ettertrykkeleg slegen
fast. Det er éin veg ut av dagens uføre i
rovviltpolitikken, og det er skadebasert

Representantskapsmøtet på Gardermoen 12.-13. mars 2008:

Økonomien i fokus

Ein litt betenkt Ove Ommundsen meinte trass alt at han såg signal på at tidene er i ferd
med å endra seg i landbruket. - Den optimismen som vart skapt i fjor er utruleg viktig å
føre vidare. Me treng den for å få dei unge til å satse på ei framtid i næringa, meinte
 styreleiaren. 

Fortsetter neste side



forvaltning. Det vil me som bønder
kunne akseptere - beiteretten vil over-
leva og det same vil rovdyra, fastslo
Ommundsen. 

Åtvara mot NRK
Ommundsen var betenkt over dei
 erfaringane laget har hausta med riks-
kanalen NRK siste året.

- Det er synd at NRK, slik det ser ut
for oss, bevisleg legg opp til å sverte
beitenæringa mest mogleg. Det er nok
å nemne programma Brennpunkt og
Schrödingers katt. NSG synes at dette
var eit så grovt overtramp at me har
teke innhaldet i desse to programma
opp med Kringkastingsrådet. Desse
programma viser at me må vera
 varsame i omgangen med media,
 særleg TV. Være klar over at det me
seier kan bli klypt på kryss og tvers.
Men bruk for all del dei media de har
tillit til, understreka leiaren i NSG.

Food, cheap no more
- Når verdas mest anerkjente øko -
nomiske tidsskrift The Economist 
har  fylgjande førsteside for 2008:
«Food, cheap no more», syner det at
ein forandring er på gang. Når mat -
prisane ute i verda stig for kvar 
månad og fleire vareslag er dyrare 
ute enn her heime, er dette noko heilt
nytt. Change (forandring) er det mest
brukte ordet i den amerikanske 
valkampen. Det bør det også bli i 
jordbruksoppgjeret, sa Ommundsen
med klar adresse til  forhandlings -
instituttet. 

Maten må bli dyrare
Styreleiaren i NSG meinte at dette
jordbruksoppgjeret må føra til at
maten vert dyrare, også her i Noreg -
slik den allereie er blitt i andre land. 

- Me er i ein situasjon med for lite
lammekjøt og ei prognose for geite-
mjølka som syner ein underdekning på
ca. 5 % for 2008. For å nå marknads -
balanse veit me alle kva som må til;
betre lønsemd i produksjonen, litt meir
ferie og fritid og betydeleg betring av
tilgangen på investeringsmidlar. Me 
vil ikkje arbeide «gratis» lenger – over
to millionar «gartnarar» skal ha betalt
for jobben dei gjer, avslutta
Ommundsen.

Tekst og foto: Arne Flatebø

- Jordbruksavtalen i fjor priori-
terte dei grovfôrbaserte husdyr-
produksjonane, spesielt sau- og
geithaldet. Denne retninga
ønskjer vi å føre vidare også i år,
sa statssekretær Ola T. Heggem i
LMD då han møtte representant-
skapet i NSG 12. mars.

Heggem takka for invitasjonen og  for -
talde at han alltid har hatt sau på bruket
heime i Rindal i Møre og Roms dal, etter
at han overtok i 1980. I dag er sau einas-
te produksjonsforma på garden.

Trygg mat er viktig
- Dagens klimakrise er truleg berre
starten på dei store utfordringane vi vil
få i framtida. Store deler av klima -
problema kan nok forklarast med ein
feilslått internasjonal politikk. I dag
stig matvareprisane sterkt i verda –
spesielt kornprodukta. Auke i bio -
energiproduksjonen i verda er med -
verkande til dette saman med høgare
levestandard i Kina, og dermed
aukande etterspurnad etter mat på
verdsmarknaden.

- Denne situasjonen bør gjere det
enklare å argumentere for jordvern og
matberedskap her heime. Det kan også
bli meir legitimt med overføringar til
landbruket, sa statssekretæren. Men
han såg også for seg store utfordringar
i framtida, ikkje minst i å halda mange
nok produsentar i næringa til å klare
og forsyne marknaden. 

- Dette er ekstra krevjande i dag,
sidan vi har ein så pressa arbeids -
marknad, sa Heggem.

Avgrensa handlingsrom
- Det er auke i etterspurnaden etter
norske produkt, men problemet er at
vi har eit avgrensa handlingsrom for
auke av målprisane i jordbruksavtale-
systemet. WTO-avtalen set nemleg
avgrensing i den såkalla skjermings-
støtta i forhold til verdsmarknads -
prisane. Vi kan maksimalt ta ut 1,3
milliardar kroner meir, gjennom å heva

målprisane, før vi overstig denne gren-
sa, sa statssekretær Heggem. Han
understreka at retninga for jordbruks-
avtalen i fjor var rett og at ein vil føre-
slå å føre denne vidare ved forhand-
lingane også i år. Det betyr ekstra sat-
sing på grovfôrbaserte produksjonar,
som for eksempel sau.

Viktige satsingsområde
Heggem meinte at ved forhandlingane
i år vil dei viktige områda ein bør satse
på vere; å gje større inntektsmogleghei-
ter gjennom betring av rammevilkåra,
betre kapitaltilgangen og sikre velferds-
ordningane. Men han utelukka heller
ikkje nye skattegrep. 

- Marknaden gjev moglegheiter til å
ta ut meir på pris, men noko må også
koma på overføringar, sa Heggem og
meinte at det også kunne vere aktuelt
med omfordeling innan eksisterande
ordningar.

Åtvara mot urealistiske
 forventningar
Det er behov for å løfte inntektene for
å sikre rekrutteringa til jordbruket.
Men vi klarer ikkje å snu den uheldige
inntektsutviklinga næringa har hatt dei
siste åra på eitt eller nokre få år - vi
treng fleire. Går vi for fort fram kan
det slå tilbake, sa Heggem og åtvara
mot urealistiske forventningar. 

- WTO set inga grense for å liberali-
sere landbrukspolitikken, men eg vil
åtvare mot å lage kortsiktige løysingar,
som for eksempel å ofre målpris -
systemet. Det kan bli vanskelig å
 gjeninnføre om marknadstilhøva skulle
endra seg igjen.  

Mangfald gjer næringa sterk
- Vi må nok gjere nokre politiske grep
for å ta vare på dei små produsentane.
Alle dei små sauebruka betyr mykje for
å halda oppe kulturlandskapet. Vi må
heller ikkje bli så «katolske» og opptatt
av  dei små at vi ikkje kan gje tillegg til
dei som satsar noko større. Det må
være rom for både store og små
 produsentar, understreka Heggem.

Statssekretær Ola T. Heggem:

- Retninga frå i fjor 
skal førast vidare
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Når det gjaldt samdrift sa stats -
sekretæren at det finst ikkje noko
 spesielt regelverk for slike når det gjeld
sau. Han stilte også spørsmål ved om
det er rett å stimulere til investeringar
som vert gjort saman med naboar,
meir enn om dei same investeringane
blir føreteke på eige bruk saman med
kona.

Økologisk
Heggem sa at målet om at 15% av
 produksjon og forbruk av mat i Noreg
skal være økologisk i 2015 står ved lag. 

- Sauehaldet bør vere spydspissen
når det gjelder økologisk produksjon -
som viser vei for andre produksjonar.
Vi har derfor føreslege at sauehaldet
bør opp i 60% økologisk innan 2015,
fordi sau er den husdyrproduksjonen
som ligg nærast økologisk slik det vert
drive i dag. Det skal mindre omlegging
til her enn i andre driftsformer, meinte
Heggem.

Bad om signal
- Kva er klokt på kort sikt for å stimu-
lere til produksjonsauke? Dette vil eg
gjerne ha signal om, sa Heggem til
medlemmane i representantskapet og
la til: - Men hugs at det må løne seg å
vere flink!

Tekst og foto: Arne Flatebø

Statssekretær Ola T. Heggem såg for seg
store utfordringar i jordbrukspolitikken i
framtida. - Det vil krevje mykje å halda
mange nok produsentar i næringa for å
klare og forsyne marknaden, meinte
Heggem. 

Bjarne Undheim:

- Regjeringa må stille opp
med «reparasjonspengar»
etter Sponheim
Myndigheitene vedgjekk i fjor 
at lønsemda i landbruket 
hadde sakka akterut dei siste
åra i  forhold til resten av
 samfunnet. 

- Oppfatninga i Regjeringa
er, etter det eg skjønar, at  
jord bruket blei vinnaren av
lønnsoppgjeret i fjor. I prosent –
ja  – men i reelle kroner nei, 
sa bondelagsleiar Bjarne
Undheim.

- Eg har sett fram til å kome hit og
drøsa med «sauafolket», men denne
gongen har eg ikkje tenkt å koma inn
på rovviltproblema. Noko må gjerast
for å betra økonomien i småfehaldet.
Dei føreståande jordbruksforhandling-
ane gir oss nye lodd og nye mogleg -
heiter for gevinstar, sa bondelagsleiaren
i innleiinga si. 

Treng reelle kronetillegg
- Sauebøndene er dei husdyrbruk -
arane som lever i nærast kontakt med
natur en. De steller godt med dyra
dokkes og er økonomisk nøysame av
natur, men i dag er det eit stort behov
for å styrkje økonomien i næringa.
Den  sterke  kostnadsauken, særleg når
det gjeld byggekostnadane, er viktige
årsaker til det. Oppfatninga i
Regjeringa, etter jordbruksavtalen i
2007 var i boks, er nok at jordbruket
blei vinnarane i lønnsoppgjeret. I
 prosent – ja – men i reelle kroner nei,
sa Undheim og  meinte vel med det at
bønder ikkje kan leve av prosent -
poeng, men treng reelle kronetillegg
som kan heve inntektene til bøndene i
høve til resten av sam funnet. Bonde -
høvdingen la til: - No må Regjeringa
stille opp med  «reparasjonspengar»
etter Sponheim og Bondevik II.

Folketalet stig raskare enn
matproduksjonen
- I dag er det stor etterspurnad etter
norske jordbruksvarer og internasjo-
nalt stig matvareprisane. Folketalet,
både i verda og her heime, aukar meir
enn matvareproduksjonen. Dette gjer
at vi er i ein ny situasjon i høve til det
vi har vore dei siste åra, då vi har slite
med overproduksjon og politisk press
om billigimport. Ein aukande bio -
energiproduksjon konkurrerer med
matproduksjonen om bruken av
 dyrkamarka. Jorda bør brukast til mat-
produksjon, og ikkje til energiproduk-
sjon for at folk med mykje pengar kan
kjøre rundt i Hummer og «krabbe», sa
Undheim illustrativt og la til: - Det har
aldri blitt produsert meir korn i verda
enn i fjor, men likevel er kornlagera så
låge som dei knapt har vore på lang tid.

Stikkord for forhandlingane
- Inntekt (stor inntektsramme), velferd
(betre velferdsordningar), kapital
(større tilgang på investeringsmidlar)
og struktur (framleis sterk struktur -
differensiering i tilskottsordningane),
meinte Undheim ville bli viktige tema
under forhandlingane i år. Han slo fast
at no må det store inntektsgapet, i for-
hold til resten av samfunnet, bli tetta. 

Når det gjaldt sauehaldet såg
 bondelagsleiaren føre seg at følgjande
tiltak måtte styrkjast; målprisen,
 kvalitetstilskottet for lammeslakt,
utmarksbeitetilskottet og beite -
tilskottet.

- Geitmjølkproduksjonen kom også
styrkja ut etter avtale i fjor, meinte
Undheim og framheldt at under for-
handlingsrunden i år bør tillegga i
 geitehaldet først og fremst kome på;
målpris, grunntilskott, utmarksbeite -
tilskott og til prosjektet «Friskare
 geiter».

Fortsetter neste side
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WTO-avgrensingar
Også Undheim var innom WTO-
 avtalen og forholdet mellom skjer-
mingsstøtta og kva moglegheiter det 
er til å ta ut høgare prisar i den norske
marknaden.  Han peika på at referan-
seprisane som vert nytta i denne
samanheng er verdsmarknadsprisar frå
86-88 og at dagens prisnivå på verds-
marknaden hjelper oss lite. 

- Landbruket står framfor mange og
store utfordringar når det gjeld for -
holdet til WTO-avtalen og kva
 moglegheiter vi har til å heve inn -
tektene i næringa. Det er framleis
 viktig med gode strukturtiltak for å ta
vare på mangfaldet i landbruket,
 meinte Undheim. Men han sa seg
 samtidig samd med statssekretæren i at
det også skal være lov å tene pengar for
dei bruka som er litt større.

Klimatiltak
Undheim meinte at også landbruket
må vere med på klimatiltak for å redu-
sere utslepp av CO2. Han sa at dette
nok handlar meir om å gjere noko med
«skurtreskarar i plogform» enn at det
er problem knytt til hausting av beite-
gras frå utmarka. 

- Her har Noreg faktisk gode
 moglegheiter. Klarar vi å ta vare på
utmarksressursane våre, gjennom at
små, mellomstore og store bruk utnyt-
ter utmarksbeite, vil det også vere god
klimapolitikk, understreka Undheim.

Han framheldt til slutt at det vil
vere viktig at landbruket står samla
under jordbruksforhandlingane i år.
Med det ønskje ga han ordet til Teigen
i NBS.

Har fleirtal og kan styre 
Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

Ole Anton Teigen opna med å seie at
han har store forventningar til  sitjande
regjering når det gjeld betring av leve-
kåra i landbruket. 

- Men har dei levert det dei lova i
Soria Moria-erklæringa? undra Teigen.
Han minna statssekretæren på at
Regjeringa har fleirtal i Stortinget og
kan, om dei vil, styre utan å støtte seg
til andre parti.

- Oppgjeret i fjor gikk i rett lei,
meinte også Teigen og peika på at små-
fehaldet er avhengig av overføringar,
meir enn andre produksjonar, fordi det
vert produsert relativt lite pr. årsverk. 

- Sjølv om handlingsrommet for
prisauke er svært avgrensa i forhold til
gul boks i WTO-samanheng, må vi
ikkje no rive ned rammeverket ved å
gje avkall på målprissystemet. Noko
som kan skape problem om tidene
endrar seg, åtvara Teigen.

Avtalen ut til uravstemming 
- Dei 10-11 milliardane som inngår i
jordbruksavtalen kan ein bruke endå
meir målretta for å ta vare på distrikts-
jordbruket og busetnaden. Men då må
ein våga å gjera nokre politiske grep,
meinte småbrukarlagsleiaren. Han såg
også at det låg store politiske utfor-
dringar i ein så oppheita arbeids -
marknad som det vi har i dag. 

- No er det lett å få jobb for dei som
vel å slutte, og til eit heilt anna lønns-
nivå. Misser vi 20.000 bønder til så
raknar det helt i landbruket, åtvara
Teigen. Han meinte at politisk press er
viktig for å snu nedbygginga av land-
bruket. 

- Klare meldingar til dei tre leiarane
i regjeringspartia kan vere viktig i den
samanheng. «Seniltrekket» må bort og
det er viktig med kapitaltilgang til
næringa. Men investeringskapitalen må
ikkje gå berre til dei store bruka – også
små driftseiningar må få del i den. 

- Avtalen i år skal ut til uravstem-
ming hos NBS-medlemmane, og den
skal vere bindande. Håpar at Norges
Bondelag gjer det same, avslutta Ole
Anton Teigen.  

Tekst og foto: Arne Flatebø

På lag med: Vi vonar at Bjarne Undheim i
Norges Bondelag og Ole Anton Teigen i
Norsk Bonde- og Småbrukarlag blir på
same laget under jordbrukstingingane i vår.
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For andre gang i løpet av 4 år
går avlsstatuetten for beste
avkomsgranska bukk til Yvonne
og Karl Johan Krokstrand fra
Beiarn i Nordland. Ekteparet
mottok utmerkelsen under
 representantskapsmøtet på
Gardermoen 12. og 13. mars.

Bruket til Yvonne og Karl Johan
Krokstrand ligger helt sør i Beiardalen
i Beiarn kommune i Nordland. De
overtok gården i 1978 og har utvidet
drifta flere ganger etter det. Ekteparet
samarbeider med syv andre geitmelk-
produsenter i området. Alle åtte bruka
er med i bukkering 184 Beiarn og
 driver fellesseter med to seteranlegg.
Karl Johan Krokstrand har vært leder i
både bukkeringen og i styret i Leiråmo
fellesseter.

Har gjennomført smittesanering
Ekteparet Krokstrand er med i prosjekt
«Friskere geiter» og i 2006 gjennom -
førte de smittesanering samtidig med
de andre produsentene i Beiardalen. 

- Det gode fellesskapet og sam -
arbeidet i Beiarn var et godt utgangs-
punkt når vi skulle til med sanering.
Det har gitt gode resultater med friske
dyr som produserer mye melk med
god kvalitet, forteller ekteparet.

Avlsarbeidet har hatt, og har fort-
satt, en prioritert plass i Beiardalen.
Kontakten mellom bøndene og geite-
flokkene, både på setra og ellers, er
uansett så tett at de valgte å fortsette
det gode samarbeidet i ringen også
etter sanering. 

Godt avlsmiljø
Beiarn bukkering har fått fram mange
gode bukker og levert bukker til semin
jevnt og trutt. Ole Hemminghytt fra
Beiarn fikk avlsstatuetten for landets

beste bukk i 2006. Yvonne og Karl
Johan Krokstrand har fått statuetten
også tidligere, nemlig i 2003. 

Det gode geitemiljøet lengst sør i
Beiardalen har blitt lagt merke til i
mange sammenhenger. Tidligere har
geitmelkprodusentene her fått andre
utmerkelser; bl.a. NORA-prisen og
Nordland landbruksselskap sin pris for
veldreven melkeproduksjon. Alle seter-
lagsmedlemmene har fått 5-års -
plaketten for 100 % elitemelk. 

Bukken Lukas 
Yvonne og Karl Johan Krokstrand fikk
avlsstatuetten for bukken 2004734

Lukas. Bukken fikk en avlsverdi på 139
og ble dermed bukken med høyeste
avlsverdien av alle avkomsgranska
 bukker fra 2004-årgangene.

Avlsstatuetten for beste bukk i 2007:

Statuettvinnere 
for andre gang 

Fra prisutdelingen: Fra venstre; styremedlem og leder av fagrådet for geit, Ingrid Arneng,
Yvonne Krokstrand, styreleder Ove Ommundsen, Karl Johan Krokstrand og sekretær for
fagrådet for geit, Ingunn Nævdal. (Foto: Arne Flatebø)

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10



På representantskapsmøtet i
mars fikk Aase og Kjell Tore
Nagelhus fra Overhalla i Nord-
Trøndelag overrakt avlsstatuet-
ten for beste avkomsgranska vær
i 2008. Væren 200470024
Rambo3 Skistad oppnådde en 
O-indeks på 156, som er 9 poeng
bedre enn nestemann på lista.

Kjell Tore tok over slektsgården Skistad
i 1970. Han har siden dyrket opp 200
daa med nytt land, slik at gården i dag
består av 400 daa engareal. Han har
etter hvert satset på ensidig sauehold.
Kanskje ikke så rart at valget ble sau,
for Kjell Tore fikk sin første sau 7 år
gammel og hadde frå han var 10 år
ansvaret for saueavlen på gården.

Rekrutteringen er sikret
Aase, som er fra Bømlo i Hordaland,
kom til Skistad i 1973. Aase og Kjell
Tore har fire voksne barn, tre gutter og
ei jente. Den nest eldste vil overta
 gården når Aase og Kjell Tore gir seg.
Aase er med i fjøset hver dag, noe hun
har vært siden hun sluttet som syke-
pleier for noen år siden.

Måtte redusere besetningen
På Skistad hadde de på det meste 430
avlssøyer. På grunn av store rovdyr -
plager de siste åra har de blitt nødt til å
ta i bruk en del av dyrkamarka til
 beiter. Besetningen er derfor i dag
redusert til 350 avlssøyer av rasene
Norsk kvit og spæl. 

Lange avlstradisjoner
I Nord-Trøndelag ble den første være-

ringen startet i 1965, og denne om -
fattet hele fylket. Senere ble den delt
opp i flere mindre ringer, men fortsatt
var det fylkeslaget som stod som eier
av værene. I 1995 ble dette endret;
 fylket ble da delt inn i to avlsområder.
Skistad-gården ble da med i Namdal
værering, som har en NKS- og en
spælavdeling. Denne ringen gransker
årlig 50 værer og er en av landets best
drevne væreringer, både for NKS og for
spæl. 

Kjell Tore har vært aktiv i avls -
arbeidet så lenge han kan huske, og har
mange års erfaring som medlem av
avlsutvalget i Nord-Trøndelag. I tillegg
er han i dag væransvarlig i Namdal
værring.

Mange værer til gransking
Opp gjennom åra har det vært granska
mellom 200 og 300 værer fra Skistad-
gården. 12 av disse har blitt semin -
værer. Den første var født i 1986. Vi
kan trygt si at her er det en besetning

som har preget norsk saueavl de siste
15-20 åra.

Det er ikke størrelsen det
 kommer an på
Rambo3 Skistad var født trilling etter
ei 2-års gammel søye. Alle lamma gikk
med mora på sommerbeite. Som en
følge av det var Rambo3 derfor ikke av
de største lamma om høsten.

- Med sine beskjedne 43 kg lå han
tynt an hos kåringsdommeren, men ble
kåret. Dommeren var opptatt av store
lam det året, husker Kjell Tore, som
imidlertid hadde stor tro på lammet.
Nesten 4 år senere ble Rambo3 «kåret»
til den suverene vinneren av avls -
statuetten for værer født i 2004, med
en O-indeks på 156 og hele 9 poeng
bedre enn nestemann på lista.

Avkomma etter Rambo3 utmerker
seg med god tilvekst og god kjøttfylde.
Ikke overraskende for Kjell Tore, som
kan fortelle at væren er etter den
 «sterkeste» sauelinja han har i fjøset. 

Beste vær i 2008 

De glade prisvinnerne, Aase og Kjell Tore Nagelhus, her sammen med prisutdelerne, som
var leder i avlsrådet for sau, Bjørn Høyland (t.v.) og leder i NSG, Ove Ommundsen (t.h.).
(Foto: Arne Flatebø)
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Norske lam og norsk laks er
hovedingredienser når EM i
 kokkekunst skal arrangeres i
Stavanger 1. og 2. juli i år. I vår
har deltakerne vært på studietur
i Rogaland for å se råvarene i sitt
naturlige element.

Det var midt i lamminga på fjellgarden
Hagalid i Hjelmeland i Ryfylke, da
 bussen med kokker, matspesialister og
pressefolk fra fem europeiske land
 rullet inn på tunet 15. april. Sauebonde
Jone Hagalid var plukket ut som
besøksvert for den første delegasjonen
av EM-deltakere som Innovasjon

Norge hadde invitert til «bli kjent-tur»
i arrangørfylket. For noe av bakgrun-
nen for turen var selvsagt å la de
 internasjonale matspesialistene med
selvsyn få se hvor og hvordan norske
lam kommer til verden og vokser opp. 

Kokker i fjøset
Om internasjonale mesterkokker nor-
malt reiser rundt og besøker opphavet
til råvarene sine, vites ikke, men at de
fem kommende EM-deltakerne og
deres følge satte pris på besøket i et
norsk sauefjøs, var det liten tvil om.
Små lam kan sjarmere de fleste, også
dem som har som yrke å sette kniven i
dem ved en senere anledning. EM-

 deltakerne fra henholdsvis Estland,
Island, Italia, Luxemburg og Nederland
lot seg villig fotografere med de ny -
fødte i armene, samtidig som relevante
faglige tema ble tatt opp.

Hvordan produseres norsk lamme-
kjøtt, og hva er det som skaper
 kvaliteten? Hvordan fôres de, er de ute
eller inne, og hvor gamle er de når de
slaktes? Disse og andre spørsmål var
blant dem de fem kokkene og deres
følge fikk besvart. 

En samlet næring
Det var viktig for arrangørene å vise

EM-kokker på studietur
i sauefjøset 

INTERESSERT I MATEN: Om mesterkokkene i det hele tatt har vært i et sauefjøs før vites ikke, men det var tydlig interesse å spore hos
dem som fikk se seg om på Hagalid. Her er Gaetano Raguni fra Italia med noen små representanter for kommende kvalitetsråvarer.

Fortsetter neste side
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fram at norske kvalitetslam er et
 resultat av en samlet sauenæring, og
både næringen selv og dens videre -
foredlere var godt representert i  
eld huset på Hagalid etter visnings -
runden i fjøset og på beitemark.
Vertsfolket Jone Hagalid og Hanne
Sundbø fortalte villig vekk, både om
gården som har vært i familien siden
1593, og om produksjonen. 

Kjenner hvert dyr
NSG’s leder Ove Ommundsen, som
bokstavelig talt befant seg på
 hjemmebane, redegjorde for omfanget
og utviklingen i småfenæringen i 
nyere tid. Selv om det i internasjonalt
perspektiv må høres underlig ut med
en gjennomsnittlig besetning på 
bare 67 vinterfôra dyr, lot tilhørerne
seg tydelig fascinere av forklaringer 
om beite forhold og rovdyr. Og ikke
minst av beskrivelsen av den norske
sauebonden som kjenner hvert 
enkelt av dyra sine, slik at han kan
følge dem opp og hjelpe dem til alle
årstider. 

Tradisjonskost
Bjørn Ringstad fra Tind Spekemat
 orienterte om gamle bevaringsmetoder
og tradisjonell kost som bakgrunn for
dagens spekematdelikatesser, og trak-
terte gjestene med smaksprøver, både
av marinerte og andre varianter. Den
skarpe smaken av salt fårekjøtt var
 riktignok ikke like vekjent for alle
ganer, men interessen for varene var
det intet å si på.

I tillegg fortalte teknisk arrangør for
besøket på lammegården, Knut Ivar
Munthe Olsen fra Opplysnings -
kontoret for kjøtt, om  rollen som
sponsor og samarbeids partner.

Lunsj i det fri
Kokkenes drømmedag i Ryfylke var
imidlertid ikke slutt med dette. Fra
 fjøset på Hagalid gikk turen ut til
havet. En rask båttur ut til et av opp-
drettsanleggene ble avløst av besøk i
lakseslakteriet til fiskoppdretts -
konsernet Marin Harvest inne på land. 
Været var strålende i Ryfylke denne
aprildagen, og lunsjen ble servert i det

fri av kjøkkenpersonalet ved det lokale
hotellet før ferden gikk videre inn til
Stavanger og Jåttå videregående skole.
Her skulle kokkene endelig selv få

SAMLET NÆRING: De utenlandske kokkene hadde følge av en samlet sauenæring. NSG’s
leder Ove Ommundsen, som bokstavelig talt befant seg på hjemmebane, presenterte selv
tall og fakta fra utviklingen de siste åra. 

NORSK TRADISJONSKOST: Bjørn
Ringstad fra Tind Spekemat orienterte om
bakgrunnen for dagens spekematdelikates-
ser, og trakterte gjestene med smaksprøver.

DELIKAT AV LAM: Lammekjøtt kan
utnyttes på mange vis. Her er en lekkert
anrettet forrett med en slags lammerull.
Maten ble fotografert etter presentasjonen,
og tanken er at den, sammen med kokkens
oppskrift, skal inngå i en kokebok i regi av
Opplysningskontoret for Kjøtt.



TILRETTELEGGERNE: Helga Marie
Johnsen (t.v.), egentlig fra Eksportutvalget
for fisk, er leid inn som prosjektleder for
EM i kokkekunst med tilhørende arrange-
menter. Her er hun sammen med sin
 samarbeidspartner Knut Ivar Munthe
Olsen fra Opplysningskontoret for Kjøtt,
som var praktisk tilrettelegger for besøket
hos lammeprodusenten. 
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GAMMEL FJELLGÅRD: Hagalid i
Ryfylke har vært drevet av samme
familie i 415 år. Gården ligger ved
Hagalidvatnet, ca. 300 meter over
havet og fem kilometer inn i heia fra
Hjelmeland sentrum, og var veiløs
fram til etter andre verdenskrig.

Hagalid gård
Gården Hagalid i Ryfylke er  
d efinert som fjellgård og ligger ca.
300 meter over havet og fem kilo-
meter inn i heia fra Hjelmeland
sentrum. Til tross for at gården var
veiløs fram til etter andre verdens-
krig, kan den skrive sin historie
flere hundre år tilbake. Faktisk har
den vært drevet av samme familien
siden 1593, og dagens bonde Jone
Hagalid er tiende generasjon på det
idylliske bruket ved Hagalidvatnet.

Gården deltar i melkesamdrift
annet sted i kommunen, men oppe
på selve eiendommen er det skog
og sau som er hovedaktivitetene. 
Sauebesetningen er ikke av de aller
største, men er tilpasset beitemarka
og drifta for øvrig. 80 vinterfôra
sauer står det i fjøset, derav 10
søyer av typen Suffolk. Det siste er
ikke uten grunn. I tillegg til 110
mål dyrka mark og 130 mål
 gjødslet beite, finnes det 900 mål
plantet skog på eiendommen. Noe
av dette er juletreproduksjon, og
Suffolk-sauer er spesialister på å
beite rundt småtrær uten å skade
dem. 

• Bocuse d’Our er det uoffisielle
 verdensmesterskapet i kokkekunst
som arrangeres annethvert år i den
franske matbyen Lyon. Stadig flere
land ønsker å delta, og i år ble det
vedtatt å opprette et europamester-
skap som en del av  kvalifiseringen
til VM. Arrangørene ba Norge om
å arrangere dette første Bocuse
d’Or Europe, og den internasjonale
kulturhovedstaden Stavanger ble
valgt som arena.

• Bocuse d’Our-konkurransen ble
startet av den franske kokken Paul
Bocuse. Selv om det er et uoffisielt
VM, har konkurransen blitt
 alminnelig akseptert som et VM for
kokker. Hvert land har egne
 konkurranser i forkant og sender
sine beste kokker til mesterskapet
som nå omfatter 24 deltagende
nasjoner. 

• Norge har gjort det svært bra i
 konkurransen opp gjennom årene.
Bent Stiansen, Terje Ness og
Charles Tjessem har alle vunnet
gull. Nivået stiger for hver utgave
av konkurransen og flere og flere
land ønsker å delta. Ved 20-års
jubileet i januar i år, bestemte Paul
Bocuse at det var nødvendig å gi
konkurransen en ytterligere
 internasjonal dimensjon og ba
Norge om å arrangere det første
europeiske mesterskapet; Bocuse
d’Or Europe. 

• Arrangementet vil finne sted i
Stavanger 1. og 2. juli, i regi av
Innovasjon Norge, som opptrer på
vegne av fire departementer. 20
land får delta med sin beste kokk,
hvorav 12 går videre til neste års
VM.

prøve seg på kjøttet og fisken som de
skal bruke under EM-konkurransen 
1. og 2. juli.

Testet råvarene
Den lange og innholdsrike dagen
hadde trolig tatt på kreftene til noen og
en hver. Men matlagingen var en viktig
del av programmet under Norges -
besøket, så de fem kokkene iførte seg
arbeidstøyet og tok den nye skolens

kjøkkenlokaler i besittelse. Det var
 hektisk rundt kjøkkenbenkene en
stund. I løpet av to timer skulle de
 presentere en tallerken med tilberedt
lammekjøtt og en med laks, basert på
oppskrifter de hadde sendt inn på
 forhånd. 

Men etter hvert, og med god margin
i forhold til klokka, kom de enkelte
kokkene ut fra kjøkkenet med de ulike
rettene sine og presenterte dem for de
arrangementsansvarlige. Variasjonen
var stor, både hva produkt og
 presentasjon angikk. Hver rett ble
 fotografert, og tanken er at de, sam-
men med den enkelte kokk sin spesielle
oppskrift, til slutt skal inngå i en koke-
bok i regi av Opplysningskontoret for
Kjøtt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

Dette er Bocuse d’Or Europe 2008
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Fotråte er nå påvist i Buskerud,
Rogaland og Telemark og er dess-
verre ikke lenger en sjukdom vi
kan anse oss fri fra. Målet må
imidlertid være å utrydde
 smitten igjen.  

Fotråte hos sau, også kalt smittsom
klauvsjuke, er en svært alvorlig sjuk-
dom hos sau som medfører nedsatt
dyrevelferd, økt arbeid og vanligvis
redusert produksjon. Årsaken til fot -
råte er bakterien Dichelobacter nodosus
i samspill med andre faktorer (se egen
boks). Fra andre land kjenner vi fotråte
som en av de største velferdsut -
fordringene i saueholdet, og tanken på

at denne fryktede sjukdommen finnes
hos norske sauer er lite oppløftende!
Alvorlighetsgraden i den enkelte flokk
avhenger av faktorer som miljø, klima,
rase og forskjellige stammer av bak -
terien. Fotråte er en B-sjukdom, dvs.
den er meldepliktig.

Sjukdomsbildet i besetningene
De aktuelle besetningene har i løpet av
høsten og vinteren hatt klauvproble-
mer på flere dyr. I Buskerud ble 25 av
70 påsettlam halte i løpet av et par
ukers tid i fjor høst, da dyra gikk på
dyrka mark med tilgang på grovfôr fra
rundballehekk. Det var særlig foran-
dringer i klauvspalten, i form av rødlig
hud som blødde lett og evt. hvitt

belegg. Hos andre var det også skader i
klauv hornet, både mellom klauvene og
i balle- og sålepartiet (se bilde). Også
tidligere år har det vært noe halthet og
klauvproblemer i flokken, men ikke i
samme omfang som høsten 2007. Ei
søye hadde blant annet mistet klauv-
kapselen året før. Flokken i Rogaland
har hatt økende problemer de to siste
årene, først og fremst på de eldre dyra,
som fôres i rundballehekk ute. I
Telemark har symptomene også blitt
tydelige i løpet av vinteren. 

Enkeltdyr i disse flokkene har blitt
behandlet og kommet seg, men med
varierende grad av tilbakefall. Nye til-
feller har så kommet til gjennom vinte-
ren. Prøver fra klauvene har blitt sendt
til Seksjon for småfeforskning ved
Norges veterinærhøgskole i Sandnes og
Veterinærinstituttet i Oslo, hvor arve-
stoff fra bakterien som forårsaker fot-
råte ble påvist. I tillegg har bakterien
fra flokken i Rogaland blitt dyrket.

Hva vil skje fremover?
Mattilsynet foretar kartlegging av  kon -
taktflokker og går for tiden igjennom
disse med tanke på halthet og klauv-
forandringer. I skrivende stund er ver-
ken det totale omfanget eller alle
 tiltakene klare. Tiden for beiteslipp i
utmark rykker imidlertid stadig
 nærmere. Forskjel lige tiltak har vært
vurdert. Så lenge omfanget og smitte-
status i andre flokker er ukjent er det
imidlertid vanskelig å vite hva som er
mest fornuftig å gjøre. 

En utfordring ved fotråte er at det
er vanskelig å være helt sikker på at en
flokk ikke har smitte. Enkeltdyr kan
være bærere av smitte uten at man
 klarer å påvise bakterien. Det betyr at
alle klauver i hele flokken må under -
søkes nøye, og mistenkelige dyr bør
prøvetas. Det er en utfordring i
 perioder hvor søyene er høydrektige
eller går med lam. 

Tiltak som har vært diskutert på
kort sikt er isolering og på et senere
tidspunkt slakting av dyr med sympto-

Fotråte hos sau 
– kommet for (ikke) å bli?

Her er klauvhornet på sålen på ytterklauva til høyre delvis borte. Foto: Embrik Gjengedal,
Mattilsynet i Hallingdal
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mer. Det er aktuelt at flokker med
sjuke dyr ikke kan delta i fellesbeite.
Fotbad kan også være aktuelt. I Sverige
er det vanlig å sanere for fotråte. Det
krever undersøkelse av alle dyr, slakting
av kronisk sjuke dyr, fotbad av alle
 resterende dyr og antibiotikabehand-
ling av noen dyr avhengig av sympto-
mene. Slik sanering er lettest å
gjennomføre når flokken er liten, dvs.
om høsten.

Resten av landet
Det er også behov for å kartlegge even-
tuell forekomst av fotråte i flere deler
av landet. Det kan være aktuelt med
systematiske undersøkelser og ikke
minst er det nødvendig med økt
 årvåkenhet slik at dyr med klauv -
lidelser undersøkes. Forhåpentligvis er
forekomsten av fotråte fortsatt lav slik
at det er mulig å begrense og etter
hvert utrydde smitten. Erfaringene i de
to besetningene kan tyde på at fotråte i
en flokk vil gjøre det vanskelig, om
ikke umulig, å drive sauehold med

kombinasjon av talle og fôring i rund-
ballehekker ute.  

Smittekontakter i sauenæringa
Samtidig med at vi har en akutt situa-
sjon med fotråte i to flokker, tydelig-
gjøres behovet for en grundig disku-
sjon når det gjelder smittekontakter
generelt i sauenæringa. Gjennom
 fellesbeiter, avlssamarbeid, kåringer og
salg av værlam og til dels sågar søylam,
har de fleste flokker i Norge direkte
eller indirekte kontakt med hverandre.
Hvor mange flokker som har fotråte i
Norge gjenstår å se, men det er ingen
tvil om at vi har systemer for å spre
denne sjukdommen sakte men sikkert.
Det bør derfor være et mål å få til
effektive smitteskiller mellom regioner,
slik at dyr i ett område ikke har noen
form for smittemessig kontakt med dyr
i andre områder. Dette har vært tema
for en arbeidsgruppe med medlemmer
fra Helsetjenesten for sau, NSG,
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Nortura og KLF som om kort tid
 kommer med forslag til flere
 smitteforebyggende tiltak i saue -
næringa. 

Frys situasjonen
Det som er svært viktig nå før beite -
sesongen er å fryse situasjonen. Det
kommer med stor sannsynlighet til å
dukke opp nye flokker med fotråte,
både blant kontaktbesetningene og i
andre flokker som får undersøkt dyra
sine. For å unngå ytterligere smitte -
spredning er det viktig at man ikke
oppretter nye smittekontakter i form
av å slippe dyr på andre fellesbeiter
enn de har gått før.

Se hjemmesiden til Helsetjenesten for
sau for oppdatert informasjon
(www.animalia.no/htsau)

Tekst og foto: Synnøve Vatn, HT-sau

Flere faktorer bidrar til at fotråte
oppstår. Samspill mellom miljø -
forhold og bakterien Fusobacterium
necroforum skader huden i klauv -
spalten slik at bakterien
Dichelobacter nodosus kan trenge
inn i vevet og forårsake løsning av
klauvhornet. 

Deformerte klauver og delvis løsning av klauvkapselen hos ei søye som har vært behandlet
for klauvproblemer for ca 4 uker siden.

• Halthet hos flere dyr som løfter på
foten eller eventuelt står på kne

• Forandringene oppstår først bak i
klauvspalten med
- rødlig hud som blør lett
- hvitt belegg

• Senere kan det oppstå under -
minering (løsning) av klauvhornet
- først i balle- og sålepartiet
- etter hvert også deler av 

ytterveggen 
• Noen dyr kan miste hele klauv-

kapselen

Blåtunge
Sjukdommen blåtunge er en
annen alvorlig sjukdom som
kan ramme drøvtyggere, og
hvor sau ofte får de alvorligste
symptomene. I midten av mai
ble det gjennomført en stor
 nordisk- baltisk øvelse for å for-
berede seg på denne sjukdom-
men som  allerede har rammet
husdyrhold i deler av Nord-
Europa hardt. Vi frykter at
spørsmålet ikke lenger er «om»,
men «når» blåtunge  oppdages i
Norge. For at norske bønder
skal oppdage og melde fra om
sjukdommen raskest mulig er
det i dette nummer vedlagt en
informasjonsbrosjyre om blå-
tunge. Ta vare på denne, slik at
det blir lettere å kjenne igjen
mis tenkelige symptomer. Ett
viktig budskap er også at import
er en sannsynlig måte å få blå-
tunge inn til Norge på. Nå er det
enda mer risikofylt enn før å ta
levende drøvtyggere inn til
Norge!

Symptomer ved fotråte:

Info fra HT-sau:
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Der det finnes sau finnes det også
parasitter. Bruk av innmarksbeite
gjennom hele sommeren byr på
større utfordringer når det gjelder
håndtering av innvollsparasitter
enn tradi sjonelt utmarksbeite i
skog og fjell. Tiltak i form av god
 beitebruk og riktig bruk av
 parasittmidler er derfor spesielt
viktig for å unngå sjukdom og
 produksjonstap.

Ved bruk av utmarksbeite tar vi som
oftest dyra vekk fra hjemmebeitet på et
tidspunkt der smittepresset er i ferd
med å bygge seg opp, og slipper dyra
på store områder med relativt liten
dyretetthet og lavt smittepress. Det er
gunstig med tanke på å begrense para-
sittbelastningen. Ved bruk av inn-
marksbeite hele sommeren kan dyra
derimot bli gående på beiter med stort
og økende smittepress. Alvorlig
 sjukdom og produksjonstap kan bli
resultatet.

Innvollsparasitter, her begrenset til

rundormer i mage og tarm, er hovedsa-
kelig et problem for lam den første bei-
tesesongen. Rundormene gir skader i
tarmveggen med påfølgende diaré,
uttørking, redusert fôropptak og fôrut-
nyttelse, redusert tilvekst, utrivelige lam
og i alvorlige tilfeller død. Diaré og
redusert tilvekst hos lamma er det man
oftest ser. Lamma utvikler gradvis
immunitet, og neste beitesesong takler
de parasittene mye bedre. Voksne dyr
kan imidlertid også bli sjuke, spesielt
når smittepresset er stort og dyra er
utsatt for andre påkjenninger, som sjuk-
dom eller underernæring, sam tidig.
Dette gjelder spesielt i perioden rundt
lamming.

Hvor kommer parasittene fra?
Sauer og lam har varierende mengder
av voksen rundorm i mage og tarm.
Disse legger egg som skilles ut i saue-
møkka. Eggene klekker på beitet, og
lamma får i seg rundormlarver som en
«nisse på lasset» når de kommer ut og
begynner å spise gras. Larvene utvikler
seg deretter til voksne ormer i lammets
løpe og tarm, der de også gjør skade.

Etter to til fire uker begynner lammet
selv å skille ut parasittegg i møkka,
eggene klekker på beitet..… og slik
fortsetter det: rundt og rundt og rundt.
De forebyggende tiltakene går i stor
grad ut på å bryte denne sirkelen. Se
også Figur 1.

Smitten i beitegraset kommer fra ulike
dyr i ulike perioder:
1. Noen typer parasittegg overlever

vinteren på beitet. Da er dyr som
gikk på samme beite siste år smitte-
kilden for lamma om våren.

2. Søyene skiller ut smitte på vårbeitet.
Mesteparten av året skiller voksen
sau kun ut ubetydelige mengder
parasittegg, men på grunn av
endringer i immunforsvaret rundt
lamming har søyene en topp i
 smitteutskillelse om våren (såkalt
«spring rise» eller «vårtopp»).
Denne toppen varer fra omtrent 
2 uker før til 6 uker etter lamming.
Resten av året betyr smitteutskillelse
fra søyene vanligvis lite.

Tiltak mot innvollsparasitter
på innmarksbeite

Søyene skiller vanligvis ut lite parasittegg, men i perioden rundt lamming har de en topp i utskillelsen. Denne toppen reduseres når søyene
behandles ved innsett eller eventuelt 2-3 uker før lamming. (Foto: Grethe Ringdal)

Fortsetter neste side
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Figur 1. Rundormenes livssyklus. Sauen tar opp parasittlarver fra beitegraset,
deretter tar det to til fire uker før egg skilles ut med avføringen.  Avhengig av
klima og type parasitt tar utviklingen fra egg til fri larve på beite fra én uke til
flere måneder, under normale forhold 3-4 uker. Tegning: Ida Skaar.

3. Omtrent 3 uker etter beiteslipp 
(3 uker etter begynnende opptak av
gras med parasittsmitte) begynner
lamma selv å skille ut smitte, og hvis
lamma blir gående på samme beite
utover i beitesesongen smittes de på
nytt. På den måten kan det bygges
opp et stort smittepress i beitet.

Tiltak
Vi ønsker å oppnå lite smitte i beite-

graset, lite parasitter i dyra, samt dyr
med god motstandsevne mot parasit-
tene. Viktige forebyggende tiltak er da
(nummereringen refererer seg til
 nummereringen i avsnittet over):
1) Ikke slippe lamma ut på beite der

det beitet sau siste høst, helst ikke
hele siste år. Dette vil også beskytte
lamma mot koksidier. 

2) Behandle alle søyene med parasitt-
middel ved innsett. Dersom søyene

ikke er behandlet ved innsett
behandles de 2 -3 uker før lam-
ming. Dette vil redusere «vår -
toppen».
Det er også viktig med generelt
 friske dyr i godt hold og tilstrekkelig
proteintilførsel i fôret. Det gjør
 søyene mer motstandsdyktige mot
parasittene og smitteutskillelsen blir
mindre.

3) Behandling med parasittmiddel i
 beiteperioden (se også Figur 2)

• Lam behandles ca 3 uker etter beite-
slipp. Denne behandlingen vil
 redusere videre nedsmitting av
beitet. 

• Det kan også være nødvendig å
behandle lam som går på innmark
ca 6 uker etter beiteslipp og på
ettersommeren (ca august).
Behandlingsrutinene bør imidlertid
baseres på kjent smittebelastning og
reelt behov i flokken (avførings -
prøver).
Beitetiltak for å redusere smittepress/
smitteopptak

• Unngå å slippe lamma ut på beite
der det gikk dyr sist høst, helst ikke
hele siste år.

• Unngå å bruke neste sesongs vår- og
sommerbeite som uteområde om
vinteren

• Skift beite i løpet av sommeren.
Beitebruken bør så langt mulig
planlegges slik at dyra kan flyttes til
beiter der det ikke har gått sau
 tidligere på sommeren. Etter sankt-
hans (noe avhengig av lokale
 klimatiske forhold) regnes beiter
der det gikk sau siste beitesesong å
være tilnærmet fri for parasitter.
Gras/eng som har blitt slått tidligere
på sommeren vil også ha lite para-
sittsmitte. 

• Unngå for høy dyretetthet, det gir
økt smittepress. Lite/dårlig beite
fører også til at dyra beiter nærmere
avføring og får i seg mer parasitt -
smitte.

• Vekselbeiting (evt. sambeiting) med
andre arter reduserer parasitt -
belastningen for alle parter. Storfe,
hest og sau har hovedsakelig ulike
parasitter, og egner seg godt i
 vekselbeite. Beiterotasjon mellom
sau og geit anbefales derimot ikke,
både på grunn av felles parasitter og
på grunn av risiko for overføring av
sjukdommer som byllesjuke.

Det er også store forskjeller mellom

Figur 2. Figuren kan brukes som utgangspunkt for behandling mot innvolls -
parasitter ved bruk av innmarksbeite/ kulturbeite hele sommeren, men det er
viktig å tilpasse behandlingsopplegget til den enkelte flokk og kun behandle
dersom det er behov. Tegning: Ida Skaar.
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dyr når det gjelder motstandsevne mot
parasitter. Utvalg av påsettdyr som ikke
har hatt diaré på grunn av parasitter
kan derfor bidra til en mer robust
flokk.

Best mulig er ikke alltid mest
mulig!
Man ønsker generelt å begrense bruken
av parasittmidler. Det er spesielt viktig
å redusere behandlingen av søyer i

 beiteperioden. Disse bør bare behand-
les ved reelt behov, fortrinnsvis basert
på prøvetaking. Avføringsprøver for
telling av parasittegg gir grunnlag for
et riktig og tilpasset behandlingsopp-
legg i den enkelte flokken.

Noen av beitetiltakene krever økte
beitearealer, og kan være vanskelig å
gjennomføre i en del besetninger. Men
i flokker der bruk av innmarksbeite
gjennom hele sommeren er en

 permanent del av driftsopplegget, er
det viktig å også gjennomføre beite -
tiltak. Å basere seg utelukkende på
hyppig bruk av parasittmidler er kost-
bart, spesielt på lang sikt dersom resi-
stente parasitter på grunn av over -
dreven bruk av parasittmidler blir et
stort problem også i norsk sauehold.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

• Søyer: 
- Ca. én uke etter lamming. Forteller

noe om effekten av høstbehandling-
en (evt. behandling før lamming)
og hvor stor «fare» søyene utgjør for
lammene. 

- Det kan også være aktuelt å ta
 prøver av søyer 3-4 uker etter beite-
slipp som grunnlag for å vurdere
om behandling av søyene er nød-
vendig på dette tidspunktet.

• Lam: 
- Ca. 5 uker etter beiteslipp/ 5 uker

etter at de begynner å spise gras.

OBS! Lamma skal da ikke være
behandlet etter utslipp. Det kan
derfor være aktuelt å behandle de
fleste lamma 3 uker etter beiteslipp,
og la noen gå ubehandlet for å
kunne ta prøver av disse. 
Dette vil si noe om smittepresset
lamma utsettes for de første ukene
etter utslipp og om behov for videre
behandling av flokken.

- Juli/august. Det bør da ha gått 5-6
uker etter siste behandling med
parasittmiddel. Disse prøvene vil si
noe om smittebelastningen og

utsmittingen av beitet og behov
for ytterligere behandling. 

Prøvetakingstidspunkt må vurderes
på bakgrunn av tidligere behandling
og beiterutiner i den enkelte flokk.
Kontakt din lokale veterinær for å
diskutere et tilpasset opplegg for
prøvetaking. Mer om hvordan
 prøvene skal tas finner du blant
annet på www.animalia.no/htsau
under Helse - Parasitter og
 parasittbehandling.

Når er det aktuelt å ta  avføringsprøver av dyr på  innmarksbeite?
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Kvalitetsbegrep - som helsemessig
gode forbindelser i produktene,
ren natur og god dyrehelse - blir
brukt som konkurransefortrinn
når kjøttforedlingsbedrifter
eksporterer norsk lammekjøtt.
Dette er helt i tråd med hva
europeiske konsumenter etter-
spør. De er opptatt av matens
kvalitetsaspekter gjennom opp-
rinnelsessted for råvarer, for -
arbeidningsmetoder, tradisjoner
og en etisk korrekt verdikjede. 

Studier har vist at sluttfôring påvirker
kvaliteten av lammekjøtt. Resultatene
viser at sluttfôring er viktigere enn rase
når det gjelder smak og sammenset-
ningen av fettsyrer i kjøttet. Imidlertid
er det påvist forskjeller mellom
«tunge» og «lette» raser (for eksempel
Texel og gammelnorsk spæl), blant
annet på grunn av fettmarmoreringen.
De fleste studier sammenligner kjøtt-
kvalitet (smak, farge, tekstur og fett -
syresammensetning) hos lam som er
sluttfôret på ulike typer innmarksbeite
(belgplanter mot gras), eller innmarks-
beite mot kraftfôr. I en norsk studie
fant man sikre forskjeller i kjemisk

sammensetning og på smak i kjøtt fra
lam som beitet enten i fjellet eller på
innmarksbeite hele sommeren.

Prosjektet Arktisk lammekjøtt
I 2005 begynte tre norske kjøttfor -
edlingsbedrifter å eksportere fenalår til
Italia. I den forbindelse ønsket de å få
undersøkt hvilke kvaliteter ved norsk
lammekjøtt som de kunne bruke når
de skulle markedsføre produktene sine.
Dette, i kombinasjon med et initiativ
fra Nordnorsk landbruksråd, førte til
etableringen av prosjektet Arktisk
 lammekjøtt – konkurransefortrinn i et
nasjonalt og internasjonalt marked.
Prosjektet er finansiert ved hjelp av
midler fra Omsetningsrådet, avtale -
partene i jordbruksoppgjøret, Norges
forskningsråd, Innovasjon Norge,
FMLA i Nordland, Troms og
Finnmark, Nortura og de deltakende
forskningsinstitusjonene. Det er
meningen å undersøke hvordan ulike
kvaliteter, som for eksempel innhold av
fettsyrer og virkning av norsk natur,
påvirker avsettingsmulighetene i
 markedet. I forbrukerstudier legges det
særlig vekt på hvordan forbrukeren
oppfatter kvaliteten av norsk lamme-
kjøtt basert på opprinnelse, driftsform,
fôring, beiteområder med mer. 

Omega-3-fettsyrer
Studier viser at beiteplanter har et høyt
innhold av Omega-3-fettsyrer i forhold
til andre fettsyrer. Dette er noe som
kan påvirke kjøttkvaliteten i positiv
retning. Tidligere undersøkelser har
også vist at lam som går på grasbeite,
kontra lam som fôres med kraftfôr, har
et høyere innhold av omega-3-fettsyrer
i kjøttet. Høyt innhold av flerumettet
fett i produkter regnes som ernærings-
messig gunstig. Samtidig gir fler -
umettet fett større fare for harskning
av produktene, noe som kan motvirkes
av antioksidanter i produktet.

Påvirker sluttfôring på inn-
marksbeite kjøttkvaliteten?
Av ulike årsaker, som størrelse på
 lammene, radioaktivitet, rovvilt eller

Norsk lammekjøtt gir grunnlag for eksport:

Norske lam til Italia

Når norske lam skal eksporteres benyttes både kvaliteten på kjøttet og den flotte norske
naturen i markedsføringen. (Foto: Arne Flatebø)
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andre grunner, sendes ikke alle lam
direkte fra utmarksbeite til slakteriet.
Spørsmålet er da om en periode på
innmarksbeite, etter sommerbeite i
fjellet, vil forandre kjøttkvaliteten.
Dette er undersøkt i to besetninger; en
i Sør-Fron i Gudbrandsdalen og en på
Kvaløya i Troms. Undersøkelsene har
vært gjennomført somrene 2006 og
2007.

Begge besetningene består av rasen
norsk kvit sau og har lamming rundt
1. mai. Sauene beiter vanligvis på et
fjellbeite hele sommeren, frem til
 slakting i uke 38. En tilfeldig gruppe
av dyr ble sanket fra fjellet omtrent
fem uker før slakting, veid og satt på
et innmarksbeite, mens resten av
 flokken ble igjen i fjellet. Lam fra
besetningen på Kvaløya ble slaktet ved
Andslimoen slakteri på Bardufoss,
mens lammene fra Sør-Fron ble
 slaktet henholdsvis på Oppdal 
slakteri (2006) og på Rudshøgda
(2007). 

Etter slakting ble kjøtt fra lam fra
hver besetning testet av et smakspanel

ved Matforsk for sensoriske egen -
skaper. Innen besetning ble det funnet
små forskjeller på slaktekvalitet og
 sensorisk kvalitet, og ingen forskjeller i
fettsyresammensetning. Vi har kon -
kludert med at kvaliteten på lamme-
kjøtt ikke blir nevneverdig påvirket av
fem uker på innmarksbeite, sammen-
lignet med lam som utelukkende har
beitet i fjellet. 

«Norsk lam»
I prosjektet får forbrukere, i både
Norge og Italia, presentert norsk
 lammekjøtt i form av fenalår. De blir
spurt; om sitt forhold til lammekjøtt
generelt, om det er viktig hvor i Norge
kjøttet kommer fra, om dyra har beitet
i fjellet eller på innmarka og andre
parametre. I tillegg skulle forbrukerne i
Italia ta stilling til om de ville ha
«norsk lam», «arktisk lam» eller «nord-
lig lam». De foretrakk betegnelsen
«norsk lam». Dette tror vi skyldes at
italienerne kjenner til norsk sjømat -
næring og forbinder dette produktet
med god kvalitet. 

Også den norske forbruker er opp-
tatt av kvalitet, og fjellbeite er her et
nøkkelord. Nordmenn er opptatt av
norsk lam, men region er ikke spesielt
vektlagt. 

Riktig presentasjon og tilberedning
av fenalår er viktig for opplevelsen.
Spesielt i Norge ble dette vektlagt, 
der fenalår er et viktig tradisjons -
produkt. 

Utvidet kvalitetsbegrep
Det har de senere årene stadig dukket
opp flere produsenter som har spesiali-
sert seg på enkeltprodukter og kjøtt -
foredlingsbedrifter som satser på
 kvalitet og opprinnelsessted, mer enn
bulkproduksjon. Dette stiller krav til
primærprodusenten om å kunne
dokumentere hvor kjøttet kommer fra,
hvor det har beitet, slaktekvalitet og
andre forhold som forbrukeren er opp-
tatt av. 

Av Vibeke Lind (Bioforsk Nord Tjøtta), 
Espen Haugland (Bioforsk Nord Holt) 

og Margrethe Hersleth (Matforsk).

 
   

 
 

  
 

  
  

 
 

  

      

    

        

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- Levering direkte fra lager

TRÅDLØS OVERFØRING FRA  KR. 3.350,- *
Max. 150 meter avhengig av terreng.

TRÅDLØS OVERFØRING FRA  KR. 3.350,- *
Max. 150 meter avhengig av terreng.

BRANNVARSLING FOR SAU- OG GEITEFJØSBRANNVARSLING FOR SAU- OG GEITEFJØS

Boks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.noBoks 78 N-1332 Østerås.   Tlf. 464 89 400   Fax. 671 57 797   www.icas.no / salg@icas.no

FG-Godkjent brannvarsling for sau- og geitefjøs med sentral.
Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- *
FG-Godkjent brannvarsling for sau- og geitefjøs med sentral.
Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- *
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen iht.offentlig
regelverk. Pakken kan utvides etter behov. Grunnpakken inneholder
aspirasjondetektor, sentral, kondensflaske, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene

* Eks. Montering og mva.
Prisene gjelder for bestilling før 30.06.2008
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Prosjektet «Er mutasjonen som
gir mye kjøtt og lite fett verdifull
for den norske sauenæringa?»
nærmer seg slutten. Ved å veie
fordeler og ulemper mot hver -
andre er konklusjonen at vi ikke
skal utnytte denne nordnorske
genvarianten i NKS.

I tidligere nummer av Sau og Geit har
vi presentert funnet av genvarianten
(nr. 1/2007) og foreløpige resultater fra
første års feltforsøk (nr. 4/2007). I det
første forsøksåret undersøkte vi effekt -
en av genvarianten i enkel dose. Det
andre forsøksåret ble det også laget lam
som fikk genvarianten i dobbel dose.
Dette viste seg å gi uønska utslag, slik
som sein tilvekst og økte tap. 

Næringa er åpenbart ikke tjent med
produksjon av lam med denne
gen varianten i dobbel dose.
Beklageligvis kan vi ikke med sik-
kerhet vite hvilke dyr som er
bærere, bare ved å se på dem.
Fordi NKS er en kombisau der
en skal kunne sette på lam etter
alle værer, vil vi redusere fore-
komsten av denne genvarian-
ten i hele populasjonen.

To mutasjoner
Det viser seg at texelsauen
har en annen mutasjon som
påvirk er kjøtt- og
 fettavleiring. Denne muta-
sjonen finner vi også hos
NKS. Trolig kom den
gjennom innkryssing av
texel og den øker i frekvens
på grunn av avls arbeidet.

Et dyr kan maksimalt
ha to av disse mutasjon -
ene samtidig. Nordnorsk

og texel variant kan dermed
kombineres på seks ulike

måter. Gruppene av lam er:
• Uten nordnorsk og uten
texel
• Uten nordnorsk og enkel
dose texel
• Uten nordnorsk og dobbel
dose texel
• Enkel dose nordnorsk og
uten texel
• Enkel dose nordnorsk og
enkel dose texel
• Dobbel dose nordnorsk og
uten texel

Ettersom texelvarianten gjør at vi har
fått dobbelt så mange forsøksgrupper
som planlagt, ble det færre lam i hver
gruppe. Dette var ikke gunstig i for-
hold til å få statistisk sikre effekter.

Lamegenskapene
Lam med norsk variant i dobbel dose
vokste bare 233 gram per dag fra fødsel
til høst, mens den varierte fra 268 til 283
gram per dag for alle andre  grupper.
Forskjellen i tilvekst var likevel ikke
 statistisk sikkert forskjellig i figur 1.

Den største effekten fant vi på
 slakteklasse og fettgruppe. Lamma 
med begge genvarianter og lamma med
nordnorsk variant i dobbel dose var sta-
tistisk sikkert mer kjøttfulle og magrere
enn lamma uten mutasjonene. Effekten
var henholdsvis 1,8 og 5,2 for slakte-
klasse og –1,6 og –3,0 for fettgruppe på
en 15 poengs skala. Se figur 2. 

Som dere kan se på bilde 1 kan
 slakta bli svært kjøttfulle. Men lamma
med nordnorsk genvariant i dobbel
dose vil ofte bli slakta seint på høsten.

Produktegenskaper
I den sensoriske undersøkelsen ble det
bare skilt på norsk genvariant på grunn
av at det var få lam som ble undersøkt.
De med norsk variant i dobbel dose
skilte seg ut ved at de var hvitere,
mørere og mindre harde. Norsk variant
ser altså ikke ut til å virke negativt inn
på spisekvaliteten, snarere tvert imot.

Søyeegenskaper
Det var ingen statistisk sikker effekt av
genvariantene på totalfødte lam.
Tallmessig var også forskjellene
mellom gruppene små, men det
 indikerer at den norske genvarianten i
hvert fall ikke er positiv for lamme -
tallet. 

Det ble født færre enn venta av lam
med norsk genvariant i dobbel dose.
Dette kan tyde på tidlig fosterdød.
Nesten halvparten av de fødte lamma
med norsk genvariant i dobbel dose
gikk tapt. Dette tapet må tilskrives

Genvariant skal ikke
utnyttes i NKS

I midten henger et gjennomsnittlig norsk lam. På
hver side henger et lam med den  uønska, nordnorske
genvarianten i dobbel dose; et værlam til venstre og
et saulam til høyre. Selv om disse slaktene ser
 imponerende ut, er produksjonen ikke lønnsom. 
(Foto: Audun Flåtten, Animalia)
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lammas overlevelsesevne, siden tapet
av andre lam ikke var større for søyene
med norsk genvariant i enkel dose
sammenliknet med de uten.

Lammas vårtilvekst så ikke ut til å
være påvirket av søyas genetiske
 gruppe (se figur 1). Dermed ser det ut
til at mjølkeevnen er tilstrekkelig for
søyer med norsk genvariant i enkel
dose.

Helse, dyrevelferd og bruks-
egenskaper
Mellom 70 og 76% av søyene klarte
lamminga uten hjelp, med unntak av
søyene som hadde begge genvarian-
tene; der var det bare 60% som klarte
seg uten hjelp. Denne forskjellen var
ikke statistisk sikker men er tallmessig
bekymringsfull. Det var bare noen få
søyer i forsøket som hadde nordnorsk
variant i dobbel dose. Vi vet derfor lite

om slike søyer har lammingsvansker.
Det ble rapportert få avvik hos lamma i
forsøket. De fleste var livskraftige lam
med god sugeevne. Vi vet dessverre ikke
hvorfor så mange av lamma med norsk
genvariant i dobbel dose gikk tapt. 

Viktig kunnskap
Sauenæringa kan ikke akseptere slike
tap som vi fant for lam med nordnorsk
genvariant i dobbel dose. Dette er
hovedårsaken til at den nordnorske
genvarianten ikke skal utnyttes i et
 systematisk avlsopplegg, til tross for
god effekt på slakteklasse og kjøttfylde.

Jeg vil takke alle som har vært invol-
vert i feltforsøket. Dere bidro til at
Avlsrådet for sau på faglig grunnlag
vedtok at dette er en uønska genvariant.

Inger Anne Boman
inger.anne.boman@nsg.no

Hva gjør vi
framover?
• All semin vil fra høsten av være fri

for den nordnorske genvarianten.
Fordi seminværene er så sentrale i
avlsarbeidet, vil frekvensen av
 genvarianten sakte reduseres. 

• Det er ikke kostnadseffektivt å teste
søyer for den nordnorske gen -
varianten. Om det vil bli et tilbud
om å få testet værer, vil bli avklart
før høsten.

• Ringene vil få veiledning i hvilke
 tiltak som kan være aktuelle for
dem.

• På besetningsnivå trengs det ikke å
iverksettes noen tiltak i det hele tatt.
Hvis ei søye har den nordnorske
genvarianten i enkel dose er det
bare halvparten av lamma hennes
som arver den. Hvis både søya og
væren er bærere av den uønska
 genvarianten vil bare hvert fjerde
lam få den i dobbel dose.
Frekvensen av genvarianten er så lav
at sannsynligheten for at lam arver
den nordnorske genvarianten fra
begge foreldrene er svært liten.

Disse seminværene 
har hatt genvarianten 
i enkel dose:

18800525 Rugg
9875082 Liagubben*
9975797 Skagengutt
9975911 Nylander*
200075328 Lofothøybror
200075331 Lofothøyen
200175399 E-pluss
200180745 Rattata
200280193 Høgmo
200340187 Brutus
200341279 Tveidahøyen
200341416 Nylandersønn
200375095 Lofast
200375532 Dalakar
200421174 Lotar
200421180 Kriko
200421779 Morris
200459117 Voksgubben
200480432 Snert
200529097 Basalo
200541333 Eikhøyen
200575118 Johangården
* Ikke gentesta

Figur 2. Genvariantene har størst effekt på slakteklasse og fettgruppe.
Texelvarianten har mindre effekt enn den nordnorske. Slakteklasse 1 tilsvarer
P-, mens 15 tilsvarer E+. Fettgruppe 1 tilsvarer 1-, mens 15 tilsvarer 5+.

Figur 1. Det var ikke statistisk sikker forskjell på tilvekst per dag mellom
 gruppene, på grunn av stor variasjon innen hver gruppe. Lam med nordnorsk
genvariant i dobbel dose var overrepresentert blant fôringslamma.
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I 2007 ga fersksæd svært gode
resultater. Tilslaget på frossensæd
er også på vei oppover, men er
ennå ikke på det nivået som vi
hadde forventet ut i fra forsøks -
resultater med økt tine -
temperatur i 2006.

I 2007 solgte vi 28 409 doser, 70%
 frossensæd og 30% fersksæd. Resul -
tatene som presenteres her, baserer seg
på tilbakemelding fra produsentene for
59% av inseminasjonene med frossen-
sæd og 65% av inseminasjonene med
fersksæd. 

Utviklingen i tilslaget
I 2007 ble tilslagsprosenten (ikke-
omløp): 
Frossensæd: 61%
Fersksæd: 79%

Fersksæd
Vi er godt fornøyd med resultatene for
fersksæd. Årets resultat, 79%, er det
beste noen gang. Fersksæd ser ut til å
være et robust produkt som nesten alle
lykkes med.

Frossensæd
Mediumstrå med Andromed som for-
tynningsvæske ble tatt i bruk i 2006.
Stråene ble da tint ved 35°C. Resul -
tatene som ble oppnådd i 2006 var de
dårligste i NSG Semin sin historie, med
et tilslag på kun 57%. I 2006 gjennom-
førte vi samtidig et stort forsøk med
forskjellige tinetemperaturer. Desidert
best uttelling fikk vi ved tining på 50°C
i 14 sek, med 10% bedre tilslag enn ved
35°C. Vi valgte derfor å bytte over til
denne tineprosedyren i 2007. Tilslaget
økte med 4% i forhold til 2006-sesong-
en. Dette er likevel et godt stykke unna
det vi hadde forventet ut i fra forsøks -
resultatet året før.

Forskjell mellom værer
Det er som kjent mange faktorer som

påvirker drektighetsresultater etter inse-
minasjon. En av dem er sædkvaliteten.

Værene som blir satt inn til semin
har vist normalt gode resultater i natur-
lig paring. På seminstasjonen blir væren
grundig testet for sædkvalitet ved opp-
start av sesongen. Gjennom sesongen
blir hvert enkelt ejakulat vurdert i
mikroskopet. Ett strå fra hvert ejakulat
tines og sjekkes for å se at fryseproses-
sen har gått bra. Til tross for dette viser
det seg at det er forskjell mellom
værene i tilslagsprosenten. Det skyldes
at mikroskopi dessverre ikke gir en
 sikker vurdering av sædcellenes befrukt-
ningsdyktighet.

Væren Ram Løland er et godt
eksempel på mikroskopets begrensning-
er i sædkvalitetsvurderingen. Han fikk i
2007 et tilslag på 30% på fersksæd og
20% på frossensæd. Vi får dessverre
ikke stoppet salget av sæd fra slike værer
før det kommer tilbakemeldinger fra
felten om mye omløp, og da er årets
sesong slutt.

Før ny sesong går vi selvsagt
gjennom fjorårets data for tilslag og
passer på at de som var for dårlige, ikke
blir satt i salg et år til.

Frossensæd er vår store
 utfordring framover
I årets sesong fortsetter vi med medium -
strå tint ved 50°C i 14  sekunder.

For å søke å oppnå minst like gode
resultater på landsbasis i 2008 som i
tineforsøk fra 2006, vil vi innføre noen
ekstra tiltak i år. Disse er:
Treningsstrå: Alle som bestiller
 frossensæd i år får, i tillegg til de bestilte
dosene, treningsstrå for å kunne trene
tiningsrutiner før den ordinære
 insemineringen starter.
Tineenhet (se egen annonse): Etter ett
år med salg av tineenhet og gode
tilbakemeldinger på denne, vil vi nå
anbefale å bruke dette utstyret til opp -
tining av strå. Tineenheten er lett å
bruke, da strået kan tas raskt ut fra
 termosen til rett tid. Og framfor alt
 holder den tinetemperaturen på 50°C. 
Hodelykt: Å finne det rette strået i
 dunken er ikke bestandig så lett. Det er
viktig å ha godt lys. Vi vil derfor innføre
hodelykt som standardutstyr i semin-
kofferten. Hodelykta kan også bestilles
separat.
Forkle til væren: Væren må brukes ved
testing av brunst. Da må den ha forkle
for å få lov å ri opp på søya og vise at
søya står. Forkle får du kjøpt på Staur.

NSG Semin håper på at disse ekstra
tekniske tiltakene vi har tenkt å innføre
i år, sammen med gode rutiner for
brunstkontroll blant saueholderne, vil
gi oss en økning i tilslaget på frossen-
sæd.

Av Ewa Wallin

Andre året med 
mediumstrå

Figur1: Ikke omløp (tilslag) i perioden 2001-2007



Bestill tineenhet før 15. august og betal kun 
kr. 1300 fritt levert på gården! 
Du sparer kr. 200, og viktigere: Du er sikret 
leveranse til årets sesong.

Tineenheten er et spesialutstyr for tining av sæd lagret på
mediumstrå. Den består av en termos med innebygd
 termostatstyrt varmekilde. Tineenheten er lett å bruke og
holder tinetemperatur på 50°C.  Varmekilden kan bruke
både nettstrøm og strøm fra sigarett-tenneren i bilen.

TILBUD PÅ TINEENHET
FOR MEDIUMSTRÅ

Bestilling sendes til: Staur seminstasjon - faks 62 57 39 15 eller e-post staur@nsg.no
Oppgi produsentnummer, navn og adresse.

Fikk du med deg programmet Ut i naturen i
vår, da beitedyra og beiteskapt landskap ble
rost opp i skyene? 

Ikke det, nei. Men fortvil ikke, du har trolig
fortsatt sjansen til en sann opplevelse!

«Asfaltcowboyen fra Drammen» som han selv kaller seg,
den kjente globetrotteren, forfatteren og journalisten
Jens A. Riisnæs, forteller i programmet «Den berørte
naturen» om hva som gjør det norske kultur- og opp -
levelseslandskapet akkurat så magisk, vakkert og elegant
som han hevder at det er.

Svar: 5-6000 år med beiting «og annen bonde -
aktivitet», som han kaller det.

Riisnæs vet hva han snakker om etter flere tiårs
 reisevirksomhet over kontinentene. Han mener det
 norske kulturlandskapet rommer en magi som får
 hjertet til å banke ekstra hardt. Naturlandskapet, for
eksempel det norske fjordlandskapet, er kun en ramme.
Bønder har med sin og beitedyras skjøtsel og bruk
gjennom flere tusen år lagt til rette for magien i land-
skapsopplevelsen for oss moderne mennesker.

- Vi begeistres over og blir forelsket i, ikke den
 uberørte, men den berørte naturen, sier blant annet
Riisnæs i dette programmet. Gode ord i rette tid! 
Unn deg en perle på PC’n!

Her er linken til programmet på nett-TV:
http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/355359

Den berørte naturen 

Sau og Geit nr. 3/2008 • 25

- Husdyr og levende bygder er
mye viktig ere for utenlandske
turister, enn rovdyr og uberørt
natur! Reiseekspert Jens A.
Riisnæs har også tidligere tatt
til orde for viktige verdivalg i
samfunnsdebatten. 
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I 2006 og 2007 har det blitt gjennom-
ført en stor, ny undersøkelse av spor-
elementer hos sau, lam og kjøttfe på
beite. Den er et samarbeid mellom
Norges veterinærhøgskole (NVH),
Veterinærinstituttet (VI), Norges
teknisk-naturvitenskapelige
 universitet (NTNU) og
Universitet for miljø- og bio -
vitenskap (UMB); med støtte
fra Norges forskningsråd,
Animalia og Felleskjøpet
Fôrutvikling. 

Bedre muligheter
for mer
 kunnskap 
Bakgrunnen
var at det
som

kjent
er flere spor-

elementer som
det kan bli mang-

el på eller overbe-
lastning med hos sau

og andre drøvtyggere i
Norge. Vi veit også fra før

at hyppigheten av slike pro-
blemer varierer mellom ulike

deler av landet. Forskningen til
blant andre Arne Frøslie på
 kobber og selen og Martha
Ulvund på kobolt har bidratt til
bevisstheten om dette. 

For flere av stoffene har
 imidlertid kunnskapen vår om den
geografiske fordelingen vært ufull-

stendig og upresis. De seinere åra
har det også vært tegn på at noen for-
hold kan ha forandret seg. Det gjelder
særlig kobber, der antallet rapporter
om kobberforgiftning på sau har blitt
merkbart færre. 

Samtidig har det blitt utviklet nye
metoder for kjemisk analyse, som har
gjort det mulig å måle mange grunn-
stoffer i samme prøve samtidig, med
stor følsomhet og for en overkommelig
pris. Dette gjør at vi kan utnytte inn-
samlet materiale mye bedre. Blant

annet kan vi nå enkelt ta
med  kadmium, bly og andre stoffer

av betydning for miljøet. 

Enkelt opplegg – men krevende
å gjennomføre
Med unntak av jod, kan nivået av de
fleste sporelementer måles i lever -
prøver. Men vi trengte også prøver av
beiteplanter, og opplysninger om hva
dyra hadde fått av kraftfôr og til-
skuddsfôr. Det beiter sau over hele
 landet, de fleste av dem i områder med
beitelag. Vi satset på planteprøver fra
150 steder, og deretter leverprøver fra 3
lam og 3 søyer fra én besetning som
hadde beitet hvert av stedene.

Et oppslag i Sau og Geit nr. 3-2006
gjorde sauedelen av denne under -
søkelsen kjent. Fra Norsk Institutt for
Skog og Landskap (tidl. NIJOS) fikk vi
kart over beitelagsområder, og valgte ut
stedene ved hjelp av et rutenett. Beite -
lagene (og gardbrukere der det ikke var
beitelag) ble spurt om å ta prøver av fire
beiteplanter; et utmarksbeitegras (helst
smyle), vier, blåbær og en blomsterplan-
te (helst gullris). De fikk forklaring og
utstyr, men gjorde jobben frivillig.
Under slaktesesongen prøvde vi, med
stramt opplegg og god hjelp, å fange opp
slakteinnmeldingene og få tatt ut lever-
prøver av de riktige dyra.  Våren 2007
sendte vi ut spørreskjema til eierne, med
spørsmål om fôring, beitehistorie osv. 

Omfattende materiale 
Vi fikk inn brukbare planteprøver fra
over 90 % av beitene, leverprøver av lam
fra 95 % av stedene, og av voksen sau

Foreløpige resultater fra fersk sporstoffundersøkelse viser:

Stor forskjell i opptak 
av kobber
En landsomfattende undersøkelse av sporelementer i
 beiteplanter og i lever hos sau og lam er gjennomført i
2006-07. Arbeidet med resultatene pågår. En av
 konklusjonene er at kobberopptaket på 
beite fortsatt er svært ulikt i forskjellige
områder.

Plassering av beiteområdene som ble valgt ut til
undersøkelsen. (Ill: Michael Angeloff/ Tore Sivertsen) 
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VitaMineral® Mg-rik Sau - et tilskuddsfôr tilpasset for sau hele året, også i beiteperioden. Brukt sammen med
fôringsautomaten MicroFeeder Sau, vil sauen få dekket behovet for mineraler og vitaminer.

VitaMineral®Mg-rik SAU og Microfeeder Sau
- for økt tilvekst og bedre helse!

Spar penger!
VitaMineral® Beite Sau og MicroFeeder Sau
hos din nærmeste forhandler.

Bruk ca. 20 øre pr. dag og dyr og
få tilbake opptil det tidoble i form av
bedre tilvekst, fruktbarhet og helse.

Kjøp!

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

fra 80 %. I spørreundersøkelsen fikk vi
opplysninger fra 95 % av eierne. Det er
et unikt materiale - ca. 1.500 prøver i
alt. Takken for dette går først og fremst
til beitelagsmedlemmene og de andre
gardbrukerne som har stilt opp. Men
også til Animalia, til ledelsen ved
Nortura og private slakterier, til dyrebil-
sjåførene, til slakteripersonale og ikke
minst til kontrollveterinærene ved mer
enn 30 anlegg. 

I løpet av 2007 har laboratoriene
ved NTNU og Veterinærinstituttet
 analysert alle prøvene. I tillegg må data
fra spørreskjemaene punches inn og
behandles. Arbeidet er omfattende.
Beitelagene og eierne skal få resultatene
for sine områder og dyr så snart vi har
dette klart. Vitenskapelige rapporter
kan vi ikke love før til jul. Men noen
konklusjoner kan vi trekke alt nå. 

Kobber og molybden
Nivåene av kobber i lever hos sau og

lam ser samlet sett lavere ut enn i 70-
årene, men er fortsatt svært ulikt  fordelt
geografisk. Det er områder i innlandet
med høye kobbernivåer hos sau. Men i
mange kystområder er nivåene lave, og i
enkelte besetninger  marginale. Det ser vi
blant annet på sørlandskysten og i
Lofoten. Som i  tidligere undersøkelser er
det molyb denet i beiteplantene som
varierer mest, og styrer opptaket av kob-
ber. Molybdenet er høyest i kultur -
beitene, og i utmarksbeitene ser vi en
geo grafisk variasjon som kan forklare
mye av mønsteret hos dyra. 

Spørreundersøkelsen viser at nesten
alle bruker kraftfôr, mineraltilskudd og
slikkestein til sau uten tilsatt kobber.
Det kan være aktuelt å gi råd om å
endre dette noen steder, men vi vil
gjennomarbeide materialet før vi
 kommer med endelige konklusjoner.

Selen og kobolt 
Gjennomsnittsnivåene for selen i lever

Beiteplanter det ble tatt prøve av i undersøkelsen. På bildet ses både smyle og annet beite-
gras; vier, blåbær og gullris. (Foto: Torstein Garmo) 

er bedre enn ventet, men noen enkelt-
dyr og besetninger ligger for lavt. Det
geografiske mønsteret er mer uklart
enn for kobber. De brukbare verdiene
mange steder kan tyde på bruk av
 tilskudd. For planteprøvene viser at
alle typer beiteplanter har lave selen-
verdier.

Også for kobolt ser gjennomsnitts-
nivåene brukbare ut, selv om det hos
enkelte dyr er lavt. Det geografiske
mønsteret er heller ikke veldig tydelig,
og er nok påvirket av bruken av ekstra
kobolttilskudd i Rogaland.  

Sink og mangan 
Det har de seinere åra vært noe snakk
om mulig sinkmangel hos beitedyr.
Våre resultater gir ikke støtte til en slik
bekymring. Sinknivåene er jevnt bra,
og ganske like. Det samme gjelder
mangan. For sink kan nok dyras
 beiting av vier og annet lauv bidra
positivt. Lauv er rikt på sink.  

Interessante data for miljø-
forskningen
Nivåene av toksiske sporstoffer er som
ventet betryggende lave, men det er
tydelig geografisk variasjon for noen av
dem. Nedfallet fra industriområder i
Europa er fortsatt merkbart. Denne
undersøkelsen har dessuten gjort det
mulig å se på fordelingen av en rekke
sjeldne sporelementer i dyr og beite-
planter for første gang. På denne
måten bidrar sauenæringa også til
grunnleggende naturvitenskapelig
kunnskap. 

Tore Sivertsen 
(Førsteamanuensis 

ved Institutt for 
produksjonsdyrmedisin, NVH; 

og leder for prosjektet)
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Ove Ommundsen, i spissen for
NSG sitt styre og sekretariat, har
jobba mykje sidan førre beite -
sesong med å fokusera på
 rovviltforvaltninga slik ho bør
vera; med aktiv bestandskontroll
av rovviltstammene, uttak av
overskotsdyr og skadegjerarar og
full kompensasjon til husdyr -
eigarar som får meirkostnadar
og tap grunna rovvilt i beite -
områda. 

- Dei politiske måla er fram-
leis langt frå den praktiske
 situasjonen vi har erfart også i
vinter, seier leiaren for beite -
næringa sin hovudorganisasjon,
Ove Ommundsen.

- Lisensjakta fungerar ikkje, konsta -
terer styreleiar Ove Ommundsen i
NSG og viser til at det no er mykje av
både bjørn og jerv utan at lisens -
kvotene på langt nær vert tekne ut.
Han viser til at berre 28 av ei jerve -
kvote på heile 94 dyr vart tekne ut i
vinter. Ikkje til noko tid dei siste 15 åra
har ein fylt kvota i uttaket av jerv. Då
monnar det lite at ein kompenserer
med 8 av 9 dyr på skadefelling på
 vårparten. 

Store bjørneskader – lite uttak
For bjørn var resultata siste sesong like
nedslåande; berre 4 av ei kvote på 15
dyr vart tekne ut hausten 2007. Året
før var bjørnekvota på 6 og uttaket på
0 – null. Heile 8 søknader om skadefel-
ling av bjørn har vorte leverte i april i
år. Berre ein av desse søknadane er til
no innvilga og effektuert. 

- Dette skjer i ein situasjon der hus-
dyrbøndene kan visa til omfattande
skader og tap gjennom beitesesongen
og der næringa og lokalmiljøa viser
vilje til å bidra til den aktive forvalt-

ninga Stortinget faktisk har gjort ved-
tak om, seier Ommundsen.

Kor mange rovdyr har vi no
igjen?
- Vi opplever også at forvaltningsorgan
prøver seg på talmagi på den måten at
dei sår tvil om kor store rovvilt -
stammene er og korleis dei skal teljast.
Frå DN har det til dømes vore antyda
at kvelpar skal teljast med i lisenskvota

for jerv. Dette blir heilt feil, seier ein
lettare oppgitt styreleiar i NSG og viser
til at lisenskvoter vert fastsett ut frå
bestandstal sommaren før. Han har
tidlegare kasta brannfakkel inn i debat-
ten om bjørn ved å hevda at denne
bestanden er langt større enn det for-
valtninga seier – utan at dette har vorte
tilbakevist fagleg. Grunnlaget ligg i
DNA-analysane av ekskrement. 

- Dette er ikkje ei sak eg gjerne vil
ha rett i, seier Ommundsen, som helst
såg at det vart gjort aktive tiltak for å
gjera tala han har framsett til skamme. 

Politisk vilje må ta grep om
 forvaltninga
- Det må takast nokre grep, slik at
 forvaltninga meir vert flytt frå skrive-
bordet til utmarka der både rovviltet og
husdyra oppheld seg, seier Omm und -
sen. Han opplyser som eksempel at han
og organisasjonen han leier på nytt
framset to konkrete krav; fellingstida
må utvidast slik at det vert mogleg å ta
ut jerv under reinsjakta og det som
ikkje vert teke ut i lisensjakta må SNO
få oppdrag om å ta ut i etterkant. 

- Skadefelling på sporsnø om våren
er siste skanse, der må uttak skje der-
som det ikkje har lukkast tidlegare.
Dette er også ein kostnadseffektiv måte
å gjera uttaka på, minner styreleiaren
om. Han seier vidare: - Dei to stats -
rådane for landbruk og miljøvern i
fleirtalsregjeringa har sett seg føre å få
ned skadeomfang og konfliktnivå knytt
til rovviltet. Forvaltninga ser heller
ikkje denne våren ut til å ha teke
 politikken inn over seg – difor må det
politisk etablerast ei klårare resultat-
måling for forvaltningsarbeidet.
Førebels er det beitenæringa og
 bygdene som både måler resultata og
betaler for dei, konstaterer ein kamp-
villig styreleiar.  

Av Ragnhild Gudrun Vikesland

Styreleiar Ove Ommundsen ser med uro fram mot beitesesongen:

Bøndene betaler framleis
ein høg pris for rovdyra!

År Kvote Felt
2007/2008 94 28
2006/2007 91 40
2005/2006 68 39
2004/2005 60 21
2003/2004 49 30
2002/2003 42 28
2001/2002 50 23
2000/2001 44 31
1999/2000 48 23
1998/1999 41 12
1997/1998 25 9
1996/1997 13 11
1995/1996 13 7
1994/1995 13 8
1993/1994 11 4

Tabell: Kvote og fellingsresultat – lisensjakt jerv. Ikkje
til noko tid dei siste 15 åra har ein fylt kvota i lisens -
uttaket av jerv. (Kjelde: www.dirnat.no)



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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Fagrådet for geit hadde møte i
slutten av april. Framtidig
 organisering av geitavlen og
seminsesongen 2008 var de to
største sakene på møtet. 

Av de 12 sakene som ble drøftet i
møtet i Fagrådet for geit denne gangen,
er det framtidig organisering av geit -
avlen og årets seminsesong som det
blir orientert om her. 

De som ønsker å lese referatet fra
møtet i Fagrådet for geit 29.-30. april,
kan laste det ned fra Internett. Gå inn
på www.nsg.no, og velg Geit i menyen.
Deretter Avl, Fagrådet for geit og til
slutt Referater fra møter i Fagrådet for
geit. 

Framtidig organisering av
 geitavlen
En arbeidsgruppe fikk i oppdrag fra
Fagrådet for geit å utarbeide et forslag
til en helhetlig plan for organisering og
gjennomføring av avlstiltak på geit i
felt. Gruppa har vært sammensatt av
representanter fra administrasjonen i
TINE og NSG samt to geiteholdere. En
rapport fra arbeidsgruppa ble lagt fram
for Fagrådet på møtet i april.

I forslaget ligger det en forutsetning
om et tettere samarbeid med TINE og
TINE sin rådgivingstjeneste i avlsarbei-
det på geit. Det tas utgangspunkt i at
avlsarbeidet skal basere seg på semin -
gransking av bukker og med det mer
bruk av semin.

Faglige geiteringer
I mange områder har bukkeringen
vært viktig for geitmelkprodusentenes
faglige samarbeid, ikke bare med
 henblikk på avlsarbeid, men også en
arena for å diskutere andre fagtema.
Når bukkeringer legges ned forsvinner
disse møtearenaene som har vært
 positivt for fagmiljøet lokalt. Det er
mangel på organiserte møteplasser
hvor det bare handler om geit. I lokal-

laga til Sau og Geit kan sau bli domi-
nerende og i TINEs produsentlag kan
ku ta mye plass. Arbeidsgruppa foreslår
derfor at det, i samarbeid med TINE,
organiseres faglige geiteringer for geite-
holdere som lokale nettverk og
interesse  grupperinger. Dette vil være
positivt for fagmiljøet samt at en ved
erfaringsutveksling vil stimulere og
heve kompetansen i næringen.

Geiteringene skal være et tilbud for
alle som driver med geit, ikke bare de
som har deltatt i bukkering tidligere.
Det er også tenkt at geiteringene ikke
bare skal ha fokus på avlsarbeid, men
også ta opp andre fagtema som for
eksempel fôring og helse.

Nedlegging av Avlsutvalga for
geit
I forslaget ligger det også at de fylkes -
vise Avlsutvalga for geit legges ned. Det
må da bli mer direkte linjer mellom de
gjenværende bukkeringene og NSG
sentralt. Enkelte av avlsutvalga sine
oppgaver overtas dermed av admin-
strasjonen i NSG. Andre oppgaver, som

for eksempel planlegging og gjennom-
føring av kåring utenom bukkeringer,
legges til de faglige geiteringene hvor
en ser for seg at TINE-rådgivere har en
sentral rolle. 

Videre saksgang
Forslaget om framtidig organisering av
geitavlen ble presentert for organisa-
sjonssjefene i TINE da de hadde møte
22. april. Den positive mottakelsen der
er et godt utgangspunkt for de videre
forhandlingene med TINE i denne
sammenheng.  

Fagrådet for geit var positiv til for-
slaget fra arbeidsgruppa. Etter noe
bearbeiding vil rapporten legges fram
for styret i NSG for videre behandling.

Når forslaget har vært gjennom den
nødvendige saksbehandlingen i organi-
sasjonen og det er forhandlet fram en
avtale med TINE, vil det komme en
mer detaljert beskrivelse i Sau og Geit
av den framtidige organiseringen av
avlsarbeidet på geit.

Tekst og foto: Ingunn Nævdal

Nytt fra Fagrådet 
for geit

Fagrådet for geit har diskutert framtidig organisering av geitavlen og ønsker at det i
 samarbeid med TINE organiseres faglige geiteringer.  
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Det nærmer seg tidspunktet for inn-
tak av årets seminbukker til semin-
stasjonen. Fagrådet tok stilling til et
omtrentlig antall prøvebukker og eli-
tebukker som skal inn til semin i år.
Det er nødvendig å sende ut mer sæd
fra flere av prøvebukkene som ble
tatt inn i fjor. Dette for å være sikker
på at de får nok døtre i produksjon
til at de blir granska. Dermed må
antallet prøvebukker som tas inn i år
begrenses.

Fagrådet gikk inn for følgende antall
bukker:
• Elitebukker: 5-10
• Prøvebukker med fransk far: 10-15
• Prøvebukker fra sanerte 

besetninger: 5-10
• Prøvebukker fra bukkeringer: 5-10

Fagrådet har bedt administrasjonen

om å gjøre det endelige utvalget av
bukker.

Seminpriser og sædfordelings -
regler
Besetninger som ikke er med i
Geitkontrollen har ikke hatt tilgang til
semin tidligere, men vil i år ha mulig-
heten til å bestille elitesæd. Fagrådet
har gått inn for at leie av sæddunk
sponses med kr 600 pr. dunk. Dette
gjelder imidlertid besetninger i
Geitkontrollen. Besetninger utenom
Geitkontrollen må betale full pris for
dunken. Det vil også være en prioritert
rekkefølge ved tildeling av doser fra de
beste elitebukkene:
1) Besetninger i bukkeringer og i

«Friskere geiter»
2) Andre besetninger i Geitkontrollen
3) Besetninger utenom Geitkontrollen

Det kan heller ikke i år bestilles mer
enn 2 doser elitesæd pr. 10 para gei-
ter. I en flokk hvor det skal pares
100  geiter, kan det bestilles opp til
20 doser elitesæd. Det er ikke krav
til antall doser prøvebukksæd for de
besetningene som er aktivt med i en
bukkering. Et aktivt medlem i
 bukkering parer med ringens prøve-
bukker det aktuelle året og bidrar i
granskinga av ringens bukker. Andre
besetninger i Geitkontrollen må
inseminere med minst 3 doser
 prøvebukksæd pr. dose elitebukksæd
(tidligere minst 4 doser pr. dose
 elitebukksæd). 

Besetninger utenom kontrollen
har ikke tilgang til prøvebukksæd.
Prøvebukksæden selges til en sterkt
redusert pris og må benyttes i
 besetninger tilknyttet kontrollen.
Dette for å få inn opplysninger som
gir grunnlag for gransking av
 bukkene.

Seminpriser og sædfordelingsregler seminsesongen 2008:

Besetninger i bukkeringer Besetninger i Geitkontrollen Besetninger utenom
med prøvebukker som ikke er medlem i Geitkontrollen

bukkering

Elitebukksæd:
- Tildeling Maks 2 doser pr. 10 para geiter. Maks 2 doser pr. 10 para geiter. Maks 2 doser pr. 10 para geiter.

- Pris pr. dose * Grunnpris kr 25,- Grunnpris kr 25,- Grunnpris kr 25,- 
+ kr 3 pr. avlsverdi- + kr 3 pr. avlsverdi- + kr 3 pr. avlsverdi-
poeng over 100 poeng over 100 poeng over 100

Prøvebukksæd:
- Tildeling Ingen minstekrav til antall. Minst 3 doser prøvebukksæd Selges ikke.

pr. dose elitebukksæd

Maksimum halvparten av Maksimum halvparten av
dosene kan være fra prøve- dosene kan være fra prøve-
bukker med fransk far. bukker med fransk far.

- Pris pr. dose kr 25,- kr 25,-

Frossensæddunk:
(leie, transport, ekspedisjon) kr 500,- kr 500,- kr 1.100,-

- bestilling på web kr 100,- kr 100,- kr 100,-

* Prisen pr. dose beregnes i forhold til bukkenes avlsverdi på salgstidspunktet.

Seminsesongen 2008
Årets seminsesong er på  trappene og Fagrådet vurderte antall
 bukker til semin, sæd fordelingsregler og seminpriser.
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Aurland trakk det lengste strået
då Olden i Stryn, Eidsdal på
Sunnmøre og Aurland i Sogn ble
vurdert som tilhaldsstad for
Geitegarden, nasjonalt geite -
senter.

Etter at arbeidet med Geitegarden vart
teke oppatt i desember 2007, har lokale
arbeidsgrupper i Olden, Eidsdal og
Aurland teke initiativ til å utarbeide
konsept for Geitegarden på dei respek-
tive stader. I møte med arbeidsgruppa
for Geitegarden 25. mars presenterte
dei sine moglegheitar og idéar.
Presenta sjonane synte at alle alterna -
tiva har potensiale og gode føreset -
nader for å kunne lukkast med
 etablering av Geitegarden.

Drøftingar med Aurland
Arbeidsgruppa for Geitegarden hadde
på førehand sett opp fleire kriterier
som ein såg på som avgjerande for å

kunne vidareføre arbeidet. Dei ulike
alternativa vart grundig vurdert opp
mot desse. Etter ei samla vurdering
kom arbeidsgruppa fram til at ein
ynskjer å gå inn i ein drøftingsprosess
med Aurland.

Arbeidsgruppa grunngjev avgjerda
med fylgjande hovudpunkt:
• Ein har vektlagt det sterke og mang-

faldet i geitemiljøet i Aurland.
• Geitehaldarane står samla bak ynskje

om å lukkast med eit geitesenter, og
arbeidsgruppa oppfattar at det lokale
engasjementet er bredt og sterkt.

• Aurland er ein sentral stad i landet
når det gjeld turistbesøk og
gjennomfartstrafikk generelt.

• Geitegard-konseptet i Aurland inne-
ber moglegheit for heilårsdrift der
ein også, til ein viss grad, kan
 profilere senteret som eit samlings-
punkt for geiteaktivitetar utanom
«turistsesong».

• Lågt investeringsbehov ved eit

 samarbeid med Sogn Jord- og
Hagebruksskule.

• Positive signal frå Sogn og Fjordane
Fylkeskommune.

• Samarbeid om bygningar og
 personalmessige ressursar.

• Får vist fleire sider ved norsk geite-
hald; både enkeltbruk, samdrift, øko-
logisk drift, konvensjonell drift, nyare
driftsbygningar med mjølke stall/
kraftfôrautomat, kaldfjøs m. talle og
«vanlege tradisjonelle geitefjøs».

• Ein variert stølskultur som blir
halde i hevd.

• Småskalaproduksjon og felles -
løysingar om lokal foredling.

• Skjøtselsprosjekt som blir halde i
hevd.

• Fleire allereie etablerte «geite -
arrangement» (stølshelg, geit -
ostfestival, div. kursverksemd
m.m.).

• Kommunen er ein del av verds -
arvområdet. 

• Mange naturlege samarbeidspartar: 
- Verdsarvparken
- Aurland Natur- og Kulturarv
- Aurland Naturverkstad
- Nasjonal Turistveg
- Flåmsbana
- Reiselivsnæringa

Arbeidsgruppa ynskjer altså å gå inn i
ein drøftingsprosess med arbeids -
gruppa i Aurland med ei klar mål -
setjing om å etablere Geitegarden i
Aurland. Det er likevel framleis viktige
faktorar som bør og må klargjerast og
som må på plass før det kan gjerast ein
endeleg avtale. 

- Vi er difor tydelege på at dei fram-
leis kan kome i ein situasjon der vi vil
kontakte Eidsdal eller Olden på nytt i
løpet av våren. Prosjektet Geitegarden
er eit så omfattande og «tungt»
 prosjekt at vi ser oss nødt til å bruke
den tida som trengs for å kome i 
hamn på rett plass, uttalar leiar i
arbeidsgruppa for Geitegarden, Ola
Søgnesand.

Aurland kan få 
nasjonalt geitesenter
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GEITEDAGENE 2008

Geitedagene 2008 arrangeres 12.-14. september i Rauland.
Arrangementet  foregår på Rauland Høyfjellshotell og Dyrsku’n i Seljord.

GEITEDAGENE 2008

Fredag 12. september

Kl 16.00: Åpning ved Arne Vinje, ordfører i 
Vinje kommune
Helsetjenesten for geit gjennom 10 år
Forskningsaktiviteter på geit
Friskere geiter

Kl 19.30: Middag og sosialt samvær

Lørdag 13. september:

Kl 09.00: Fôring av geit
Kl 14.00: Avlsarbeidet på geit
Kl 19.00: Middag med kulturelt innslag

Sosialt samvær

Søndag 14. september:

Kl 08.00: Avreise med buss til Dyrsku’n i Seljord

Pris: Kr 1.040,- pr. person/natt med 
overnatting i dobbeltrom. 
Enkeltromstillegg på kr 250,- pr. natt.

Påmelding til Rauland Høyfjellshotell på telefon:
35 06 13 00 – oppgi Geit 120908 som referanse ved
påmelding, innen 1. juli 2008.

Mer detaljer om 
programmet og 
påmelding blir 
sendt geite-
holderene senere. 

PROGRAM

NSG Semin holder seminkurs for eier -
inseminering på geit i forkant av
Geitedagene. Kurset skal holdes på Rauland
Høyfjellshotell 11. og 12. september. Se
egen omtale under Seminnytt på side 48.
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Boergeita er på frammarsj i
Norge, bevisstheten rundt geite-
kjøtt er stigende og flere av
 bøndene med boergeiter har sett
nødvendigheten av å danne eget
raselag. 

Det befinner seg boeravlere fra
Farsund i sør til Lofoten i nord. Vi er
derfor en lite homogen «masse» og det
ble vanskelig å samle hele flokken. Men
lørdag 13. oktober var det samlet 4
engasjerte geitebønder for å danne
«NorBoer» - avlslag for boergeit. Stedet
var Glittre Gård i Hakadal, og bøndene
var Kjetil Olsen Husemoen fra Våle i
Vestfold, Lise Nicoline Hartviksen fra
Nittedal og Tomas Arnheim og Kjell
Myhrer, begge fra Hakadal.

Gode kjøttegenskaper
Boergeita er en rase med fremragende
egenskaper når det gjelder tilvekst og
kjøttkvalitet, for eksempel kan slakte-
vekta på 8 måneder gamle kje lett
komme opp i 20 kilo. Dette er resul -
tater av over 50 års målrettet avls -
arbeid, med opprinnelig utspring i
Sør-Afrika. Boergeiter skiller seg fra
norske geiter først og fremst på grunn

av størrelsen. Levendevekta på ei
 voksen geit kan komme opp i 80 kg og
bukker 130 kg. 

Boergeita er kortpelset med noe
underull om vinteren. De har heng-
ende ører og det søkes nå om å få
 rasegodkjent 2 fargevarianter i Norge;
«foredlet» med hvit kropp og rødbrunt
hode og «fullfarget» hvor minst 95 %
av dyret har en av fargene rød,
 sjokoladebrun eller sort. 

Samarbeid med NSG
For å videreføre avlsarbeidet så vi det
som viktig å legge grunnlaget for et
norsk avlsprogram for boergeit. I den
sammenheng var det naturlig å tenke
på NSG som nærmeste samarbeids-
partner. Det er derfor et krav om at
man må være NSG-medlem for å bli
medlem av avlslaget.

Eget avlsprogram
Foreningen vil jobbe sterkt for et leve-
dyktig avlsprogram, siden det finnes

under 500 dyr av rasen i Norge. Viktige
virkemidler vil være stambokføring,
avkomsgransking, inntak av semin -
bukker til bukkeseminstasjon og også
import av sæd i henhold til retnings-
linjer fra KOORIMP. Slik kan man
utvikle den norske boerstammen og
samtidig begrense risikofylte livdyrim-
porter. Videre kom det fram forslag fra
kommende medlemmer om å ut -
arbeide veiledende priser for omset-
ning av skinn, kjøtt og livdyr.

Ønsker flere medlemmer
Vi håper å kunne bringe nytt til alle
boerinteresserte gjennom Sau og Geit,
og vi er også å treffe på nettstedet:
www.norboer.no Mailadresse til
NorBoer er: post@norboer.no

For den som er interessert; ta
 kontakt så sender vi mer informasjon.
Det koster kr 150 for enkeltmedlem-
skap og kr 200 for familiemedlemskap.

Kjell Myhrer, sekretær

NorBoer – nytt raselag

Boergeita er en stor og tung geiterase. Voksne bukker kan veie opp mot 130 kg.

NorBoer ble dannet med disse
målformuleringene:

1. Fremme interesse for og
kjennskap til boergeit

2. Ivareta alle medlemmers
interesser og henvendelser
uten forskjellsbehandling

3. Utforme og vedlikeholde
rasestandarder og avlsmål 
for boergeit

4. Delta aktivt i avlsarbeidet
etter gjeldende rase-
standarder og avlsmål.

Målet med NorBoer

--



--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
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Representantskapsmøte 
12.-13. mars
Vårens representantskapsmøte ble
avholdt på Gardermoen Gjestegård. I til-
legg til «årsmøtesaker» var hovedsaken på
representantskapsmøtet forberedelsene til
jordbruksforhandlingene. Det ble også
delt ut avlsstatuetter og premie til årets
superverver. Alle disse sakene er omtalt
andre steder i bladet. 

Parkveien 71 i Oslo
Styret i NSG har, som et ledd i arbeidet
med organisasjonens framtidige drift og
økonomi, lagt fram et forslag for repre-
sentantskapet som går ut på vurdering av
salg av Parkveien 71.

Fram til nå har det vært gunstig for
NSG med kapital bundet i fast eiendom,
men styret stiller spørsmål ved om dette
vil være rett i framtiden.

Representantskapet ga i møtet 13.
mars styret fullmakt til å jobbe videre
med utredning av et evt. salg og hvordan
organisasjonen på best mulig måte kan
forvalte kapitalen som ligger i dette.

Samarbeidsavtalen med
Gjensidige fornyet
Norsk Sau og Geit opprettet en 2-årig
samarbeidsavtale med Gjensidige fra 1.
april 2006. Etter at denne første perioden
nå er utløpt, blir avtalen automatisk  for -
nyet for 1 år av gangen inntil en av par-
tene ønsker å si den opp.

Samarbeidsavtalen har følgende formål:
• At samarbeidet med Gjensidige bidrar

til at NSG lykkes med medlemsverving
og arbeidet med å beholde medlem-
mer.

• At felles fokus og målrettet
innsats på skadeforebyg-
gende arbeid gir få skader
og reduserte forsikrings-
kostnader for medlem-
mene.

• At felles informasjon om
forsikring gjør at ingen av
medlemmene mangler nødven-
dige forsikringer på grunn av mangel
på informasjon.

• At størst mulig andel av medlemmene
i NSG blir helkunder i Gjensidige.
Spesielt fokus på forsikring av småfe og
gjeterhund.

Som en del av avtalen gir Gjensidige bl.a.

NSG-medlemmer fordeler i form av
rabatt på forsikring av småfe og gjeter-
hund. 

Et annet sted i dette bladet kan du
også lese at Gjensidige har forhandlet
fram en rabatt for NSGs medlemmer på
brannalarmanlegg fra Elotec, dersom det
blir kjøpt innen 1. september i år.

Lagsstatistikk
Som de fleste har fått med seg har vi inn-
ført gradert kontingent med sentral inn-
kreving og gjort betydelige endringer i
medlemssystemet vårt. Dette har med-
ført en god del feil og problemer, men gir
oss også en meget god oversikt over
medlemsmassen vår.

Antall medlemmer i NSG var
31.12.2007 12 469. 4 706 (45,5 %) var
hovedmedlemmer med mer enn 50
sau/geit, 5 637 (54,5 %) var hoved -
medlemmer med mindre enn 51 sau/geit,
1 299 var husstandsmedlemmer, 545 var
direktemedlemmer/abonnenter, 130 var
æresmedlemmer og 35 var støtte -
medlemmer. 

Rogaland Sau og Geit var det største
fylkeslaget i 2007 med 1 930 medlemmer
og Vestfold det minste med 59 medlem-
mer. Totalt var det 387 lokallag i 2007.
Det største lokallaget var Oppdal med
192 medlemmer, Bjerkreim og Time
hadde begge 162 medlemmer, mens 
Sør-Jæren hadde 150.

Medlemsutvikling i NSG fra 2006 til
2007 viser en nedgang på 885 medlem-
mer. 122 lag hadde positiv eller ingen
endring i medlemstallet, mens resten
hadde en nedgang. 51 lag hadde mindre
enn 10 medlemmer.

Når vi tar bort lag med store
endringer i medlemstall som skyl-

des manglende innbetaling i
2006 (før sentral innkreving av
kontingent ble innført) eller
sammenslåing av lag, kommer
Hadeland, Sør-Jæren og

Eigersund best ut med hen-
holdsvis 11, 10 og 8 nye medlem-

mer i 2007. Godt jobba! 
Skal NSG klare å holde medlemstallet

oppe trengs det en aktiv innsats lokalt både
for å beholde medlemmer og for å rekrut-
tere nye.

Verving 2007
Vervingsstatistikken for 2007 er nå gjort

opp. Totalt er
det registrert
43 ververe
med 122
nyvervede
medlem-
mer. Bare
nye medlem-
mer (ikke med-
lem året før) som
har betalt kontingent i 2007 er  registrert.
Medlemmer vervet på slutten av 2007 vil
inngå i vervestatistikken for 2008.

Årets superverver ble lagets ordfører
Vivi Lindholm, som vervet hele 14 nye
medlemmer (se presentasjon annet sted i
bladet). Hun fikk et flott kamera overrakt
på representantskapsmøtet i mars. Andre
dyktige ververe var Eirik Skretting, Sør-
Jæren Sau og Geit som fikk et kompakt
kamera for 11 nye medlemmer og Jan
Helge Havsø, Eigersund Sau og Geit (10),
Hilde Reisjå, Tuddal Sau og Geit (9), Asle
Varnås, Aurskog/Høland Sau og Geit (6)
og Hans Erik Sand, Lier Sau og Geit (6)
som alle får en kikkert. T-skjorter, caps
eller krus er nå sendt alle ververe. Tusen
takk for flott innsats!

Verving 2008
I 2007 innførte vi en kontinuerlig verve-
kampanje, hvor ververen kan velge en
premie (t-skjorte, caps eller krus) for
hvert vervede medlem. I tillegg deltar alle
i kåringen av årets superverver. 

Det kan se ut til at konkurransen blir
meget hard i år. Dersom alle de vervede
betaler, er det pr. 5. mai vervet hele 167
nye medlemmer av 49 ververe. Jon Egil
Østerhus, Suldal Sau og Geit ligger klart i
teten så langt, men det er enda mye igjen
av 2008. Vervekupongen finner dere på
www.nsg.no Det går også an å melde inn
direkte på hjemmesiden – husk å føre på
verver i kommentarfeltet.

Klippeskolen 2008
Norsk Sau og Geit arbeider for å legge til
rette for at kurs om ull, saueklipping og
ullhåndtering tilbys over hele landet. NSG
sentralt søker Statens landbruksforvaltning
om støtte til dette og denne støtten
 brukes til opplæring av et fast korps med
dyktige og engasjerte klippeinstruktører
og økonomisk støtte til klippekurs.

I 2007 ble det arrangert 12 klippekurs
med til sammen 88 kursdeltakere. Det var

Organisasjonsnytt
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Næringsorganisasjoner, faglag og
offentlige aktører var nylig samlet hos
statsråd Terje Riis-Johansen for å
drøfte håndtering og forebygging av
dyreverntragedier i husdyrholdet.
Bakgrunnen var flere slike saker dette
året, som også har vært slått stort
opp i media. 

Mange gode synspunkter ble presentert i
møtet. Norsk Sau og Geit legger innenfor
dette temaet vekt på følgende tre
 forhold, som også ble framlagt for stats -
råden: 
1. Kompetanse i næringa. Småfeholdet
har arbeidet med å få på plass kompe -
tansegivende kurs og sertifisering av
 bønder med ansvar for sau og geit. Dette
er helt vesentlig for å oppdatere seg og
bygge både faglig oppdatert kunnskap og
nyttige kolleganettverk. Vi ønsker dessuten

en varslingsordning mellom helsetjenesten
og dyreverntjenesten. 
2. Alminneliggjøring av tilsyn med
dyrevelferden. Det må legges opp til å
gjennomføre jevnlig tilsyn hos alle husdyr-
holdere, ikke bare bekymringstilfellene.
Dyrevernnemndene er nyttige til dette, de
har lokalkunnskap, lokale nettverk og en
praktisk og uformell tilnærming. Dette kan
kombineres med en rutinemessig opp -
søkende veterinærtjeneste lik den man
hadde tidligere. 
3. Anseelse for husdyrholdet. Det er
uhyre viktig at alle støttespillere bidrar til
å hegne om husdyrbondens svært viktige
jobb. Vi kan og skal være stolte av nivået i
norsk husdyrhold. Men beslutningstakere
og aktører ellers må bli betydelig flinkere
til å lytte til næringas signaler og bondens
realkompetanse, også på saker som
 indirekte angår velferden i dyreholdet.

kurs i Østfold, Oppland, Telemark, Aust-
og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-
Trøndelag og Finnmark, samt ett lands-
dekkende proffkurs. De fleste kursene var
kombinasjonskurs nybegynner/viderekom-
ne. Kursarrangør var BSF/lokallag i NSG
og/eller videregående skoler. Nytt evalue-
ringsskjema ble tatt i bruk og kursene fikk
meget gode karakterer.

I januar/februar 2008 ble det sendt
brev til alle lokallag i NSG med opplys-
ninger om klippekurs og søknadsskjema
for kursarrangører - med frist 1. mai.
Dessverre var det kommet inn bare 7
søknader innen fristen. Dette er skuffende
og lite i tråd med signalene vi har fått om
at det er vanskelig å få tak i saueklippere
lokalt. Vi vil derfor forlenge søknadsfristen
og sende påminnelse til lokallag og andre
potensielle arrangører. Informasjon om
dette og planlagte klippekurs ligger på
NSG sine hjemmesider.

I tillegg til de lokale kursene planlegger
NSG sentralt å arrangere ett lands -
dekkende proffkurs i august. Informasjon
om dette vil bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Er sikringsradioen – din egen
eller kanskje partnerens - i orden
til sesongen? Fungerer forsterker
og vaktsentral som det skal i ditt
radiolagsområde? 

Ingenting kan erstatte
sikringsradioen! Det
gjelder både for den
som arbeider alene
og den som trenger
sikker
 kommunikasjon med
kolleger i land bruket,
spesielt der mobil -
telefon dekningen
ikke er god nok.
Enten det er
 hjemme på gården

eller i utmarka; - Sørg for å være på
nett når det trengs! Sikringsradioen A/S
yter dessuten  økonomisk tilskudd og
gode råd for oppgraderinger av base-
stasjoner og vaktsentraler. Ta kontakt
med sekre tariatet på tlf. 22 05 47 32
eller klikk deg inn på 
www.sikringsradioen.no

Notatboka – nødvendig og nyttig å
ha i lomma under tilsyns turene i
beitetida 
Forenkler rapporteringsarbeidet i beite -
laget etter endt sesong og bidrar til
 nødvendig dokumentasjon av skader og
problemer som oppstår. Bestilles i NSG-
sekretariatet, gjerne for hele beitelaget
under ett; tlf. 23 08 47 70.

Riis-Johansen etterspør råd 
mot dyretragedier

Nyttige ting til beitesesongen

Infomateriell: NSG har for salg ny
plakat med info om båndtvang 
Plakaten er praktisk, den vekker opp -
merksomhet om saken på en positiv
måte – og den er rimelig. I tillegg er en
ny  tilsynsplakat i trykken og kan bestilles
i sekretariatet på tlf.: 23 08 47 70.
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Organisasjonsnytt
Opplæring og bruk av gjeterhunddommere

Norgesserien 2008

Gjeterhundrådet har vedtatt ny
 organisering for opplæring og bruk av
gjeterhunddommere. Hensikten med
endringen er bedre kvalitet på
 dømminga og bedre effektivitet på
opplæring og oppdatering av gjeter-
hunddommerne.

Det har skjedd en stor utvik-
ling i nivået på gjeterhund-
prøvene de siste åra. Det
arrangeres nå gjeterhund-
prøver med en vanskelig-
hetsgrad som var utenke-
lig for 10-15 år siden.
Gjeterhundrådet har fått
tilbakemeldinger om at kurs og
annen utvikling av gjeterhund -
dommere ikke har tatt inn over seg de
nye krava som dette stiller til dommerne.
Opplegget for dommeropplæring har
dessuten blitt lite  effektivt og kostbart.
Det ble derfor i 2007 satt ned ei arbeids-
gruppe for å se på systemet med opp -
læring av gjeterhunddommerne.
Arbeidsgruppa la fram sitt forslag høsten
2007. Etter en høringsrunde til fylkene
vinteren 2008, fattet Gjeterhundrådet sitt
vedtak i saken i mars 2008. 

Organisering
Landet deles inn i seks regioner:
- Rogaland og Agder-fylkene
- Hordaland, Sogn og Fjordane og 

Møre og Romsdal
- Trøndelags-fylkene
- Nord-Norge
- Hedmark, Oppland og Østfold
- Buskerud, Vestfold, Telemark og 

Akershus

Dommerne
Det etableres et system med A- og B-
dommere. I hver region skal det være
minst én A-dommer. A-dommerne ut -
nevnes av Gjeterhundrådet og har
 ansvaret for opplæring og oppdatering av
B-dommerne i sin region. Det er også A-
dommerne som har ansvaret for å rekrut-
tere dommeraspiranter. Det vil være
 veldig viktig at A-dommerne har god dia-
log med gjeterhundnemndene/-laga i sin
region i forhold til aktuelle dommer -
aspiranter.

Gjeterhundrådet er ansvarlig for opp-

læring og oppdatering av A-dommerne,
blant annet gjennom kurs og studieturer.
B-dommere godkjennes av Prøvenemnda
(underlagt Gjeterhundrådet).

A-dommerne
Sju personer er nå foreslått som A-
 dommere (2 i Nord-Norge, 1 for de

andre regionene). Disse blir nå
 forespurt om de vil være A-
 dommere og det blir inngått
skriftlige avtaler mellom A-
 dommerne og
Gjeterhundrådet.

Dømming
A-dommerne skal dømme større

nasjo nale prøver, som Norgesserieprøver
og NM. Hvis det skal brukes flere enn én
dommer på slike prøver, kan det også
være aktuelt å bruke en erfaren B-
 dommer. A-dommerne må være villige til
å prioritere dømming av de større

 prøvene, framfor å delta sjøl. Det åpnes
også for at personer uten formell
dommer status kan dømme mindre
 prøver. Dette må være personer med god
erfaring med prøver og praktisk jobbing
med hund og sau. A-dommeren i regio-
nen må på forhånd godkjenne bruk av slik
dommer.

Veien videre
Systemet med A- og B-dommere blir tatt
i bruk gjennom dette året. Arrangører av
vanlige distriktsprøver kan likevel trygt
skaffe seg dommer slik de har gjort før.
Her blir det få endringer. Når A-dommer-
ne endelig er på plass, blir det gått videre
med opplæring og kursing. Dette gjelder
både for A-dommerne sjøl, og A-
 dommernes ansvar overfor B-dommerne.
Videre må vi regne med at et slikt nytt
opplegg som dette trenger justeringer
underveis.  Her er vi avhengig av innspill
og tilbakemeldinger fra gjeterhundfolket.

Dette året gjøres det en vri med
Norgesserieprøvene (landsprøvene).
Formålet er økt deltakelse totalt sett
og kortere reiseavstand for
 deltakerne. Mulighet for bedre
 kvalitet på prøvene er en annen
grunn for endringene.

Det er i år 2 helger med parallelle prøver
i årets serie.  Kamben og Vestlandsprøva/
Radøy blir arrangert den 16. og 17.
august. Trønderprøva i Verdal og Roga -
lands prøva i Tysvær blir arrangert den 27.
og 28. september.  

Etter 2 helger regner man ut norges-
seriepoeng fra alle prøvene. De 45 beste
ekvipasjene går videre til Opplands -
prøven, som blir arrangert på Vinstra i
Gudbrandsdalen, 11. og 12. oktober.  Etter
Opplandsprøven går 35 videre til avslut-

ningsprøven på Ringsaker i Hedmark, 1.
og 2. november.

Påmelding
Uka etter påske ble det åpnet for påmel-
ding via web til de to første parallelle helg -
ene. Om det var den nye web-påmeldinga
som giret opp stemningen for å melde seg
på, kan vi ikke si sikkert. Prøvene ble i alle
fall fulltegnet i løpet av kort tid. Nå er det
sikkert mange som ikke fikk meldt seg på.
Samtidig er det vel også innlysende at det
nå er påmeldt hunder som av ulike grunner
ikke er aktuelle for Norges serieprøver, når
vi kommer til august og september. Det vil
derfor bli muligheter for å trekke hunder og
gi plass til reserver. Informasjon om dette
skal finnes på www.nsg.no. Ellers viser vi til
arrangørene av de fire første prøvene for
muligheter for deltakelse:

Sted Dato Kontakt Telefon E-post

Kamben 16. og 17.8 Olav Håkon Sando 900 12 110 storeteig@bluezone.no
Radøy 16. og 17.8 Jorunn Å. E. Raknes 915 95 439 jo-aarak@online.no
Verdal 27. og 28.9 Hans M. Eriksen 950 47 300 verdalsproven@sorberget.net
Tysvær 27. og 28.9 Olga Espevoll 975 69 042 enaj_90@hotmail.com
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Nytt fra Avlsrådet for sau

Heidersmedlem i 
Sogn og Fjordane Sau og Geit

Avlsrådet for sau hadde sitt første av
to møter dette året i begynnelsen av
april. Neste møte blir i midten av
juni. Da må alle vedtak som skal
 gjelde for høstens avlssesong være
klare. Her er en liten oversikt over
hvor langt vi kom i april. Hele
 referatet kan leses på www.nsg.no

Kjøttfulle, fettfattige lam
Det 3-årige prosjektet med den nord-
norske genvarianten som gir spesielt kjøtt-
fulle, fettfattige lam, har avsluttet sine
undersøkelser. Det viser seg at ulempene
med genvarianten er større enn fordelene
i en rase som NKS. Vi har derfor vedtatt
at frekvensen av genet skal reduseres.
Denne høsten blir seminværene garantert
fri for genvarianten. Les mer om saken i
egen artikkel annet sted i bladet.

Endring i kåringsreglene
Analyser viser at det er god sammenheng
mellom O-indeksen lammet har ved
kåring og O-indeksen som lammet får
året etter som avkomsgranska vær. Tar vi
inn lammets egen korrigerte høstvekt i
 tillegg til O-indeksen, blir sammenhengen
med neste års gransking ikke bedre. Dette
viser at vi legger for stor vekt på lammets
egentilvekst i avlsarbeidet. Som konse-
kvens av dette gjøres det to endringer i
kåringsreglementet til høsten:
- minstekravet til lammets eget korri -

gerte vektavvik fra buskapsmidlet
 senkes fra 2 til 0 kg,

- vektavviket tas ut av sum kåringspoeng,
som heretter vil bestå av lammets 
O-indeks, samt dommerpoengene for
kropp, bein, ullmengde og ullkvalitet,

- sum kåringspoeng er ikke endelig før
lammets egen høstvekt er tatt med i
beregningen av lammets egen O-
indeks.

Syv indekskjøringer høsten 2008
Vi øker antall indekskjøringer fra fire til
syv denne høsten. Augustindeksen fram-
skyndes en uke og kommer i slutten av
juli slik at den er klar før slaktingen starter
i de tidligste områdene. Deretter bereg-
ner vi for første gang indeks to ganger i
september for å få med høstvektene før
kåringssesongen. Og til slutt regner vi en
ny indeks midt i november for å få med

alle slaktelam som slaktes innenfor siste
frist som er 10. november.  Vent alltid så
lenge som mulig med å ta avlsavgjø-
relsene, slik at O-indeksen har mest mulig
informasjon.

Økt kvalitet på innsatte
 prøveværer
Vi ønsker å premiere de ringene som gjør
det beste arbeidet for fellesskapet. Det
har vi gjort ved å innføre et indekstillegg
for granska værer, slik at ringene som får
ut værer med de høyeste indeksene får
mest tilskudd fra Avlsrådet. Vi startet med
en kvalitetsbetaling på 10 kroner per
indekspoeng for 3 år siden. Denne høsten
betales det 30 kroner per indekspoeng,
og så hadde vi tenkt å gå opp til 50
 kroner.

De fleste ringene har tatt dette
 signalet og har forbedret innsettet av
 prøveværer. Det ser vi ved at den avls-
messige framgangen per år har økt med
50 %. Men det har også bidratt til en for
stor konsentrasjon om noen få semin -
fedre til neste generasjon prøveværer. Vi
kommer derfor ikke til å øke kvalitets -
betalingen ut over 30 kroner.

Det er dessverre fortsatt en del vær-
lam med lav O-indeks som settes inn til
gransking. Sannsynligheten for at de skal få
en høy O-indeks etter gransking er svært
liten. For at Avlsrådet skal slippe å betale
tilskott for slike lam, innføres det en nedre
grense for lammets egen O-indeks ved
innsett av prøveværer høsten 2008:

- NKS: 120
- Spæl: 115
- Sjeviot: 110

Kravet strammes inn ytterligere til neste
høst, så dette må ringene ta høyde for
ved årets eliteparinger.

Avlsmålet
Vi tar nå inn vårvektene i indeksbereg-
ningene. Fra høsten av skal vi beregne to
delindekser for morsevne:
- morsevne vår (basert på vårvektene)
- morsevne høst (basert på høst -

vektene)

Det blir spennende å se om dette vil gi
økt fart i arbeidet med å forbedre mors -
evnen, og da særlig mjølkeevnen tidlig i
laktasjonen.

Vi vil i år, som i fjor, justere vektlegging-
en mellom egenskapene som inngår i avls-
målet. Vektleggingen bestemmes på neste
møte i juni. For NKS fikk avlsavdelingen
følgende klare signaler for utrednings -
arbeidet:
- mindre vekt på slakteklasse
- mindre vekt på lammetall
- økt vekt på morsevne

Det foregår en egen utredning om avls-
målet for spæl som også vil være klar til
juni-møtet.

Thor Blichfeldt
tb@nsg.no

Under årsmøtet i Loen 22. og 23.
februar vart Asbjørn Alsaker
utnemnd som heidersmedlem i 
Sogn og Fjordane Sau og Geit.

Alsaker vart tilsett ved Vestlandske
Salslag i 1965. Først på 80-talet fekk VS
fagansvar for alle dyreslag. Seinare vart
det meir spesialisering, og Asbjørn
Alsaker vart fagsjef for småfe i 1990. Då
VS overtok ansvaret for Sauekontrollen i

1995, fekk han også ansvar for dette
området.

Dei siste ti åra har han jobba i Team
Sau på landsbasis.

Alsaker har årleg delteke på årsmøta
og leiarsamlingane til Sogn og Fjordane
Sau og Geit. Han har vore kontakt -
person og bindeledd mellom småfe -
næringa og Nortura. Utmerkinga 
fekk han for godt arbeid for småfe -
næringa.
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Styrets 
hjørneDet er vår og 

nye muligheter!
NÅ er det vår. Etter milde dager og
netter med regn skinner sola fra sky-
fri himmel. Jeg ser en stor, bar flekk
på jordet. Det er tidlig i mai og
 vinteren har tapt.

I vinter har vi hatt mye snø. Det
blir en skikkelig jobb å gå over
 gjerdene før beiteslipp. Geitene må
vente enda en tid før de kan få
komme ut, for det må tørke opp
 utafor fjøset der de har lufte-
gården. Men de var ute hver
dag helt til midt i februar. Da
snødde gjerdet ned og det
nærmet seg kjeing. 

Da vi utrangerte geiter sist
gang, gikk det ut over de som
hadde høgt syretall gjennom
hele laktasjonen. Nå er vi
spente på resultatene av
 prøvene som blir tatt av
 mjølka vår framover. Det blir
også spennende å se resul -
tatene etter første veging og
prøvetaking nå i mai. - Og
senere følge med på hvordan
mjølkevegingene og  prøvene
blir i juni, juli, august,
 september og  oktober. Det
blir to prøvetakinger på stø-
len, to på heimebeite og to på
innefôring. Det kan virke som mye
arbeid og unødig bruk av tid. – Men
uten å veie og ta prøve av hele
 flokken, minst som den reviderte
 geitekontrollen krever, får vi ikke god
nok kunnskap om hva  geitene våre er
gode for. Opplys ningene i geite -
kontrollen er også bakgrunn for
 avlsarbeidet.

Det er gjennomført ny indeks -
beregning. Den viser dyrets avlsverdi.
Geiter og bukker er rangert etter den
samme skalaen og kan dermed
sammenliknes direkte. De nye
indeks ene kan vi finne på nettet på
http://www.avl.nsg.no/geit. Der er det
greit forklart hvordan en logger seg
inn på egen flokk. Hver måned

beregnes indeksene på nytt, så det er
bare å følge med. For hver gang det
beregnes indekser, ligger det flere opp-
lysninger bak, og indeksen blir sikrere.
Derfor må vi bruke de siste indeksene
som er beregnet.

Hva bruker vi indeksene til, da?
Med dette får vi rangering av dyra etter
avlsverdi. Vi kan bestemme oss for
utrangering utover det som skyldes

uhell eller sykdom. Vi kan finne hvem
som kvalifiserer til elitebukk i paring-
en. Og vi kan bestemme oss for påsett
så tidlig at vi kan ta vare på killinger
helt fra fødselen av. Dette gjelder
 spesielt kåringskandidater og verdifulle
påsettkillinger. De må få en sjanse.

Ettersom bukkeringene innskrenkes
både i omfang og antall blir det mer og
mer aktuelt å inseminere geitene.
Mange har gått kurs og kan inseminere
i egen flokk. Flere burde lære seg dette
og bruke det. Det arrangeres kurs i år
også. Ved semingransking kan også de
som ikke er med i bukkering delta
aktivt i avlsarbeidet. Det kan bestilles
både prøvebukksæd og elitebukksæd.
Husk en ting: Dagens prøvebukker er

kandidater til morgendagens elite-
bukker!

Som de fleste forstår er jeg opptatt
av geitekontroll og avlsarbeid. En
annen ting som jeg brenner for, er
saneringsprosjektet Friskere geiter. Til
nå har nesten 170 geitebesetninger
sanert for de kroniske sjukdommene
CAE, byllesjuke og paratuberkulose.
Nye besetninger melder seg stadig på.

I år og neste år er det nesten
100 bønder til som ønsker å
sanere geitene sine. Det er bra!
NSG deltar i Helsetjenesten
for geit som driver prosjektet.
Håpet er at målsettinga blir
nådd; full sanering av hele den
norske geitepopulasjonen. Det
tror jeg vi klarer!

Obs! Nå er det viktig at de
som enda ikke har sanert,
 holder hodet kaldt og avstår
fra å selge/gi bort  killinger
som kan bli grunnstammen til
uregistrerte, ikke sanerte,
 småflokker rundt omkring.

Her på garden blir det
snapping til vinteren. Vi
 gleder oss! Dette har vi tenkt
på lenge og nå blir det en
 realitet. Vi står foran det å

bygge nytt mjølkerom med egen
 inngang til tankbilsjåføren, skik-
kelig smittesluse for dyrlege og
 besøkende, ominnredning og utvi-
delse av fjøset og planering i tunet.
Og så har vi en jobb å gjøre på stølen,
for der må vi også tenke rent og
urent. Det blir et tøft år med
 adskillige utfordringer, men vi ser
fram til friske geiter.

Værmeldinga varsler godvær i
mange dager framover. Nå blir det
fart på snøsmeltinga og luftegården
tørker vel snart opp. I mellomtida 
får vi passe på at ikke gårdsvegen
 forsvinner med smeltevannet.                  

Hilsen Ingrid Arneng
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- Lagsapparatet i NSG er
det fellesskapet som står på
for småfebøndene. Ved å
jobbe gjennom organisa-
sjonen har hver enkelt en
mye større påvirknings-
kraft i viktige beslutninger
for næringa, sier den enga-
sjerte ordfører Vivi. 

Organisasjonskurs   
Som vi forstår er det heller
ikke  tilfeldig at ordføreren
har tatt tak i organisa-
sjonsutviklingen i Norsk
Sau og Geit. Det er utar-
beidet en organisasjons-
perm for fylkes- og lokal -
lagene, med fokus på de
grunnleggende  aktivitetene
i lagsapparatet. Opplegget
presenteres gjennom møter
i regi av fylkeslaget der
lokallagsstyrene og
 rådgivende organ og aktive
medlemmer i fylket invite-
res til å delta. Foreløpig er
det lagt opp som kvelds-
møter av 3-4 timers varig-
het, der  organisa -
sjonspermen gjennomgås
med fokus rett og slett på
det å drive et lag.

Fram til nå har Vivi
Lindholm holdt slike kurs i
Hordaland, Oppland og
Nord-Trøndelag, mens

Rogaland står for tur til høsten.
Erfaringene så langt har vist at det er et
stort behov for slike samlinger. Mange
lokallag sliter med aktiviteten og ord-
føreren har erfart hvor lavt kunnskaps-
nivået om egen organisasjon er i lags -
apparatet. Samtidig vil en gjennom
slike sam linger også møte de virkelig
aktive lagene, som i stor grad kan være
en inspirator for andre.
Vi gratulerer Vivi Lindholm med
 vervepremien og ønsker henne lykke til
videre med arbeidet for småfeholdet og
NSG!

Tekst og foto: Lars Erik Wallin

Presentasjon gjennom medlems-
bladet 
- I forbindelse med verving er med-
lemsbladet Sau og Geit den beste
måten vi kan presentere organisa -
sjonen vår på. Dette er jo faktisk det
eneste fagbladet for småfeholdet, med
nyttig informasjon, interessante
 intervjuer, spennende artikler og mye
mer. Og så er annonsene kun direkte
relatert til næringa, framholder Vivi
Lindholm.

Jobbe for felles mål  
Ordføreren presiserer også viktigheten
av å bruke organisasjonen. 

Få av våre medlem-

mer brenner mer for

organisasjonen sin

enn vår egen ord -

fører,Vivi Lindholm.

Hun benytter enhver

anledning til å pre-

sentere småfeholdet

og NSG og ble også

fjorårets super-

verver. 

Det er ingen tilfeldighet
at Vivi ble årets super-
verver i 2007. Alle de 3
årene NSG nå har hatt
spesielt fokus på med-
lemsverving har hun
hvert år vervet over 
10 nye medlemmer/ 
abonnenter. 

- Medlemsverving er
noe alle kan gjøre en
innsats med, mener Vivi.
Hun sier at det i hvert
fall er et stort  potensial
når det gjelder å få flere
husstandsmedlemmer.
Faktisk er det også gode
muligheter for å rekrut-
tere  abonnenter og
 støttemedlemmer utenfor
egne rekker. 

Budskapet må selges
- Når en skal verve medlemmer nytter
det ikke og passivt vente på at noen
skal komme til deg og be om å få bli
medlem. En må tenke mulige med-
lemmer hele tiden, og det koster ikke
noe å spørre. Det faktum at det nå er
flere som verver seg selv via NSGs
hjemmeside enn de som blir vervet 
av andre medlemmer, sier oss at 
her er det en jobb å gjøre. Det er 
et tankekors at NSG gjennom egne
rekker ikke når ut til de som ønsker 
å bli medlem, sier superververen i
2007.

Medlemsbladet Sau og Geit er en perfekt måte å presentere NSG på i
forbindelse med verving, framholder Vivi Lindholm.

NSGs øverste tillitsvalgte – ordfører Vivi Lindholm:

ALT FOR NSG!
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Hele 22 jenter deltok da
Rogaland gjeterhundlag
 arrangerte egen samling for
kvinnelige gjeterhundførere i
Årdal i Ryfylke første helga i
mars.

Samlingen, som var lagt til Høiland
gårdshotell i Årdal fra fredag til
 søndag, ble ifølge deltakerne used -
vanlig vellykket, både faglig og sosialt. I
prinsippet var arrangementet kun for
jenter, men av faglige hensyn gjorde
man et par små unntak og hentet inn
Egil Syversbråten fra Stryn til å lede
instruksjonsbiten sammen med Siv
Hilde Bulling fra Sunnmøre og
Johannes Skårland fra Jørpeland.

Mannsdominert
Som ellers i landet, er det også i
Rogaland mange kvinnelige saue -
holdere som har behov for å lære seg å
bruke gjeterhund. Dette for å kunne
håndtere sauene bedre og mer effek-
tivt, og på den måten være i stand til å
ha ene ansvaret for sauene på gården.
Men  gjeterhundmiljøet er svært
manns dominert, og en del nybegyn-
nere eller mindre øvede jenter lar være
å delta på kurs, treninger og konkur-
ranser av frykt for å dumme seg ut i
selskap med de mannlige utøverne.
Mange gir også uttrykk for en følelse
av å bli overkjørt av «gutta boys» på
treningsbanen, og at de ofte må vente
helt til slutt før de selv slipper utpå
med hunden.

Fellesskap
Samlingen i Årdal bestod av en kombi-
nasjon av foredrag/instruksjon, prak-
tisk trening med hund og sau og stor
grad av sosialt samvær. Det primære
målet var imidlertid ikke instruksjons-
delen, men det å bli kjent med hver -
andre og skape en trygg plattform, slik
at flere av dem i fremtiden vil søke
opplæring og møtes til trening og
 konkurranser i å bruke hund på sau. 

Sånn sett var samlingen den første i
sitt slag i Rogaland, ja så vidt vites også
i hele landet.

Damesamlingen ble delfinansiert av
prosjektmidler fra Fylkesmannens
landbruksavdeling og sponsormidler
fra landbruket for øvrig.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

ALLE SAMLET: De kvinnelige gjeterhundførerne og deres instruktører samlet etter en kald, men trivelig helg i Ryfylke. Foran fra venstre
ses halvt stående: Tone Reidun Langhelle, Sandnes, Siri Haugland, Bryne, Ellen Gudmestad, Bryne, Johannes Skårland, Jørpeland, Siv
Iren Follerås, Nærbø, Ingebjørg Vik Laugaland, Hjelmeland, Aud Torunn Eide, Fister, Ann Helen Rabben, Aksdal og Arnhild Skjørestad,
Sandnes.
Bak fra venstre: Torunn Gjesdal, Vikeså, Åse Bente Sinnes, Tjørhom, Karin Torland, Nærbø, Monika Egeland, Årdal, Mary Undheim,
Undheim, Jofrid Hinnaland, Bryne, Egil Syversbråten, Stryn, Ragnfrid Seglem, Hellvik, Irene Hagalid, Hjelmeland, Ingeborg Westersjø,
Skiftun, Mari Mette Wathne, Sandnes, Siv Hilde Bulling, Haramsøy, Aud Sviland, Sandnes, Bente Haver, Sandnes og Klarfrid Mæland,
Hjelmeland.

Vellykket 
jentehelg i Ryfylke



Supersterke gjerdeapparat for sau!

393-618.800, Secur 300 batteriapparat (u/batteri), den store slage-
ren for dei som driv med sau og treng eit sterkt gjerdeapparat som kan
brukast med både tørrbatteri, akkumulatorbatteri og solcelle.  Impuls-
styrken kan regulerast i 8 steg for dermed å få størst mogeleg effekt og
for samstundes å spara straum, ca. 50 impulsar pr. min, og med dei
aller siste finessane som måling av straumstyrke på batteriet.  For vern
av batteriet: automatisk økonomi-innstilling når ladenivået er kome ned
til 20%.  Vekt 3,7 kg.  Kr 2530,00.
Secur 300 m/ 25 W solcelle, kr 6314,00.

15 cm

15 cm

15 cm

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

Katalogar med mange gode

nyheiter!

Send meg utan forpliktelsar:
O Hovudkatalog

"Bondens Supermarked"
O El. gjerdeutstyr
O Lacme gjerdeapparat
O Drikkeutstyr
O Vern av hus, hage og

planter (Masta-Kill o.l.)

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: .........................................

Aktuelt i tida  -  no kan du spare tusenlappar!

Den endelause suksessen - KOMBINETTING!
Gjerdenettingen som står fint «oppreist».

Den nye elektriske gjerdenettingen som har vorte så populær fordi den har innstøypte støttespilar i tillegg til dei 14 stolpane.  Me leverer nettingen i 90
og 105 cm høgde, med 1 eller 2 piggar på stolpane.  Stor maskestorleik gjer at lamma ikkje kan setje seg fast.

30 cm

Gode tilbod på gjerdestolpar og tråd/band:
363-441802, Gjerdestolpe Titan, m/ 8 feste, total lengde 110 cm, kr 13,00.
230-10644, Glasfiberforsterka stolpe m/ 5 feste, totallengde 103 cm, kr 18,00.
393-631200, Gjerdetråd Extrableu, m/6 leiarar, 250 m, kr 22400.
393-635400, Gjerdeband Ruban m/5 leiarar, 12 mm, 200 m, kr 168,00.
(Fleire typar stolpar, tråd og band finn du i katalogane våre og på internet
www.nessemaskin.no)

Fraktfri levering ved ordrar over kr 1300,00.  (med få unnatak)
Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i tillegg.
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!

Art. nr.: Størrelse Ant. stolper Ant. pigger Pigglengde Pris

148-KOMBI 901 90 cm   x 50 m, 14 stolper, 1 pigg. 17 cm 725,00
148-KOMBI 902 90 cm   x 50 m, 14 stolper, 2 pigger 17 cm 825,00
148-KOMBI 1051 105 cm x 50 m, 14 stolper, 1 pigg 17 cm 850,00
148-KOMBI 1052 105 cm x 50 m, 14 stolper, 2 pigger 17 cm 950,00

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

393-607.800, Secur 2005, toppspenn-
ing 12.000 V, maks slagstyrke 6 Joule,
uttak to med redusert slagstyrke 1
Joule.  Gir doble impulsar, lamper av-
slører spenningstap, jordinga kan
testast, med fleire av morgondagens
finesser innebygd.  Kr 2.090,00.

Me har 14 ulike modellar gjerdeapparat å velja mellom.

Nyheit! Viltnetting i høgde 145 og 170 cm og stolpar med to piggar.

422-6001, 0,5 l m/spray kr 99,00
422-6002, 0,5 l refill (u/spray) kr 74,00
422-6003, 2,5 l kanne, kr 299,00
422-6004, 5 l kanne, kr 499,00

Ny kassevekt med

elektronisk vegehovud og scanner.

Salssuksessen

Masta-Kill

3 6 3 - 4 4 4 7 1 ,
Pålerør Ø 100
mm. Vekt 13,5
kg.  Kr 700,00.

Securgal, galvanisert ståltråd:
393-633500, ø 1,8 (ca 1300 m), kr 582,00.
393-633100,  ø 2,5, (ca 600 m), kr 710,00.

363-44704, Galvanisert
temp.utjevningsfjør for
ståltråd 2,5 mm, kr 60,00.

Permanent elektrisk gjerde!
Raskt, billig og lang levetid!

Gripple trådskjøt,
059-MINI, For 2 mm, kr 14,00.
059-MIDI, For 3 mm, kr 14,50

Skruisolator, tube-
isolator, spennisolator
m.m.  Me har alt du treg
for el. gjerdet!

- med biologisk nedbrytbar komponent,
verkar mot alle slag insekt og skadedyr.

Snail Free
Vernar hagen din mot sneglar.

Snail Free systemet består av plast-
renner som ein legg ut rundt området
ein vil beskytte, og eventuelt fyller dei
med salt.  Leverast i kart. med 12 x 1m
plastrenner og 13 pluggar.  Kr 350,00.

Vekta har 2-delte portar som kan
styrast frå langsida på vekta.  Strekk-
metall i botn og vinkeljusterbar side-
vegg.  Den justerbare 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 elek-
tronisk vegehovud.  Elektronikken er
behandla med beskyttelseslakk for å
tåle miljøet i fjøsen.  Kapasitet 200 kg
med 100 g inndeling.  Introduksjons-
pris kr 18000,00. + frakt.
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- Mange erfarne sauebønder er
alt for lite flinke til å følge med
på sauenes kroppsspråk før de
begynner å jage på flokken. Ved
å forholde seg til de signalene
dyra gir, blir sauene mye lettere
å håndtere med gjeterhund også,
sier Egil Syversbråten.

Som gjennomgående tema gjennom
jentehelga i Ryfylke, hadde man valgt
«lesing» og forståelse av sauers og
 hunders kroppsspråk og adferd i
 kontakt med hverandre. Kunnskap om
dette er egentlig en forutsetning for å
kunne trene en gjeterhund riktig.
Temaet har vært nokså forsømt i de
fleste kurssammenhenger, og arran -
gørenes håp var at jentegruppa med
slik spesialundervisning ville kunne få
en «flying start» i forhold til sitt videre
gjeterhundarbeid.

Tydelige faresignaler
- Sauen er et hjortedyr og har sånn sett
det samme språket og signalsystemet
som resten av dyrefamilien. Fra
 naturens side er de byttedyr for større
rovdyr, og deres forsvar mot faren
består i å holde seg samlet, sa Egil
Syversbråten.

- Det første en sau gjør når den
mistenker at noe truende nærmer seg,
er å løfte på hodet. Det er et signal til
resten av flokken om å være på vakt.
Det neste faresignalet er at den beveger
ørene og begynner å søke, det vil si
gjør seg klar til å bevege seg inn mot de
andre dyra i flokken. Da er det like før
den oppdager rovdyret (les: gjeter -
hunden).

- Om hunden befinner seg et stykke
unna, vil sauene søke sammen i flokk og
på et tidlig stadium trekke rolig unna.
Hvis dyra derimot flyr av gårde i hver
sin retning, er hunden allerede kommet
for nært og for brått innpå dem.

Tobeinte hunder
Første praktiske treningsøkt på lørdag
var viet sauen, og den alene. Mange av
deltakerne var kanskje litt forundret
over at hundene ikke en gang skulle
være med ut til treningsfeltet, men
hovedinstruktør Syversbråten hadde en
klar hensikt med opplegget; jentene
skulle nemlig være hunder selv. 

- Vårt mål er å få gjeterhunden vår
til å gå slik at sauene holder seg i
 flokken og trekker samlet og kontrol-
lert unna, sa Syversbråten. Så sendte
han fire litt forvirrede jenter ut på
 jordet med beskjed om å illudere
hunder og gjøre nettopp det. Hvorfor
han gav oppgaven til så mange
«hunder» på en gang, oppdaget man
fort. Ekte border collier er atskillig
 raskere til beins enn godt voksne
 fruentimmere i støvler og kjeledress.

A-ha-opplevelse
I starten var det ikke så enkelt for de
fire å holde sauene i ro uten at de for-
svant ut på sidelinjen. Men etter hvert
som den enkelte ble mer observant i
forhold til dyras hodebevegelser og
blikk, gikk det bedre. Og etter over -
raskende kort tid kunne de tobeinte
gjeterhundene føre sauene rolig fram
og tilbake mellom seg over banen, bare
ved å legge forsiktig «trykk» på dyra i
form av noen skritt eller små arm -
bevegelser.

Øvelsen var enkel, men gav del -
takerne til dels store a-ha-opplevelser i
forhold til gjeting. Flere opplevde
 faktisk at denne delen av samlingen
kanskje var den nyttigste av alt. 

Kunnskap er dyrevelferd
Kan man forstå sauenes kroppsspråk,
vil man også være bedre i stand til å
unngå at de stresses for mye. En godt
trent gjeterhund som behandler sauen
fint, vil gjøre arbeidet lettere. Men en
dårlig trent hund kan føre til kata -
strofe.

En sau som blir utsatt for tilstrekke-

Viktig å forstå dyras
kroppsspråk

HUND SELV: De praktiske øvelsene startet med at deltakerne selv var «hunder», for å
legge merke til reaksjonene hos sauene når de nærmet seg flokken.



lig press, vil til slutt få nok. Den vil
opptre med stiv, løftet nakke og er vil-
lig til å gå i døden for å slippe unna.
Det er i slike situasjoner sauene kan
kaste seg utfor fjellhammere, gå på vat-
net eller prøve å hoppe over et gjerde,
selv om det er alt for høyt.

- Og ingen hund greier å stoppe en
sau som er presset så langt, sier
Syversbråten advarende. 

Se hva hunden tenker
Å kunne lese hundens kroppsspråk er
like viktig som å forstå sauene. Ved å
være oppmerksom på haleføring, øre-
bevegelser, krypestilling med mere, vil
man kunne forstå hva hunden har
tenkt å gjøre og kunne stoppe den før
den gjør noe galt. 

- Dette er særlig viktig i situasjoner
hvor man vet at hunden har lagt seg til
en uvane med uønsket adferd, sier
Syversbråten.

- Stopp den før situasjonen oppstår,
og gjenta denne stoppen til hunden gir
opp og gjør som føreren ønsker. Et
eksempel er en hund som alltid er for
«trang» i utgangen.

- Bruk gjerne bambusstikker som
hjelpemiddel for å kontrollere avstan-
den, og stopp hunden straks den viser
tegn til å gå for tidlig inn mot sauene.
Stopp den hver gang, inntil den forstår
at den ikke får fortsette uten at den går
på utsiden av stikkene.

Bruk hundens eget språk
Hunder er forresten selv fantastisk
gode til å lese kroppsspråk. Det er slik
de kommuniserer seg imellom. Men
om de er gode på hunders kroppsspråk
– er de ikke nødvendigvis like flinke til
å tolke menneskelig adferd. Dette bør
vi imidlertid tenke på i vår kommuni-
kasjon med hunder. Forståelsen er best
når «samtalen» skjer på hundens eget
språk - med variasjon i stemmebruk og
kroppssignaler som den kan kjenne
igjen fra sin egen verden.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

SAMARBEID: Egil Syversbråten er en
erfaren instruktør som vet mye om hvor-
dan man kan bedre samarbeidet mellom
mennesker og dyr under gjeting. Her er
Siri Haugland fra Bryne utpå jordet
 sammen med hunden Connie. 

ENGASJEMENT: Ingenting å si hverken på engasjementet eller stemningen under
 samlinga. Her er hjelpeinstruktør Siv Hilde Bulling i gul jakke i ivrig prat med Tone
Reidun Langhelle, Sandnes. Bak ses fra venstre Åse Bente Sinnes, Tjørhom og Karin
Torland fra Nærbø.

SOSIALT FELLESSKAP: Jentehelga i Ryfylke omfattet mer enn hundetrening. Her fra fest-
middagen lørdag kveld. Fra venstre ses Mary Undheim, Bente Haver, Arnhild Skjørestad,
Siri Haugland og Ellen Gudmestad ved bordet. Bak står Monika Egeland fra arrange-
mentsgruppa. 
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For første gang i historien er det
eksportert working kelpie fra
Norge til Australia. Tispa Capree
Lucky IV har gjort vendereis til
Australia etter et romantisk opp-
hold i Isfjorden i Romsdal – men
nå med valper i magen etter
Ørjagarden's Boss. Lucky ankom
igjen Sydney 20. mars. 

Den største oppdretteren av working
kelpie (WK) i Australia, Chris
Stapleton, Capree stud, har brukt
75.000 norske kroner på å sende WK-
tispa Lucky til Norge for å bli paret og
drektig med gjeterhunden Boss. Helt
siden Chris Stapleton så Boss i 1999,
har han ønsket å importere gener fra
denne hannhunden. Men dette har
vært problematisk, siden det viste seg
vanskelig å fryse sæd etter Boss. 

- Boss ble ikke så veldig seksuelt opp-
hisset av professoren på Veterinær -
høyskolen, vi måtte derfor finne en
annen løsning for å eksportere genene.
«Livmoreksport,» der tispa Lucky har
vært kurér, ble løsningen, sier eieren av
Boss, Odd Magne Nilsen fra Isfjorden. 

Liker norske prøveregler
Han forteller at etter det han vet, er
Chris Stapleton for øvrig den eneste

Eksport av working 
kelpie til Australia

Odd Magne Nilsen fra Isfjorden er sauebonde og ivrig oppdretter av working kelpie. Her ser vi han sammen med hannhunden Boss som
er far til valpene som nå er født i Australia. (Foto: privat)
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Sjå også:
www.gafner.no

Maksimal utnytting av saue-,
geite- og hønsegjødsel og talle.

Kutter og spreier 3 - 25 m  ut i
terrenget. Også i vekstsesong

Tørrgjødselspreiar

6851 Sogndal Tlf. 57 67 16 22
6801 Førde Tlf. 57 83 70 90

www.maskinsenteret.as

Til transporter (1,6 m3)

frå 75 000,- eks. mva.

Som tilhenger (2,1 m3)

frå 85 000,- eks. mva.

Snake er en lovende valp fra et tidligere kull etter Boss og Lucky. Snake kan du studere på
video dersom du klikker deg inn på www.workingkelpie.net (Foto: privat)

oppdretter i Australia som er tilhenger
av de norske reglene for gjeterhund-
prøver. Regler og prøver som så å si er
identiske med opplegget til Inter -
national Sheep Dog Society (ISDS).
Videre sier han at Chris mener det er
driving, deling og singling som er den
beste testen på gjeterkvalitetene til en
hund. Nilsen uttrykker skuffelse over
at mange innen kelpiemiljøet ikke
synes noe om disse øvelsene, som altså
har så stor betydning for utvalget av de
dyra en bør satse på i avlen.

- Boss er et «produkt» av flere
 generasjoners avl etter NSG sitt avls-
mål for gjeterhunder. Dette opplegget
baserer utvalget av avlshunder på
resultater fra gjeterhundprøvene – det
vil si at hundene skal fungere godt og
oppnå respektable prøveresultat,
 forteller sauebonden og WK-oppdret-
teren fra Isfjorden.

Aner med gode prøveresultater
Boss har oppnådd 94 poeng i klasse 2
på NSG sine gjeterhundprøver. Faren
hans, Theodor, greide 96 poeng. Mora
Tinkerbelle og farfar Tyson, som begge
er importerte hunder fra Australia, har
henholdsvis 94 og 91 poeng som sine
beste prestasjoner. Også farmor Bassey
kan vise til et respektabelt prøveresul-
tat. Farmors far var Dimp og han opp-
nådde to ganger å bli nr. 3 i Norges -
mesterskapet, og klarte hele 99 poeng
som toppoengsum. Alle prøveresul -
tatene er fra tiden før det ble klasse 3
der også deling av flokk, singling og
dobbelhenting kan inngå, men viser
med all tydelighet at utvalget etter
 prøveresultat har fungert bra.

- Over 95% av alle WK-hunder er
avlet ut fra andre kriterier enn de vi
legger vekt på i det norske prøve -
opplegget. Dette har medført at mange
hunder derfor har for svak konsen -
trasjon og dårlig «trykk» mot flokken.
De er avlet kun for å arbeide i
 sorteringsanlegg, sier Nilsen. 

Riktig avlsstrategi
- Det er beklagelig at Norsk Working
Kelpie Klub (NWKK), en uoffisiell
klubb for WK-eiere i Norge, har valgt
ikke å være tilsluttet Norsk Sau og
Geit. NSG er jo også raseklubben for
WK. Rasens framtid ligger i å delta i
NSG sitt organiserte gjeterhundarbeid.
Det vil si å jobbe for at mange hunder
klarer å gjennomføre ei gjeterhund -
prøve på en fornuftig måte. At opp-

drettere i Australia ønsker å bruke så
mye penger på å importere hunder
avlet fram etter disse kriteriene, skulle
være et godt bevis for at NSG sin avls-
strategi er riktig når det gjelder gjeter-
hund, mener Odd Magne Nilsen.

Working kelpie eller border
 collie
- Så kan man spørre - hvorfor velger
noen working kelpie, siden border col-
lie gjør det best på prøver, spør Nilsen
og svarer sjøl i samme åndedrag: - Det
blir litt som med biler. En Mercedes
går mye fortere enn en Toyota Hi-Ace,
men det er ikke dermed sagt at man er
best tjent med Mercedesen. Det som
imidlertid er helt sikkert er at en vil
være mye bedre i stand til å gjøre seg
opp riktig mening om nytteverdien ved
å studere testresultat av bilene, og
eventuelt prøvekjøre selv, i stedet for
bare å studere bildene i en brosjyre.
Mercedes lager mange gode biler, men
de lagde også en «Veltepetter» for noen
år siden. Et eksempel på hva som kan
bli resultatet av å kjøpe noe som ikke
har vært utprøvd, forklarer Odd
Magne Nilsen og mener at denne
metaforen også kan brukes ved valg av
gjeterhunder.

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

fra NSG Semin AS

Kurs i eierinseminering på geit
Det landsdekkende kurset som skulle
holdes på Staur i juni måtte dessverre
avlyses på grunn av for få påmeldte.
I skrivende stund er det tre kurs under
planlegging:
• To lokale kurs i Troms i mai; ett i

Nordkjosbotn og ett i Svensby.
• Et to dagers kurs i forbindelse med

Geitedagene i Rauland.
Kurssted: Rauland Høyfjellshotell.
Dato: Kurset starter torsdag 11.
sept. kl 15:00 og avsluttes fredag 12.
sept. kl 15:00.

Kursavgift: kr 1.500,-. Kursavgiften
inkluderer kurshefte, overnatting og
bevertning under kurset. Ved to
 deltakere fra samme bruk vil
 deltaker nr. 2 betale kr 1.000,-.
Reiseutgifter må deltagerne dekke
selv. I tillegg kommer kjøp av
 inseminasjonsutstyr. Prisen på dette
er ca. kr 650,- for sædkoffert.
Påmelding gjøres direkte til Ewa
Wallin, NSG Semin. 
E-post: ewa.wallin@nsg.no
Telefaks: 22 43 16 60
Telefon: 23 08 47 75

Påmeldingsfrist: 1. juli 2008.
Ved påmelding må følgende oppgis:
produsentnr. (10 siffer), navn,
adresse, telefon og e–postadresse.

Vi har i år lagt opp til at vi kan
gjennomføre lokale kurs, hvis det er
lokal interesse for det. Betingelsen for at
NSG Semin kan stå bak gjennom føring
av et lokalt kurs er at minst 5 geitehol-
dere fra 5 forskjellige bruk er påmeldt.
Vi vil dermed oppfordre alle som har
fått med seg minst 5  interesserte geite-
holdere om å gi tilbakemelding på det
til NSG Semin så fort som mulig.

Seminsesongen på geit
Seminstasjonen for bukker på
Hjermstad har nå fått laboratoriet på
plass og fra august vil all produksjon
og distribusjon av bukkesæd foregå
direkte fra stasjonen.

Inntaket av årets bukker er godt i
gang. I år skal bukkene settes inn på
Hjermstad en måned tidligere enn i
fjor, da vi har blitt pålagt en måneds
karantene for seminbukker. Hvilke
bukker som skal settes inn til semin
blir vurdert etter indeksberegning 3.
juni. Inntransporten av bukker er
 planlagt til uke 26, med siste dag for
innsett 27. juni. Produksjon av sæd fra
årets bukker starter 4. august.
Obs! Vi fortsetter med samme opplegget
som i fjor mht. forberedelse til semin -
sesongen for inseminørene. Dvs. at alle
som bestiller frossen bukkesæd i år, i
 tillegg til de bestilte dosene, får trenings-
strå for å kunne trene opptiningsrutiner
før de ordinære inseminasjonene.

Kurs i eierinseminering på sau
Årets seminkurs på sau er under plan-
legging. Da vi ennå ikke har satt opp
kurssteder, oppfordrer vi alle som
ønsker å gjennomføre kurs i eier -
inseminering på sau til å følge godt
med i neste nummer av Sau og Geit og
på hjemmesiden til NSG Semin:
www.nsgsemin.no 

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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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

Fatland Gjestal Ull AS sine ullstasjoner begynner nå
og bli ferdig med å klassifisere ulla som er kommet
inn i løpet av denne våren. Vi har fått inn mye fin ull
av både vårull og helårsull, men dessverre har vi
også sett en tendens til at det er blitt en økning i
 filtra og skitten ull.
Dette har sammenheng med at det er en del som
velger og gå over fra å klippe to ganger pr. år, til en
gang pr. år. Det kan få konsekvenser for både ull -
kvaliteten og den totale utbetalingen på ulloppgjøret.
For de fleste vil det lønne seg å klippe to ganger pr.
år, vår og høst, for å få et optimalt ulloppgjør i løpet
av et år. 
Vi vil derfor be dere tenke dere godt om hvis dere
ønsker å gå over fra klippe to ganger pr. år, til en
gang pr. år. Det kan bli kostbart hvis ulloppgjøret ditt
blir vesentlig dårligere pga. at du vil spare klippe -
kostnader. 

Vi vil derfor oppfordre folk til å fortsette og klippe vår
og høst, hvis du er vant med å gjøre dette.

Har du spørsmål om ull, eller ullevering så ta gjerne
kontakt med en av våre ullstasjoner, så skal vi hjelpe
dere etter beste evne. 

Vil òg minne om 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.

Husk at sauelag som aktivt medvirker til innsamling
av ull, får 85 øre pr. kg i innsamlingsgodtgjørelse.

Fatland Gjestal Ull AS ønsker også å benytte

anledningen til ønske alle våre produsenter en

riktig god sommer, og ser fram til en spennende

høst med stor aktivitet i saueholdet!

God Sommer !
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Beiteslipp!
Drøvtyggere som slippes på beite får ofte i seg 

for lite mineraler. Sau og geit som får mindre enn 

4 hekto kraftfôr og ungdyr, sinkyr, ammekyr og alle

melkekyr som får mindre enn 3 kilo kraftfôr, bør 

få fri tilgang til Pluss Multitilskudd Appetitt eller

Pluss VM-blokk på beite. Dette vil øke dyras 

fruktbarhet, trivsel og produksjon. For å redusere

faren for graskrampe hos kyr, kan det i tillegg være

gunstig å gi Pluss Multitilskudd Mg-rik noen uker

før beiteslipp. Det er vanligvis svært lite salt i beite-

gras. Dyr som ikke får annet mineraltilskudd på beite

bør ha fri tilgang til Pluss Saltslikkestein. 

Pluss tilskuddsfôr er en billig forsikring mot mangler

og sykdommer, og du kan spare penger både på

medisiner og veterinær. 

Bønder som bruker Pluss 

går oftere i pluss, 

enkelt og greit.
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Nytt fra Sauekontrollen
Slakt og slaktekvalitet er et
 diskusjonstema som er i stadig
endring. Ny teknologi er på vei
inn i fjøset og har med seg mange
fordeler – både med tanke på spart
arbeidskraft og muligheter for
økt produksjon i form av antall
lam om høsten. Økonomien i
saueholdet er likevel avhengig av
gode slakteresultater. Tall fra
Sauekontrollens årsmelding viser
at Sauekontrollens medlemmer
oppnår bedre klassifisering på
sine lammeslakt enn de som ikke
er medlem i kontrollen. 

En av de viktigste faktorene som har
innvirkning på økonomien er å oppnå
en høyest mulig slakteverdi på hvert

enkelt lam.  Det er flere faktorer som
kan hjelpe oss å nå dette målet, nemlig
slaktevekt, fettgruppe, klasse og leve-
ringstidspunkt. Vi har studert lamme -
slakt levert av medlemmer og ikke-
medlemmer av Sauekontrollen, for å få
en pekepinn på hvordan medlemmer
av kontrollen ligger an i forhold til
andre som leverer lam til slakteriene.
Tallene er hentet fra Animalia, avdeling
slakting sin database med opplysninger
fra alle landets slakterier. I Saue -
kontrollen gis slaktet en verdi fra 1-15
både på klasse og fett for å bedømme
hvilken EUROP-klassifisering slaktet
har. Denne skalaen tilsvarer klasse P-
til E+ og fettgruppe 1- til 5+.

Høyere slaktevekt
Tall hentet fra slakt av lam født og
slaktet i 2007 viser at slakt levert av
medlemmer av Sauekontrollen ligger

gjennomsnittlig godt og vel en kg over
gjennomsnittlig slaktevekt på lam
levert av produsenter som ikke er
 medlemmer av Sauekontrollen. Merk
at skalaen er justert for å vise forskjel-
lene.

Høyere klasse
Klasse uttrykker slaktets kjøttfylde og
blir bedømt ut fra profilen på slaktet.
Særlig gjelder dette de viktigste delene
av skrotten. Både medlemmer og ikke-
medlemmer av Sauekontrollen har i
snitt levert lam som har blitt slaktet
innenfor klasse R. Medlemmer av
Sauekontrollen kommer likevel bedre
ut og kommer i klasse R, mens ikke-
medlemmer leverte i gjennomsnitt
slakt i klasse R-. 

Ikke forskjell i fettgruppe
Fettgruppe er et uttrykk for graden av
fettdekke og mengde fett bedømt ut fra
utsiden av slakteskrotten samt bryst -
hula. Forbrukere i dag forventer at et
kjøttprodukt skal være magert.
Behovet for magrere lammeslakt vil
derfor bare øke. Både medlemmer og
ikke-medlemmer leverer slakt med
gjennomsnittlig fettgruppe 2, det vil si
slakt med tynt fettlag der muskula -
turen er synlig over hele slaktet. Det er
en liten forskjell i tallverdien, hvor
slakt levert av medlemmer ligger tett
opp til 2 + (verdi fra 5,5). En fett -
gruppe på 2 er et bra utgangspunkt for
et godt slakteresultat. Fettgruppe over
3 (verdi 8) medfører imidlertid en
betydelig reduksjon i slakteverdi. 

Nyttige rapporter og
 studiehefte
Sauekontrollen har utarbeidet rappor-
ten «Nøkkeltallanalyse slakt» for å gi
en bedre forståelse for hvilke grupper
av lam som drar ned slaktekvaliteten
og dermed økonomien i saueholdet.
Med denne rapporten får medlem-
mene et nyttig verktøy for å jobbe
 målrettet med slaktekvalitet. Hvem blir
feite? Er plukkslaktingen riktig? Er
 tilveksten god til riktig tid? Saue -

Økonomi: En av de viktigste faktorene som har innvirkning på økonomien er å oppnå en
høyest mulig slakteverdi på hvert enkelt lam. (Foto: Grethe Ringdal)



Sau og Geit nr. 3/2008 • 51

kontrollen har også i samarbeid med
Nortura og NSG utarbeidet studie -
heftet «2 på kroken» som er et studie -
opplegg godkjent av Bygdefolkets
Studieforbund. Studieheftet er ment
som et hjelpemiddel for å kunne møte
forbrukernes krav om magert lamme-
kjøtt av jevn og høy kvalitet, samtidig
som man utnytter sommerbeitet og
andre forhold på gården på en best
mulig måte. Heftet kan bestilles
gjennom Sauekontrollen og koster 
kr 100,- + porto.

Årsutskrift og årsmelding
Vi gjør oppmerksom på at det dess -
verre ikke er mulig å direkte sammen-
ligne tall fra årsutskriften med tall i
Sauekontrollens årsmelding. Dette
skyldes blant annet forskjeller i
 begreper, der for eksempel «Søye per 
1. januar» i årsmeldingen ikke tilsvarer
«Para søye» i årsutskriften. Dermed
kan ikke verdier for disse sammen -
lignes direkte. Vi beklager dette, og vi
jobber med å rette på dette for senere
år.

Nytt fra Sauekontrollen Web 
I løpet av de første to månedene var
over 900 brukere innlogget på
Sauekontrollen Web. Flere registre-
ringsbilder og rapporter er nå på plass,
og arbeidet med å utvikle beite/binge-
løsning, høstens registreringsbilder og
flere rapporter er i full gang. Mange
har sett fordelen med å registrere opp-
lysninger på nett, og hittil har over 
1 000 medlemmer gitt tilbakemelding
om at de ønsker å registrere selv i
Sauekontrollen Web. Det er selvsagt
fortsatt åpent for å bruke PC-program,

enten det er Bondeversjon eller Led-
Sau. Da sender du fil til rådgiver som
før, men har nå mulighet til å hente
siste opplysninger om slakt og indekser
direkte via Sauekontrollen Web. Husk
at du må ha ny versjon av PC-program
for å kunne kommunisere med den
nye Sauekontrollen. 

Vi håper at webløsningen også skal
ha positiv effekt på tilslutningen til
Sauekontrollen, og allerede i 2008 har
vi fått 92 nye medlemmer. 
Ønsker du også å bli medlem av
Sauekontrollen? Ta kontakt med 
ditt lokale slakteri, eller se 
www.animalia.no/sauekontrollen for
mer informasjon.

Av: Stine Løvik og Tone Beate Hansen

Nyttig: Nøkkeltallanalyse slakt er en rapport fra Sauekontrollen som gir deg mulighet til å
jobbe målrettet med slaktekvalitet.

Figur 2. Gjennomsnittlig fettgruppe og klasse på lamme -
slakt levert av ikke-medlemmer og medlemmer av
Sauekontrollen.

Figur 1. Gjennomsnittlig slaktevekt på lammeslakt levert
av medlemmer og ikke-medlemmer av Sauekontrollen.

Sauekontrollens 
årsmelding 2007
Tallene er hentet fra Saue -
kontrollens årsmelding for
2007. Årsmeldingen blir sendt 
ut til alle medlemmer og andre
interessenter i mai. Ønsker du 
å få tilsendt  årsmeldingen, ta
 kontakt med  brukerstøtte 
på e-post: 
brukerstotte@animalia.no
Årsmeldingen vil også bli lagt 
ut på vår nettside, 
www.animalia.no/sauekontrollen
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Kvalitetsprodukter 
fra friske dyr
Det er i gang et omfattende arbeid
med sjukdomssanering. Ved hjelp av
prosjektet Friskere Geiter vil vi få
sanert over 200 geitebesetninger for
kroniske, smittsomme sjukdommer før
2010. Det er viktig for TINE å fortsette
til alle melkegeitbesetningene har
sanert, fordi kvalitetsprodukter laget av
melk fra friske dyr vil bli en forutset-
ning for å nå målene i Strategiplan for
geit i TINE.

Geitmelksprøver ved
beiteslipp
I forbindelse med uttak av melke -
prøver av enkeltgeiter like etter
 beiteslipp, viser erfaringene at vi
kan få svært høye celletallsverdier.
Viskosi teten på melka vil i tillegg
endres slik at dette gir problemer
på de analyse linjene vi har på
 distriktslaboratoriene i dag. Svært
høye celletall gir en  tykkere visko-
sitet og har ved enkelte anledninger
gitt «forstoppelse» og dertil drifts-
stans på analyselaboratoriene. 

Vi tilrår derfor å unngå prøve -
uttak enkeltgeiter til et par uker
etter beiteslipp. 

Velkommen til Geitkontrolldata 
på http://medlem.tine.no! 

I løpet av forsommeren vil det bli
 presentert tre nye rapporter for
 medlemmer i Geitkontrollen på
http://medlem.tine.no. Rapportene
bygger på resultatene fra
Geitkontrollen og er tilgjengelig dagen
etter at de er innrapportert.  Du får en
historisk oversikt over registreringer i
kontrollen, både for besetningen
 samlet og for enkeltgeiter. Resultatene
avslører forbedringsområder og
 dermed hvilke tiltak som bør iverk -
settes. Rapportene finner du under

menyvalget Min buskap Geit og
 aktuelle rapporter er Laktasjons -
oversikt, Veiedata mjølk, med under-
valg Status enkeltgeit. 

Har du ikke vært inne på
http://medlem.tine.no tidligere, så
meld deg på tjenesten. Dette gjør du
ved å gå inn på http://medlem.tine.no
og klikke på «Ny bruker» øverst til
høyre i åpningssiden. Følg deretter
anvisningene som blir gitt. Eventuelt
kan du kontakte din rådgiver for
hjelp. 

TINE satser på geitemelk
Strategiplan for geit i TINE 2006-2010
fokuserer på stabilisering av geite-
melkskvaliteten, produktutvikling og
økt anvendelse av geitemelk. TINE
 satser blant annet på å eksportere 500
tonn Snøfrisk til Russland, Tyskland,
Canada, Storbritannia og Skandinavia i
2010. Prima geitemelkskvalitet er en
forutsetning. 

Europeerne oppfatter Norge som en
typisk geitenasjon, og det er økende
etterspørsel etter rene naturprodukt
med fokus på verdier knytta til opp -
rinnelsesstedet. «Eventyrboka» om
Snøfrisk er et eksempel på hvordan vi
markedsfører geita internasjonalt. 

Hvordan sikre 
råstoffet?
I 2007 har TINE Rådgiving hatt fokus
på fôring og frie fettsyrer. Forbedring
av geitemelkskvaliteten skal ha høy
 prioritet i 2008. Vi har derfor
gjennomført opplæring av alle TINE
Geiterådgivere og de kommer til å 
være aktive og bistå i arbeidet med
 forbedring av melkekvaliteten.
Fellesskapet finansierer melke -
kvalitetsarbeid i 2008.
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Stor oppslutning om «Aksjon
lammetap»
Team sau har gjennom heile etterjuls-
vinteren og våren gjennomført 152
fagmøter og møtt ca 3.300 sauebønder
i samband med vinterens fagtema
«Aksjon lammetap».  Redusert lamme-
tap er den mest effektive måten for å
gje betre økonomi for sauebonden
samstundes som tilførslane av lam
aukar til Nortura. Vi er difor godt
nøgde med oppslutnaden og aktivite-

ten over heile landet. Da står det att å
sjå om vi når målet om to prosent -
poeng nedgang i lammetapet fram til
beiteslepp i utmark. Omrekna i slakte-
mogne lam betyr dette ca 30 millioner
kroner i auka inntekter til sauebonden. 

Slaktinga hittil i år
Når dette blir skrive, har vi slaktestati -
stikk til og med veke 17 (27. april).
Hittil i år har vi slakta 42 500 lam,
noko som er ein nedgang på 3 prosent-

poeng frå same periode i 2007. Heile
47 % av lamma slakta etter nyttår held
kvalitetskrava til Stjernelam. Dette er
ein auke på nesten 10 prosentpoeng i
høve til fjoråret. Fleire ser difor ut til å
vera flinkare til å sluttfôre lam eksten-
sivt. 

Når det gjeld sau, har vi slakta
31.630 dyr hittil i år. Dette er ein auke
på nesten 2000 i høve til  fjoråret. Vi
må da hugse på at  slaktinga av sau
gjekk ned med ca 13.000 dyr i 2007.
Med litt enkel hovudrekning så kan ein
difor håpe på at ca 11.000 fleire søyer
lammar hjå Nortura sine medlemmer
denne våren. Det er bra!

Fårikålens festdag torsdag 
25. september
Det er tidleg å tenkje på årets lamme-
sesong og fårikål, når lamma knapt er
kome ut på vårbeite. Vi vil likevel
minne om at årets store kampanje -
veker på lam er i veke 38-41 (15.
 september til 19. oktober). Fårikålens
festdag er torsdag 25. september, to
dagar tidlegare enn i fjor.  For å møta
etterspørselen som vi veit kjem i denne
perioden, er det viktig at flest mogleg
gjennomfører sanking og fyrste plukk -
slakting i slutten av august og fyrste
halvdel av september. Tidlegare
 sanking vil  også redusere rovdyrtapet.
Ha dette i tankane når de planlegg
årets beitesesong!

826.000 i støtte til kjøp av
semin i vereringane
Nortura har også dette året støtta
Nortura-medlemmer som også er
medlem i verering ved kjøp av semin.
Støtta er på kr 50 pr. dose eliteversæd
kjøpt og brukt i 2007. Nortura gjer
dette for å støtte opp om eit effektivt
avlsarbeid i NSG, slik at ein får auka
tilgang på gode avlsdyr for både avls-
og bruksbuskapane. Semin er også ein
effektiv måte å spreie gode genar på
med liten risiko for å spreie smittsame
sjukdomar. Samla støtte for 2007 vart
kr 826.000. Dette vart utbetalt i
månadskiftet april/mai. 

Gilde sau og lam på grillen
Nortura har lagt av nok råstoff på
lager til å kunne tilby norsk sau- og
lammekjøtt til grillsesongen. Årets
grillvariantar av sau/lam vil bli
gode velprøvde produkt som
 raudvinsmarinert fårefilet, urte- og
kvitlauksmarinert lammelår og
marinerte lammekotelettar. I fjor
lanserte vi Gilde Spesial Argentinsk
lammepølse. Denne er også med i
årets grillsortiment. Litt av kvart
for den som ynskjer lam på grillen i
år også. Vi kunne hatt enda større
trykk på nyutvikling og salg av
grillkjøtt av lam dersom vi hadde
meir lam å tilby i Gildevare -
strømmen. 

Fortsetter neste side
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Mange vil bli Visningsfjøsvertar
for Nortura
På kongressen LAM 2008 i Bergen
etterlyste daverande leiar i Nortura,
Harald Mork, Nortura-medlemmer
med utbyggingsplanar for sau som
kunne tenkje seg å dele erfaringane
sine med andre medlemmer i Nortura.
Gulrota med å bli Visningsfjøsvert, var
gratis byggrådgjeving frå Team sau. Vi
fekk inn i alt 59 søkjarar om å bli
Visningsfjøsvert. Dette viser at det er
stor aktivitet når det gjeld nybygg og
utviding av produksjonen på sau rundt
om i landet. Det viser også at mange
sauebønder har stor vilje til å la kolle-
gaer  dra nytte av kunnskap og erfaring
som blir gjort. Vi har nå gått igjennom
alle søknadene og vurdert dei fyrst og
fremst etter geografisk plassering og
variasjon i fjøstype. 17 medlemmer vil
på bakgrunn av dette få tilbod om å bli
Visningsfjøsvert for Nortura. Vi håpar
at dette skal styrke rådgjevinga vår
både når det gjeld bygg og økonomi,
slik at fleire kan gjera rette val i
 samband med dei viktige avgjerdene
ein må igjennom når ein skal bygge
sauefjøs. 

Planlegg grovfôrdyrkings -
sesongen 
Mjølkande søyer om våren og lam på
intensiv sluttfôring om hausten er dei
mest høgtytande sauene vi har  med
høgast krav til grovfôrkvalitet.  Det
beste og billegaste grovfôret ein kan gje
desse er godt beite. Grovfôrdyrkinga
må planleggast ut i frå det. Ei søye med
lam skal difor ha tilgang på 5-7 cm
høgt vårbeite heilt fram til slepp på
utmarksbeite.  For å oppnå det, trengst
det ca 0,7 dekar godt gjødsla, fulldyrka
vårbeite pr. søye med lam. Haustbeitet
må også vera klart når sauen blir sanka
frå utmarka. Gjenvekst av italiensk
 raigras saman med godt håbeite gjev
høg tilvekst på lamma. Siste gras -
avlinga må difor vera hausta tidleg nok
til at det blir skikkeleg håbeite. For
 raigras vil det som regel vera nok med
3-4 veker gjenveksttid, medan ei vanleg
graseng  kanskje treng ca 6 veker.
Planlegg med ca 0,1 dekar raigrasgjen-
vekst og ca 0,3 dekar godt gjødsla
håbeite pr. lam som skal sluttfôrast. Les
meir om grovfôr dyrking til sau på:
http://medlem.
nortura.no/smaafe/fagbibliotek/foring/

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)



- Innsatsen for å forebygge
branner i landbruket har gitt
resultater, sier Knut Martin
Glesne i Gjensidige. Han for-
teller at selskapet opplevde en
nedgang i erstatningene for
tapte driftsbygninger på hele
30 mill. kroner fra 2006 til
2007. 

Dette er gledelig! I løpet av de siste
5-6 årene har landbruket spart over
1,5 mrd. kroner ved at branner er
blitt varslet av alarmanlegg og sluk-
ket. Og ikke minst har svært mange
dyreliv blitt spart. 

- Vi opplever også nedgang i
branner i våningshus, fortsetter
Glesne. - Men, vi er sikre på at langt
flere bygninger og langt flere dyreliv
kunne vært reddet hvis flere hadde
installert godkjent brannalarm -

anlegg på gården og hadde gått inn på
en avtale om systematisk kontroll av
det elektriske anlegget.

- Av våre landbruksforsikrings -
kunder har nå 22.000 alarmanlegg på
gården. Dette er en relativt stor investe-
ring, men den tryggheten det gir, ikke
minst for oss som bor på gården, er
uhyre viktig, sier Glesne. Han opp -
fordrer de bønder som ennå ikke har
investert i brannalarmanlegg, til å gjøre
det nå! Det er flere godkjente anlegg på
markedet. Benytt sommeren til å få
dette på plass, oppfordrer Glesne.

- Elotec, som er den desidert største
leverandøren av godkjente brann-
alarmanlegg til landbruket, har etablert
et spesielt godt tilbud til medlemmer i
NSG. De gir deg alarmsentralen hvis
du kjøper anlegg før 1. september.
Dette betyr 4-5.000 kroner i avslag på
anlegget, sier Knut Martin Glesne i
Gjensidige. 

Ta kontakt med Gjensidige sin
representant eller ring 03100 og tast
landbruk - så får du hjelp!

Brannalarmanlegg redder dyr og verdier!
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Leserinnlegg

Sauabønder 
– no må me stå samla

Min draumefabel

KSL-matmerk tok innover seg kritikken
under lammesesongen 2007, og det
kom ein revisjon hausten 2007 der ein
ga opning for å søkja om dispensasjon
frå medisinstandarden for sau og lam.
Dispensasjonen vert gitt utifrå dyre -
velferdsmessige vilkår.

Medisinstandarden frå 2006 sa
eigentleg med reine ord at du som
sauabonde ikkje har evne eller kunn-
skap til å vurdera sjukdom på eigne dyr.
Dei «styrande» i KSL-matmerk har ikkje
lenger tillit til deg som bonde, dvs. du
får ikkje ha medisin på garden din for å
førebyggja eller helbreda sjukdom. For
eksempel å ha moglegheit til å kunne
kurera børbetennelse, utan å måtte til-
kalla dyrlækjar. Ein skal ha dyrlækjaren
på garden for kvart individ som er sjukt,
og han skal starta behandlinga. Dette
vert for kostbart.

Eg har søkt KSL-matmerk om dispensa-
sjon og fått innvilga søknaden. Kontrakta
kom på rekordtid ferdig signert av
leiinga. Service utan sidestykke.

I kontrakta står det at eg som bonde
skal kontakte min lokale dyrlækjar og

Da ha gått nokre år sidan Vesten og
USA starta profittjaget borti Austen.
Der dei over år pøste inn kapital og
teknologi, for å få produsert varer billeg.
No har dei vakna til ein blåmandag. Dei
i Austen har hatt ein eksplosiv utvikling,
og kjøpekrafta er vorten formidabel.
Dei er slutta å eta ris, hundar og kattar.
Dei har fått slike matvanar som oss, og
med den gode økonomien støvsugar
dei verden for mat. Me her på berget
har i løpet av desse åra pressa bøndene
frå skanse til skanse, med det resultat at
jordbruket ligg nede med broten rygg.
Det er harde tider og me må importe-
ra bortimot alt vi treng - folk svelt både
hjå oss og i Europa.

Bøndene våre produserar imidlertid
mat til eige bruk, og til lokalmiljøet. Her
hjå meg på Fosse er me sjølvforsynte.

Det er ein fin søndag i byrjinga av
 oktober, og me skal ha første fårikål-
middagen. Lammet er av den typen
som hadde fått ROS-tallerken hadde
året vore 2000. Klasse U, feitt 3 og
 slaktevekt over 25 kg. Men det var
nokre kloke skrivebordshove, som
snudde ROS-en på hovudet, lamma
vart uønskte i marknaden. Det resulter-
te i at avlsarbeidet vårt over mange år,
og gleda over å henta flotte praktlam
heim att frå fjellet, falt heilt i grus.
Skulde eg komma i lammetoppen no
måtte eg gjera slett arbeid med sauen

om våren, slik at lamma vart mindre og
magrare. 

Me har sett oss til bords heile famili-
en og vetlehunden min, han Elvis, sit på
stolen attmed, og ventar på bein med
kjøt og feitt på.

Inn på tunet kjem ein mann, meir
krabbande enn gåande, med holete
bukse og avbrotne negler. Eg går ut på
trappa og ser ned på dette sørgjelege
vesenet. Jammen, er det ikkje han
Hegne Trygnar som ligg der, nett so ein
skabbete hund. - Kå er det med deg
Hegne, får du ikkje tak i mat frå utlan-
det meir, spør eg. Han svarar ikkje og
ikkje treng han det  heller, for eg ser det
er ei stund sidan han har fått i seg føde. 

inngå ein skriftleg avtale med han
 angåande bruk av medisin, føra helse-
kort og ringja til han kvar gong eg
 startar behandling av eitt nytt dyr. Men
dyrlækjaren står fritt om han vil inngå
avtale eller ikkje. Eg har fått blankt
avslag med forklaringa; at dersom eg får
ein avtale så vil også alle andre søkja.

KSL-matmerk skal jobba på lag med
bonden høyrer me heile tida, men fram
til dags dato har dei ikkje gjort anna
enn å gjera det endå tyngre å komma
igjennom kvardagen. Det er krav og
revisjonar i eitt bankande, og ikkje ein
av dei gjer kvardagen eller økonomien
betre. 

Medisinstandarden som kom i 2006 er
berre ein kjempe julepakke til veteri-
nærstanden, og dei trykkje han til
 brystet og nyttar han for alt det han er
verdt.

No skal standarden reviderast igjen i
løpet av 2008. Så eg oppmodar alle
sauebønder til å søkja KSL-matmerk
om dispensasjon frå medisinstandarden,
slik at dei meir eller mindre drukna i
søknader. På den måten klarar me å

halda trykket oppe på dei - og ikkje gje
dei ro.

Målet må vera at det vert skipa
kveldskurs; om dyrevelferd, om diverse
sjukdomssymptom og medisinering
med meir. Dette bør resultera i at me, i
samarbeid med veterinærane, kan ha 
x tal dosar penicillin etter kor mange
 vinterfôra sauer me har. På det viset
kan me som bønder sjølve kurera enkle
sjukdomstilfelle, og samstundes ivareta
velferda hjå dyra, utan at kostnaden går
rett i taket.

Slepp alt du har i hendene og søk - me
har ikkje eitt minutt å mista! 

Søknaden kan du sende elektronisk,
som Word-dokument vedlagt e-post.
Adressa er :
dagrun.aaen@kslmatmerk.no Du kan
sjølvsagt senda søknaden også som
 vanleg brev til: KSL-matmerk, Pb. 487
Sentrum, 0105 OSLO.

Omar Fosse Refsdal
6893 Vik i Sogn

e-post: omar@o-bakketun.no
mob. 913 45 864
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Eg ber han inn, men då han vil ta
 stolen til vetlehunden min, han Elvis, seier
eg nei. - I dag Hegne er du under
 hunden, so i dag skal han Elvis eta bein
og sjå ned på deg. Og du Hegne skal få
beina etter han Elvis, seier eg. Slik blir da
og me ete oss gode å mette adle, unn-
tatt han på golvet. Men for å vera grei
mot Hegne so får han eitt skikkelig bein
hjå meg, eg har no litt medynk med han.

Etter maten går eg og Elvis ut på
bøen for å sjå på fjell-lamma, dei viser
seg godt fram i dag, med haustsola
 skinande i ulla. Eg kallar lamma til meg,
og ropar ut: ME VANN TIL SLUTT! 

Omar Fosse Refsdal
6893 Vik i Sogn

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

Ei attgrodd mark
Det låg ei mark mellom åsar og skog
Molda var fruktbar, den takka sin plog
Graset vart grønt under sveitte som rann
Pakta var klar: tann for tann
Men ljåen har stilna, småskog tatt tak
Regjeringa talar Oslo si sak
Eit einsamt strå står att som eit minne
Snart vil det siste sporet forsvinne
Då skal folket for alltid få sjå
Ein kan ikkje hausta utan å så

Av Anne Jordal Myrset og Terje Heggland



VEKTSYSTEM FRÅ KNARRHULT

hasnel@online.no • www.knarrhult.no

NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
David Disserud 2093 Feiring 911 219 05
Ole Johan Bjørge 2634 Fåvang 975 26 886
Oddgeir Grobakken 2943 Rogne 906 090 93
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal 905 337 60
Bryne Landbruksservice AS 4341 Bryne 517 707 00
Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 971 782 74

Hagia Karmøy 528 467 88
Olav-Terje Rio 5700 Voss 908 287 84
Anga Traktor og Maskin 6800 Førde 577 245 90
Maskinsenteret AS 6851 Sogndal 576 716 22
Rolf Sverre Holum 7340 Oppdal 907 267 55
Snorre Forsbakk 8200 Fauske 997 48 104
Asbjørn Rognli 9360 Bardu 911 649 51
Andreas Lund 9400 Harstad 907 739 17
Degernes Landbrukslag Østfold 692 264 40

Sauevekter som dekker alle behov!

• NYHEIT 
Automatisk veging
og sortering i opp til
9 grupper

• Avlesing av elektro-
niske øyremerker

• Overføring direkte 
til din PC

SKILLEGRINDER
• Topp kvalitet med

låg vekt
• Varmgalvanisert
• Fire forskjellige

lengder
• Høyde 105 cm

Det nærmar seg VM i Saue -
klypping som skal vera i
Bjerkreim 2. – 5. oktober 2008.
Ein venter storinnrykk av saue-
interesserte frå store deler av
verda. Kanskje vert VM eit av dei
største arrangementa der folk
med interesse for sau, landbruk
og saueklypping samlast på ein
plass? Her er ein liten opp -
datering frå VM-komitéen.

Mange legg opp fagturar
Småfeorganisasjonar, både i inn- og
utland, legg opp fagturar til VM. Blant
anna så kjem den slovakiske søsteror-
ganisasjonen til NSG med ei gruppe på
40 stykk som i tillegg til å sjå VM-kon-
kurransane òg skal besøka sauebønder
i området samt Nortura sitt anlegg på
Forus og seminstasjonen for sau på
Særheim. Dei, og mange andre, ynskjer
å oppleva korleis sauebøndene i
Rogaland har det samstundes som dei
får med seg saue klypping i verdsklasse.
Sau og Geit i Rogaland har vore godt
behjelpelige med å legga til rette for
gardsbesøk for dei tilreisande, og dei
får utan tvil ei god oppleving når dei
kjem. I tillegg så har VM i lag med

Annetur lagt opp til sightseeing
i området der ein får oppleve
rogalandsnatur, kultur og
 historie. Desse turane er lagt ut
på nettsidene til VM. 

Rekordstor deltaking
Det vert rekordstor deltaking i
VM med over 30 nasjonar. Det
meste som nokon gong tid legare

har vore med, var under VM i Skottland
då 23 land deltok. Det meldast òg om
busslass med tilskodarar frå store deler
av Europa samt mange grupper frå
Australia og New Zealand. Og når det
normale innbyggjartalet i Bjerkreim er
på rundt 2500 så er det ingen tvil om at
utlendingane vil setja sitt preg på bygda
denne fyrste helga i oktober. 

Fylkesmeisterskap i gjeterhund i
Bjerkreim
Det er no bestemt at fylkesmeister -
skapet i gjeterhund skal òg vera i
Bjerkreim samstundes som VM. Dette
vert i år lagt til Apeland, som ligg cirka
10 kilometer frå VM-området. Ein
ynskjer å samla alle som er interesserte
i sau på ein plass, og då var det natur-
leg at fylkesmeisterskapet vert lagt til

same helga som
VM. Leiaren i
Bjerkreim Sau
og Geit, Svein
Hestnes, er kon-
taktpersonen for
gjeterhund-
arrangementet. 

Billettar lagt ut for sal
Billettane til alle arrangementa for VM
kan no kjøpast på www.billettservice.no
eller ved å ringa 815 33 133.
Dagsbillettane kan kjøpast ved inngang-
en, men ein vil oppmoda alle som
ynskjer å vera med på kveldsarrange-
menta om å sikra seg billetter på fore-
hand. Fredag kveld vert det innleiande
rundar med handklypping og konsert
med Åsmund Åmli Band og Irsk
Stuvning, medan Postgirobygget og
Tommy og Tigeren står for musikken
laurdag kveld. Begge arrangementa vert
på VM-området, i eit stort sirkustelt.
Her vil det òg vera servering av mat og
drikke. For meir info om arrangemen-
tet, kan ein gå til VM sine nettsider
www.vm2008.no eller ta  kontakt med
prosjektleiar på telefon 938 18 031. 

Velkommen til folkefest i Bjerkreim! 

VM i Saueklypping 2008
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Vi er midt inne i en serie artikler
om forskning som leter etter en
«missing link», en som kan for-
klare årsaken til alveld. Det har
vært lagt atskillig vekt på det
såkalte «soppsporet», men så
langt har ikke forskerne påvist
noen mikrosopp som er en opp-
lagt «kandidat». 

I denne artikkelen skal vi se
på det vi kan lære av et forsøk
fra 2004, hvor to besetninger ble
sluppet på utmarksbeite til for-
skjellig tid. Fra nå av skal vi
basere oss mer på forsøk og
eksperimenter i felt, for å se om
vi kan komme lettere fram den
veien.

Forsøksområdet som ble benyttet i
2004 er en del av det samme utmarks-
området som har vært gjenstand for
undersøkelser i prosjektene til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal helt
fra 1999 (Mysterud et al. 2003). Det
ligger mellom Valsøybotn og
Bæverdalen i grenseområdet mellom
Halsa og Surnadal kommuner. En for-
deling av alvelddøde og alveldsyke lam,
påvist blant annet gjennom bruk av
dødsvarslere, viste at dødeligheten for-
bundet med alveld begynte så vidt i
uke 24 for deretter å øke raskt i uke 26,
holde seg høyt oppe gjennom den
 følgende perioden til uke 32, for så
gradvis å avta. Denne fordelingen, med
en topp i perioden etter siste uke i juni,
har blitt tolket til at det er et «giftig
prinsipp» som begynner å gjøre seg
gjeldende på denne tiden. Dette
 prinsippet påvirker sykdomsforløpet
gjennom en topp, for så igjen å avta.
Framherskende syn har vært at det er
en viss sesongbetinget forekomst i
utviklingen av alveld i første del av
 beitesesongen (Fig. 1), selv om en vet
at sykdommen kan opptre også i
august.   

Saueslipp til forskjellig tid
To saueholdere, vi kaller dem bare A og
B, fra Halsa ønsket i 2004 å forholde
seg til denne «sesongfordelingen» (se
Fig. 1) gjennom et praktisk tiltak. De
to besetningene er forskjellige i
 størrelse, men har for øvrig mye av den
samme strukturen (Tabell 1). Den ene
eieren har kjøpt mange av sine dyr fra
den andre, slik at den rasemessige

 likheten mellom besetningene er stor.
Tradisjonelt blir begge besetningene
kjørt opp til beiteområdene og sluppet
direkte til utmark (Bilde 1). Det er ikke
noen gradvis buføring av den typen
som en har eksempler på i enkelte
andre besetninger i Halsa, hvor dyrene
slippes nede ved gården, og selv finner
veien ved gradvis å beite seg opp i
heiene (Mysterud et al. 2007b). 

I den såkalte «Halsagradienten» i
2003 undersøkte vi muligheten for at
dyrene i en svært utsatt besetning
kunne få i seg et giftstoff med forsinket
virkning (se seinere). Gård B har
 ganske god tilgang på innmark nede i
dalen, gård A, som har den største
besetningen, har derimot mer begren-
set tilgang på innmarksbeite. I 2004 ble
dyrene i disse besetningene sluppet til
forskjellig tid. Intensjonen var at man
skulle forsøke å unngå den potensielt
«farligste» alveldperioden tidlig i
sesongen. 

Med «velberådd hu» fant de ut at
den som hadde nok innmark og
mulighet til å la dyrene gå nede i dalen
på heimebeite, burde utnytte denne
muligheten. Den andre, som ikke
hadde noe valg, måtte som vanlig
 slippe sine dyr i starten på beitesesong-
en.

Like økologiske forhold
De to gårdene med sine innmarks -
arealer ligger ikke langt fra hverandre
nede i Valsøybotn innerst i
Valsøyfjorden i Halsa kommune (Fig.
2). Besetning A slapp 95 søyer og 148
lam på utmarksbeite, totalt 243 dyr. I
tillegg hadde besetningen ytterligere 35
dyr som, av ulike grunner, gikk på
 heimebeite (Tabell 1). 

Besetning B slapp 41 søyer og 76
lam, totalt 117 dyr, og beholdt bare 4
dyr på heimebeite (Tabell 1). 

Jakten på alveldens «missing link» (11)

Slippetid og
 alveldutbrudd

Dyrene i besetning A kjøres inn til enden
på Botnavatnet i Halsa, og drives herfra
videre langs en sti inn til selve seter -
området. Her et situasjonsbilde fra
 utkjøring av sau i 2004. Fortsetter neste side
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Ulike puljer med dyr i besetning A ble
sluppet til noe ulike tider; den første
30. mai, den neste 3. juni, deretter 12.
juni og enkelte dyr enda seinere 
(Fig. 1). Alle dyra fra besetning B ble
sluppet 8. juli, altså tidsmessig sterkt
forskjøvet i forhold til det som er
 normal slippedato i dette området. 

Avstanden mellom slippene av
 henholdsvis besetning A (1. pulje) og B
var 39 dager. Dvs. at forskyvningen i
slippdato var på mer enn 5 uker (Fig.
1). 

De mest brukte delene av beite -
områdene (A,B) og potensielle, mer
perifere streifområder (A’,B’), for begge
besetninger er vist på kartet (Fig. 2).

Utviklingen fulgt nøye
Eierne fører regelmessig tilsyn med
dyra i beiteområdene, og det blir
 skrevet dagbok over det som obser -
veres. Alveld registreres lett på
 sykdommens klassiske symptomer (se
Mysterud et al. 2000, 2003), og syke
lam som observeres blir rutinemessig
forsøkt fanget inn og fraktet ned i
bygda. Dette lykkes ikke alltid i
 situasjoner hvor slike lam ses for første
gang, slik at et bestemt lam kan bli
observert med alveld flere ganger før
det blir mulig å få det til bygds.
Identifikasjon av det enkelte lam skjer
derimot på basis av godt synlige
 øremerker. 

Ingen av disse to eierne har tidligere
deltatt med sine besetninger i den
forskningen som Biologisk institutt har
utført i Halsa/Surnadal, men de kjen-
ner godt til resultatene fra under -
søkelsene (se Mysterud et al. 2003,
2007a,b). Den relativt betydelige fore-
komsten av alveld i 2004, hvor det ikke
var mulig samtidig å påvise masseopp-
treden av potensielt giftige soppsporer
(unntatt for Cladosporium magnusia-
num), bidro til å svekke sopphypotesen
ytterligere. Sesongen 2004 ble bestem-
mende for valget av en annen strategi i
den videre forskningen. 

Alveld i begge besetninger 
2004 ble et år med en god del alveld i
dette området, og begge besetninger
ble middels hardt rammet. I år med
mye alveld kan helt opp i 30-50% av
lammene i enkelte besetninger bli syke
(Flåøyen 2003).

Omfanget av syke dyr i besetning A
omfattet totalt 15 lam med ulike
 stadier av alveld (Fig. 2; runde sym -

boler). Den første meldingen om alveld
kom 24. juni. Dette var på et dyr
 sluppet 30. mai. Det gikk altså 24 dager
fra dyret ble sluppet til utbrudd ble
oppdaget. Alveldutviklingen i denne
besetningen foregikk fra 24. juni og

fortsatte som vanlig utover i juni og
juli. I alt 4 syke lam ble oppdaget i
juni, og de resterende 11 ble oppdaget
på ulike datoer i juli.

Observasjonene av alveldsyke lam i
besetning B omfattet også 15 lam (Fig.

Figur 1: Slippdatoer for besetning A og B i 2004 avmerket under en generali-
sert kurve for sesongmessig påvisning av alveldsyke lam funnet i live og som
kadavre i et forsøksområde i Halsa/Surnadal 1999-2001 (Mysterud et al. 2003;
Fig. 18). 

Figur 2: Oversikt over studieområdet og utmarksbeitene til besetning A og B i
Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke 2004. Disse to beiteområdene
bedømmes som representative for utmarksbeiter i Møre og Romsdal hvor det
enkelte år forekommer atskillig alveld.
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at det over år har festet seg en mening
om at alveld kommer til syne omtrent
på samme tid hvert år. At hyppigheten
passerer en topp, for så å gå ned. Det er
nærliggende å tenke seg at den som har
nok innmarksarealer til at besetningen
kan gå på heimebeite, kan velge dette
for muligens å redusere tapet av dyr.
Besetning B ble også sluppet godt
innenfor den tidsperioden som en vet
er alveldfarlig, faktisk i den perioden

hvor sykdomsutviklingen er målt til et
maksimum. 

Lang alveldfarlig periode
Realiteten er at dersom B ikke skulle
slippe før han var rimelig sikker på å
unngå alveld, ville det bli lenge å vente.
Vi fikk demonstrert at forskyvningen i
slippdato for den ene av disse to beset-

2; firkantede symboler). Den første
meldingen om alveld på lam i beset-
ning B kom 21. juli, altså 13 dager etter
at dyrene ble sluppet.

Besetning A
Da forfatteren besøkte området 17. juli
hadde eieren av besetning A allerede
tatt ned 8 alveldlam. Eieren savnet på
dette tidspunkt ytterligere 7 lam. Ved
besøk på gården 26. juli, hadde eieren
nylig gått grundig over beiteområdet
uten å finne flere alveldlam, men
 savnet fortsatt de 7 lamma. På dette
tidspunkt var i alt 3 av lammene som
var tatt ned til gården døde.

I denne besetningen blir sankingen
om høsten gjennomført ved at dyrene
blir samlet og kjørt ned puljevis. De
første dyrene ble tatt ned allerede i
perioden 14.-19. august, hoved-
mengden den 18.-19. september og de
siste «etterslengere» så seint som 25.
september. Beitesesongens fasit når det
gjelder alveld ble at 15 lam (Fig. 2) av
totalt 148 sluppet i utmark fikk
 sykdommen (10,1%).

Besetning B 
Av 15 lam med alveld som ble tatt ned
i besetning B, døde ca. 1/3 av disse,
resten overlevde. 

Hele besetning B kom hjem 17.
august og gikk deretter på gårdens inn-
mark. Beitesesongens fasit ble at 15
lam (Fig. 2) av totalt 76 sluppet i
utmark, fikk alveld (19,7%).

Ingen gevinst ved forsinket
 slipping
Besetning B, som slapp sin besetning
mye seinere enn A, fikk prosentvis det
største antallet alveldlam. Dette kan
være en tilfeldighet, materialet er lite,
og dette «forsøket» er ikke et opplegg
som var planlagt som ledd i forsk-
ningsvirksomhet. Den høye prosenten
kan muligens tilbakeføres til at B slapp
sine dyr i den perioden da frekvensen
av alveldtilfeller er høyest (målt på et
materiale av radiomerkede lam fra
perioden 1999-2001; se Fig. 1).
Materialet fra 2004 er alt for lite til å si
noe sikkert om dette.

Det disse to saueeierne egentlig
gjorde var imidlertid å undersøke et
aktuelt forhold som har vært en del
diskutert når det gjelder alveld; kan
man redusere tapet til alveld ved å
 slippe dyrene seinere i sesongen? 

Bakgrunnen for et slikt opplegg er

Botnasetra i Halsa, flott beliggende i den nordøstre enden av Botnavatnet. Sauen som
 beiter nord for dette seterområdet har stadig problemer med alveld.

I beitesesongen 2004 var det en del problemer med alveld i dette beiteområdet. Her to lam
som er tatt ned fra fjellet og satt i mørkt rom i et forsøk på å redde dem.

Fortsetter neste side
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ningene ikke medførte noe som helst
når det gjaldt å unngå alveld. 

Ulik beiteføring med to slike beset-
ninger, som et «forsøk», kan det
 imidlertid være aktuelt å gjenta under
mer kontrollerte former. 

En bør merke seg et par viktige ting:
Den farligste perioden er i første del av
sesongen, men det er i enkelte år neppe
trygt å slippe sauene i disse områdene i
det hele tatt. Faren for alveld avtar nok,
men synes å være til stede utover i hele
beitesesongen. Også i august måned er
det dokumentert at det kan utvikles
alveld (Flåøyen 2003). 

Alle kategorier av lam er utsatt 
Eieren av besetning A, som har lang
erfaring med denne sykdommen,
hadde systematisk forsøkt å observere
hvilke kategorier lam i besetningen som
hadde fått alveld i tidligere år. Han
mente bestemt at det var trillinglam og
lam av unge søyer (1,5 år gamle). I
2004 holdt han derfor disse tilbake på
heimebeite (Einar Botten, pers.
medd.). Han erfarte imidlertid at
utvikling av alveld slo til i like stort
omfang, og at han til og med fikk flere
syke lam enn i enkelte tidligere år.
Dette stemmer bra med et tidligere
materiale fra Halsa/Surnadal som er
mye større. Det viste at alveld slår
«tvers i gjennom» lammepopulasjoner
i utmark - uavhengig av kjønn, antall
kullsøsken og en rekke andre forhold
(Mysterud et al. 2003).

Forsinket effekt lite sannsynlig
Vi minner om hypotesen som går på at
inntaket av det giftige «prinsippet» kan
virke med en viss forsinkelse. Det vil si
den muligheten at dyrene kan få i seg
«giftstoffet» også før de kommer opp
på romemyrene. Dersom kofaktoren er
sopper eller andre mikroorganismer,
kan det tenkes at de får dem i seg
under en gradvis beiting oppover liene
etter hvert som vekstsesongen kommer
i gang.

I tilfellet med mykotoksinet spori-
desmin i soppsporer av Pithomyces
chartarum, velkjent når det gjelder å
forårsake sykdommen facial eczema i
New Zealand, kan giftstoffet virke med
opptil 10-24 dagers forsinkelse
(Mysterud et al. 2003). 

I lys av en slik mulighet lette en i
2003 spesielt etter denne og eventuelt
andre sopper med liknende virkning i
en gradient fra Valsøyfjorden og opp

En gruppe alveldsyke lam tatt ned fra fjellet i 2004. Erfaringene fra dette året viser at det
ikke var noen «gevinst» å hente på å slippe sauene seinere i sesongen. Dette «forsøket»
representerer imidlertid et alt for lite materiale til å trekke noen generell slutning om
betydningen av forsinket slipping.

To alveldlam fra besetning B som ble tatt ned fra fjellet i 2004. Ødemer og opphovning i
hodet kan utvikle seg raskt. Alveldforskeren og veterinæren Lars Slagsvold mente at
 symptomutviklingen i enkelte tilfeller gikk så fort at det minnet om en allergireaksjon. 

Opphovnet hode på et typisk alveld-lam fra besetning B, som nylig har utviklet sympto-
mer. De lam som ble tatt raskt ned etter at symptomer blir synlige, syntes å overleve best. 
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på romemyrene, der en særlig alveld -
utsatt besetning gradvis beitet seg opp-
over til seterområdene (Mysterud et al.
2007b). Resultatet av denne under -
søkelsen ble negativt. Det ble for aller
siste gang lett etter P. chartarum oppe i
utmarksområdene i 2004, også denne
gang med negativt resultat (Mysterud
2008; se forrige artikkel).

«Missing link» finnes i heiene
Da begge besetninger i 2004 ble kjørt
opp til seterområdene med traktor, vet
vi sikkert at problemet oppstår etter at
sauene kommer opp til områdene med
romemyrer.  Problemet og de farlige
beiteområdene, de såkalte «døds -
rikene», befinner seg her. Dette ble
vurdert som den mest sannsynlige
muligheten allerede da feltforsk-
ningen ved Biologisk institutt med
døds varslere ble avsluttet i 2001 
(se Mysterud et al. 2003, 2007a).
Forskningen på mikrosopper har 
med andre ord til nå ikke brakt oss
videre.

Kofaktorhypotesen er fortsatt
aktuell
Vi må være forsiktige med å mene for
mye om at det er noen fiksert, sesong-
bestemt «årsrytme» i årsaksforløpet til
denne sykdommen. «Slippforsøket» i
Valsøybotn 2004 og tidligere erfaringer
antyder at lam kan utvikle alveld uan-
sett når de slippes i utmark. Dette
 gjelder i juni-august, dvs. mer eller
mindre hele beitesesongen.

Hvor lang den farlige perioden
egentlig er, vet vi ikke, da giftkilden
fortsatt er ukjent. Det rådende syn er
derfor fortsatt at påvirkning kommer fra
rome og en ukjent kofaktor (kofaktor -
hypotesen). Undersøkelsene utført
gjennom forskning ved Biologisk
 institutt på romemyrene og i beite -
miljøet, har til nå brakt fram atskillig
informasjon om de økologiske
 forholdene i slike områder. 

For å summere opp: «Missing link»
finnes i heiene på og rundt rome -
myrene, det er sannsynligvis ikke en
soppgift vi leter etter, og dermed heller
ikke et stoff med sterkt forsinket gift-
virkning. På dette grunnlag vil fokus i
all videre forskning ved Biologisk
 institutt bli kanalisert til studier av
fysiologiske og patologiske forhold hos
lam i felt.

Tekst og foto:  Ivar Mysterud,
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Tabell 1 Oversikt over besetningene A og B i Valsøybotn, Halsa 2004.

Besetning A Besetning B

Utmarksbeite
Søyer 95 1) 41 3)

Søyelam     67 42
Værlam              67 34 
Kjønn ikke angitt     14 0
Totalt i utmark     243        117

Heimebeite
Søyer 12    0
Lam     19 2) 3 4)

Kopplam      4   1 
Totalt på heimebeite  35  4
Besetning totalt    278   121
1) Besetningen omfattet i utgangspunktet 95 søyer. Av disse var det 71 med lam. Tre søyer; nr. 0054 ble syk i

 slutten av mai; nr. 0130 døde av mastitt (koldbrann) 1. juni; og nr. 7071 ble savnet i utmark 11. juli (døde
 sannsynligvis mellom 2.-11. juli). I tillegg kom 24 søyer som enten ikke var paret, eller ble sluppet uten lam.

2) Tre lam døde av ulike årsaker på heimebeite, ingen av alveld.
3) 20 av søyene i besetning B var 2 år gamle, dvs. halve besetningen besto av ungsau.
4) Tre lam ble funnet døde mens de gikk på heimebeite, sannsynligvis av sykdom (ikke alveld).

Takksigelser
Einar Botten, eieren av besetning A,
og Ole Marvin Fjærli av besetning
B, begge 6686 Valsøybotn, takkes
varmt for all hjelp i forbindelse med
undersøkelsene.  Einar Botten har
fungert som lokal koordinator for
alveldprosjektene i Halsa/Surnadal

gjennom en årrekke, og tilført
 forskningen uvurderlig hjelp. En
stor takk rettes også til landbruks -
avdelingene hos Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane og Møre og
Romadal, som økonomisk støttet
den forskningen som fant sted i
dette området også i 2004.  
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Gjerdekonfliktar er eit veksande
problem i mange område. I
 vinter arrangerte Selje Sau og
Geit, sankelag og bondelag i
kommunen og Kystgeitlaget i
Selje folkemøte om rettar og
 plikter kring gjerdehald.

Bakgrunnen for møtet var at folk opp-
lever at etter kvart som fleire legg ned
gardsdrifta, blir det også fleire område
med manglande vedlikehald på gjerde.
Dei som har lagt ned gardsdrifta og
slutta med dyr, ser ikkje nokon grunn
til at dei skal ta arbeid og kostnader
med gjerdehald. Dermed blir dei som
framleis har beitedyr, syndebukkar når
dyra ikkje held seg der dei skal. Kva
rettar har ein som dyreeigar? Skal du
stå ansvarleg for alle gjerda som skal
halde dyr ute frå innmark og hagar? I
område rundt byggjefelt kan dette vere
særleg problematisk. Dette kan føre til
store konfliktar mellom naboar og
sambygdingar.

Stor interesse
Det møtte fram om lag 75 personar på
møtet i Selje. Det var tydeleg at dette
var problemstillingar som mange
hadde eit forhold til - på godt eller
vondt.

Atle Arnesen, landbrukssjef i

Vanylven kommune, og Tormod
Wattum, lensmann i Vågsøy var
 innleiarar under møtet.

Klassiske problemstillingar
Atle Arnesen er sauebonde og har god
kjennskap til gjerdehald og plikter
rundt det. Han la fram to problem -
stillingar som ofte dukkar opp: 
1. Ein gardbrukar avviklar gardsdrifta

og eige dyrehald, og vel å leige bort
jorda. Mange grunneigarar meiner
då at han ikkje har noko meir med
gjerdehaldet å gjere. Han meiner dei
som leiger jorda og dei som driv
med husdyrhald skal passa på at
gjerda blir haldne vedlike.

2. Beitebruken i utmarka blir avvikla.
Grunneigar held ikkje ved like  gjerda
mot utmark. Då nyttar det ikkje at
grunneigaren som har dyr og nyttar
utmarka til beite held ved like gard -
ane han har ansvar for. Beitedyra
kan berre trekkje litt  lenger, så er
sperra mellom innmark og utmark
borte. Det vil seie at dyr som går i
utmarka har fri  tilgong til både inn-
mark og naboar sine eigedomar.  

Det vart ein del diskusjon rundt desse
to påstandane. Folk hadde mange syns-
punkt på dette, og det kom framlegg
om mange ulike løysingar.

Arnesen sa at det ikkje var noko

fasitsvar på desse problemstillingane.
Det viktigaste er at ein hugsar å ta med
gjerdehald når ein skal inngå avtale
med naboar om leige av jord. Då får
ein diskutert seg fram til løysingar som
alle kan godta, og det er ein stor fordel
å få teke dette før problema oppstår.
Skrivne avtaler er bindande, munnlege
avtaler er ikkje lette å dokumentere i
rettssystemet. Arnesen gjekk vidare
gjennom dei ulike paragrafane i gjerde-
lova, og kva rettar og plikter ein har.
Lova finn ein på Internett.   

To alternative løysningar
Lensmann Tormod Wattum starta
 innlegget sitt med å informere om kva
for lover  som gjeld i samband med
gjerdehald. Dei viktigaste er gjerdelova,
beitelova, dyrevernlova og jordskifte -
lova.

Han sa at om ein har ein gjerdetvist
gåande, er det to måtar å løyse saka på: 
• Partane kan krevje gjerdeskjønn.

Dei tek då kontakt med lensmannen
og krev gjerdeskjønn. Han kjem
deretter på staden og ser på saka og
høyrer kva partane seier. På grunn-
lag av dette tek han ei avgjerd om
korleis saka skal løysast og kva som
må gjerast. Dette er den enklaste
måten å løyse saka på, og ein får ei
rask avgjerd.

• Ein kan også krevje jordskiftesak.
Dette er ein omfattande prosess der
alle grunneigarar skal inn i biletet.
Dette tek lang tid.

Viktige punkt
Lensmann Wattum sette opp nokre
punkt som kan vere greie å ha med seg
om ein kjem opp i ein gjerdetvist:
1. Få tak i jordskiftepapir og avtaler

som følgjer med bruket ein overtek
eller eig.

2. Snakk med den eller dei andre par-
tane i gjerdekonflikten. Konkretisér
kva konflikten gjeld, korleis partane
opplever problema og prøv å finne
løysing på problema. Om ein ikkje
klarar å bli einige om alt i første
runde, kan det likevel hende at ein
kan få redusert problemet.

Gjerdehald
- ein pest og ei plage?

Atle Arnesen, som sjølv er sauebonde, har god kjennskap til gjerdehald og plikter rundt det.
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3. Om ein ikkje kjem nokon veg med
dette, skal ein skrive eit høfleg brev
og forklare kva problemet er.

4. Får ein ikkje reaksjon på dette
 heller, skal ein skrive eit nytt brev
med svarfrist på.  Om ikkje det er
gjort noko innan fristen, går ein
vidare til gjerdeskjønn eller jord -
skiftesak. Pass på at du då har
 dokumentasjon på kva som har
skjedd i saka. Det er lurt å notere
ned når ein har teke munnleg
 kontakt, og å kunne legge fram kopi
av brev som er sende om det er
nødvendig.

5. Jordskiftesak eller gjerdeskjønn.

Diskusjonen etter dei to innleiarane

Lensmann Tormod Wattum informerer om
kva for lover som gjeld i samband med
gjerdehald.

synte at det er mykje rundt gjerdelova
som er uklart for folk flest. 

Selje Sau og Geit vil oppfordre fleire
lag til å skipe slike møte for å få i gong
ein debatt mellom dyrehaldarar,
grunneigarar og andre. Slik vil ein
 forhåpentlegvis kunne få ei større felles
forståing av problemet, og ein kan få
meir prinsipielle diskusjonar enn om
ein møter naboen i ein diskusjon om
noko som alt har blitt eit problem.

Tekst og foto: Eli Berge Ness

Du finner mer om gjerdehold og
beiterett på;
http://www.nsg.no/beiterett
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Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og staten ble 16. mai
enige om en ny jordbruksavtale.
Jordbruket hadde i utgangspunktet
fremmet et krav på 3.300 mill.
 kroner. Den framforhandla avtalen
endte til slutt med en ramme på
1.900 mill. kroner. Dette ble fordelt
med 1.505 mill. i økte målpriser, 350
mill. i økte budsjettmidler og i tillegg
45 mill. i ledige midler fra 2007.

Selv om det endelige resultatet
endte et godt stykke under næringas
krav, er det en avtale faglagene
kunne gå for. Både Norges Bondelag
og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
anbefaler sine medlemmer å stemme
ja ved uravstemningen. 

Avtalen inneholder en viktig
 protokoll som sikrer jordbruket rett
til reforhandlinger dersom prisene
på gjødsel og kraftfôr øker mer enn
det som var lagt til grunn i avtalen.
Dette har nok vært en viktig faktor

for at jordbrukets forhandlere til slutt
gikk inn for dette resultatet.

Gjennomsnittlig inntektsvekst etter
avtalen vil være kr 9.000 pr. årsverk i
2008 og kr 22.000 pr. årsverk i 2009,
dvs. en samlet inntektsøkning på 
kr 31.000. Årets prioriteringer har vært
melk, storfekjøtt og sauekjøtt. Anslags -
vis vil årsverksvederlaget i 2009 være 
kr 217.000 for sau (129 vfs.) og kr
232.100 for geit (80 årsgeiter). For sau
har det siden 2006 vært en samlet års-
verksvekst på kr 84.400, eller 63,7 %.

De viktigste enkeltfaktorene:
Målprisen for sau/lam opp kr 5 pr. kg,
målpris for geitmelk opp kr 0,37 pr.
liter, mens grunntilskudd geitmelk er
økt med kr 0,14 pr. liter. Driftstilskudd
til sau er fjernet. Endringene i husdyrtil-
skuddene til sau og ammegeit (pr. dyr
over 1 år): 1-50 dyr opp kr 276, 
51-75 dyr opp kr 80, 76-100 dyr opp 
kr 161, 101-200 dyr opp kr 20 og 201-

300 dyr opp kr 20. Husdyrtilskudd til
utegangarsau opp kr 67 og til økolo-
gisk sau over 1 år opp kr 20 i alle
soner, mens husdyrtilskudd til geit og
melkesau er økt med kr 220 for de
 første 125 dyrene. Driftstilskudd for
melkegeit opp kr 6.000. Kvalitets -
tilskudd pr. lammeslakt i O eller
bedre opp kr 25 og for kjeslakt over 5
kg (endret fra 3,5 kg) opp kr 17. Til -
skudd for økologiske lammeslakt opp
kr 21 pr. dyr og beitetilskuddet opp
kr 10 pr. dyr. Satser for avløsertil-
skuddet opp 5% og maksimalsatsen
opp kr 2.500, mens maksimalsats pr.
dag for avløsning ved sjukdom er økt
med kr 100. Bunn fradraget er redu-
sert med kr 1.000 og trekk i produk-
sjonstilskudd til pensjonister er redu-
sert med kr 5.000.

For ytterligere informasjon henvi-
ser vi til avtalepartenes hjemmesider:
www.lmd.dep.no, www.bondelaget.no
og www.smabrukarlaget.no.

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 

Jordbruksavtalen 2008 – viktige fakta





STALL-ELEMENTER
til meget konkurransedyktige priser.
Lev. m/u treverk.  Fronter/sider, lages
etter mål. Fronter med dør og luker. Be
om tilbud.

SAUESANKER-
KIKKERT 
8-20x50  zoom. 
kr. 1000,-

ROYAL STÅLHALL 5 x 6 m. 
(Flere lengde Pris fra kr. 19.950,-
Lehus/småhus for dyr.

SYSTEM 1 flyttbart 3-tråds el-gjerde 500
m kompl. system. Kan ved lett forsterkning 
brukes til en hel beitesesong. Fin til leiebei-
ting, kulturlandskapspleie. 16 da.     
Kr. 4950,-

LIVESTOK flyttbart 50 m komplett el-gjer-
de.   Høyder: 90/105 cm 

kr. 875,- / 950,- + mva
Med sine innebakte avstivnings-spiler er
Livestok det beste flyttbare el-gjerdet på
markedet.

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE GJERDER for alle
slags beitedyr er effektive og meget kostnadseffektive. SILVA SILVETTE med
min. 5 tråder hindrer effektivt inngang av rovdyr i beiteområdet.  Vi prosjekterer
gjerdet for deg (gratis), eller gir veiledning.

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

REX HALL
6 m. bred til
mange for-
mål i land-
bruket. Tung
duk, 410
gr./kvm. . 12 års garanti på duk. Lett å
sette opp og ned. Til sauehus, avlastning i
lamming, lager, garasje, verksted, messe-
hall o.a. Grønn med hvit lysstripe i tak.
Flere  modeller og utførelser.
Indikasjonspriser grunnmodeller:
6x 10 m (60 kvm) fra kr. 28.800,- 
Priser eks mva og frakt. Detaljer etter
ønske. Ca 3 ukers lev.tid.

Alle priser er eks mva og
frakt

REX SILVA EL-GJERDER

TORNADO
BEITEGJERDE
LHT13/122/15 
for krevende og 
allsidig beitebruk.
for storfe, geit og
sau. Det er 122 cm
høyt og dekker
gjerdebehov der
hvor man trenger et noe høyere gjer-
de, i kulturlandskap, med grense til
andre dyr og folk, etc.
Pris 100 m: kr. 1500,- + mva

HEROS
STÅLHALL
grei hall til verk-
sted, lager dyre-
rom o.a.
Fra 5 x 6 m og 3
m. lagerhøyde og
dørhøyde.

Lysgavler. Tåler full snølast. 
Her utnytter du plassen på 90 kub.m. lager.
Fåes i større lengder.
Priser fra kr. 36.800,-

CANVAS lehus for husdyr på beite.
Stålramme .Vanntett lerretstoff. 6 x 3 m
med 2 åpninger 2 x 2 m.  Enkelt oppsett.
Kr. 6900,- + mva

ORION
Sauering 170 cm.
3-delt. 
24 åpn.skrå
27 åpn. rett.
Kr. 1500,- + mva

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. 

RAMBO FORHEKK er 300 cm x 150 cm og 1 m
høy.  Sammenleggbar. Den holder 2 rundballer
eller mye løshøy og kan lett  åpnes i alle hjørner
med låsestag.  Plass til 30 sauer +
TAKET er  i kraftig plastmateriale på stålramme.
Eteåpning på 21 cm.  Kan fore store mengder sau
ute.    Pris kr. 3950,- + mva

SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m.     3 m. vegg/dør.
90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr, les-
kur, garasjer, o.a.  Fra kr. 28.000,-  +

Ny !
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