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Året 2007 er snart historie og det er
tid for å sjå attende. For fyrste gong
på mange år fekk me dette året eit
godt landbruksoppgjer for småfe -
haldet, særleg for sauen. Me tok litt
innpå dei andre produksjonane i
jordbruket, og sjølv om den
 økonomiske kløfta mellom jordbruket
og andre næringar her i landet stadig
vert større, så fekk me likevel ei
 viktig vitamininnsprøyting for småfe-
næringa. 

Me har ein betalingsvillig marknad
som er i underskott på ca. 3.500
tonn lammekjøtt. Dette er mykje og
me må ha som mål og klare å auke
produksjonen til neste år. Det er
framleis gode moglegheiter for å
klare og produsere meir lammekjøt
pr. vinterfôra sau. Er me litt ekstra
gode med søyene no under paringa
klarer me kanskje å heve tal lam pr.
søye med 0,4 lam og me har ein
marknad i balanse igjen - det skal
ikkje meir til. Historisk sett har me
importert lammekjøtt i store kvanta i
fleire av åra etter 1980, så
 situasjonen er ikkje så uvanleg som
mange vil ha det til.

Hovudutfordringa for næringa fram-
over er retten til å nytte beite -
ressursane. Småfeet har hausta
utmarkene i hundrevis av år og gjev
oss eit levande kulturlandskap i
 tillegg til mjølk, kjøt og ull, og er sjølve
grunnpilaren for å ha eit småfehald i
Norge. Rovdyrtrykket er derimot blitt
uakseptabelt høgt mange stader.

Bestandstala for alle rovdyrartar,
med unntak av bjørn, er nådd for
heile landet. Stortinget har oppgitt
eksakte tall for alle rovdyra.
Problemet er at forvaltninga ikkje
tek omsyn til det Stortinget har
bestemt. Som eksempel kan vi
nemna forvaltninga av jerv, der
Stortinget har fastsett eit eksakt tall
på 39 jervynglingar. Dei to siste åra
er det registrert minimum 59 og 52
ynglingar, altså langt over det
Stortinget har fastsett. Truleg ligg
sanninga mellom 60 og 70 jervekull
kvart år. Med andre ord nærmar me
oss det dobbelte av Stortingets
 vedtak, og tapa til jerv blir derfor
 formidable. Eg vil frå leiarplass
 oppfordra alle som les dette å
 forklara rovdyrproblema til dei
 politikarane de møter. 

Bjørnen er på veg til å verta det
store problemet for både beitedyr og
for livskvaliteten på bygdene. Stor -
tingets mål om 15  ynglingar trur eg
ingen forstod kva innebar den
 gangen det vart fastsett. Me har i
dag truleg mellom 300 og 400
 bjørnar her i landet, og i følgje miljø-
verndepartementet produserer dei
kun 3 årlige ynglingar. 5-doblar me
talet på bjørn, for å nå målet på 15
ynglingar, vert det ikkje råd å driva
utmarksnæring eller å bu på byg-
dene i dette landet. Norsk Sau og
Geit har derfor tatt initiativ overfor
andre organisasjonar som jobbar
med utmarkssaker, for å laga eit
 felles løp for å snu Stortingets

Leder

Gode småfeprodusentar!

 målsetting for bjørnebestanden. Men
også når det gjeld denne saka er det
viktig at nettopp du, som NSG-med-
lem, nyttar di påverknadskraft ovan-
for storsamfunnet.

Til dykk som har hatt store tap pga.
rovdyr vil eg seia at NSG, kvar
 einaste dag, står på for å endra
 rovdyrpolitikken slik at småfenæringa
kan ha ei framtid i utmarkslandet
Norge. - Hald derfor ut, det må snart
komma eit lys i den mørke tunnelen.
For alle oss i NSG er hovudmåla for
2008 å få til ein betre rovdyrpolitikk
og auka lønsemda for saue- og
 geiteproduksjonen.

Det er snart jul. Jula er ei viktig tid
for refleksjonar og ettertanke, jul er
også tradisjon, samvær med sine
næraste og storfamilien. Bruk jula til
å slappa av, lad opp batteria for eit
nytt ubrukt utfordrandes år som ligg
og ventar på at nettopp du skal
setja spor. Julas bodskap om fred på
jord er høgaktuelt, måtte bodskapen
nå ut og inn til oss alle.

Eg vil frå leiarplass takka administra-
sjonen i NSG, tillitsvalde på alle plan
og ikkje minst alle medlemmene
våre for eit godt samarbeid i 2007
og ynskjer dykk alle ei God Jul og eit
Godt Nyttår.
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Krav til politikere og forvaltning
Styrelederen i NSG åpnet fagtema -
dagen med en klar oppfordring til
myndighetene om å oppgradere inn-
satsen innen rovviltpolitikken. –
Stortingets vedtak fra 2004 er i dag
ikke fulgt opp av forvaltningen.
Stortingets intensjoner om en
 balansert rovviltforvaltning som også
gir plass til ei nasjonalt viktig beite -
næring neglisjeres av DN så vel som av
MD. 

- Forvaltningsbyråkratiet er så 
sterkt at statsråder og Storting virker
 handlingslammet, fastslo Ommundsen
og etterlyste svar på om dette er 
reelt demokrati i et moderne  sam-
funn.

Stortinget neglisjeres
Bestandsmålene er satt for høyt og
innebærer enorme problemer. Dette
illustreres med at min tidligere fram-
satte hypotese om 350-500 bjørner i

Stå-på-vilje i
 rovviltsaken!

Representantskapet i NSG samlet til møte på Thon Hotel på Gardermoen.

Norge i dag ikke er imøtegått faglig –
og enda er altså ikke målet om 15
 ynglinger nådd med mer enn ca 25%,
fastslo Ommundsen. 

- På jerv er målet om 39 ynglinger
nådd for lengst, og alle regioner har
fylt sine delmål, men ingen tar ansvar
for å komme ned fra de siste årenes
nivå på over 50 ynglinger. Stortingets
eksakte mål blir totalt oversett av
 forvaltningen, tordnet Ommundsen fra
talerstolen til en lydhør forsamling
 tillitsvalgte.

Utmarksnæringa må reddes
Avslutningsvis sa Ove Ommundsen at
det er nødvendig å tydeliggjøre situa-
sjonen fra beitenæringas side. Han
 luftet nødvendigheten av utradisjonelle
virkemidler som sivil ulydighet, uten å
utdype dette begrepet. 

- Vi må sette oss klare mål som kan

Høstens representantskapsmøte i
NSG åpnet med fagdag på
 temaet rovvilt. Programmet var
nøye forberedt for å legge til rette
for åpen, konstruktiv debatt - og
for å bygge opp under videre
arbeidsinnsats på temaet i hele
organisasjonsapparatet.

- Rovvilt er et vanskelig tema også for
vår organisasjon, sier styreleder Ove
Ommundsen.

- Men ettersom det er den aller
største ytre enkeltfaktoren som
 påvirker næringa vår, og fordi tillits -
krisen er stor ute i bygdene, er det
 særdeles viktig å føre en aktiv og
løpende debatt om dette. Da styret
bestemte seg for en egen fagdag 
på temaet, var det nettopp ut fra
denne erkjennelsen, forklarer
Ommundsen. Fortsetter neste side.
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Styreleder Ove Ommundsen manet til inn-
sats i alle ledd i organisasjonen for å sikre
framtidig bruk av utmarksbeite.

redde norsk utmarksnæring, sa
Ommundsen. Styreleder slo fast viktig-
heten av engasjement i hele organisa-
sjonsapparatet og oppfordret alle
 fylkeslag til aktiv politisk innsats.

Formulér beitenæringas
 alternative modell
Per Olaf Lundteigen (Sp) sitter i
Stortingets finanskomité og er
gjennom en årrekke deltaker i sam-
funnsdebatten omkring landbruket og
bygdene. Han tok utgangspunkt i et
overordnet blikk på landbruksnæringa
og småfeholdet i sitt innlegg og la blant
annet vekt på at landbruket må kreve
en helt annen økonomisk utvikling
dersom for eksempel småskala beite-
næring skal kunne overleve. Han viste
videre til den pågående distrikts -

Utmarksrådet i NSG, som
hadde regien for fagtemadagen,
hadde klart å få tak i bedrifts-
rådgiver Elin Ørjasæter til å
delta på seminaret. Hun er en
mye brukt samfunnsdebattant
og har lang erfaring fra media,
for tiden også gjennom fast
spalte i A-magasinet,
Aftenpostens fredagsbilag.
Ørjasæters rolle var som «flue
på veggen» å analysere saue -
næringas ståsted og angreps-
muligheter i rovviltdebatten.

Dere må bli mer stridbare!
Dette var oppfordringen fra bedrifts-
rådgiver og samfunnsdebattant Elin
Ørjasæter til forsamlingen av småfe-
næringas fremste tillitsvalgte. 

- Det er rett og slett sjokkerende at
det skjer så dramatiske ting uten at
det er offentlig oppmerksomhet
omkring det, sa Elin Ørjasæter. Hun
viste til den raseringen av beite -
næringa og bygdemiljøene som nå
pågår, spesielt i rovviltutsatte om -
råder, og fastslo at det er bøndene
som sørger for at Norge, slik vi
 kjenner det, ikke forsvinner.

Sannheten om «den snille
 blåbærbjørnen»
- Rovdyrsaken er den tydeligste  by-
land-saken for tiden, hevdet
Ørjasæter og appellerte til beite -
næringa om å snakke mer om
 situasjonen og det som skjer. 

- Dere møter virkeligheten – det
gjør ikke «meningsmafiaen», utfor-
dret Ørjasæter. Hun viste til at mange
urbane mennesker har et bilde av
«den snille blåbærbjørnen» og inn-
rømmet at hun også selv tidligere
hadde det hun karakteriserte som et

vanlig, urbant syn på rovdyrkon -
flikten, men at hun fikk dette endret
da hun kom i nærmere kontakt med
forholdene på familiens hjemtrakter i
Øyer i Gudbrandsdalen. 

- Et kjapt møte med virkeligheten!
Mer skal det ikke til for å omvende en
bypike, sa Elin Ørjasæter. 

Ta offensivt fokus
Dere er ofte litt for skikkelige og må
utfordre dere selv på dette, sa en
sprudlende opplagt og poengtert
Ørjasæter med adresse til sauebønder
og beitebrukere. Hun manet til kamp
for å vinne mediene og advarte mot å
spille ut «offerkortet». 

- Fokusér på det som er deres
egentlige agenda; hensynet til dyras
velferd og til fellesskapets interesser
for landskapspleie og levende bygder,
sa hun. Hun oppfordret til strategisk
tenkning og sterkere bruk av lokale
medier for å fremme synspunkter. 

- Lokalpressen er grunnleggende
som nyhetsskaper også for de større
mediene, påpekte Ørjasæter
 avslutningsvis.

Innspill fra medie-Norge

Bedriftsrådgiver Elin Ørjasæter holdt et
fengslende innlegg under representant-
skapsmøtet på Gardermoen. 

politiske dragkampen om skogvern og
hevdet at rovvilt- og barskogvern er to
sider av samme sak. 

- Bygdene ofres, situasjonen er
 prekær, konkluderte Lundteigen som
avsluttet et inspirerende innlegg med
en oppfordring til sauenæringa om å

være tydelige i formuleringen av egne
løsningsmodeller i rovviltsaken. 
- Husk at vi er utmarkslandet Norge,
ikke villmarkslandet Norge, sa han.

Ragnhild Gudrun Vikesland
ragnhild.vikesland@nsg.no

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen
var tydelig båe i ord og kroppsspråk under
sitt «glødende» innlegg.
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Utmarks rådets medlemmer, vara -
med lemmer og sekretariat ledet
representantskapsmøtet gjennom en
intensiv arbeidsøkt i grupper. Målet
med denne arbeidsformen var å gi
bred plass til diskusjon og erfarings -
utveksling de tillitsvalgte imellom.
Gruppeoppgavene fokuserte i hoved-
sak på problemstillinger  knyttet til
rovviltsituasjonen og  utfordret
 deltakerne på å gi konkrete innspill til
organisasjonens videre arbeid på
dette feltet. Men spørsmål omkring

blant annet alliansebygging og rekrutte-
ringsstrategi for småfe næringa ble også
 luftet.

- Gruppearbeidet ga en nærmest
overraskende positiv erfaring, kom-
menterte fylkesleder Anne Ulvig. Hun
førte, som varamedlem i utmarksrådet
og erfaren rovviltdebattant, en av
 gruppenes besvarelser i pennen, og
innrømmet å ha vært avventende til
denne arbeidsformen i forkant. Også
flere andre, deriblant Ole Jonny
Espevold, fylkesleder i Rogaland,

 støttet opp
om entusias-
men og ga
en tydig
positiv
tilbakemelding til
arrangøren av fagtemadagen.
- Vi har jobbet mye med forbered -
elsene og det er moro å registrere
arbeidslyst og gode tilbakemeldinger,
oppsummerte en fornøyd utmarks-
rådsleder Ove Holmås etter avslut-
ningen av fagtemadagen på rovvilt.

Gruppearbeid skapte kreativt engasjement

Medieoppstyr
Styreleder Ove Ommundsens uttalelser
om rovdyrproblemene som småfe -
holdet sliter med avstedkom mange og
til dels sterke reaksjoner i media i
dagene etter. Dette toppet seg etter
noen dager i det som klart kunne
 oppfattes som truende uttalelser fra
etablerte dyrevernorganisasjoner og -
aktivister. På det tidspunkt, ut fra
 hensynet til egen organisasjons tillits -
valgte og ansatte, valgte styreleder Ove
Ommundsen å gå ut med en
 oppklarende pressemelding.
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Organisasjonens
utfordringer
Dag 2 av representantskapsmøtet
ble brukt til en gjennomgang av
de viktigste organisasjonsmessige
utfordringene som NSG jobber
med.

Forberedelse til jordbruks -
forhandlingene
- Skal NSG få gjennomslag for sine
krav ved jordbruksforhandlingene i
2008 er det nødvendig å mobilisere
hele lagsapparatet. Fylkeslaga må følge
opp våre innspill i sin kommunikasjon
med lokale faglag og politikere, sa
generalsekretær Lars Erik Wallin til
representantskapet i sin innledning
over tema om forberedelse til jord-
bruksforhandlingene. Han kunne
 fortelle at fylkeslagene vil få tilsendt et
notat i månedsskiftet november/
desember som beskriver hva NSG
mener bør være fokusområder ved
neste forhandlingsrunde. Like over
nyttår vil det bli sendt ut presse -
melding med organisasjonens «krav». -
Denne vil også bli klargjort for fylkes-
lagene til bruk i lokale medier, sa
Wallin.

Helseplan sau
- NSG deltar i en arbeidsgruppe som

skal utarbeide helseplaner for norsk
sauehold. Målet er å sikre dyrehelsa og
hindre smitteoverføring. Det er viktig å
kartlegge hvilke sjukdommer som i dag
kan være en trussel, og faren med sjuk-
dommer vi ikke har i Norge. Forholdet
til smitteoverføring mellom geit og sau
skal vi også utrede, sa styremedlem
Øivind Gurandsrud i sin orientering
om dette arbeidet.

Organisasjonsopplæring  
- NSG trenger pleie i alle ledd. Det er
behov for fornying og repetering av
gammel organisasjonskunnskap. Slik
innledet ordfører Vivi Lindholm i sin
orientering om NSGs arbeid med
organisasjonsopplæring for lokal- og
fylkeslagsstyrene. 

Vivi Lindholm og organisasjonsråd-
giver Signe Dahl har utarbeidet en
egen perm for organisasjonsopplæring.
Målet er at samtlige lokal- og fylkeslag
skal ha denne «organisasjonspermen»,
som inneholder oppdatert informasjon
om NSG og hvordan organisasjonen
skal drives. Styrene i lokal- og fylkes -
lagene vil få tilbud om kurs/møter der
opplegget blir presentert. Arbeidet med
dette skal starte med en møteserie i
Hordaland i begynnelsen av november. 

Aktivitets-/strategiplaner i
 fylkeslaga
Som et ledd i organisasjonsopp -
læringen var fylkene, i forkant av
representantskapsmøtet, bedt om å
forberede et innlegg om egne
 aktivitetsplaner. Hvert fylke fikk 5
minutter til å presentere sitt opplegg.

Det viste seg å være stor variasjon
på aktivitetsnivået i fylkene, men også i
hvilken grad det er utarbeidet egne
planer for lagsarbeidet. Representant -
skapet fikk en god innføring i hvordan
arbeidet legges opp i hvert fylke.
Gjennomgangen ga også nyttig
 informasjon og tips til nye aktiviteter.

- Det er viktig at arbeids- og hand-
lingsplanene er forankret i organisa -

sjonens strategier, sa ordfører Vivi
Lindholm til slutt under denne
 seansen. 

Medlemssituasjonen i NSG 
Generalsekretær Lars Erik Wallin gikk
gjennom utviklingen i småfeholdet
siden slutten av 60-tallet og frem til i
dag, og sammenlignet det med med-
lemstallet i NSG. 

- Andelen medlemmer i forhold til
totalt antall småfeholdere har aldri
vært så høyt som nå, kunne Wallin
 fortelle og fortsatte: - Det har vært
knyttet stor spenning til hvordan inn-
føringen av sentral kontingentinn -
kreving i NSG ville slå ut på medlems -
tallet. Foreløpige tall tyder på litt større
utmelding enn tidligere år, men ikke så
mye som noen kanskje fryktet. Nye
medlemslister vil bli sendt lokallagene i
midten av november og lagene blir da
bedt om å følge opp der det har vært
stort medlemsfrafall. 

- På litt sikt er det et mål for NSG å
få til en web-basert løsning for innsyn i
medlemslistene for lokal- og fylkeslag,
sa Wallin.

Hilsen fra Norges Bondelag
Styremedlem Steinar Klev fra Norges
Bondelag var gjest i representantskaps-
møtet. I sin hilsen til NSG presiserte
Klev at samarbeidet mellom Norges
Bondelag og NSG er inne i et godt
spor. Ikke minst har de to organisa -
sjonene sammenfallende syn på
 rovdyrsituasjonen og det er viktig med
en god dialog videre.

Avslutning 
Styremedlem Ingrid Arneng avrundet
representantskapsmøtet med å minne
om alle de positive sidene med
næringa vår.

- Dette gir oss drivkraft og motiva-
sjon for å fortsette. Husk at det er i
motbakke det går oppover og at det er
viktig å rose både seg selv og andre,
avsluttet Arneng. 

- Det er behov for fornying og repetering
av gammel organisasjonskunnskap, sa ord-
fører Vivi Lindholm til representantskapets
medlemmer. 
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- Nå trenger vi nytenkning og
satsingsvilje i norsk sauenæring.
Skjer det ikke noe på den
 økonomiske siden nå, tror jeg
hele næringen er borte om få år,
sa sauebonde Ole Andreas Våge
under Agrovisjon 2007 i
Stavanger. 

- Vi er enige i at kravet om effektivi -
sering av drifta også må gjelde saue -
næringen, og regner ikke med vesentlig
større statlige overføringer pr. dyr enn

vi har i dag. Mulighetene for effek -
tivisering på et middels sauebruk er
 imidlertid begrenset. Gevinstene 
ligger stort sett i ulike former for
 samarbeid. 

- Samdrift lønner seg for de aller
minste brukerne, men hvis større saue-
besetninger inngår samarbeid, taper
man mesteparten av tilskuddet. Staten
tar hele gevinsten, og det provoserer
meg voldsomt, tordnet Våge.

Ti år uten lønnsøkning
Sauebonden fra Sveio i Nord-Rogaland
hadde et alvorlig budskap da han inn-

ledet under parallellsesjonen for Småfe
på Agrovisjon 2007 i Stavanger i
 oktober, med tittelen «Sauehald, ei
næring for framtida?» 

Han levnet ikke mye håp for saue-
næringen her til lands om det ikke
 snarest legges til rette for tiltak som
kan bedre økonomien betraktelig.
Lønnsomheten i næringen har blitt
dårligere og dårligere for hvert år,
sammenlignet med alle andre bransjer.
Produsentprisene har stått uendret i 20
år, og ser man på dekningsbidraget har

Nytenkning kan redde
norsk sauenæring 

SAMDRIFT: - Vi ser bare én virkelig mulighet for rasjonalisering av sauehold, og det er samarbeid, sier Ole Andreas Våge (bakerst), her
sammen med sine samdriftskolleger i Sveio Smalesamdrift, Johannes Vandaskog (t.v) og Arvid Bentsen. 

Fortsetter neste side.
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det ikke vært noen lønnsøkning på 10
år. Dette samtidig med at de fleste
andre i samfunnet har opplevd en for-
midabel økning i sin privatlønn. 

Andre grunner
- Til tross for stadig dårligere inn -
tjening har norsk sauehold vært stabilt,
både i produksjon og forbruk, de siste
20 åra, sa Våge.

- Hvis sauebønder bare hadde lagt
bedriftsøkonomiske kriterier til grunn
for sin virksomhet, ville nesten ingen
holdt på med sau i dag. Det har imid-
lertid vært en betydelig treghet hos
denne gruppen bønder i forhold til å
reagere bedriftsøkonomisk på en stadig
dårligere inntjening. I stor grad har
ønsket om å opprettholde matkultur
og tradisjon, hensynet til landskaps-
pleie, bosettingsmønster og det at
saueholdet gir en viss mulighet for
 frihet gjennom året vært vurdert som
viktig nok til å holde ut. 

Stort frafall
- Nå ser vi at smertegrensa er nådd, sa
Våge. Hvis ikke politikken og ramme-
betingelsene blir endret, frykter han at
sauenæringen i Norge kan dø ut i løpet
av få år, med de skremmende konse-
kvensene det vil få både for kultur,
samfunnsstruktur og matvaresituasjon.
- Til tross for at utviklingen av priser
og tilskudd det siste året har vært
 positiv, ser vi at produksjonen av norsk
sau- og lammekjøtt går ned, og et
 urovekkende antall brukere har sluttet

med saueholdet sitt, fortsatte Våge. 
- Gjennomsnittsalderen på saue-

bønder er høy, og neste generasjon er
ikke interessert i å satse på et dyreslag
med så lite inntektspotensiale. For
tiden er frafallet størst blant saueeiere
med besetninger på mellom 20 og 50
dyr, men statistikkene viser også
samme tendens for de med flokker på
50-100 dyr. 

Ny markedssituasjon
Mens det så sent som i 2003 var en
betydelig overproduksjon av sauekjøtt i
Norge, har vi i dag en markeds -
situasjon med underskudd på samme
type kjøtt. Det er selvsagt bra med
tanke på prisøkning til produsent, men
kan på den annen side føre til at
import fra utlandet stabiliserer seg som
en normalsituasjon. I tillegg har vi et
verdensmarked i sterk forandring, der
alle priser knyttet til landbruk er på vei
rett opp.

- Det samme vil trolig gjelde matva-
reprisene, mente sauebonden fra Sveio.

En rekke utfordringer
- Både ut fra matvaresituasjonen og
andre tidligere nevnte hensyn er det
grunn til å arbeide for å bygge opp
igjen og opprettholde en levedyktig
sauenæring her i landet. Vi har de beste
forutsetninger for å produsere kjøtt og
ull av ypperste kvalitet, men samtidig

naturgitte forhold som gjør at produk-
sjonen er mer kostbar enn i andre deler
av verden. For å kunne overleve i
 konkurranse med verdensmarkedet,
mente Våge næringen har en rekke
utfordringer:
1. Vi må få en forståelse i samfunnet

generelt for at norsk sauenæring er
avhengig av statlige overføringer. 

2. Vi må øke vår egen kompetanse og
bli flinkere til å oppnå gode
 produksjonsresultater.

3. Vi må greie å skaffe fersklam for
salg hele året. I dag er det slik at
nesten hele årsproduksjonen skal
selges ut til markedet i løpet av en
måneds tid. Slikt blir det lave priser
av. Våge synes tanken om dielam
var god. Det samme gjelder
Norturas Butikklam-prosjekt, der
man fikk kampanjepris på søyelam
etter jul i 2007. - Vi må ikke være
for fastlåst i gamle tradisjoner, men
må kunne bli litt mer fleksible og
strekke ut lammesesongen. Husk at
resten av året er det frosne lam fra
New Zealand vi skal konkurrere
med. Jeg tror nordmenn ville
 foretrekke ferskt norsk kjøtt om de
kunne velge.

4. Hver enkelt må vurdere hvordan
bruket kan rasjonaliseres.

Sauehotell
- Når det gjelder det siste ser jeg  egentlig

PROVOSERT: - I dag stikker Staten av
med all effektiviseringsgevinst for dem med
mange sauer, og det provoserer meg vold-
somt, sier Ole Andreas Våge.- Hvorfor skal
vi effektivisere da? 

NOE MÅ SKJE: - Vårt minstekrav overfor myndighetene må være at sauebønder i sam-
drift får de samme betingelsene som kusamdrifter, sa Ole Andreas Våge i sitt innlegg
under Agrovisjon 2007 i Stavanger i oktober. 
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bare én mulighet til rasjonalisering som
virkelig monner, og det er å samarbeide
med andre sauebønder, sa Våge.

Det ene er vintersamdrifter, eller
såkalte «hotell-løsninger», der saueei-
ere med få dyr leier kost og losji for
sauene i fjøset hos en større bonde i
vinterhalvåret. Etter lamming hentes
de tilbake til hjemgården igjen. Dette
vil gi flere smådrifter anledning til å
fortsette med sau og få opprettholdt
kulturlandskapet på egen eiendom,
uten å måtte investere i sauehus.
Ordningen vil gi mindre arbeid for
dyreeierne og styrke økonomien både
hos saueeier og «hotelleier». 

- Ut i fra den responsen idéen har
møtt etter at vi i Sveio Smalesamdrift
selv lanserte disse tankene, er det helt
klart et behov for en slik mulighet til
samarbeid. Foreløpig har byråkratene i
Landbruks- og matdepartementet
imidlertid distribuert et rundskriv til
fylkes kommunene der det presiseres at
dyreeiere som inngår slik form for
samdrift ikke har krav på tilskudd i det
hele tatt. Ingen kan forklare meg hvor-
for, sier en oppgitt Våge. 

Helårs samdrift
Den andre samarbeidsmodellen er
 helårs samdrifter. For små besetninger
som i dag har for liten omsetning til å
få tilskudd, vil dette være en klar vinn-
vinn-situasjon. Sammen vil de bli store
nok, og så lenge de holder seg under
100 vinterfôra dyr, vil de få full ut -
telling for alle søyene i samdrifta. - Det
er egentlig rart at ikke alle småbønder
gjør det på den måten, undret Våge. -
Det ville bedre alles økonomi
 betraktelig.

For store samdrifter er dagens regel-
verk imidlertid håpløst. Om man er
aldri så mange medlemmer i samdrifta,
blir besetningen regnet som én, der
fullt tilskudd stopper på 100 dyr, og alt
over 300 dyr ikke får tilskudd i det hele
tatt. Våge har selv inngått samdrifts -
avtale med to andre sauebønder
 hjemme i Sveio. Til sammen taper de
rundt 300.000 kroner i statlige over -
føringer i forhold til hva de ville fått
om de drev hver for seg, men fordelene
i form av ordnet fritid, forutsigbar
timebetaling, arbeidsfellesskap og
 større investeringsmuligheter gjør at de
foretrekker samdriften likevel. 

Krever like betingelser
- Her må noe gjøres, og sauenæringens

minstekrav bør være at sauesamdrifter
får samme betingelser som samdrifter
med ku. Det vil si at tilskuddstaket
ikke er knyttet til dyretallet, men til et
kronebeløp - for tiden 220.000 kroner,
sa Våge. Han er for øvrig veldig skuffet
over landbrukets egne talsmenn når
det gjelder holdningene til nytenkning
og økonomiske forbedringstiltak i
sauenæringen. Verken Bondelaget,
Småbrukarlaget eller NSG har vært

SKAPTE DISKUSJON: Våges innlegg under småfesesjonen på Agrovisjon 2007 skapte
engasjement og samtaler blant tilhørerne i etterkant. Her diskuteres saueholdets økono-
miske betingelser av Margit Åreskjold fra landbrukskontoret på Rennesøy og kollega Jon
Egil Frette fra Tysvær kommune.

 villige til å arbeide for rettferdige
betingelser for sauesamdrifter. Tvert
imot har de med sin tradisjonelle
 familiebrukstenkning gått imot slikt
samarbeid på sauesektoren, og i praksis
vært selve flaskehalsene i en mulig
 forbedringsprosess. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
catgrim@online.no

Betaler kr. 500,- for brukbare horn.

Bukkehorn
kjøpes!

Magnar Storbækken, 2540 Tolga · Mobil: 926 62 079
www.naturinstrumenter.no
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...Vi synes det er ein fallitt at vi
ikkje skal klare å produsere vårt
eige lammekjøtt i eit land som har
dei beste naturgitte forutsetningar
for å produsere kjøtt av beste
 kvalitet. Dette samtidig med at vi
står framfor store utfordringar i å
oppretthalde eit kulturlandskap
som alle er einige om verdien av.
Konsekvensane av ikkje å få til
nytenking og ny satsingsvilje i
norsk sauehald, er alt for store...

Til ledermøtet
Teksten er hentet fra et opprop fra
bønder, lokale landbruksorganisasjoner
og landbruksdirektøren på Karmøy om
akutte behov for nye utviklingstiltak
innen saueholdet. Det er stilet til
Rogaland Bondelags ledermøte under
Agrovisjon 2007 i Stavanger i oktober,
med håp om at det ble bragt videre til
Bondelagets sentrale korridorer og
landbruksmyndighetene. Leder i  Nord-
Karmøy Bondelag og nestleder i
Karmøy Sau og Geit, Ragnar
Vikingstad overrakte oppropet, som er
et «nødskrik» om behov for nye tiltak
for å utvikle norsk sauehold.

Ønsker endring
Oppropet beskriver sammenhengen
mellom en håpløst dårlig økonomi og
det faktum at et urovekkende stort
antall sauebønder nå slutter i
 næringen. Anmodningen går på at
overføringene fra Staten i større grad
enn i dag må legge til rette for at også
sauebønder kan samarbeide. 

Jordbruksoppgjøret de siste årene
har fokusert på å styrke økonomien i
små og mellomstore sauebesetninger,
men forfatterne tror at det kommer til
å være de store sauedriftene som vil
være drivkraften i sauemiljøet fram-
over. De mener det pr. i dag brukes alt
for svake virkemidler for å oppmuntre
bønder til å satse stort på sau, og
anmoder om endring i tilskudds -
reglene for store samdrifter.

Landbruket på Karmøy avslutter med
at formålet med oppropet er å få i gang
en diskusjon om veivalg og mulige
framtidsløsninger i norsk sauehold.

Opprop frå Karmøy

OPPROP: Ragnar Vikingstad er leder i Nord-Karmøy Bondelag og nestleder i Karmøy
Sau og Geit. Under bondelagets ledermøte på Agrovisjon 2007 benyttet han anledningen
til å presentere et opprop fra bønder, lokale landbruksorganisasjoner og landbruks -
direktøren på Karmøy om akutte behov for nye utviklingstiltak innen saueholdet.

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

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

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)
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– Jeg tror ikke at tilskuddene for
å legge om fra konvensjonell til
økologisk drift vil være like store
om ti år, sier deltidssauebonde
Sverre Søgaard. Fra årsskiftet vil
Løten-bonden legge om saue -
holdet fra konvensjonell til
 økologisk drift.

En flunkende ny driftsbygning, bygd i
gammel stil, lyser mot en fra veien når
en kommer til gården Heggen Øvre på
Ådalsbruk i Hedmark. Her kombinerer
Sverre Søgaard og kona Anne Birgit
Larsen fulle lærerstillinger på
 henholdsvis Jønsberg landbruksskole

og Elverum videregående skole med 64
sauer og om lag 115 mål dyrket mark –
inkludert leiejord.

- Jorda er mitt ansvarsområde, sier
Sverre.

- Og sauene er mine, føyer Anne
Birgit til.

De to kjøpte hennes slektsgård i
1988.  

- Begge tilhører vi den «grønne
 bølgen» fra slutten av 1970-tallet, som
tok landbruksutdanning og hadde et
sterkt ønske om å bo på gård, forteller
Sverre.

I Heggen Øvre hersker en nesten
øredøvende stillhet. Gården grenser
mot almenning – deretter er det mil på
mil med skog.

- Vi pleier å si at taigaen begynner
her, sier Sverre med et smil.

Gradvis omlegging
Sverre mener at det for en gård som
Heggen Øvre, hvor det kun drives med
husdyrproduksjon slik at all jord
 brukes til å produsere fôr, ikke er snakk
om store endringer å legge om fra
 konvensjonell til økologisk drift. 

- Jeg har aldri sprøytet enga, kun
pløyd opp, sier han.

- I oppstarten i 1989 var det fem
sauer i Heggen Øvre. Jorda var da leid
bort og brukt til kornproduksjon. Men
litt etter litt har vi tatt den tilbake,
 forteller Sverre.

I 2002 ble de innmeldt i Debio. I

Legger om mens
 tilskuddene er høye

Kombinasjonen to fulle lærerjobber og 64 sauer gir ikke rom for lange ferier. – Det blir en blanding av livsstil og hobby, mener de to.
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dag er hele gården lagt om til økologisk
– 20 mål er i andre års karens. Og ved
årsskiftet blir også saueholdet
 økologisk. Det valget har imidlertid
ikke vært bare enkelt.

- Den største utfordringen min ved
økologisk drift vil være å oppnå
 tilfredsstillende avlinger. I fjor var jeg
ikke i nærheten av å klare å høste nok
fôr fra eget areal, og var avhengig av å
kjøpe tilleggsfôr, sier Sverre.

I år ser det derimot ut til at han og
kona får overskudd av fôr.

- I fjor var jeg derfor veldig i tvil om
jeg skulle våge å legge om også saue-
holdet, forteller Sverre.

Han tror hovedårsaken til årets
gode grasavling skyldes at han har fått
bedre sving på vekstskiftet, samtidig
som årets sommer var gunstig for
 grasvekst.

- I og med at vi har tatt jorda
 gradvis tilbake, har det tatt noe tid.
Men nå er jeg i ferd med å få orden på
vekstskiftet, sier Sverre. Han tror tids-
punktet for å legge om er gunstig med
tanke på økonomiske tilskudd fra
 staten.

- Tilskuddene er lagt opp slik at de
skal oppmuntre til omlegging. Jeg tror
ikke en vil ha like høye tilskudd for
økologisk drift om ti år, sier Sverre.

Bløtgjødselkjeller
Jorda på Heggen Øvre består av en
mellomting mellom leire og sand –
såkalt silt. 

- Denne jordtypen har sine
 utfordringer fordi det er en relativt
 fattig jordtype som ikke gir noe gratis,
sier Sverre. Desto viktigere er det å ta
vare på sauegjødsla. Den nye drifts -
bygningen er derfor bygd med bløt-
gjødselkjeller.

- Det er relativt uvanlig på disse
kanter, og fordyrer bygget vesentlig.
Men på tørkesvak jord som denne er
det en stor fordel å kunne tilføre
 gjødsel og vann samtidig, mener
Sverre. Han mener bruk av gylle også
gjør det enklere å overgjødsle enga,
fordi den utvannede gjødsla reduserer
faren for sviing av graset i forhold til
mer konsentrert bløtgjødsel.

- Det ideelle er å gjødsle under regn,
eller når det regner dagen etter. Da
 sørger regnet for å vaske graset, sam -
tidig som det bidrar til å få gjødsla ned
i bakken, forteller han.

En nabo som driver med gris står
for gjødselspredning.

- Men selve røringa av møkka gjør
jeg selv. Jeg har kjøpt Jønsbergs gamle
møkkrører, forteller Sverre med et
smil.

Smijern og panel
Det nye fjøset sto ferdig i 2000 og
erstattet en over hundre år gammel
driftsbygning.

- Vi forsøkte først å modernisere det
gamle fjøset, men måtte til slutt velge
om vi skulle bygge nytt eller slutte med
sau, sier Sverre.

Resultatet ble et moderne fjøs, del-
vis bygd oppå den originale grunn -
muren. Men selv om fjøset er moderne
og funksjonelt, er formen på bygget og
eksteriørdetaljer som vinduer og dør-
beslag holdt i gammel stil.
Smijernsbeslag inspirert av Bogstad
gård pryder inngangsdører og låve -
dører. I fjøset er det et vell av små -
rutete vinduer.

- For oss var det viktig at det nye
fjøset ble pent å se på. Det er tross alt
utsikten vår til daglig, sier Anne Birgit.
Hun gir den pensjonerte arkitekten
Asbjørn Torp mye av æren for at fjøset
ble så pent å se på.

- Jeg klipper sauene selv. Vi har
 derfor lagt stor vekt på å få et fjøs med
godt lys. Dessuten valgte vi å isolere
fjøset – selv om det fordyrer byggingen
noe, sier Sverre.

Med almenningsrett og mulighet
for å hente ut tømmer har ekteparet
valgt trepanel på fjøsveggene. Med
smårutete vinduer og panelte vegger er
resultatet et sjeldent lunt og trivelig
fjøs.

- Det er blitt et fjøs som vi trives
med å gå i daglig, sier Anne Birgit.

Regnvann i gjødselkjelleren
Fjøsinnredningen er også hovedsakelig
laget av tre – nærmere bestemt osp.

- Det var etter råd fra gårdsbestyrer
på Jønsberg, Reidar Lindset. Han
 fortalte at sauen ikke gnager på osp,
forteller Sverre.

Gårdsbestyreren har også æren for
flere fikse detaljer i sauefjøset på
Heggen Øvre – ikke minst i utforming-
en av bløtgjødselkjelleren. En detalj er
å lede regnvann fra takrennene rett ned
i gjødselkjelleren.

- At taknedløpet går rett ned i
 gjødselkjelleren bidrar til mer væske i
gjødsla, sier Sverre.

De har valgt drikkenipler fremfor
drikkekar.

- Også det er et bevisst valg etter-
som vannsøl snarere er en fordel enn
en ulempe i en bløtgjødselkjeller, sier
Sverre. 

Sauehold i rovdyrområde
På utsiden av fjøsveggen står gjeter-
hunden Nico. Han er ikke bare til
 trivsel og hygge. Ikke minst i høst -
sankinga, når sauene skal hentes inn
fra den enorme almenningen som

Fjøset har fått særpreg med håndlagde smijernsbeslag på inngangsdører og låvedører.
Inspirasjonen er hentet fra Bogstad gård.

Fortsetter neste side.
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grenser helt opp til Heggen Øvre, har
Nico en viktig funksjon.

- Da vi begynte med sau, var vi til
sammen ti bønder som hadde sau på
beite i vårt sankeområde i almenning-
en - i dag er vi to. Når så få mennesker
skal sanke i et så stort område, er vi
helt avhengig av Nicos hjelp, forteller
Sverre.

Anne Birgit og Sverre tror det er
mange årsaker til at bønder i området
har valgt å legge ned driften. Tap av
dyr forårsaket av ulv og bjørn kan være
en medvirkende årsak.

- For tre år siden mistet vi 25
 prosent av besetningen. I år har vi ikke
vært plaget av ulv, men rett på andre
siden av elva her har de både ulv og
bjørn, sier Sverre.

- I tillegg til økonomisk tap er den
psykiske belastningen det verste, mener
Sverre og Anne Birgit.

- Det å reise hver dag inn i beitet i
frykt for å se dyr med røde flekker, det
tar på psykisk, sier Sverre.

Så til tross for forholdsvis lang
 sommerferie som lærere, er det ikke
hvert år at kombinasjonen lærerjobb

og sauebonde gir særlig rom for ferie.
- Nei, det blir ikke ferie hvert år, sier

Anne Birgit.
- Ett år hadde vi 36 timer, tilføyer

Sverre.
Men til tross for mye slit – ikke

minst i lamminga da skoleundervis-
ning skal gå i hop med nattevåk og
lamming – er begge enige om at sau og
lam på vårbeitet, det er et sjeldent
 vakkert syn.

- Det er rett og slett den fineste tida
av året, sier Anne Birgit.

Giftfri matproduksjon
Ekteparet er enige om at dersom det
hadde vært mer penger å tjene på
sauehold, så hadde en av dem valgt å
jobbe noe redusert.

- Det har egentlig vært en mål -
setting hele veien, men har så langt
ikke vært mulig. Det var først i fjor at
prisen på lammekjøtt økte siden vi
begynte produksjonen for snart 20 år
siden, forteller Sverre.

Nå håper de at økte matvarepriser
kan gi grunn for økt inntjening også
for primærprodusentene. Men valget
om å legge om fra konvensjonell til
økologisk drift er i liten grad økono-
misk motivert.

- Med to fulle jobber er vi ikke
 økonomisk avhengig av inntekten fra
gården. Sånn sett er driften her en
blanding av hobby og livsstil. Men
økologisk drift stiller større krav til
meg som agronom, noe jeg synes er
utfordrende. Heretter kan jeg bare
skylde på meg selv og værgudene, sier
Sverre.

En utfordring han jobber med er
blant annet å finne de frøtypene som
er best tilpasset de ulike jordsmonnene
rundt om på gården.

- Men den viktigste årsaken til at jeg
velger å legge om fra konvensjonell til
økologisk drift, er at jeg ikke har sans
for å bruke gift i matproduksjon. Jeg er
skeptisk til langtidsvirkning av sprøyt -
ing, og spør meg hva vi egentlig vet om
konsekvensene av dagens giftstoffer om
30 år, sier Sverre.

De to barna – ei jente på 29 år og en
gutt på 27 år – vil kanskje en dag ta
over driften på Heggen Øvre.

- Jeg tror da at jeg etterlater meg
noe som neste generasjon trygt kan
bruke, sier Sverre.

Tekst og foto: 
Liv Røhnebæk Bjergene

Med trepanel og treinnredning er det nye fjøset til Sverre Søgaard og kona Anne Birgit
Larsen blitt et trivelig oppholdssted – både for sau og bonde.

Regnvannet ledes fra takrennene og rett ned i gjødselkjelleren. 
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Kundeservice:  62 49 77 00
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øremerkesystem
• Norges mest brukte merke system for husdyr.  
• Formgivning og fleksibel spesialplast sikrer optimal sitteevne.
• Laserpreging gir god lesbarhet i hele dyrets levetid.
• Gjenbrukssikker lås. Patent nr. 304771. 

Velegnet 
til merking 

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

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

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

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

PAT øremerker

øremerker

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

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

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

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

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

Robust og vanntett.
Brukervennlig tastatur og display.

•   Leveres med kort, lang eller 
utskiftbar antennestav.

•   Lang antennestav har stor luftspole 
for lang leseavstand.

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

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

FDX-B transpondere.
•   USB-overføring av data 

direkte til PC.

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

Pro Håndholdt leser

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

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

eller Små tappdel.
•   Laserpreges og programmeres med 

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

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

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

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

Patent nr 304771

Velegnet 
til merking 

av lam

elektronisk merking

Sikker merking av småfeSikker merking av småfe
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Lang erfaring er godt å ha også
for gjeterhunder. Det beviste den
elleve år gamle border collie-
tispa Pia fra Lom, da hun som
konkurransens eldste hund ble
norgesmester for andre år på rad
sammen med fører Torkjel
Solbakken.

NM i bruk av gjeterhund ble arrangert
i Gjesdal i Rogaland i dagene 12. til 14.
oktober med Rogaland Gjeterhundlag
som vertskap. I alt 100 hunder og deres
førere stilte til start under gode vær -
forhold i de innledende konkurransene
fredag og lørdag, hvor de 8 beste fra
hver dag kvalifiserte seg videre til
 finalen på søndag. 

Middels innledning
Torkjel og Pia gjorde en grei, men
ingen kjempeimponerende, konkur-

ranse i fredagens kvalifisering. De
 greide likevel å sikre seg 90 poeng og
en 5. plass, fem poeng etter beste
 ekvipasje, som var Kjetil Vasstveit og
Kaia fra Bjørheimsbygd i Rogaland.
Nummer to og tre ble henholdsvis
Monica Tegeler med Pippi fra
Sarpsborg (92) og Jon Sand med Tim
fra Lier (91).

Lørdagens kvalifisering ble vunnet
av Jo Agnar Hansen og Sisko fra Alvdal
med 94 poeng, foran Torbjørn Jaran
Knive med Maico fra Skotselv (93) og
Egil Syversbråten med Don fra Stryn
(92). Her greide Kjetil Solbakken nok
en gang å sikre seg finaledeltakelse,
etter nye 90 poeng og en åttendeplass
og med tre år gamle Sita.

Erfaring
Elleve år er en høy alder for en aktiv
konkurransehund. Men Pia fra Lom er
i særdeles god form og bærer alderen
godt. Dessuten vet hun hva det hele går
ut på. Etter ti år med konkurranser er
det sjelden det oppstår situasjoner som
får henne ut av fatning.

Finaledagen søndag opprant med
pøsende regnvær, men både Pia og
hennes fører klarte å holde hodet kaldt
under de til dels vanskelige forholdene. 

Kort, men krevende
Banen var lagt til en dalbunn med
slake skråninger opp på begge sider.
Noen syntes banen kanskje var litt kort
til NM-arena å være, mens andre følte
at det hellende terrenget gav utfor-
dringer i massevis. Dommer Jon R. Aas
fra Buskerud dømte strengt, som man
skal gjøre i en slik konkurranse, og 
f orlangte at hunden foretok snorrette
drivinger av sauen hvis den skulle få
full poengsum på de enkelte del-
øvelsene.

Nesten perfekt
Under Torkjel Solbakkens kommando
startet Pia raskt, men kontrollert. En
nesten perfekt utgang på 280 meter (til
19 av 20 mulige poeng) ble avløst av en
helt perfekt løsning av de fem sauene
(10 poeng). Videre gav den skråstilte
inndrivingen gjennom porten oppe i
den ene sidehellingen ekvipasjen 19 av

20 mulige poeng. Litt verre ble det
under kryssdrivingen, der port num-
mer to var plassert forholdsvis høyt
oppe i bakken på den ene siden av
banen og nummer tre litt tett innpå en
bergnabb på den andre siden. På denne
øvelsen fikk Torkjel og Pia trukket hele
seks av de i alt 30 mulige poengene. 

Men så gikk resten på skinner. Pia
fikk dyra inn i kveet uten problemer
(full pott 10 poeng), og både deling av
flokken og singlingen av en enkelt
merket sau foregikk til beste karakter.
Sluttresultat: 102 av teoretisk 110
 mulige poeng.

Og selv om de fleste av favorittene
startet etter ekvipasjen fra Lom, måtte
både den ene og den andre gi tapt for
Solbakkens og Pias solide prestasjon.
102 poeng holdt til gull og NM-tittel
for de to for andre år på rad.
Nærmest seierherrene kom Kjetil
Vasstveit og Kaia fra Rogaland med i
alt 100 poeng, mens tredjeplassen ble
sikret av Torbjørn Jaran Knive og
Maico fra Buskerud med 99.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
catgrim@online.no

De gamle er eldst

BEST IGJEN: Torkjel Solbakken og Pia fra
Lom ble norgesmestre for andre år på rad.

SPENT FØR START: Jon Sand og Tim fra
Lier sikret seg finaleplass med sin tredje-
plass under fredagens innledning. Her er
de knipset på finaledagen, mens de venter
spent på at det skal bli deres tur til å gå
utpå banen.
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DOMMER OG SEKRETÆR: Det er en
krevende jobb å dømme alene under et
norgesmesterskap. Dommer Jon R. Aas
(t.v.) følger hundene med falkeblikk, mens
sekretær under arrangementet var Trygve
Høines.
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Avtalepriser på COMBI øremerker

2550 Os i Østerdalen

Ku n d e s e r v i c e :  6 2  4 9  7 7  0 0

Vi har samarbeidsavtale med Nortura 
og KLF-slakteriene
Benytt deg av tilbudet som alle saue-
produsenter får tilsendt i løpet av vinteren. 
Du oppnår svært gunstige avtalepriser på
COMBI 2000® ikke-elektroniske merker og 

elektroniske merker.

w
w

w
.P

R
E

S
IS

.n
o

Avtalepriser på COMBI øremerker

VANSKELIGE FORHOLD: Tåke og regn skapte dårlig sikt under NM-finalen, men det
hjelper å ha en hund som har konkurrert i ti år. Her er Pia snart ferdig med siste port i
kryssdrivingen under fører Torkjel Solbakkens kommando. 
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Jane Espevoll (17) fra Vikedal i
Ryfylke er en målbevisst ung
 gjeterhundfører. I år debuterte
hun i NM med sin tre år gamle
border collie-tispe Pia og sikret
en fin 13. plass i første inn -
ledende runde. Neste år er målet
å representere Norge i klassen
«Young handlers» under Europa -
mester skapet.

Hun var NM’s yngste tobente deltaker,
men utviser allerede en sikkerhet på
tevlingsbanen som kan skape
 misunnelse hos enhver. Man kan se det
på henne når hun jobber med hunden.
Her har man et talent, det må ligge i
genene.

Familiehobby
Mens andre bruker romjula til
 selskapelighet, innehygge eller stille
skiturer, møtes familien

Espevoll/Markhus til fellestrening med
gjeterhunder.

Hjemme hos Jane Espevoll i Vikedal
i Ryfylke er det nemlig ikke bare 17-
åringen selv som driver med gjeter-
hundtrening. Mor Olga har vært blant
fylkets beste førere en årrekke og er
fortsatt en hard konkurrent, mens lille-
søster Camilla (7) akkurat har begynt
treningen. I tillegg driver både tante
Svanhild og onkel og Jakob Markhus
fra Skjold stort innen sporten. Så når
familien samles hjemme på Mo i
 romjula, går det i hund og sau det
meste av tiden. Det vil si, - det gjelder
ikke de fastboende mannfolka på
 gården. Janes far og to brødre deltar
ikke i familiehobbyen, men foretrekker
jakt i stedet.

Tidlig krøkes
Jane har vært med i gjeterhundmiljøet
fra hun ble født. Som spedbarn sov
hun i bilen mens mamma trente med
hund og sauer på utsiden. Senere var
veslejenta å finne ringside, både
 hjemme og på konkurransebanen. Og
selv om hun først og fremst var heste-
jente og brukte det meste av tiden til å
ri, var hun heller ikke gammel før hun
begynte å kommandere gjeterhundene
hjemme på gården Mo i Vikedal i
Ryfylke. 

I 2004 fikk hun dessuten anledning
til å ta arbeidsuka si hjemme på kenne-
len hos Sander og Liv Oddny Hindenes
på Ostereidet utenfor Bergen, hvor hun
lærte veldig mye.

Kommende stjerner 
fra Ryfylke

TALENTFULL EKVIPASJE: 17 år gamle
Jane Espevoll og tre år gamle Pia har
 allerede en rekke flotte resultater på
 tevlingsbanen. I år ble de beste unghund -
ekvipasje i Fylkesmesterskapet i Rogaland
og kvalifiserte seg med det til NM. Neste år
er målet å representere Norge i klassen
«Young handlers» under Europa mester -
skapet.
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Egen valp
Jane stilte  i sin første  gjeterhund -
konkurranse 14 år gammel; en lokal-
prøve i klasse 1, der hun oppnådde et
brukbart resultat med morens hund
Nell. Jane fikk blod på tann, og for
konfirmasjonspengene kjøpte hun året
etter sin egen valp fra Egil Skipevåg, ei
lita tispe etter tidligere europamester
«Glen» fra Nederland.

Valpen Pia viste tidlig tenning på
sau, og rett før hun var årsgammel
begynte Jane, med mammas hjelp,
 forsiktig å trene henne på fjorårets
kopplam.

God start
Seksten måneder gammel gikk Pia sin
første klasse 1-prøve til 79 poeng, og i
sin tredje prøve, noe senere på året,
oppnådde ekvipasjen hele 90. De ble
nummer to i konkurransen, bare slått
av Janes mor Olga og hennes hund. Et
kommende stjernepar var født.

Utpå vinteren 2006 reiste Jane og to
venninner til Østfold med hundene
sine. De hadde fått nyss om et helge-
kurs i regi av valpefarens eier og euro-
pamester, den nederlandske Serge van
der Zweep. Av ham lærte Jane mye, og
full av inspirasjon reiste hun hjem til
Ryfylke og fortsatte treningen. 

Lærer av mamma
Når man har vokst opp i en familie av
dyktige gjeterhundførere, sier det seg
selv at det diskuteres hundetrening på
hjemmefronten. Og selv om det er et
særdeles godt og velutviklet gjeter-
hundmiljø på Haugalandet, har det
 alltid vært mamma Olga som har vært
Janes viktigste instruktør og disku-
sjonspartner. 

- Begynn alltid med kort avstand og
øk etterhvert, og prøv og gjør det lett-
vint for unghunden slik at den tidlig
får oppleve mestring, er noe av det hun
stadig minner datteren og andre
 disipler om. 

Intern uenighet
Etter hvert som ungjenta selv har fått
en del erfaring, er det imidlertid slett
ikke alltid de to er enige om trenings-
metodene. Og av og til synes hun også
det kan bli vel mye innblanding fra den
eldre garde. Som mødre flest har Olga
gjerne en tendens til å bry seg når hun
gjennom kjøkkenvinduet ser at
 datteren strever med noe i forhold til
hunden og sauene ute på jordet. - Gjør

sånn og sånn, roper hun, med det
resultat at den allerede litt irriterte
hundeføreren blir enda mer irritert og
i trass handler stikk i strid med morens
tips. Både mor og datter er i utgangs-
punktet stillfarne og lavmælte
 personer, men i gitte situasjoner kan
den unge hundeføreren bli både
rasende og høylytt. Og en sint 
hundetrener oppnår som kjent heller

ingen resultater. Da er det bare å ta en
pause.

Stolt
- Neste gang jeg går utpå prøver jeg
kanskje likevel å følge mammas råd, og
ofte viser det seg å fungere, innrømmer
syttenåringen.

MÅLBEVISST TRENING: Pia er i utgangspunktet en ganske «gira» hund, så Jane bruker
mye tid og konsentrasjon på å trene henne i å bevege seg rolig i forhold til sauene. Her får
Jane (t.v.) treningshjelp av mor Olga Espevoll.

HESTEJENTER: Både Jane og mor Olga Espevoll er hestejenter. Her er de med den ti år
gamle islandshoppa Tvistjerna, som Jane fikk til konfirmasjonen.

Fortsetter neste side.
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Mor selv er synlig stolt av eldste -
jenta si, og det gjør ingen verdens ting
at Jane slo henne i NM på hjemme-
bane nå i oktober. Hun unner både
Jane og alle andre unge førere å lykkes
slik at de ikke mister motet, men blir
inspirert til å trene videre og perfeksjo-
nere både seg selv og hunden sin.

Målbevisst og viljesterk 
Jane Espevoll er ifølge sitt moderlige
opphav en målbevisst og viljesterk
 gjeterhundfører, som trener syste -
matisk på det hun eller hunden trenger
å trene på. Og når hun ifører seg vann-
og vindtette klær og sko og henter Pia
ut av hundegården, har hun for lengst
bestemt seg for hva økta skal brukes til.
Hun trener alltid bare på en ting av
gangen, og terper på dette til hunden
har forstått hva hun vil den skal gjøre.
Og det har gitt resultater. I fjor var
nemlig problemet at Pia gikk alt for
vidt i forhold til sauen, noe som gjorde
at hun stort sett kom for sent fram til
dyra i mange situasjoner, og gjetingen
ble kaotisk og heseblesende.
Forståsegpåere sa rett ut at Pia av den
grunn neppe ville bli noen god

 konkurransehund. Man trenger vel
ikke presisere at slike kommentarer
tente Jane til ekstra innsats. Dette skulle
hun få til. I dag går Pia akkurat passe
vidt, og ekvipasjen har stort sett god
kontroll på sauene gjennom hele
øvelsen.

Absolutt lydighet
Det aller viktigste prinsippet i Janes
gjeterhundtrening går på lydighet, -
blind lydighet. Hun tillater ingen
nøling når kommandoen er gitt.
Hundens reaksjon skal komme øye-
blikkelig; «dekk» betyr «klask i
 bakken». Lydigheten omfatter også det
å bevege seg rolig når hunden får
beskjed om det. Pia er en veldig rask
og nokså «gira» hund, og da er dette
med lydighet på kommandoen «rolig»
ekstra viktig. 

Lese dyra
Noe annet som Jane tidlig lærte
 hjemme, var dessuten å «lese» både
hunden og sauene. Dyra viser med
kroppsspråket hva de har tenkt å gjøre,
og kunsten er å forstå signalene og gi
hunden kommandoen før den har

 rukket å handle. Det er en treningssak,
akkurat som det er en treningssak å
merke seg linjene i terrenget, slik at
man kan beregne retninger og se om
sauer og hund vil treffe porten hundre
meter borte.

Foretrekker tisper
Hjemme hos familien Espevoll er
 hundene en privatsak - i den betydning
at hver og en av førerne har sine
hunder. Jentene på Mo har prøvd
begge kjønn, men har kommet fram til
at de foretrekker tisper. I alt går det ni
av dem rundt i hundegårdene på det
kombinerte melk- og sauebruket.
Ingen andre enn Jane bruker Pia.
Hunden lyder ingen andre heller.
Kanskje til nød mor Olga, når Jane
ikke er hjemme. Fra mandag til torsdag
bor nemlig Jane hos mormor på
Frakkgjerde utenfor Haugesund. 

Borteboer
Syttenåringen går andreåret på videre-
gående skole i Haugesund – på linja for
salg, service og sikkerhet, og det er for
langt å pendle. Torsdag kveld kommer
hun hjem, for på fredager har Jane
praksisarbeid i en dagligvareforretning
hjemme i Vikedal. Hundetrening og -
konkurranser foregår stort sett i
 helgene. Det gjør også konkurransene i
gangartridning med islandshoppa
Tvistjerna, som hun fikk av foreldrene
i konfirmasjonspresang.

Velger hundene
17 år gamle Jane Espevoll og tre år
gamle Pia kan allerede vise til en rekke
flotte resultater på tevlingsbanen. I år
ble de beste unghundekvipasje i
Fylkesmesterskapet i Rogaland og
 kvalifiserte seg med det til NM. Neste
år er målet å representere Norge i
 klassen «Young handlers» under
Europamesterskapet.

Etter hvert som tiden går blir hun
dessuten nødt til å gjøre et valg i
 forhold til hvilken «sport» hun skal
konsentrere seg om. Mye tyder på at
det da kanskje blir gjeterhundene som
velges. Men hesten vil likevel kunne
brukes som nyttedyr. Jane har allerede i
flere år brukt hest under den fem dager
lange årlige sauesankinga ved Haukeli,
og sammen med de to hundene dekker
de effektivt et stort leteområde.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
catgrim@online.no

GODE RÅD: Olga Espevoll (t.h.) har drevet med gjeterhunder i hele sitt voksne liv, og er
en viktig diskusjonspartner når 17 år gamle Jane skal trene sine hunder.



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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Selv om vi jobber aktivt med
forebygging av sjukdom og har et
godt miljø, vil det av og til opp-
stå sjukdom. Av hensyn til dyras
velferd, utsikten til en vellykket
behandling og vår beredskap i
forhold til alvorlige smittsomme
sjukdommer, er det viktig at
sjukdomstegn oppdages så tidlig
som mulig. Gode tilsynsrutiner
og et våkent blikk for det som
skiller seg fra det normale er
 derfor viktig.

I naturen er det en fordel for sauen å
«skjule sine skavanker» slik at den ikke
oppfattes som et lett bytte. Sjuke dyr
kan derfor i mange tilfeller virke
 tilsynelatende normale, i hvert fall ved
første øyekast. Noe av det viktigste
man kan gjøre for å oppdage sjukdom
tidlig er å gjøre seg godt kjent med
dyra i det daglige. Dersom man bruker
en del tid på å observere dem når alt er
som det skal, legger man også fortere
merke til det den dagen det er et dyr
som viser tegn på sjukdom. Det er ofte
lettest for den som vanligvis er i fjøset
å vurdere om dyra oppfører seg anner-
ledes enn vanlig, både fordi hun
 kjenner dyra bedre enn andre, og fordi
dyra ofte oppfører seg annerledes over-
for fremmede. Når fremmede kommer
inn i sauefjøset, fører det ofte til en

fryktreaksjon som gjør at milde
 sjukdomstegn skjules.

Generelle sjukdomstegn
Punktene som er listet opp nedenfor,
er generelle sjukdomstegn man kan se
etter i flokken. Alle avvik fra det
 normale kan være tegn på sjukdom.
Generelt er det slik at større avvik indi-
kerer alvorligere sjukdom. Det er
 imidlertid normalt at dyra er litt for-
skjellige. Sjukdomstegnene må derfor
vurderes for hvert enkelt tilfelle. I til-
legg til disse generelle tegnene kan man
se etter sjukdomstegn fra de ulike
kroppssystemene, slik som hosting,
diaré, halthet eller et vondt og hovent
jur.

Mat- og drikkelyst
Nedsatt matlyst er ofte et tidlig tegn på
at sauen er sjuk. En sau vil vanligvis ete
samtidig med resten av flokken, og
dersom den ikke kommer til fôrbrettet
har det en årsak. Man må vurdere om
det kan skyldes andre ting enn sjuk-
dom, for eksempel dårlig plass eller at
noen dyr blir trengt vekk fra fôrbrettet.

Kroppstemperatur
Måling av kroppstemperatur brukes
særlig for å vurdere om man har å
gjøre med en akutt infeksjon. Forhøyet
kroppstemperatur (feber) ses ofte ved
infeksjoner, men kan også forekomme
ved alvorlige skader, akutt stress eller
stor fysisk aktivitet. Unormalt lav

kroppstemperatur (hypotermi) ses blant
annet hos lam som har fått for lite
råmelk og/eller er nedkjølte. Lav
kroppstemperatur ses også ved enkelte
sjukdomstilstander, blant annet en del
tilfeller av melkefeber hos søye, eller
andre tilstander med nedsatt blod -
sirkulasjon. Dyr i dødsfasen kan også
ha lav kroppstemperatur.

Kroppstemperaturen hos voksne
sauer ligger normalt mellom 38,5°C og
40°C. Yngre dyr kan ha noe høyere
temperatur uten at det nødvendigvis er
et tegn på sjukdom. Forhold som høy
temperatur i omgivelsene, fysisk
 aktivitet og stress vil påvirke (øke)
kroppstemperaturen.

Pustefrekvens
Pustefrekvensen påvirkes av sjukdom,

Sjukdomstegn hos sau

Tegn på sjukdom i flokken

• Er det noen dyr som skiller seg ut i
forhold til resten av flokken?
• Blir noen dyr hengende etter?
• Er det noen som ikke kommer 

til fôrbrettet eller ikke beiter 
som de andre?

• Er det noen som ligger mer 
(eller mindre) enn de andre?

• Har noen vanskeligheter med å
reise seg?

• Er det noen som beveger seg 
eller oppfører seg unormalt? 
(f.eks. halter, går i ring, har 
kramper eller står med hodet 
inn i et hjørne)

• Dyr som skiller seg ut - undersøk
nærmere:
• Stilling/kroppsholdning
• Bevegelser (f.eks. halthet)
• Virker dyret «oppvakt» eller 

«uinteressert og deprimert»?
• Har dyret normal bevissthet, 

eller virker det sløvt/apatisk?
• Matlyst og drikkelyst: normal, 

nedsatt eller opphørt?
• Puster dyret normalt?
• Kroppstemperatur?
• Tegn på smerte?
• Ytre tegn på sår eller skader?
• Noe annet unormalt?

Bluetongue (blåtunge) er en alvorlig smittsom sjukdom som stadig rykker nærmere Norge.
Den ble påvist første gang i Danmark i oktober. Symptomer er feber, røde og hovne
 slimhinner i munn og nese, hevelser i hodet, sikling og neseflod. Etter hvert dannes det sår
i nese, munn og klauvrand, noe som fører til halthet og opphørt matlyst. 
(Foto: Katja Voigt og tyske veterinærmyndigheter)
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Viktige opplysninger for
 dyrlegen
Når dyrlege kontaktes i forbindelse
med sjukdom, bør man ha flest
mulig opplysninger om sjukdoms-
forløpet. Dette er viktig for at dyr -
legen skal kunne vurdere hvor alvor-
lig tilstanden er, og om dette er noe
som krever umiddelbare tiltak. Det
er også viktig for å kunne gi riktige
råd om hvilke tiltak røkter selv kan
iverksette.
Følgende opplysninger er spesielt
viktige:
• Dyrets allmenntilstand

- Matlyst
- Kroppstemperatur

• Dyrets alder, kjønn og eventuell
drektighet

• De mest fremtredende sjukdoms-
tegnene
- F.eks. hoste, diaré, halthet, 

unormal oppførsel, kramper, 
hovent jur

• Er det flere dyr som er sjuke?
• Når ble de første sjukdoms -

tegnene oppdaget?
• Har dette dyret hatt liknende

sjukdomstegn tidligere, eller nylig
hatt eller vært behandlet for
annen sjukdom?

• Har det vært tilsvarende
 sjukdomstilfeller i besetningen
tidligere? Når?

• Har det nylig vært gjort endring-
er i fôring, oppstalling eller andre
forhold som kan påvirke dyras
helse?

Behandling og dyrets
 økonomiske verdi
En enkelt sau har begrenset økono-
misk verdi. Kostnader ved behand-
ling av et sjukt dyr kan i en del til -
feller overstige verdien av det enkelte
dyret. Dette er imidlertid ikke en
akseptabel grunn til å la dyret gå
uten at noe blir gjort. En alvorlig
sjuk sau, eller en sau med en smerte-
full tilstand, skal aldri gå uten
behandling av økonomiske hensyn.
Dersom behandling av det sjuke
dyret er uaktuelt – enten det er på
grunn av dårlig prognose, at det ikke
finnes noen god behandling eller på
grunn av høye kostnader – skal
dyret avlives. Avliving av alvorlig
sjuke dyr er også en del av god dyre-
velferd, men det skal skje på en måte
som påfører dyret minst mulig
lidelse og som er sikker for de som
utfører avlivingen.

Kroppstemperaturen måles ved hjelp av et vanlig febertermometer
som holdes i endetarmen i ca. 2 minutter. (Foto: Grethe Ringdal)

Fargen på slimhinnene kan vurderes ved å se på innsiden av nedre
øyelokk. Slimhinnene hos et friskt dyr er lyserosa og fuktige som
hos dette dyret. (Foto: Grethe Ringdal)

men også her er det stor variasjon.
Vanligvis er pustefrekvensen mellom
12 og 20 per minutt, men puste -
frekvensen påvirkes av temperatur i
omgivelsene, ullmengde, stress m.m.
En sau kan derfor puste med en 
f rekvens på opp mot 100 per minutt
uten at det trenger å være et tegn på
sjukdom. Minst like viktig som å se 
på frekvensen er det å se på hvordan
sauen puster; om man hører 
unormale lyder (piping, skraping og
surkling) og om den virker spesielt
tungpustet («puster med magen»).
Unormal pusting er ofte et tegn på
infeksjon i luftveiene, for eksempel
lungebetennelse. Det er  viktig å legge
merke til andre  symptomer fra luft-
veiene samtidig, for eksempel om
sauen hoster eller om det renner fra
nesa (neseflod).

Farge på slimhinner
Fargen på slimhinnene kan vurderes 
på innsiden av nedre øyelokk eller i
 skjedeåpningen, eventuelt på tann -
kjøttet. Slimhinnene skal normalt være
lyserosa og fuktige. Dersom de er
 spesielt bleke, kan det være et tegn på
anemi, for eksempel på grunn av
 jernmangel eller stort blodtap.
Slimhinnene kan bli røde i forbindelse
med betennelser, gulere ved lever -
sjukdom og blålige ved alvorlig  hjerte-
og lungesjukdom. Det er også viktig å
se etter sår og irritasjoner i slim -
hinnene.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Nye helsekort har tidligere
kommet med julenummeret.
Denne gangen sendes de ut
på nyåret.

Når det er mistanke om
smittsom sjukdom, skal dyr-
lege eller Mattilsynet alltid
kontaktes!
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På landsmøtet i 2005 vedtok
NSG en omorganisering av saue-
avlen som også innebar en økt
satsing for å få til en større avls-
messig framgang. Sommeren
2005 startet vi realiseringen av
de nye planene, og vi satte oss
som mål å øke den årlige fram-
gangen med 50% innen 2010. Vi
ser ut til å være på god veg!

Det første tiltaket som ble satt i gang,
var økt fokus på bruk av semin i elite-
paringene. Det ble innført krav om at
alle ringene skulle bruke minst 5%
semin. Høsten 2006 ble avkomma etter
eliteparingene året før satt inn i
avkomsgransking i ringene. Da la vi
større vekt på å sette inn de beste vær-
lamma bedømt ut fra lammeindeksen,
og vi reduserte vektleggingen av eget
vektavvik og bedømmingen ved kåring.
Nå har vi resultatene av disse tiltaka.

Kraftig økning i framgangen
Figur 1 viser gjennomsnittlig O-indeks
for alle NKS-værene som var granska i
årgangen. Framgangen fra 2000 til
2005-årgangen har vært omtrent like

stor hvert år; ca. 3,3 indekspoeng i året.
Framgangen fra 2005 til 2006 er på
hele 5,9 poeng, så her har det skjedd
noe. Det er nærliggende å sette dette i
sammenheng med økt bruk av semin
og økt fokus på å velge ut værlam til
gransking med en høy lammeindeks.

Figur 2 viser tilsvarende tall for
spælværene. Trenden de siste åra har
vært en framgang på 2,6 O-indeks -
poeng i året. Siste året var framgangen
6,3 poeng, altså mer enn en dobling.
Spæl har hatt en framgang i faktiske
resultater (kg slaktevekt, lammetall
osv.) som har vært det halve av fram-
gangen i NKS, og har derfor et større
potensiale til å øke farta i arbeidet. Det
ser nå ut til at spælringene akter å
drive så bra som mulig framover.

Trenden for sjeviotværene har vært
en framgang på 3,0 indekspoeng i året.
Siste år var den på 3,6 poeng. Endringen
er altså mindre her enn i NKS og spæl.

Store populasjoner er viktig
NKS gransket 1.764 værer siste året,
spæl gransket 223 og sjeviot 60 værer.
En stor populasjon som gransker
mange værer har større potensiale for
framgang enn en mindre populasjon.
Vi kan derfor forvente at NKS har den

Saueavl:

Taktomslag for 
større framgang

største
framgangen
per år, deretter
kommer spæl, og så
 sjeviot til slutt.

Sjeviotpopulasjonen i ring er så
liten; 2.500 søyer, at semin ikke kan
brukes i noen særlig grad på grunn av
fare for stor innavlsøkning. 

Spælpopulasjonen er på 13.500
søyer i ring, og her kan vi bruke semin
som et viktig avlstiltak. Vi velger hvert
år ut ca 5% av de beste granska værene
til semin, og dette gir alle ringene til-
gang på svært gode eliteværer.

NKS-populasjonen er på 116.000
søyer. Her velger vi de 2% beste i år -
gangen som går inn i semin. Dette gir
en meget sterk seleksjon blant værer
som har fått bestemt sin avls verdi med
god sikkerhet. Slikt gir avlsmessig
framgang!

Tidligere har nok sjeviot-folket vært
de flinkeste avlsfolka og har fått mest
ut av populasjonen sin. Men nå får de
konkurranse av spæl-folket og NKS-
folket som har begynt å utnytte fullt ut
den populasjonen og de avlstiltaka de
har til rådighet.

Thor Blichfeldt
tb@nsg.no
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ANIMALIA: SAUEKONTROLLEN
Ønsker du bedre oversikt over flokken din? 

Tlf: 22 09 24 40  brukerstotte@animalia.no

www.animalia.no

Sauekontrollen har verktøy som gir 
deg mulighet til å planlegge for bedre 
resultater. Snart lanseres Sauekontrol-
len Web som gir nye, enklere og bedre 
muligheter for registrering av opplysnin-
ger og hendelser i din buskap. 

Sauekontrollen gir deg bedre kon-
troll og økt lønnsomhet. Meld deg 
inn og få tilgang til våre verktøy!

ANIMA
Ønsker du 

 ALIA: SAUEKON
bedre oversikt over

 NTROLLEN
r flokken din?
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fokuset på melkekvalitet når det gjelder
avlsarbeidet på geit. 

Tilskudd til bukkeringene
Det betales hvert år ut tilskudd til
 bukkeringene. Ringene får tildelt til-
skudd i forhold til antall avkoms -
granska bukker det aktuelle året. Det
betales da ut en grunnpris og et
 kvalitetstillegg per bukk. Kvalitets -
tillegget beregnes i forhold til
 bukkens indekspoeng og antall døtre i
produksjon. Avlsrådet for geit vedtok
sommeren 2006 at det fra og med
utbetalingen i 2007 bare skulle betales
ut tilskudd for bukker som var i live
da de fikk sin første indeks. Avls -
bukker som av ulike årsaker dør eller
blir  slaktet før de får sin første 

indeks, vil ikke være til nytte for avls-
arbeidet. 

Som en overgangsordning ble det i
sommer betalt ut kr 1.000 per bukk og
seinere etterbetalt fullt tilskudd for
bukker som ringen kunne bekrefte var
i live da den fikk sin første indeks.
Bukkeringer som ikke ga tilbake -
melding om bukkenes skjebne, fikk i år
en purring og ny sjanse til å få etter -
betalt tilskudd. Denne muligheten vil
ikke være til stede fremover.

Det gis ikke unntak for bukker som
slaktes før de får sin første indeks på
grunn av sykdomssanering.
Bukkeringer som ønsker å ta opp 
igjen ringdriften etter sanering, vil
etter  søknad få utbetalt et oppstart -
tilskudd for å sette inn nye bukker til
gransking.

Halvt franske bukker til semin i
2008
I Sau og Geit nr. 3/2007 ble det infor-
mert om et forsøk med import av
 bukkesæd fra Frankrike. Prosjektet
gjennomføres i Sunnylven bukkering
på Sunnmøre og har som mål å bedre
geitmelkkvaliteten for produksjon av
kvit geitost. Det forventes at en reduk-
sjon av forekomsten av null-allelet for
alfa-s1-kaseingenet vil bedre melkas
ysteevne og redusere nivået av frie fett-
syrer. Omtrent 400 geiter i denne ring-
en er i år inseminert med bukkesæd av
rasen fransk alpin. Alle de franske
 bukkene har den positive varianten av
kaseingenet.

Avlsrådet for geit gikk tidligere i år
inn for at det gjennomføres et lukket
forsøk med innkryssing av franske
gener i Sunnylven bukkering. I
 vedtaket står det at resultatene skal gi
grunnlag for å bestemme veien videre
med henblikk på arbeidet med å endre
genfrekvensene for kaseingenene.

Spørsmålet som nå ble stilt i
Fagrådet for geit var om vi har tid til å

Nytt fra Fagrådet for geit:

Med fokus på
 kvalitetsmål

Prøvebukker ved Hjermstad seminstasjon. Fagrådet for geit ønsker å innføre farskapstest
av prøvebukker som er aktuelle for semin. 

Det nye Fagrådet for geit hadde
møte 30.-31. oktober. Mange og
store saker stod på programmet.
Her er en orientering om noen
av dem.

Styret i NSG vedtok tidligere i år at
Avlsrådet for geit skulle gå over til å
hete Fagrådet for geit. Rådet ble
 samtidig utvidet med ett medlem og
fikk et mandat som innebærer et
ansvar ikke bare for avlsarbeidet på
geit, men for geitesaker generelt i NSG.
Forbindelsen til styret ble i tillegg for-
sterket ved at to av medlemmene i
Fagrådet også sitter i styret.

Da Fagrådet møttes i slutten av
oktober, bar saklisten preg av det økte
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vente på resultatene fra forsøket før vi
tar bukker med franske gener inn til
semin. Det er svært få dyr (ca. 4 %) i
den norske melkegeitpopulasjonen
som er homozygot for «ikke-null». Det
vil si at de ikke har gendefekten. Det vil
derfor være vanskelig å finne semin-
bukker med denne positive genvari -
anten uten å ta inn bukkeavkom etter
inseminering med sæd fra bukker av
fransk alpin.

Det var mye skepsis blant medlem-
mene i Fagrådet til å ta inn halv -
kryssinger til semin før vi vet hvordan
geitene etter denne importen fungerer
under norske forhold. Fagrådet
 vurderte det likevel som et viktig tiltak
for å få avlsmessig framgang for
 melkekvalitet. Det ble derfor vedtatt å
ta inn de 10-15 beste halvkryssingene
fra Sunnylven til semingransking i
2008. Det vil derfor bli et tilbud om
prøvebukksæd til dem som ønsker å
bruke disse bukkene.

Farskapstest av seminbukkene
Prøvebukkene som tas inn til semin -
gransking blir plukket ut på grunnlag
av kåringsresultatene, hvor fars avls -
indeks har stor vekt. Det er derfor
svært viktig at det dyret som er regi -
strert som far virkelig er bukkekjeets
far. Hvor trygge kan vi være på dette?
Vi kan forvente at det er riktig i de
aller fleste tilfellene, men det er grunn
til å tro at det kan forekomme glipp. 

Genotyping av bukker, med hensyn
til kaseingen, har vist at et par av
seminprøvebukkene sannsynligvis er
registrert med feil far. Analyse av
kaseingen er imidlertid ikke tilstrekke-
lig for en farskapstest. Det må utvikles
en egen DNA-analyse for dette. 

For å være trygg på at prøvebukker
som tas inn til semin er sønner av de
fedrene som oppgis, har Fagrådet gått
inn for at det vil bli gjennomført
 farskapstest av seminkandidatene. Det
må da analyseres prøver av bukken selv
og begge foreldrene. Noen år med
 farskapstest vil gi et inntrykk av
 behovet for å fortsette med det. Det er
ikke hensiktsmessig å bruke penger på
denne testen dersom det viser seg at
det svært sjelden forekommer at
seminkandidater er registrert med feil
far.

Gentyping av bukker for
kaseingen
Det er vedtatt tidligere at bukkens

genotype for kaseingen (alfa-s1-
 kaseinet) legges inn i kårings -
resultatene på følgende måte:

• Homozygot «Null» * «Null»:
+ 0 poeng i kåringssummen

• Heterozygot «Ikke-null» * «Null»:
+ 2 poeng i kåringssummen

• Homozygot «Ikke-null» * «Ikke-
null»:
+ 5 poeng i kåringssummen

Analyseresultatene må dermed være
tilgjengelig før prøvebukkene tas ut.
NSG lager et opplegg for innsamling av
prøver, analyse og utsending av resul -
tater. Mer informasjon om prosedyre
for genotyping av bukker vil bli sendt
ut til medlemmene i Geitkontrollen.

I tillegg til å ta inn til semin prøve-
bukker etter inseminering med fransk
alpin, vil det bli plukket ut ca. 10
 prøvebukker med de beste kårings -
resultatene. Seminkandidatenes
 genotype for kaseingen skal da være
kjent og tatt med i kåringssummen.

Økonomisk vektlegging av
 egenskapene
Knut Erik Grindaker er råstoffansvarlig
i TINEs FoU-avdeling og var invitert til
møtet for å utdype TINE sine ønsker i
forhold til geitmelka. Med utgangs-
punkt i TINE sin strategiplan for geit

fram mot 2010 er det geitmelkkvalitet
med hensyn til produksjon av ulike
typer geitost som er viktig framover.
Dette er i tråd med dagens avlsmål og
må tas hensyn til når de ulike egen -
skapene som inngår i avlsindeksen skal
vektlegges.

Det er samleindeksen som skal være
styrende ved utvalg av dyr. I denne
indeksen inngår egenskapene med ulik
vektlegging i forhold til hvor mye den
enkelte egenskapen betyr økonomisk.
Produsert tørrstoff per laktasjon skal
ikke gå tilbake. Tørrstoffprosenten
(protein, laktose og fett) skal økes og
nivået av frie fettsyrer skal reduseres.
Vektleggingen beregnes i forhold til
kvalitetsbetalingen. Når det gjelder
 juregenskapene vil det bli lagt moderat
vekt på utmelkingshastighet, ingen
vekt på lekkasje og mest vekt på ekste-
riøret (jur- og speneform). Lekkasje
registreres for å ha kontroll på at dette
ikke blir et problem når vi legger vekt
på raskere utmelkingshastighet.

Reglene for Geitkontrollen
Reglene for Geitkontrollen er under
revisjon og Fagrådet for geit har fått
dem til høring. Et av innspillene fra
Nettverk geit i TINE var at det skal tas
prøveuttak av alle geitene, ikke bare 1.

Fortsetter neste side.
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og 2. gangskjeere. Fagrådet støtter dette
forslaget og ønsker at det skal være
krav om minst 4 prøveuttak per geit i
løpet av laktasjonen (fremfor 3 prøver
som det er i dag). Flere prøveuttak har
betydning for sikkerheten på indeksene
og er, ikke minst, nyttig for den enkelte
produsent i arbeidet med å optimali-
sere geitenes melkekvalitet. Dersom det
ikke tas prøve ved hver kontroll, må
den første prøven tas ved første veiing.
Det er viktig at det siste prøveuttaket
ikke kommer så seint i laktasjonen at
det gir unormale fettverdier og
 problemer for TINE sine analyse -
apparater.

Organisering av geitavlen
 framover
Den ene bukkeringen etter den andre
legges ned og det satses på semin -
gransking. Hva kan erstatte den møte-
plassen som bukkeringene har vært?
Hvordan organisere kåringen framover
og hvilken rolle spiller Avlsutvalga for
geit? Kan rådgivingstjenesten i TINE
involveres mer i geitavlen og gjennom-
føringen av avlstiltakene i felt?

Fagrådet har nedsatt en arbeids-

gruppe som med utgangspunkt i disse
spørsmålene skal lage et forslag til en
helhetlig plan for geitavlen framover.
Arbeidsgruppa består av representanter
fra sekretariatet i NSG, geitmelk -
produsenter og en representant fra
TINE.

Strategi- og handlingsplan for
geit
I mandatet til Fagrådet for geit ligger
det et ansvar for oppfølging av NSG
sin strategi- og handlingsplan for geit.
Fagrådet vil derfor regelmessig gå
gjennom planen. 

Av de høyt prioriterte emnene i
 planen ble det denne gangen fokusert
på helse og oppslutningen om prosjekt
Friskere geiter. Fagrådet ser behov for
at det må gjøres noen konkrete tiltak
for å få flere til å melde seg på
 prosjektet.

Referatet fra møtet i Fagrådet for geit
er å finne under geitesidene på
www.nsg.no. 

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

Mandat:
Fagrådet for geit har utvikling og
gjennomføring av geitavlen som
hovedansvarsområde. Fagrådet skal
holde seg oppdatert på det som
skjer generelt av tiltak i geite -
næringen og ha ansvar for å infor-
mere styret om viktige saker, samt
gi råd i vedtakssaker.

Fagrådet kan initiere faglig
utvikling på geit i henhold til NSG
sin Strategi- og handlingsplan for
geit. Fagrådet skal samtidig følge
med på at Strategi- og handlings-
planen blir fulgt opp.

Det skal utarbeides årlige planer
med budsjett for avl og semin som
skal godkjennes av styret.

Medlemmer:
Ingrid Arneng; 
leder, NSG, region Øst
Ola Søgnesand, NSG, region Vest
Veronica Fagerland, 
NSG, region Nord
Magnhild Nymo, NSG
Helga Kvamsås, TINE
Tormod Ådnøy, IHA/UMB

Fra sekretariatet:
Thor Blichfeldt (avlssjef),
 møteplikt
Ingunn Nævdal (rådgiver geitavl),
sekretær

Fagrådet
for geit
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Det nærmer seg gavetid. Hva
skal vi finne på, til andres
eller egen ønskeliste? Her er
noen forslag med forbindelse
til sau og geit!

Virkeligheten sett fra sauens
side av beitet
Bokanbefalingen gjelder noe såpass
sjeldent som en fersk sauekrim! I
Glennkill - En sauekrim møter vi
saueflokken etter at eieren deres er
drept – tilsynelatende med en
spade. Sauene bestemmer seg for å
etterforske saken selv. Søya Miss
Maple, oppkalt etter lønnesirupen
hun spiste som barn, står i spissen
for en flokk sauepersonligheter
som alle blir beskrevet med sine
særegenheter og fortrinn.
Underveis i romanen avslører

sauene seg som kloke dyr med beina
godt plantet i sin egen jordnære virke-
lighet, men også med stor innsikt i
menneskelige mekanismer. Og etter
hvert som historien utvikler seg, blir

spillet mellom sau og menneske sta-
dig mer underfundig - og stadig
mer ellevilt.

Absurd? Ja vel, men underhol-
dende og velskrevet – og i en viss
forstand tankevekkende.

Boken er skrevet som et vellykket
spin off-produkt av Leonie Swann, et
pseudonym for en tysk litteraturfor-
sker (født 1975) som ellers  «skriver
på en avhandling om fremstillingen
av dyrs bevissthet i moderne engelsk
 litteratur», i følge presentasjonen av
boken. Noen skjønnhetsfeil i den
 norske oversettelsen er til å leve med
– Glenkill er en original, morsom og
 elegant roman om en annerledes
måte å tenke på.

Andre aktuelle bøker
Det finnes også andre aktuelle
bøker. Se egen omtale på side 32. 

Gave til deg selv 
eller andre? 

- Sau og Geit gir tips til begge deler!

Gaven til den som intet har –
fra den som har (nesten) alt?
I fjor lanserte Kirkens Nødhjelp
muligheten til å gi ei geit i gave til
en familie i et utviklingsland. I år
følger Flykt ning hjelpen, som er en
uavhengig,  livssynsnøytral humani-
tær organisasjon, opp med tilsva-
rende. Originale gaver som fokuse-
rer på fellesskap og solidaritet –
Viktige verdier også for oss i småfe-
næringa. 

Klikk deg inn på 
www.gavermedmening.no eller
www.gaversomforandrerverden.no 

Geiter gir både melk, kjøtt og skinn
og er et viktig husdyr i mange afrikan-
ske land. Når folk vender hjem etter
flere år på flukt, trenger de husdyr for
å skaffe seg mat og inntekter.
Flyktninghjelpen sørger derfor for at
mange får ei geit eller noen kyllinger
for å starte et nytt liv.

Ragnhild Gudrun
Vikesland

ragnhild.vikesland
@nsg.no
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Hausten er normalt tida for
«bokslepp»,  slik er det også i år.
Fleire aktuelle bøker med bak-
grunn i småfehaldet og livet og
kulturen på bygda kjem i
 handelen rundt juletider.

Om du skulle være i manko for gode
julegaveidéar, så kanskje ei eller fleire
av bøkene vi her omtalar kan væra eit
aktuelt tips? 

Ei av bøkene skildrar livet på bygda
på ein karikert og morosam måte, ei

tar for seg matkultur og ei er ei rein
 fagbok om sauesjukdommar og
 dyrevelferd. Med andre ord bøker både
for den som er ute etter viktig fag -
litteratur og den som ynskjer påfyll av
litt kulturstoff.

Bøker om bygdeliv, 
matkultur og sauehelse

Dette er ei mathistorisk kokebok.
Matgleden kan øke når en kan doku-
mentere norske spesialiteter med en
lang og spennende historie. 

Mange land produserer
spekeskinke. Men å speke
sauelår er typisk norsk.
Betegnelsen fenalår er unik
for Norge. Tidligere har det
blitt kalt for spekekjøtt,
 tørkakjøtt, skjerpe eller
bare for lår.

Tørka, røkt og salta lår
av småfe er i Norge doku-
mentert kontinuerlig tilbake til 1555
og har sannsynligvis blitt laget i
vikingtiden (800-1050). Det er også
logisk å anta at sauelår ble tørka i
yngre steinalder 3000 år f.Kr.
 (bondesteinalder).

Hvordan skaffet de seg salt i
vikingtid, under Hanseatene, på
1700-tallet og under
Napoleonskrigen? Har fenalår
 tradisjonelt i Norge blitt lagd med
lite salt eller uten salt? 

Hvordan fenalår ble produsert i
tidligere tider, og hvordan det produ-
seres i dag, blir beskrevet. For at du
skal oppleve fenalårets hemmelig -
heter viser boka også hvordan du kan
lage ditt eget fenalår.

Boka forteller om de ulike saue -
rasene i Norge. Kombinasjonen av

saueraser, klima og utmarksbeite er
spesiell for Norge. Sauene trenger god
dyrevelferd. Råstoffet må behandles
omsorgsfullt for å få et godt resultat.

Helge Christie dokumente-
rer mathistorie, mens
Elisiv Tolo og Per Berg
ved Animalia –
Fagsenteret for kjøtt,
 skriver om dyrevelferd og
moderne spekeprosess.
Opplysningskontoret for
kjøtt (OFK) har stilt opp-
skrifter og bilder til
 disposisjon.

Boka viser servering av fenalår på
gamle og nye måter. Fenalår smaker
herlig i mange ulike matretter.

Her har du ei gavebok til nye og
gamle fenalår-entusiaster. Gode mat-
historier og gode smaksopplevelser
kan gjerne deles med venner fra
andre land! Sentrale oppskrifter og
interessante historier om fenalår er
oversatt til engelsk, spansk, fransk,
italiensk og russisk. 

Mange flotte bilder av sauens
 viktige rolle i kulturlandskapet, blant
annet fotografier fra NSG. 

Boka kan du bestille hos din
 bokhandel eller på
post@kolofon.com, tlf.: 22 82 51 00
(ISBN 978-82-30-00381-7). 
Se mer på https://secure.kolofon.no

Sauebonde og hestekar Arne Horge frå
Nes i Hallingdal har gjeve ut ei samling

av korte novellar som skildrar livet
på bygda. Horge

skriv på dialekt
og  fortel histori-

ene sine på ein
levande måte. Her

finn vi mange mor-
somme hendingar

som er «ført i penn»
på ein frodig måte. Vi

kan garantere at det vil
kalle fram smilet og lat-

teren hos lesarane. Ja,
kanskje vi kjenner oss litt igjen i nokre
av  forteljingane òg.

Boka «Eg gjekk upp Karl Johan» er
gitt ut av Boksmia som Olav Randen,
som er både geitebonde og forleggjar,
står bak. Forlaget Boksmia held til i
låven på geitebruket til Randen i Vats i
Hallingdal. Frå starten i 1997 har
 forlaget gitt ut 20 bøker og selt rundt
20 000 eks. totalt.

«Eg gjekk upp Karl Johan» får du
kjøpt for 280 kroner, direkte frå
 forlaget eller i bokhandelen 
(ISBN 978-82-91871-22-6). 

Som ein liten aperitiff har vi fått lov
å trykja novella Horge har kalla
«Avskilsord til ein god paringsvêr» (sjå
side 64).

«Eg gjekk upp
Karl Johan»

Bok om fenalår 
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Nå er den her, den første norske boka
som gir en helhetlig og grundig
 framstilling av helse og velferd i saue-
holdet. Helse og velferd hos sau, er boka
for alle som er opptatt av framtida for
norsk sauehold. Boka er først og fremst
skrevet for saueprodusenter, men er
også nyttig for veterinærer, veterinær-
studenter og rådgivere. Deler av boka
utgjør lesestoffet til kurset Dyrevelferd
hos sau, som oppfyller myndighet enes
krav til dokumentasjon av  kompetanse
om dyre velferd. 

Boka har fokus både på forebyg-
gende tiltak, for å sikre god helse og
produksjon i flokken og helse og vel-
ferd for det enkelte individ. 
Den tar for seg fire hovedemner;
Forebygging i flokken, Fruktbarhet og
lamming, Dyrevelferd og Sjukdommer. I
tillegg til å bidra med faktakunnskap
peker forfatterne på en del utfordring-
er i saueholdet, for å stimulere til

Helse og velferd hos sau
 diskusjon om veien videre for norsk
sauenæring.

Boka utgis på Tun forlag.
Redaktører og hovedforfattere er
Synnøve Vatn, Lisbeth Hektoen og
Ola Nafstad i Animalia,
Helsetjenesten for sau. Medforfattere
er Ingrid Melkild, Inge Midtveit,
Heiko Paulenz, Tore Sivertsen,
Snorre Stuen, Tore Tollersrud og
Martha J. Ulvund, alle spesialister
innen sine fagfelt og med en bred
generell kompetanse på sauehelse.
Helse og velferd hos sau er derfor
tuftet på den beste tilgjengelige
 kunnskap vi har om helse og vel-
ferd hos sau per i dag.

Boka kommer i salg 8. januar
og kan kjøpes eller bestilles i
 bokhandelen eller via 
www.boktunet.no 
(ISBN 978-82-529-3180-8). 
Pris kr 398.
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Norsk Sau og Geit fylte 60 år den
12. mars i år. Flere fylkes- og
lokallag kan se tilbake på like
mange års virksomhet. Tidligere
i år ble det feiret at det er 60 
år siden Frol Sau og Geit ble
 stiftet.

Når vi leser i stiftelsesprotokollen
finner vi følgende:
«År 1947 den 13. desember holtes på
Kaffestova i Levanger konstituerende
møte i Frol sauavlslag. Møtet var
sammenkalt av formannen i Frol
 jordstyre, Petter Haugan, som redegjorde
for arbeidsoppgaver for eit slik lag. 
Efter en del snak um saken, vart det
samrøystes vedteke og danna Frol
saualslag.»

Lammesteik med fløtegratinerte
poteter
Jubiléet ble markert med en fest -

Aktivt lag med egen supporter-
klubb
Frol Sau og Geit er, med sine 22 med-
lemmer, ikke av de største, men har i
alle år hatt et godt samhold og ei god
dugnadsånd som sitt kjennemerke.
Ca. 2.500 sauer og lam slippes hvert år
på fjellbeite og det samarbeides godt
om både tilsyn, sanking og vedlikehold
av sperregjerder og andre tekniske
installasjoner i felles beiteområde. 

Den sosiale biten er også viktig for
medlemmene, og det arrangeres årlig
utflukter i nærmiljøet for medlemmer
og hjelpere. 

Kanskje Frol Sau og Geit er det
eneste i landet med egen «hang
arounds»-klubb? 

Fest til ut i de sene nattetimer
Et av festens høydepunkt var utnev-
nelsen av to æresmedlemmer til laget.
De to, Håkon Sørheim og Gunnar
Lian, har begge betydd svært mye for
laget på hver sine måter. Håkon som
inspirasjonskilde og pådriver i beite-
sammenheng og i arbeidet med gjeter-
hund, Gunnar som kunnskapsrik og
driftig med avlsarbeid og som leder i
laget i en årrekke. Begge har vært
 medlemmer i laget siden de var unge.

Disse to fikk hvert sitt veggur i tre,
laget av en lokal treskjærer, mens  kvin -
nene bak de to fikk hver sin  blomster -
bukett. Senere på kvelden ble det inter-
vju fra scenen med æresmedlemmene
og det var mange små og store episoder
fra et langt liv med sau som ble fortalt.

Underholdning hører med og festen
fikk besøk av to typer som framførte ei
vise om «sjølopplevd» elgjakt. Et inn-
slag som fikk fram latteren hos for -
samlingen.

Litt utpå kvelden ble festkomitéen
kalt fram til scenen hvor de fikk
 blomster og ros for godt utført arbeid
fra lederen i laget i jubileumsåret,
Oddvar Østborg.  

Etterpå gikk dansen lystig til langt
på natt.

Tekst og foto: Jorunn Raadal Østborg

Sprek og vital 60-åring
Jubileum i Frol Sau og Geit

Nyslåtte æresmedlemmer i Frol Sau og Geit; Gunnar Lian (t.v.) og Håkon Sørheim blir
intervjuet av styremedlem Pål Flatås.

middag på Nordtun grendehus hvor
tidligere og nåværende medlemmer var
invitert, samt at en del andre gjester
var innbudt, totalt ca. 80 personer. På
menyen sto selvsagt lammesteik med
fløtegratinerte poteter, saus og grønn-
saker, og is til dessert. Senere på
 kvelden var det kaffe og et overdådig
kakebord.

Under middagen var det som seg
hør og bør gratulasjoner og gave -
overrekkelser til jubilanten; for godt
sam arbeid fra Hoabustad og Skogn
saulag, Verdal sauavlslag, Reinsjø
 statsalmenning, Frol bygdealmen-
ning og fra Nord-Trøndelag Sau og
Geit. 

Mangeårig medlem i laget, Egil
Lutdal, framførte jubileums -
beretningen som han selv hadde
 skrevet. Det ble fortalt om et aktivt lag
med bra  økonomi, men også med
utfordringer, som rekruttering og 
 rovdyrproblemer.



Leder i jubileumsåret, Oddvar Østborg, i hyggelig passiar med f.v.
Vegard Austmo og Jan Roger Sivertsen.

Kakebordet, kake med sau hører med.

Fra festmiddagen.
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Villsauens dag på Karmøy
Haugaland Villsaulag arrangerte
i høst, for tredje år på rad,
kåring og utstilling av villsau. Av
de frammøtte værlamma blei 80
avlsgodkjent. I tillegg blei 13 ris-
bitværer funnet verdige til å føre
genene sine videre.

Arrangementet har siden 2004 vært
holdt i Fatland Gjestal Ull sine lokaler
på Karmøy. De har tomme lagerhaller
på den tiden av året, og dermed har
både folk og fe tak over hodet i tilfelle
dårlig vær. 

Forsiktig start
Det heile startet, for få år siden, som en
forsiktig framvisning av dyra til noen
få eiere som samlet seg med biler og
tilhengere med villsau i. Året etter kom
dyra ut av hengerne, i tur og orden, og

inn i en binge til forsiktig omtale og
bedømmelse. Et år seinere var Lars
Erling Horgen fra Austevoll med som
dommer. Han bedømte dyra ut fra
rasepreg for villsauen.

Ordna forhold fra 2005
I 2005 arrangerte laget så det første
ordentlige kåringssjået og utstillingen.
All den tid villsau ikke er med i
Sauekontrollen, og mange ikke vet
avstammingen til de enkelte dyr, så
måtte kåringsreglene lages deretter.
Haugaland Villsaulag har utarbeidet sine
egne regler for hvordan et værlam av
villsaurasen skal kåres. Kåringen er så -
ledes ingen offisiell kåring, men det gir
eiere og kjøpere en pekepinn på hvor
gode og rasereine de enkelte dyra er.

Kåringsreglene har derfor krav både
til rasepreg, eksteriør og kvalitet. Det
blir brukt en skala fra 7 til10. Maks

poengsum er 100, og 75 er minstekrav
for å bli kåra.

Avlsværene ble også bedømt og
rangert
Nytt av året var at også risbiter blei
bedømt. For å bli godkjent videre som
avlsvær måtte disse oppnå 80 poeng
etter samme bedømmelse og reglement
som for værlamma.

De voksne værene får også være
med, men de blir foreløpig bare
 rangert i rekkefølge uten poeng.

Økende oppslutning
Starten i 2005 var forsiktig – med litt
over 20 kåra værlam. Året etter økte
dette til vel 60, og 2007 satte igjen ny
rekord. 80 værlam blei godkjent, 7 stk.
blei ikke godkjent. I tillegg blei 13
 risbiter funnet verdige til å føre genene
sine videre, mens 6 blei vraka. Ca. 15

Denne væren vant ikke, men ble publikums favoritt fordi den var så kjælen.



voksne værer konkurrerte om premie i
sin klasse.

Driver også kursing
I forkant av kåringen har laget i to år
arrangert kurs der både villsaueiere og
dommere får opplæring i hvordan dyra
skal se ut. Dette har medført at få dyr
blir vraka. Utstillerne har lært å
 bedømme egne dyr før de kommer på
utstillingen.

Arrangementet har flere mål
Hensikten med et slikt arrangement er
flersidig. Hovedsaken er sjølsagt å gjøre
en innsats når det gjelder avlsarbeid på
villsau. Dette har neppe vært satt i sys-
tem tidligere. Mange «eldre» villsaueiere
mener faktisk at man ikke skal drive
avlsarbeid på denne rasen. Dyra skal
ordne dette sjøl. Men det vokser nå fram
en ny generasjon villsaubønder. Dette er
bønder som vurderer villsauen mer som
et husdyr enn et «vilt» dyr som skal
springe på sjølstyr storparten av året.

En annen minst like viktig bakgrunn
for arrangementet, er sjølsagt å lage
miljø rundt villsauen. Villsaueiere liker å
treffes, studere dyra til andre, utveksle
erfaringer og lære noe nytt. Villsauhold
er tross alt ikke som vanlig sauehold, og
mange villsaubønder er temmelig ferske. 

Stor interesse
At villsauen skaper interesse viser ikke
minst oppslutningen om årets utstilling.
Dersom vi teller alle tre klasser, så møtte
120 dyr fordelt på 21 eiere opp til
bedømming og konkurranse. 

Men ut fra omsetning på kaféen, så
var minst 100 mennesker innom
dørene. Dommerringene var hele tiden
omkranset av vitebegjærlige tilskuere
som ville lære mest mulig om hvorfor
de ulike dyra fikk de poenga dommerne
fant å dele ut. Dessuten steg sjølsagt
spenningen etter hvert som den ene
 eieren etter den andre var ferdige med
sine dyr. Hvem ville vinne i år?

«Ulldiplomer» til de beste
Da alle dyra var ferdig dømt, tok dom-
merne seg en liten matpause, og så
kunne endelig spenningen bli utløst.
Først ble alle de godkjente risbitværene

Beste voksen vær 2007. Eiger Asbjørn Høiland, som for øvrig er leder i Haugaland
Villsaulag. 

Vinnere i risbitklassen. Fra høyre: Hallgeir Rønnevik nr. 1, Kjell Netland nr. 2 og Svein
Cato Birkeland nr. 3.

Beste værlam. To stolte eiere fra Kringsjås
Venner. Svein Erik Halvorsen (til venstre)
og Tom Melkevik.

Fortsetter neste side.



Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......957 51 581
Priv ........75 19 14 28
Fax ........75 19 07 66

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen

38 • Sau og Geit nr. 6/2007

Begge dommerlaga i full aktivitet.

Årets dommere. Fra venstre Asbjørn Høiland, Berge Kjell Opsal, Guttorm Gudmestad,
Ken Rune Birkeland.

stilt opp i rekkefølge etter den poeng-
sum de hadde fått. De tre første fikk
sløyfe, og den aller beste fikk ulldiplom.

Deretter ble de voksne værene stilt
opp. Her vurderte og rangerte dommer-
ne dyra uten å gi poeng. Nye sløyfer og
ny premie ble delt ut.

Så ble de tre beste værlamma samlet i
dommerringen. Dommerne forklarte
hva de mente var bra med akkurat disse.
Alle tre fikk sløyfe, og den beste fikk
sjølsagt premie.

Alle premiene var ulldiplomer laga av
filtmaker Ingunn Krogstad. 

Økende medlemsoppslutning
Haugaland Villsaulag kan konkludere
med at årets kåring og utstilling var den
beste til nå.

Haugalandet er nærområdet rundt
Haugesund, men Haugaland Villsaulag
har medlemmer fra hele Rogaland pluss
deler av Hordaland og Telemark.
Inneværende år har medlemstallet
 kommet opp i 130. Stadig nye melder
seg inn. Interessen for villsau er sterkt
økende.

Tekst og foto: Reidar Christiansen

MELKEMASKINSERVICE
v/Asbjørn Rognli

Rustfri melkestall for geit eller
rullende fôrbrett fra Knarrhult?

Dette og mye mer finner du 
på vår hjemmeside: 
www.melkemaskinservice.no

Arne Horge: Eg gjekk upp Karl Johan 
inneheld forteljingar om hesteskoing 
og sauesank og kunst og Baltikum og 

Gambia og livet og 
skulpturane langs 
Karl Johans gate.   
280 kroner. 
Sjå www.boksmia.
no eller bestill frå 
Boksmia, Vats, 3570 
Ål, tlf. 3208 4398

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10
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Bestill et gratis rådgivningsbesøk
hos Landbrukets Forsøksringer!

Vi vurderer utfordringer og muligheter
for økologisk drift hos deg, og økonomien
ved en eventuell omlegging.
Regelverk og tilskuddsordninger blir
gjennomgått og du får skriftlig tilbake-
melding.

GRATIS
FØRSTERÅD

Landbrukets Forsøksringer
www.lfr.no
Telefon kontaktpersoner:
Kjersti Berge: 98 24 58 41
Anne Kristine Rossebø: 47 63 00 73

- en mulighet på din gård?

Økologisk sauehold

Markedet etterspør mer økologisk kjøtt!

Ser du muligheter her?

Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
 tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 
tlf. 62 48 25 18

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

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

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

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

kvalitetsfeil 
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Travel høst
Det er mye som skjer i NSG for tida. Et
meget vellykket representantskapsmøte er
gjennomført, les mer om dette på sidene
5-9. Nedenfor følger en kort gjennom-
gang av noen av de sakene NSG
 arbeider/har arbeidet med:

Revisjon av avlsplan for spælsau
På styremøte 16. oktober vedtok styret i
NSG å nedsette en arbeidsgruppe som
skal utarbeide forslag til revidert avlsplan
for spælsau. Gruppens innstilling skal
 legges fram for et representativt utvalg av
saueholdere som driver med spælsau, før
den behandles i Avlsrådet for sau og til
slutt sendes styret i NSG for endelig
 vedtak. Følgende representanter ble
 oppnevnt i arbeidsgruppen: Bjørn
Høyland (leder), Kjell Tore Nagelhus fra
Nord-Trøndelag, Kristen Risnes fra
Hordaland, Kari Tellefsen fra Telemark og

Torstein Steine som er avlssjef i GENO.
Thor Blichfeldt skal være arbeidsgruppens
sekretær.

Gruppen reiste på studietur til Island
8. november og skal ha sitt første møte
der. Mer informasjon om dette kommer i
neste Sau og Geit.

Geitegarden på Kjøsnes
Arbeidet med å etablere «Geitegarden»,
nasjonalt geitesenter på Kjøsnes i Jølster
som startet i 2005, er nå lagt ned. I løpet
av arbeidet har det kommet fram at det
er grunnlag for et slikt senter, men at
 økonomien i det ikke vil være så veldig
god. Når én av de tre grunneierne ikke
lenger ønsker å være med, var det ikke
lenger grunnlag for videre arbeid.

Småraselaga og NSG 
Det er NSG som godkjenner raser av 
sau og geit i Norge. Det er utarbeidet
retningslinjer for hvilke kriterier som må
oppfylles for å få en rase godkjent.

Kriteriene er blant annet at rasen skal ha
en skriftlig rasestandard, avlsplan og at
dyrene i rasen skal være registrert i egen
stambok. For noen tidligere godkjente
raser har en eller flere av disse kriteriene
ikke vært på plass. Flere raselag har derfor,
i samarbeid med NSG, utarbeidet rase -
standard og avlsplan. På bakgrunn av
dette arbeider NSG nå med å godkjenne
flere raser.

Raselag som oppfyller visse kriterier og
som ønsker det, kan inngå samarbeids -
avtale med NSG. Kravene som stilles er at
rasen er godkjent, at laget har minst 5
medlemmer og minst 100 aktive stam-
bokførte hunndyr i rasen, og at minst 80
% av medlemmene i laget er medlem i
NSG.

NSG tilbyr faglig og praktisk støtte,
bistand innen semin og en viss økonomisk
støtte til lagets arbeid. Vi ønsker lagene
velkommen og håper samarbeidet vil gi
gjensidig nytte og glede!

Landbrukets Sikringsradio er et mangeårig
samarbeidsprosjekt mellom de berørte
næringene og organisasjonene Norges
Bondelag, Norges Skogeier forbund, 
Norsk Landbrukssamvirke og Norsk Sau
og Geit. 

For å styrke denne virksomheten og
legge grunnlag for ytterligere fokus på det
faglig viktige arbeidet, har samarbeids -
partnerne nå stiftet selskapet Sikrings -
radioen AS. Aksjeeiere er de samme
interessenter som tidligere: Skogeier -
forbundet (40%), Bondelaget (20%),
Landbrukssamvirke (20%) og Norsk Sau
og Geit (20%).

Omorganiseringen endrer ikke verken
målsetting eller arbeidsplan for sikrings -
radiovirksomheten, men skal legge til
rette for oversiktlig og rasjonell drift.
Målet er fortsatt å styrke og videreutvikle
Sikringsradioen som et svært sentralt
beredskaps- og sikkerhetstiltak i jord-,
skog- og beitebruk. Les mer om
Sikringsradioen på eget nettsted 
www.sikringsradioen.no

Sikrings-
radioarbeidet
inn i nytt A/S

Mattilsynet (MT) har på oppdrag fra
LMD bedt NSG og faglagene om å gi
nye innspill til brannsikringskravene i
Velferdsforskriften (§16).

NSG er opptatt av at det ikke må
sås tvil omkring småfenæringas satsing
på dyrevelferd, men mener det er
 viktig å legge et godt grunnlag for en
praktisk orientert og fleksibel forvalt-
ning av forskriftsbestemmelsene. Vi er
derfor tilfreds med at Mattilsynet inn-
henter fagråd på dette. MT har i brev,
med svarfrist 01.11.07, bedt om innspill
til en utdyping av begrepet «åpenbart
unødvendig» mht. behov for brann -
varslingsanlegg og til brannforebyg-
gende tiltak i dyrehold med sau og geit. 

Utdyping av disse begrepene er
ment å skulle gi bedre grunnlag for
utøvelse av skjønn; et skjønnsrom som
NSG mener er veldig viktig på dette
feltet, fordi det da vil være de faktiske
forhold på det enkelte bruk som skal

legges til grunn, og ikke generelle
betingelser.
NSG har blant annet svart at: 

«Brannvarslingsanlegg anses å være
åpenbart unødvendig dersom bygningen
er uten elektrisk installasjon eller har
enklere/mindre omfattende elektriske
installasjoner. Videre vil et slikt pålegg
være åpenbart unødvendig i tilfeller med
åpne bygningskonstruksjoner, for
 eksempel med bare 3 vegger eller med
enkle bygninger med større porter eller
åpninger rett ut osv.  I slike tilfeller opp-
holder dyra seg normalt i så stor grad
utendørs, og de er vant til å gå fritt ut
og inn, at de ved en eventuell brann
normalt vil klare seg.»

NSG har også varslet at organisa sjonen
imøteser Mattilsynets varslede utredning
av hvilken besetnings størrelse som i
fremtiden bør gi grunnlag for å utløse
forskriftskravene til brannsikring. 

Bestemmelser om brann -
sikkerhet i småfeholdet



Sau og Geit nr. 6/2007 • 41

Norsk Sau og Geit har sendt hørings-
uttalelse til forslaget til nytt regelverk
for motorferdsel i utmark og vass-
drag. Her er noen utdrag fra hørings-
svaret:

Motorferdsel i utmark må ses i en
 helhetlig sammenheng med andre
politikk områder. Aktuelle rammer på
dette feltet angår ikke bare natur- og
 miljøvernpolitikken, men også landbruks-,
distrikts- og den generelle nærings -
politikken.

For beitenæringa, som høster av
 ressursene i utmarka som del av nærings-
virksomheten, må det være adgang til
 nytteorientert motorisert ferdsel. Beite -
næringa er, som enhver moderne nærings-
virksomhet, avhengig av moderne verktøy
for rasjonell virksomhet. Ikke minst gjelder
dette i områder med økt tilsynsbehov
eller behov for tilkjøring av materiell til
tekniske installasjoner som kan lette og
sikre beitebruken. Det gjelder også
 behovet for bruk av snøskuter i forbin-
delse med lisensfelling av rovvilt for å
begrense/redusere de negative effektene
på miljøvennlig beitebruk i utmark.

Norge er et utmarksland. 
Og i utmarka er mangfoldet og variasjo-
nene store. Det må derfor være både
 innlysende og grunnleggende at regelver-
ket mht.  motorisert ferdsel skal legge til
rette for fleksible og tilpassede løsninger.
Når  behovet, effekten og omfanget av
motorferdselen varierer må også det for-
melle rammeverket gi det nødvendige

rom for å ivareta de konkrete variasjon -
ene. 

NSG er opptatt av at reguleringen av
motorferdsel innarbeides i den generelle
arealplanlovgivningen. På den måten kan
nødvendige interesseavklaringer og  -
avveininger foretas gjennom vanlige, lokal-
demokratiske prosesser. 

Fredag 16. november var det sauegjeter-
konkurranse på Senkveld på TV2.
Programlederne Thomas Numme og
Harald Rønneberg konkurrerte mot
Øivind Blunck og Hege Schøyen om å
føre en flokk på ti sauer fra en innhegning
til en annen uten bruk av hund. Gjeter -
hunddommer Jon R. Aas fra NSG
 fungerte som dommer. Opptakene ble
spilt inn på Bogstad gård i Oslo og sauene
var heldigvis nokså rolige. Programmet er
ikke sendt når dette skrives, men vi håper
innslaget blir passelig «fårete»! Kjendisene
ville gjerne posere for Sau og Geit! Legg
merke til de fine klærne.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Senkveld-gutta Thomas Numme og Harald Rønneberg iført «NSG-uniform».

Sau som 
fredagsunder-
holdning på TV

Saueskinn og t-skjorter
Vi har nå fått inn et nytt parti med flotte, hvite og
farga saueskinn.

Små saueskinn kr 700,-
Store saueskinn kr 800,-
T-skjorte kr 100,-
Caps kr 100,-
T-skjorte barn kr  75,-

Porto og oppkrav kommer i tillegg.

For bestilling, kontakt:
Norsk Sau og Geit
Pb. 2323 Solli · 0201 Oslo · Tlf: 23 08 47 70 · Fax 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no

Populært
som
julegave!
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Vi er på tampen av et jubileumsår i
det norske landskapet. Friluftsloven
kom i stand i 1957 og har dermed
feiret 50 år i år. Jubiléet har vært
behørig markert. I denne loven er
vår særegne allemannsrett innstiftet
– den er basert på gammel skikk og
er et flott fenomen! Men - vi
 registrerer at enkelte av våre med-
lemmer opplever visse utfordringer

knyttet til allemannsretten
eller utøvelsen av denne: En
del friluftsfolk eller turgåere
synes å være av den opp -
fatning at allemannsretten gir
alle rettigheter i terrenget – til
egen atferd og til slipp av
hund for eksempel.
Beitebrukere møter folk som

mener sauen er i veien for
 utøvelsen av allemannsretten! Men
da har tingene blitt snudd kraftig på
hodet og det er kanskje tid for å
avslutte jubileumsfesten? 

I den lille folderen som er utgitt i
forbindelse med friluftslovjubiléet, gis
det lettfattelig og grei informasjon
om allemannsretten, dens velsig-
nelser og begrensninger. Hensynet til
husdyr på beite er uttrykkelig nevnt
– selvfølgelig; beitebruken skaper en
del av både den tilgjengeligheten og
landskapsopplevelsen som allmenn
ferdsel er avhengig av! Folderen kan
lastes ned fra nettet eller bestilles
fra Direktoratet for naturforvaltning.
NSGs sekretariat har også noen
eksemplarer liggende. En idé å
 distribuere i området der du ferdes?
Kanskje det er kunnskap som trengs.
Ikke alle som besøker beiteområder
eller andre fellesarealer husker vel
på at det til enhver rettighet også
hører plikter.

Ragnhild Gudrun Vikesland
ragnhild.vikesland@nsg.no

Det er viktig å sette fokus på sau og
sauekjøt i Noreg i dag. Sauebøndane
greier ikkje å produsere nok saue kjøt.
Samstundes med at salet av sauekjøt
fortset å auke, ser vi ein produksjons-
nedgang på ca. 25.000 søyer kom -
ande år. Underdekninga til neste år
vil bli på om lag 3.000 tonn. Det er
trist at ein i Noreg må belage seg 
på import av lam. Likevel - avlsarbeid 
og vêrlamkåring går sin gang for 
det.

Kven har det finaste vêrlammet i Vang? På
sjølve «Fårikålens dag» skulle det finaste
vêrlammet kårast. Kåringa held til på  
El-Vang. Forutsetninga for å få vere med i
kåringa er at ein er medlem av
Sauekontrollen.

Kvar sauebonde hadde med seg sine

vêrlam og dei vart grundig undersøkt av
to dommarar frå Oppland Sau og Geit.
Ættepoeng og vektavvik blei utrekna, ulla
vart sjekka, beina vart kontrollert og
kjøttfylde og brukseigenskapar vart
 vurdert. «Balladn» vart til og med sjekka!
Her var det ingenting som vart overlate
til fantasien.

Etter grundig beføling og samråding
vart det eine vêrlammet etter det andre
vraka av dommarane. Ein eller to frå
nokre gardar fekk eit lilla merke i øyret,
som tydde at dei kom høgt opp på lista.
Nokre tå desse fekk også ei lilla sløyfe
som var endå gjævare. 

32 lam stilte til kåring. 23 av dei vart
kåra, 6 med sløyfe. 1. plassen gjekk til eit
vêrlam tihøyrande Johannes Lunde frå Øye.

Tekst og foto: Ragnhild Lundstad

Allemanns -
retten 50 år

Vêrlamkåring i Vang

Vi ønsker alle våre lesere og
samarbeids partnere ei riktig 
god jul og et godt nytt år!



Nye Liberty
portene er sterke, myke klare   pvc-
strips (30cm x 3 mm) som du monte-
rer selv i medfølgende takskinne. Du
får antall meter strips du trenger og
en enkel pakkeløsning med nye hard-
plast-opphengere til å skru på hver
strip, til rask og enkel montasje. 
Nå hindrer du trekk, unødig kulde og
væte. Ved bestilling, regn
4 strips per l.m. 

Skinne 985 mm    - kr.  150,-
(Selges hel eller halv)
Endefester m. skruer   kr. 25,-
Løpemeter 30 cm strips:kr. 40,-
(leveres i totalen  man trenger

STALL-INNREDNINGERSTALL-INNREDNINGER
etter mål, til meget gunstige
priser.Se priser på våre hjem-
mesider.Vi fører og gummi-
madrasser for hest og andre
dyr.

Alle priser eks
mva og frakt/porto

1480 SLATTUM. 
tel 67 07 31 00, fax 67 07 73 07 

epost: smaafe@online.no   www.smaafe.no

God Jul!

5 x 6 m. bygget på sterke stålprofiler
og kledd med profilerte stålpanel.
Leveres med bakvegg og en front med
døråpning. Til utegangshus for småfe og
storfe, garasjer, lager o.l. 
Priser fra kr. 19.500,-  + mva

REX Plasthall
6 m bredde. i kraftig grønn plast med hvit
tak-lysstripe. Tåler 250 kg/kvm. Lett opp-
sett-nedtak. Flere bredder, høyder og ver-
sjoner. 
Priser; 6 x 10 m fra kr. 27.500,- + mva
Til mindre dyrehold, lager, vedtørk. Til ved-
lager, hus for tresker med stor dørhøyde.
Enkelt dyrehus med dør i begge ender.

REX PLASTHALL
SIGMA
STÅLHALLROYAL STÅL-

HALL

SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m. 3 m. vegg/dør.
90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr,
leskur, garasjer, o.a.

Fra kr. 28.000,-  + mva.

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

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

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

OSTER
SHEARMASTER
for sau   
Kr. 2300,-

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



Suevia drikkekar som kan bru-
kast til både storfe og småfe!
720-100.0010 Plastdrikkekar
med forsterkningsplate av stål.
Eineståande god kvalitet og lett å
halde reint.  Utprøvd i praksis i ei
lang årerekkje.  Vasstilførselen
er ovanfrå.  Vassmengda kan lett

regulerast i røyrventilen, som dyra lett brukar.  Eit
spesielt godt drikkekar til hest, kr 300,00.
720-100.0020, same drikkekaret men med skål av
emaljert støypejern, kr 390,00.

720-100.0370, Suevia

heilemaljert drikkekar for
kalv, sau, geit og hund.
Den minste, lette berø-
ring med ventilen gir ny
tilførsel av friskt vatn,
som kjem rolig rett ned i
ei fordjupning i skåla.
Når dyret stikk snuten

inn der for å få vatn, kjem det automatisk
i berøring med ventilen.  Det er plassbe-
sparende fordi det kan plasserast i eit
hjørne, der det står stødig og godt, ca.
50 cm over golvhøgde.  Eigenvekta er
3,8 kg.  Kr 380,00.
720-131.0152, Festebøylar for 1" - 1½”
rør.  Kr 19,00 pr. stk.

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

159-020, Standard drikke-
nippel for sau og gris.  Nip-
pelen har sil der vass-
mengda kan regulerast frå
0,75 til 3 l/min.  Sjølve bite-

delen er laga av rustfritt stål, armaturdelen av mes-
sing, og alt er kvalitets, funksjonsprøvd og god-
kjent i Sveits.  Drikkenippel ½”, kr 38,00.

210-5070, Saltsteinholdar i solid
plast, med 4 hol for feste, opp-
bygde riller i botn slik at fukt ikkje
tærer på steinen.  Kr 45,00.

406-20148, Solid
saltsteinholdar, svart,
heilemaljert, kr 175,00.

720-100.0130, Suevia

drikkekar modell 130P.
Drikkeskål i plast med
flottørventil.  Deksel i rust-
fritt stål.  Karet har
uttappingsplugg i botnen.
Enkel justering av vass-
nivået og ½" tilkobling frå

venstre eller høgre.  Vekt 2,5 kg.  Passar for
følsomme dyr: hest, sau, kalv og hund.  Kr 398,00.

Me har koblingane du treng for opplegg av vatn
med blå røyr, rustfrie røyr og med svarte plastrøyr.

363-3257, Forkar for sau, kraf-
tig dimensjonert, bredde 23 cm,
høgde 12/21 cm, tek 6 liter.
Djupna er tilpassa det optimale
for sau og kalv.  Kr 60,00.

363-3255, Langkrybbe for både kalv og sau.  Stør-
relse 28 x 120 cm, høgde 23 cm, heilstøypt slagfast
og bitesikker kvalitetsplast som er lett å halda rein.
Vert hengd opp etter dei kraftige, påstøypte "øyro",
vekt ca. 5,6 kg.  Kr 495,00.

415-4023/99, Bambli Truss, framfalls-

bandasjen med mange føremunar:

1. Inntil 25 cm lengdejustering
2. Inntil 15 cm livreimjustering
3. Store snøgglås av plast.
4. Alle syingar impregnert mot råte!
5. Laga av vevd nylonreim, impregnert mot råte
6. Kan brukast på alle saueslag
7. For å hindra gnagsår er det rundt reimane
bak påsydd mjukt lær!
8. Dyrlegar tilrår bruk av Bambli Truss
Kr 235,00.

Spar pengar - kjøp varer til prisane som gjeld dette året!

Suevia blå plastrøyr

For vatn i fjøs.
Enkelt å snitta,

rustar ikkje.
 No kan du spara

pengar!

415-4029, Mageband for sau,
totallengde 160 cm, breidde 40
cm, med 4 lærreimer for
stramming.  Bandet er laga av
vasstett, pustande, stabilt og
slitesterkt spesialstoff.  Kr 245,00

Universalrøyrskål med tape.

Røyrskål av fukt og vatnavvisende steinull på-
lagt armert alufolie med sjølvklebande overlapp.
Den spesielle strukturen på steinulla gjer at den
lett kan formast rundt bend og oppheng.
Isolasjonstjukkelse 20 mm.  Lengde 1 m.
024-9412633, Innv. diam. 22 mm (½"), kr 33,00.
024-9412634, Innv. diam. 28 mm (¾"), kr 37,00.
024-9412635, Innv. diam. 35 mm (1"), kr 40,00.

Røyrisolasjon

720-103.0891, ½" røyr, kr 18,00 pr. m.
720-103.0892, ¾" røyr, kr 28,00 pr. m.
720-103.0893, 1" røyr, kr 39,00 pr. m.
(leverast i 2 eller 4 m lengder.)

Kvalitets røyr og drikkeutstyr i plast eller rustfritt stål!  Me har løysinga!

Trekkfrie fjøs!
Du kan verna dyra dine mot kulde og trekk ved å
montera gjennomsiktig plaststrimmelport, i beste og
gjennomprøvde UV-behandla kvalitet, som heller ikkje
vert gul av sollyset.  Den blir levert i to tjukkelsar:
3 mm tjukk, 30 cm breide strimler,  kr 80,00 pr. m.
Rull på 25 m, kr 1850,00.
2 mm tjukk, 20 cm breide strimlar, kr 28,00 pr.m.  Rull
på 50 m, kr 1290,00.
Vi har høvande opphengsskinner i rustfritt stål for
begge typar.

Velvære for husdyra!

Nyheit!

Spesialkvalitet!

Ventilasjonsnetting WB90 og WB 65.
Grøn eller grå ventilasjonsnetting som redu-
serar luftgjennongangen med 90 eller 65%.
Leverast i breiddene 100, 150 og 200 cm.
WB90, kr 42,00 pr. m².
WB65, kr 48,00 pr. m².

Fôrkar og saltsteinholdarar

Trur du på flaks i 2008?

Løysinga for deg som trur at:
Kontroll gjev større forteneste!
363-2785, HK drektigheits-
apparat for sau, no med ny
teknikk og nytt design!  Vår
store salgssuksess i ei lang
årerekkje har fått nytt hus som
beskyttar mot fukt.  Levert for
drift med vanlig batteri.  Tilbud
kr 1900,00, kompl. m/

spiralsonde og batteri.  Ein kan snøgt og
lettvindt slå fast om sauen er drektig eller ikkje.



Makalaust utval av smokkar og bar-system!

780-120022, Alu.ventil, kr 3,00.
210-2040, Plastventil, kr 3,00.

043-GL22, Plasthylse med
gjenge for bruk i smokkar når
ein ikkje brukar ventil.  Kr 1,00.

780-120004, Gulbrun lamme- og
kjesmokk av slitesterk latex-
gummi.   Kr 5,00.

Rimeleg lammebar med ventilar!

210-1080, Lammebar-
bøtte av solid plast
med 5 smokkar!
Leverast kompl. med
skrunippel, smokkar,
lokk og plastoppheng.
Kr 145,00.

210-1120, To-delt
lammebar 2 x 5 liter med 6
smokkar. Vert levert med
6 raudfarga, ekte
kautsjuk, mjuke
lammesmokkar med
plastventil.  Kr 150,00.

425-92, Svart flaske-smokk med
flipp.  Mjuk og slitesterk gummi.
Kr 11,00.

780-120019, Ekstra mjuk
flaskesmokk for lam.  Den "gode
gamle".  Kr 6,00.

210-3080, Raud lamme- og kje
smokk.  Som 120004 men
tjukkare.  Kr 5,00.

540-15, Raud, mjuk lammesmokk
med skrukork for å montera
direkte på brusflaske.  Kr 14,50.

Nesse Sparbar er
lammebaren med
suksess!  Sundbitne
smokkar fører ikkje til
spill av mjølk.
000-2015, Spar-bar 11 l
med 6 smokkar kompl.
med galv. stativ.  Kr
510,00.

No kan du endeleg få slutt på spill av mjølk!
Super lammebar med 2 håndtak, (utan
stativ) med 5 eller 10 smokkar montert.
000-2026.5, 20 l, m/5 smokkar, kr 480,00.
000-2026.10, 20 l, m/10 smokkar, kr 680,00.
000-2034.5, 28 l, m/5 smokkar, kr 527,00.
000-2034.10, 28 l, m/10 smokkar, kr 727,00.
000-2055.5, 45 l, m/5 smokkar, kr 650,00.
000-2055.10, 45 l, m/10 smokkar, kr 850,00.
000-2075.10, 65 l, m/10 smokkar, kr 940,00.

Lag din eigen lammebar som hindrar at
mjølk går til spille.
Enkel Super Lammebar består av: 2 delt
smokkholdar i plast,  gulbrun
lammesmokk, gjennonsiktig slange og
botnventil.   Monter smokkholdaren over
væskenivået i behaldaren.  Botnventilen
er ein tilbakeslagsventil som gjer at
lammmet lett får mjølka opp i smokken.

127-5004,35, Enkel Super Lammebar 35 cm, kr 38,00.
127-5004.45, Enkel Super Lammebar 45 cm, kr 39,00.
127-5004.60, Enkel Super Lammebar 60 cm, kr 41,00.
(Smokkane 780-120004 og 210-3080 høver til desse.)

540-162, Mjuk gul latex
lammesmokk.   Høver for
skrunippel 2000.  Kr 11,50.

210-3060, Raud, spesielt slitesterk
ekte kautsjuk lammesmokk.  Høver
for skrunippel 2000.  Kr 7,00.

Dette er smokksystemet du kan tene pengar på!

Flaskesmokkar:

210-2000, Plast skrunippel
med ventil.  Kr 12,50.

780-120030, Lamme-smokk med
forsterka hals slik at den står i sida
på lammebaren utan ventil eller
støttering.  Kr 6,00.

Til desse
lammebarane
p a s s a r
s m o k k a n e
780-120004
og 210-3080

Me sender deg varene fraktfritt (med få unnatak) når du tingar for minst kr
1100,00 + mva.  Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i tillegg.
Be om katalogar slik at du kan kjøpa rasjonelt og spara pengar i ei tid då det
verkeleg trengst.

Send meg katalogane:

O Hovedkatalog 2005/2006
O El. gjerdeutstyr
O Lacme gjerdeapparat
O Drikkeutstyr

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

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

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

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

Importør og hovudforhandlar for Noreg:

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

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

Ein makalaus suksess!  Er du med på utviklinga?

Film om lønsam lammeoppdrett.
Ingebret D. Sandbu driv gardsbruk med bl.a.
140-160 vinterfora sauer på Otta i Gudbrands-
dalen.  Han har laga ein film på ca. 30 minuttar,
som gjev eit godt oversyn over driftsopplegget.
Dessutan mange nyttige knep og gode
framgangsmåtar for å oppnå eit godt resultat.
Han har bevist at det går å tene 18-20.000
kroner netto på kopplamma.

079-001, Video-kassett.  079-002, CD-ROM.  079-003, Dvd.  Kr 160,00.

1241-6312, Rensekost for lammebarslange, kr 35,00.

Verdens mjukaste lammesmokk!
Får du ikkje lamma til å suga av denne tunne,
sensasjonelt mjuke smokken, så er dei “stokk
daude”.  Den kan også monterast i skrunippel
210-2000.

210-3066, Supersoft smokk, kr 8,00.
210-4100, Mjuk mjølkeflaske m/skala, 500 ml, med
supersoft smokk, kr 38,00.

No kan du raskt få «store og sterke» kje og lam ved å gje dei
pellets frå flaske!
125-BB827, Braden pelletsflaske med smokk for foring av pellets
til små kje og lam, komplett med fleksibelt oppheng og bruksan-
visning.  Kr 165,00.
127-6007, Pelletes småfesmokk for Braden flaske.  Kr 35,00.
425-94LN, Småfesmokk for mjølk for Braden flaske.  Kr 20,00.

EasyFix - plastklave
med rustfri lås utan
bevegelege delar.
Farge raud, blå, gul,
grøn, orange og
kvit.
Småfeklave kr
25,00.  Storfeklave
kr 60,00.
(Prisane er uten
bjølle.)

259-3030, Henke Drench
Matic 30 doseringspumpe m/
1,5 m slange.  Dregulerar frå
0-30 ml, markering for kvar 2,5
ml.  Kr 435,00.
259-30552, Ryggtank 2,5 l m/
kork og ryggreimar, kr 115,00.
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Jeg gledet meg som en unge og
fikk alle forventninger innfridd
da jeg overvar mitt første NM i
saueklipping og ullhåndtering.
Om dette var tidenes beste vet
jeg ikke – men at det lover bra
for neste års VM er jeg helt
 sikker på!

Bjerkreim skal arrangere VM i saue-
klipping og ullhåndtering i 2008 og
hadde fått tildelt NM både i 2007 og
2008. Årets NM ble derfor som et
prøve-VM. Like før årets NM startet
stod den nye VM-hallen klar. For -
beredelsene pågikk helt fram til
 konkurransestart. I den store hallen er
det hele seks klippeplasser på scenen
og en skjerm over hver deltaker som

skal vise hvor mange sau som er klip-
pet, klippetid og poeng til enhver tid.

Inge Morten Tronstad ble
 norgesmester
Årets NM var det 20. som er arrangert,
og var ekstra spennende fordi det
 skulle deles ut en VM-billett, i tillegg til
den Rolf Gravdal fikk da han vant NM
for 9. gang i fjor.

Det var 26 som stilte til start i den
åpne klassen. De seks beste norske gikk
til NM-finalen, og disse var: Børge
Høiland fra Helleland, Graham McNeil
fra Steinkjer, Erlend Kvinnesland fra
Torvastad, Inge Morten Tronstad fra
Etne, Rolf Gravdal fra Bjerkreim og
Leif Håkon Korsbø fra Lund. Dessverre
rakk ikke Erlend Kvinnesland tilbake i
tide til å få delta i finalen, fordi han
også deltok i fylkesmesterskapet i bruk

av gjeterhund. Finaleplassen ble derfor
overtatt av Onar Lima fra Gjesdal. 

I den meget spennende finalen var
det Inge Morten Tronstad som var
best. Både tid, dobbeltklipp og klippe-
skader avgjør hvem som vinner. Selv
om Tronstad brukte lengre tid på å
klippe 15 sauer enn de raskeste i
 finalen, fikk han minst trekk for både
dobbeltklipp og klippeskader og gikk
av med seieren. Rolf Gravdal og Børge
Høiland sikret seg henholdsvis andre-
og tredjeplassen.

Jorunn Vesterøy og Stina
Bakkedal fikk VM-billetter i
 ullhåndtering
Det var syv deltakere i ullhåndterings-
konkurransene; fire norske og tre uten-
landske. I den norske finalen var det
Jorunn Vesterøy fra Førresfjorden som

NM i saueklipping og ullhåndtering 2007:

Lite skrik og mye ull!

Oversiktsbilde av scenen, legg merke til poengtavlene og dommerne (som hele tiden bytter plass).
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vant, mens Stina Bakkedal fra Vikedal
tok andreplassen. Begge disse fikk VM-
billett neste år. John Gerard Håkull og
Caroline Nicol kom på henholdsvis
tredje og fjerde plass. Men Håkull var
den eneste av de norske som kvalifi -
serte seg til den internasjonale finalen,
og der tok han andreplassen bak Ana
Leira fra New Zealand og Næroset.
Sarah Driffill og Yvonne Staples, begge
fra New Zealand, tok henholdsvis
 tredje- og fjerdeplassen.

Jason Win vant Bjerkreim Open
I den åpne internasjonale klassen var
det 26 deltakere. De 12 beste gikk
videre til semifinale og de seks beste
derfra fikk delta i finalen. 

To kvinner deltok i år; Una
Cameron fra Skottland og Caroline
Nicol fra Oslo. Cameron lå på en
meget sterk 7. plass etter de innledende
rundene, men klarte ikke å kvalifisere
seg til finalen. 

I finalen var det New Zealenderen
Jason Win som stakk av med seieren,
foran Hamish Mitchell fra Skottland
(og Førresfjorden). Brødrene Rhys
Jones og Delwyn Jones fra Wales tok
tredje- og fjerdeplassen, mens Robbie
Hislop tok femte foran Rolf Gravdal på
sjette. Gravdal hadde klippet flere heat
enn «utlendingene» og var nok mer
 sliten. Så de norske kan nok klare å
hevde seg bra i VM til neste år.

Få deltakere i de andre
 klassene
Det ble også arrangert konkurranser i
klassene junior (opp til 50 dyr pr. dag),
mellom (opp til 100 dyr pr. dag) og
senior (opp til 200 dyr pr. dag), men
med få deltakere. Dette er synd, i år har
det kommet flere meldinger om at det
er vanskelig å få tak i saueklipper – så
det er viktig å øke rekrutteringen til
saueklipperfaget. Juniorklassen ble
vunnet av eneste deltaker Birgitte
Murphy fra Oslo, mellomklassen vant
Jens Kr. Moholt fra Siljan foran Stefan
Skulstad fra Namdalseid. I senior -
klassen var det fem deltakere; vinneren
var Wilson Wyllie fra Skotland,
Åsmund Kringeland fra Aksdal tok
andreplassen, deretter kom Eivind
Hellestø fra Sola, Einar Båfjelldal fra
Trofors og Ana Leira fra New Zealand
og Næroset.

NM-vinner Inge Morten Tronstad i aksjon.

Fra premieutdelingen: Fra venstre Ove Ommundsen, Leif Håkon Korsbø (som ble nr. 5),
NM-vinner Inge Morten Tronstad og speaker Bjørnar Bakken.Fortsetter neste side.
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Det ble også tid til en landskamp,
som ble vunnet av Skottland foran
Wales, New Zealand og Norge.

Et flott arrangement
En eller annen tribuneordning i VM-
hallen og mer øvelse/forsterkninger i
sekretariatet er det eneste jeg vil
 påpeke som ønsker før neste år.
Bjerkreim Open og NM i saueklipping
og ullhåndtering arrangeres i nær til-
knytning til Bjerkreimsmarken og dette
skaper en flott folkefest. Det er et stort
antall mennesker som står bak et
arrangement som dette, og det meste

Premieutdeling NM i ullhåndtering, fra venstre John Gerhard Håkull (3), Stina Bakkedal
(2) og Jorunn Vesterøy (1).

Lynklipping
Det er ingen hemmelighet at
saueklippere er kjente for å jobbe
meget hardt og at de heller ikke
skyr en fest. 

Lynklipping (speed shearing) er en
uformell konkurranseform som opp-
stod på «puben» etter arbeidstid.
Konkurranseformen har fått en del
 kritikk, men jeg ble meget positivt
overrasket. 

Klipperne som deltok i konkurran-
sen var håndplukket og tre dommere

Vinner i den internasjonale ullhånd -
teringskonkurransen, Ana Leira i aksjon.

passet på og godkjente hver klipping.
Hvis noen av klipperne ønsket å feste,
så ventet de sjølsagt med det til etter at
konkurransen var over. 

Lynklippingen ble arrangert i lager-
hallen til Brødrene Seglem i Egersund
sentrum kvelden før NM. Musikeren
Tønes (Frank Tønnesen fra Hauge i
Dalane) varmet opp med morsomme
viser med bondevri, og stemningen og
spenningen var meget høy før konkur-
ransen. Deretter presenterte speaker
Bjørnar Bakken hver klipper med
 morsomme hilsninger (om Bakken
eller klipperne selv hadde laget disse
vites ikke – bråkjekke var de i alle fall). 

Så satte de i gang – en sau til hver

klipper. Når eget håndstykke til klippe-
maskinen var satt på plass og testet, og
sauen var trygt plassert mellom
 knærne, startet stoppeklokka samtidig
som maskinen. Så var det om å gjøre å
klare seg med få drag og bruke raske
bevegelser. I kvalifiseringen var 18
 klippere med og tidene varierte fra
24,82 til 45,24 sekunder på en sau. De
fem beste fikk en sjanse til i finalen, og
vinnertiden på 24,11 ble satt av
Hamish Mitchell fra Skottland og
Førresfjorden. Rod Sutton fra New
Zealand tok andreplassen med 24,45
og Jason Win fra New Zealand tok
 tredjeplassen med 24,94.

rommene kl. 6 søndag morgen... 
Takk til alle for et flott arrangement!

Tekst og foto: Signe Dahl
signe.dahl@nsg.no

av arbeidet utføres uten godtgjørelse av
noe slag. 

Lørdag kveld var det bankett og fest
for både deltakere og «funksjonærer». I
følge ryktene ble ikke festen avsluttet
før hotellet tok sikringene til ett av
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Vi går med spenning et hektisk
år i møte før det for alvor braker
løs med VM i saueklipping og
ullhåndtering i Bjerkreim helga
2.-5. oktober 2008. Planlegginga
er i full gang, og det er per i dag
vel 40 personer i 8-10 forskjellige
underkomitéer som jobber på
dugnad for å få til et vellykket
arrangement. 

Arrangøren legger vekt på at det skal
bli en folkefest med aktiviteter for store
og små. Utenom selve VM-konkurran-
sene blir det alt fra låveteater med
Markens Grøde til Barnas Dag og
 konserter med kjente artister. Hoved -
attraksjonen med klipping i verdens-
klasse er likevel nok i seg selv til å ta
turen til Bjerkreim- og Dalane-
 regionen.

Fokus på sauenæringa og
 landbruket
Målet for arrangøren er å sette skikke-
lig fokus på sauenæringa og landbruket
opp mot VM neste år og vi har derfor
valgt inn i hovedkomitéen tidligere
leder i Rogaland Sau og Geit, Sigmund
Skjæveland, for å hjelpe oss med dette.
Sigmund sin oppgave blir å knytte VM
og landbruket sammen og bruke de
mulighetene som finnes til å presentere
landbruket på en positiv måte. Arran -
gøren har også nylig inngått en
 sponsoravtale med Kari Traa AS. Kari
Traa ønsket å ta tak i saueklipping som
en gammel norsk tradisjon og få den
opp i lyset hos enhver nordmann.
Dette skal gjøres i form av plakater,
brosjyrer og reklame samt at personen
Kari Traa blir å finne i Bjerkreim neste
år. 

Besøkende fra hele verden
Normalt pleier 15-20 land å delta i

VM; 2 deltakere fra hvert land kan
delta i grenene ullhåndtering, handsaks
og maskinklipping. Interessen for VM
2008 er enorm i utlandet – i og med at
det er første gang det blir arrangert i et
ikke-engelsktalende land og målet er å
ha med minst 25 forskjellige land. Vi
hører stadig om nordmenn som treffer
folk i varmere strøk som skal til
Bjerkreim neste år, enten det er hos en
kiropraktor i Australia eller en bonde i
Frankrike. Til og med hoveddommeren
under årets NM, skotten Colin
MacGregor, kunne nevne om enorm
interesse i Storbritannia. Han hadde
aldri før hørt så mye snakk om et VM
som det som er tilfellet om VM i
Norge neste år. Vi venter med andre
ord storinnrykk med besøkende fra
hele verden. 

Egne websider
Vi håper at flest mulig i den norske
sauenæringa har mulighet til å komme
til Bjerkreim neste år. Vi skal legge alt
til rette for de besøkende, og det blir
fullt arrangement både på dag- og
kveldstid. Det vil bli laget til VM-cam-
ping med dusj- og sanitæranlegg, der
alle kan komme med egen  campingbil,
vogn eller telt. Infor masjon om dette
samt andre over nattingsmuligheter vil
bli lagt ut på internettsidene våre;
www.vm2008.no. Det er ønskelig at
dere melder interesse for overnatting
på VM-camping fortest mulig til VM-
komitéen; post@vm2008.no slik at vi
kan få en oversikt over hvor mange
som kommer og hvilke behov de
 besøkende har. 

Vi i VM-komitéen håper dere alle får
en riktig god jul og ønsker dere
 velkommen til Bjerkreim neste år! 

Av Elin Ravndal Bell, 
prosjektleder for VM i Saueklypping

2008

Et hektisk år i vente for
VM-arrangøren



50 • Sau og Geit nr. 6/2007

Tidsbesparende, bedre kontroll
med sauens vektkurve, slutt på
alle feilkilder, mer rasjonell
 slakteprosess, økt forbruker -
kontroll og matvaresikkerhet –
det er noen av honnørordene
brukt om det elektroniske
 øremerket – kalt RF-ID.

Radiomerking av sau er på full inn-
marsj også i Norge. Fra neste år inn -
fører Landbruks- og matdepartementet
frivillig elektronisk merking av sau. I
2008 vil Nortura sponse prisen på
radiomerkene med ti kroner per
merke, og flere slakterier følger etter. 

- Vi vil sponse i samme grad som
markedet ellers, bekrefter Thor M.
Furuseth i Furuseth AS. Med slakteri-
enes tilskudd på ti kroner vil RF-ID bli
rimeligere i innkjøp enn de tradisjonel-
le øremerkene.

- Benytter en seg av Norturas

 samarbeidsavtale med merke produ -
sentene, vil radiomerkene koste om lag
to kroner pr. stykk - det vil si om lag
halvparten av de ordinære  merkene,
sier seniorrådgiver i Nortura, Per
Liahagen.

Sikrere og rasjonelt
Liahagen mener to av fordelene med
RF-ID er en sikrere og mer rasjonell
registrering av identiteten til dyret når
det kommer til slakteriet.

- I dag tastes det manuelt inn 1.500-
2.000 dyr per dag. Hvert merke har
åtte sifre, og vi kan bruke fra 15-20
sekunder per dyr. Da sier det seg selv at
en får noen feilkilder, sier Liahagen.
Med RF-ID er feilkildene eliminert.
Den gjør det dessuten mulig å rasjona-
lisere slakteprosessen slik at det trengs
færre folk på jobb i slakteriet. Dermed
går også slaktekostnadene ned. 

- I dag er vi avhengig av å holde
saueflokken til de ulike eierne adskilt

helt fra de går inn i dyrebilen og til de
er ferdig slaktet – såkalt flokkslakting.
Det unngår en med RF-ID, sier
Liahagen. Han tror at elektronisk
 øremerking kan redusere bemannings-
kostnadene i fjøsene i Norturas
 slakterier med så mye som en tredel. 

- I tillegg til økonomiske inn -
sparinger bidrar også RF-brikken til
bedre dyrevelferd. Behovet for å
 håndtere dyret blir mindre og sauene
blir dermed mindre utsatt for stress,
mener Liahagen. Han ser ingen
 ulemper med å bruke RF-brikken, og
håper nå at så mange som mulig av
norske sauebønder velger å ta den i
bruk.

- Den er rimeligere, veier ikke mer
enn de ordinære øremerkene og gir
store innsparingspotensialer for slakte-
riet. Jeg håper derfor at vi unngår en
mellomløsning der bare halvparten
legger om, mens den andre halvparten
fortsetter med de gamle merkene, sier
seniorrådgiveren i Nortura.

Prislapp: Om lag 30.000 kroner
Dag Høiholt-Vågsnes på Dallerud gård
sør for Lillehammer er én av de første
her til lands som har tatt i bruk
 teknologien. Også han er full av lovord.

- Før lagde vi lister manuelt, der vi
telte opp og veidde sauene. Prosessen
tok mye tid, og selv om vi var nøy -
aktige endte vi alltid opp med feil -
kilder. Nå er disse eliminert, sier
Høiholt-Vågsnes.

På utsiden av fjøset står den elektro-
niske vekta. Her går én og én radio-
merket sau oppå for å bli veid. En gul
RF-ID-leser fanger opp dyrets ID som
overføres til vektas «hjerne» – en liten
computer hvor dataene samles, også
dyrets vekt. Disse kan Høiholt-Vågsnes
så overføre til et eget dataprogram på
sin pc. 

Sparer tid og penger på
å radiomerke sauen

Slik ser det ut, det elektroniske øremerket
som kan lette hverdagen både for bonde,
slakteri og forbruker.
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- Innkjøpskostnadene for vektleser
og «hjernen» i vekta er om lag 30.000
kroner. Men dette er utstyr som flere
bønder kan gå sammen om, ettersom
utstyret kun brukes et par ganger hvert
år, mener Høiholt-Vågsnes. Han
 forteller at den forenklede veie prosessen
har medført langt bedre oversikt over
vektkurven til hvert enkelt dyr.

- I dag kjører vi dyra oftere
gjennom vekta, og får dermed mer
presis informasjon om dyret underveis.

Kan øke utbyttet for
 leverandørene
I likhet med Per Liahagen ser
Dallerud-bonden mange fordeler ved å
radiomerke sauen – selv uten å ta i
bruk det elektroniske veieutstyret. 

- RF-brikken er rimeligere enn det
tradisjonelle øremerket, sier han. Som
bonde og medeier i Nortura er han
opptatt av hvordan en rasjonalisert og
forbedret slakteprosess kan gi økt
utbytte til han som leverandør.  

- Når Norturas slakterier kan kutte
kostnader, er det noe som igjen slår
positivt ut for oss produsenter i form
av økt utbytte, sier Høiholt-Vågsnes,
som mener bønder må bli flinkere til å
tenke eierposisjon. - For oss som
 leverandører er det viktig om det blir
et overskudd i Nortura eller ikke.  

Forbrukertrygghet
Også for forbrukerne vil radiomerking
av sau gi store fordeler når kjøttet
 ligger i kjøttdisken. For den spesielt
interesserte vil det da, ved hjelp av
elektronisk sporing, være mulig å finne
ut om lammekjøttet du kjøper har hatt
sommerbeite til fjells eller i fjærestein -
ene. Og skulle det komme en smitte -
kilde i kjøttet, vil denne være enkel å
spore opp.

- For matvaresikkerheten er dette
uten tvil et kvantesprang – både når
dyret lever og som slakt, mener
Høiholt-Vågsnes.

Saueinfo via pc eller sms
- Radiomerkingsutstyret kan også lette
sankeprosessen om høsten, hvor mange
sauebønder bruker mye tid på å lete
etter «gjenstridige» dyr som ikke
 kommer inn i sankekvea.

Ved å plassere vekta i sauekvea med
en saltstein i enden, vil en kunne få
registrert de sauene som er innom
 salteplassen. Denne informasjonen kan
så bli overført til bondens pc eller

mobiltelefon. Slik kan hver eneste
bonde enkelt få oversikt over hvor
mange av deres sauer som er i sanke-
området, sier Høiholt-Vågsnes.

Enkelt utstyr
Dallerud-bonden mener det ikke er
spesielt komplisert å bruke utstyret.
- Fordelen er at utstyret har internasjo-
nal standard. Det er dermed prøvd ut
andre steder før det tas i bruk her. Jeg
har vært godt fornøyd med oppføl-
gingen fra Moen Bjøllefabrikk – den
produsenten som jeg har valgt å bruke.
De to øvrige produsentene av RF-
 brikken her i Norge er Os
Husdyrmerke fabrikk og ATEC.

Tekst og foto: Liv Røhnebæk Bjergene

Sauebonde Dag Høiholt-Vågsnes er full av lovord om RF-ID. – Feilkildene ved manuell
veiing og registrering er eliminert. Og selv om en bare tar i bruk øremerket, er dette et
kvantesprang for matvaresikkerheten, sier han. 

Her blir sauene på Dallerud gård veid. Dyras ID-nummer overføres til den gule RF-ID-
leseren. Deretter går informasjonen til en liten computer, vektas «hjerne».

ICA Norge sier i en uttalelse til
Sau og Geit at de per dags dato
ikke har noe system for sporing,
men går via leverandør og slakteri.

- Vi er positive til bedre merk -
ing. Dagligvarehandelen deltar i et
elektronisk sporingsprosjekt i regi
av myndighetene. Ut ifra disse
resultatene vil vi jobbe videre med
elektronisk sporing, sier ICA
Norge.

Butikkjede 
positiv til 
e-sporing
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Nytt fra Sauekontrollen
Slaktekvalitet – Alfa omega
Den enkeltfaktoren som betyr mest for
økonomien er lammetall om høsten.
Utfordringen er å oppnå høyest mulig
verdi per lam, og det er viktig å tenke
slaktekvalitet for å oppnå god økono-
mi. Slaktekvalitet kan sammenfattes
som slaktevekt, klasse, fettgruppe og
leveringstidspunkt. Vi skal her se nær-
mere på klasse og fettgruppe og tilvekst
fra fødsel til slakt. Økonomisk er det
viktigst å sørge for at alle slakt klassi -
fiseres i klasse 0+ og oppover, men
man må unngå at fettgruppen blir
høyere enn 3/3- for å unngå fettrekk.

Er det forskjell mellom raser i
Sauekontrollen?
Det finnes raseforskjeller når det
 gjelder slakteresultater, og dette er nok

grunnlaget for valg av sauerase for
mange. Tallmessig er norsk kvit sau
(NKS) den største rasen i Norge med
69,3 % av alle innmeldte dyr i Saue -
kontrollen i 2006 (se figur 1), tett fulgt
av kvit og farget spælsau. Sjeviot og
norsk pelssau er blant de mindre
 vanlige rasene. Har du riktig rasekode
på dine dyr i Sauekontrollen? Ta en
ekstra kikk på søyeindekslista eller
internettrapportene og registrér ny
kode på dyr som f.eks ikke lenger er
reinrase, men kanskje nå går som NKS.

De fire rasene som er nevnt over er
alle i forskjellige grupper under
indeksberegningen. Hvordan ligger
disse fire rasene an når det gjelder
 slakteresultater i Sauekontrollen?
Tallene som de tre figurene viser til, tar
utgangspunkt i rasekodene 10 (NKS), 4

Årets slaktesesong er vel over-
stått, og vi er alt i gang med
planleggingen av neste sesong.
Tall fra Sauekontrollen gjør det
mulig å sammenligne produk-
sjonsresultater hos ulike raser og
mellom besetninger. I årsmeld -
ingen til Sauekontrollen finner
dere en rekke statistikker som
dere kan sammenligne egne
resultater med. I denne artik -
kelen vil vi se litt nærmere på
slakteresultater for norsk kvit
sau, spæl, sjeviot og norsk pels-
sau. Er det forskjell mellom disse
rasene, eller kommer variasjoner
av andre årsaker?

Godt beite og oppfølging gjennom vår- og sommersesongen gir flotte lam om høsten. (Foto: Grethe Ringdal)
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og 21 (spæl), 3 (sjeviot) og 12 (norsk
pelssau) i Sauekontrollen. De tar kun
med lam som er født og slakta i 2006.
Det vil si at overfôringslam ikke tas
med. Lamma har deretter blitt delt inn
i tre grupper fra høyest til lavest innen
klasse, fett og tilvekst, og det har
 deretter blitt beregnet gjennomsnitt for
de tre gruppene. Tallene er basert på
256.595 slakta NKS, 46.694 spæl, 4.631
sjeviot og 3.612 pelssau.

Størst forskjeller innen rasen
Figur 2 tar for seg fordeling innenfor
klassifisering av fettgruppe. Av tallene
fra Sauekontrollen fremkommer det at
det ikke er store forskjeller mellom de
fire rasene vi tar for oss her. Snittet
 ligger på rundt 3- for den høyeste
 tredelen, mens det er noe mer varia-
sjon mellom rasene for midtre og
laveste tredel.  Når det gjelder slakte-
klasse (figur 2) skiller sjeviot og NKS
seg noe ut med en gjennomsnittlig
slakteklasse på R+ for den beste tredje-
delen av lamma. Sjeviot og NKS ligger
også høyest med O+ som gjennomsnitt
for den dårligste tredjedelen av lamma.
Vi har også sett litt på om det er for-
skjeller i slaktetilvekst mellom disse fire
rasene. Her ligger NKS klart høyest
med et gjennomsnitt på 140 g/dag hos
de 33 % med høyest slaktetilvekst.
Pelssauen følger her på med 128 g/dag,
spæl med 125 g/dag og sjeviot med 119
g/dag for den beste tredelen av lamma. 

Sauekontrollen viser at mange
fortsatt har mye å hente
Som figurene viser er det altså store
variasjoner innenfor de ulike rasene,
mer enn mellom rasene. Det tyder
 derfor på at mange har et forbedrings -
potensiale når det gjelder slakte -
resultater. Kunnskap gir bedre slakte -
kvalitet, og det er nå økt fokus på for-
bedring av slaktekvaliteten fordi dette
er viktig både for bonden og slakteriet.
Vi håper at Sauekontrollens internett-
rapport «Nøkkeltalanalyse slakt» er ett
av hjelpemidlene som kan brukes for å
finne hvilke tiltak som kan øke
 kvaliteten på dine lam. 

Snart kan du registrere direkte
på internett!
Sauekontrollen er nå i full gang med å
lage Sauekontrollen Web, et nettbasert
registreringsprogram for våre medlem-

Figur 1: Gjennomsnittlig fettgruppe for rasene NKS,  sjeviot, spæl og norsk pels-
sau delt inn i høyeste, midtre og laveste tredel av alle lam født og slakta i 2006. 

Figur 2: Gjennomsnittlig slakteklasse for rasene NKS,  sjeviot, spæl og norsk
pelssau delt inn i høyeste, midtre og laveste tredel av alle lam født og slakta i
2006. 

Figur 3: Gjennomsnittlig slaktetilvekst for rasene NKS,  sjeviot, spæl og norsk pels-
sau delt inn i høyeste, midtre og laveste tredel av alle lam født og slakta i 2006. Fortsetter neste side.
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Figur 4: Rasefordeling blant innmeldte dyr i Sauekontrollen i 2006 oppgitt i
prosent.

mer og rådgivere. Fordelene med en
webversjon er mange, og vi gleder oss
til å kunne tilby et program som krever
mindre arbeid, gir økt sikkerhet, er
fleksibelt og lett tilgjengelig. Mer
 informasjon og veiledningsbrosjyre vil
bli sendt ut til alle våre medlemmer i
god tid før lansering. Les mer om web-

versjonen som skal lanseres til våren på
våre internettsider:
www.animalia.no/sauekontrollen.

Sauekontrollen ønsker alle lesere en
riktig god jul og et godt nytt år!

Stine Løvik og Tone Beate Hansen

Hva skjer:
- Lei av å få tilsendt lister du har

tatt ut selv? Du kan nå avbestille
de listene du ikke har behov for.
Les mer på www.animalia.no/
sauekontrollen

- Utrangerte søyer? Gi beskjed til
rådgiver om søyer du ikke
 lenger har – da slipper du å få
dem på vårlista. Husk også å
oppgi utrangeringsårsak! Se liste
over aktive søyer på internett-
rapportene.

- Registrér helseopplysninger!
Ved å registrere helseopplys-
ninger holder du lettere oversikt
over helsetilstanden i besetnin -
gen, og du ser hva du eventuelt
kan gjøre av forebyggende tiltak. 

Ønsker du å bli medlem av
sauekontrollen? 

Ta kontakt med ditt lokale slakteri.
For mer informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Viktig merkedag for alle fåresatte!
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Du bestemmer hvordan du bestiller:
- Fyll ut kupongen og faks til ATEC på 51 77 07 40
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Markedet er en annen
 utfordring; - Det er under-
skudd på lam, skaff mer lam, er
gjennomgangstonen.

Først må økonomien opp på et
nivå som gjør at sauebøndene ser seg
tjent med å satse.  Årsaken til den
store avgangen av sauebruk er først
og fremst for dårlig økonomi i saue-
holdet i forhold til andre inntekts -
muligheter. Sauehold har vært drevet
i stor utstrekning i kombinasjon med
annen næring eller yrke. Sammen -
ligningen har vært lett for mange, og
ved generasjonsskifte faller som oftest
sauen ut som produksjon.

I Buskerud har avgangen vært
10.000 søyer eller 25 % fra år 2000 til
2006. En del av årsaken er letttjente
penger i bl.a. hyttebygging, turisme
og salg av tjenester til disse. 

Skal saueholdet komme tilbake
igjen der de en gang var, er det ingen
vei utenom større enheter enn de
som blir lagt ned, eller at de som
fortsetter øker produksjonen.
Strukturutviklingen har ikke vært et
lett tema i næringen, men nå
 kommer det innpå oss og vi må ha en
mening om dette.

Sauehold blir en liten næring når
vi sammenligner med andre produk-
sjoner; et gjennomsnittlig grønn -
sakbruk i mitt fylke (Buskerud) har
en årsomsetning på 2 mill. kroner.
Du skal ha mye sau for å oppnå de
tallene.

Det å få produsenter til å fortsette
blir viktigere enn å økologisere
 produksjonen, men enkelte vil greie
begge deler. I framtiden blir det viktig
med rådgiving ved oppstart eller
utvidelse. 

- Søk derfor råd hos erfarne
 produsenter eller bruk det råd -
givings apparat som finnes. Sørg 
for å ha oversikt over de viktigste
 naturgitte innsatsfaktorene, da
 unngår man skuffelser og mislykket
satsing.

Øivind Gurandsrud

Ta i bruk teknologien
Det er godt stoff for alle medier at
mat kan spores. Og det gjelder først
og fremst mat som er produsert i
Norge. Er den store satsingen på
 sporing for moro skyld, eller er det
for at forbrukerne skal føle seg trygge
på at det de kjøper virkelig er norske
produkter og ikke noe juks? En
annen sak er om forbrukerne gidder
å leite opp hvor lammet de kjøpte har
beita eller hvor det er født. For når
det virkelig gjelder er det nok til-
gjengelighet og pris, der og da, som
avgjør kjøpet og ikke om dyra har
beita i Valdres eller i Hallingdal. Men
en god historie rundt produktet,
framkommet på PCen eller mobil -
telefonen, kan kanskje gjøre lysta på
gjenkjøp enda større.

Derfor trur jeg e-merking av sau
er framtida, først og fremst for slakte-
riene sin logistikk, men også for oss
produsenter er det gevinster og hente.

Nortura vil kjøre et prøveprosjekt
i stor stil, før Mattilsynet (MT) sier at
e-merke skal være påbudt fra
01.01.2009. I hvilket omfang MT vil
legge sitt påbud er ikke den store
saken, men når det først er kommet
så må vi produsenter utnytte det
maksimalt. I dette systemet ligger det
store besparelser når det gjelder dyre-
håndtering og datasikkerhet. Dagens
feilkilder vil kunne bli borte.

Det er ikke det at Nortura vil
sponse merkene til neste års lam som
er det viktige, men heller det at alle
livsauer får satt i et e-merke. Da får
alle produsenter en mulighet til å
utnytte nyvinningen. Det skal bli
spennende å se om dette blir brukt i
konkurransen om merkekunder og
lammeleverandører.

Både merkeprodusenter, slakterier
og saueprodusenter må være deltak -
ende i utviklingen av denne teknolo-
gien. Det blir i dag tenkt for lite i
sammenheng når det gjelder dyre-
håndtering. Merkeprodusentene bør
samarbeide mer med produsentene
av vekter og annet dyrehåndterings-
utstyr. Likedan må også de som
 leverer dataprogram involveres.

Vi som etterspør produktene har

den største påvirkningsmuligheten av
hva som blir levert av utstyr. Vi utgjør
ofte ikke noe stort volum i omsetning
for de største leverandørene internasjo-
nalt, derimot er mindre bedrifter innen-
lands, som ligger godt an med leveran-
ser, en stor mulighet for oss brukere.
Ettersom besetningene stadig blir større,
mens arbeidskrafta er den samme,
 kommer behovet for teknologi sterkere
inn. – Den må vi ta i bruk til vår fordel.

Et annet framskritt som skulle hjelpe
oss sauebønder var «radiobjella». Men
her har det heller vært en langsom
 prosess, i forhold til det som var antydet
i starten. Det er ikke så mange hurrarop
å høre lenger. Det som er blitt presentert
er veldig kostbart og har begrensa
bruksområder. Jeg hadde sjøl en drøm,
da prosjektet begynte, om at nå skulle
det bli bare en leik å ha sau på skogs -
beite. - Nå skulle vi kunne fotfølge hver
søye på dataskjermen eller mobilen, var
gjennomgangstonen. - Vi er nok ikke
riktig der enda!

En litt frustrert prøvevert for «radio-
bjelleprosjektet» sa til meg en gang: -
Prosjektet kunne kanskje isteden heller
brukt penger på ei skikkelig god bjelle,
for det må vi ha på sauene våre i alle fall.

Jeg håpet også på at rovdyrforvalt-
ningen ville vært med på å realisere
«radiobjella», slik at vi kunne få større
kunnskaper om tapsårsaker og areal -
bruken til beitedyra våre. Men de mener
tydeligvis at dette ikke er deres «bord»,
og har ikke tilført prosjektet stort med
penger.

Styrets 
hjørne
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I en foregående artikkel begynte
vi en gjennomgang av status i
forskningen på lammesykdom-
men alveld. Enders hypotese fra
1950-årene, om at sykdommen
skyldes saponiner i rome, har
foreløpig ikke blitt verifisert. I
den grad saponiner overhodet
har med problemet å gjøre, er det
flere og flere indikasjoner på at
det må være «noe» i tillegg. Vi
har kalt dette ukjente «faktor X»,
en kofaktor, og vi skal i denne og
etterfølgende artikler redegjøre
for noe av letingen etter den. 

Vi presenterte i forrige artikkel en bred
definisjon av kofaktorer som mulige
bioaktive forbindelser i beitet produ-
sert av sopper, planter, bakterier eller
cyanobakterier (tidligere «blågrønn -
alger»). Vi skal her begynne med å se
på noen «mistenkte» sopper, og aller
først jordbunnsoppen Pithomyces
 chartarum. Giftige sporer av denne
arten vet vi er i stand til å foto sensi -
bilisere beitedyr.

Mikrosopper, råte- og jordbunn -
sopper kan dels alene være årsaken til
fotosensibilisering av lam, dels kan de
mistenkes for å opptre som kofaktor
sammen med stoffer i rome. Mikro -
sopper behøver altså nødvendigvis ikke
å være noen kofaktor, det er til nå kjent
3 arter som kan påvirke leveren og
fotosensibilisere pattedyr direkte. Disse
er Pithomyces chartarum, Phomopsis
leptostromiformes og Penicillium viridi-
catum (Boks 1; se Mysterud et al.
2003). Dersom det skulle forekomme
arter og soppgifter med slike egen -
skaper i vestnorsk utmark, er det altså
fortsatt en mulighet at det er årsaken.
Imidlertid bør den mikrosoppen som
alene kan forklare alveld ha samme
utbredelsesområde som rome (se
 forrige artikkel). Vi skal her se litt mer
på det mest berømte eksemplet av de
tre artene nevnt over, nemlig den
imperfekte jordbunnsoppen P. charta-
rum, som produserer det giftige stoffet
sporidesmin (Boks 2). Det er dokumen-
tert at soppgiften sporidesmin kan
påvirke lever og gallesystem hos lam og
andre beitedyr og føre til fotosensi -
bilisering med symptomer som til
 forveksling likner alveld. Dette er
 imidlertid ikke påvist her i landet, men
det forklarer logisk hvorfor råtesopper
og jordbunnsopper kom i fokus på et

tidlig tidspunkt også i alveldforskning.
Selv om vi i denne artikkelserien skal
konsentrere oss om forskning i
 perioden 2001-2006, er det viktig for
perspektivet å ta med noe forhistorie.
Leting etter giftige mikrosopper på
rome og vissent materiale av både
rome og andre plantearter er nemlig
ikke noe nytt i alveldforskningen.

Litt forhistorie
I en avisartikkel i Aftenposten 29. juli
1933 står det å lese: «Årsaken til alv -
ellen, den gåtefulle vestlandske lamme-
sygdom endelig funnet». Sitat: «Den
gamle antagelse om en forbindelse
mellom romen og alvellen er til en viss
grad riktig, dog skyldes sygdommen
ikke gresset selv eller noget i det
boende giftstoff, men en tidligere
ukjent forrådnelsesorganisme, en sopp,
som lever på fjorgammel, vissen rome
og som de beitende dyr kommer i
berøring med tidlig i beitesesongen før
det vintergamle gress er forsvunnet
eller er blitt dekket over av ny vegeta-
sjon»(Sitat slutt). Det opplyses også i
det samme avisinnlegget at man har
lyktes også med å isolere og rendyrke
soppen. Navnet dens ble ikke nevnt i
artikkelen, og tross iherdige under -
søkelser i ettertid er identiteten, mer
enn 70 år etter, fortsatt ukjent.

Avisinnlegget er ikke signert, og
ingen har så vidt vites siden fulgt opp
dette epokegjørende «funnet» i form av
rapporter eller vitenskapelige artikler.
Det må imidlertid antas at informa -
sjonen stammer fra veterinæren og
alveldforskeren Lars Slagsvold. Både
artikler, veterinærberetninger og
Slagsvolds gamle forelesningsnotater,
som oppbevares ved Muséet, Norges
Veterinærhøgskole, er derfor under-

Jakten på alveldens «missing link» (8)

Den ettersøkte 
mikrosoppen
Pithomyces chartarum

De håndgranatliknende sporene til
Pithomyces chartarum er lette å kjenne
igjen, disse er fra en typelokalitet i Oslo.
Til tross for undersøkelser foretatt av fire
forskerteam i vestnorsk utmark, har
letingen til nå kun resultert i funn av
enkeltsporer.
(Foto: Maria Nuñez, Mycoteam)
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søkt, uten at det har gitt noen av -
klaring. Det er mulig Slagsvold døde
før han rakk å gjøre noe mer med
dette. Det kan virke som om journa -
listen været en sensasjon og ble litt for
ivrig, et ikke ukjent fenomen også i
dagens media. Informasjon om det
anonyme avisinnlegget står nevnt med
noen få linjer i doktoravhandlingen 
til Arnulv Stabursvik fra 1959. Et 
lokalt dialektnavn på fjorårsgammel,
vissen vassrome er «vassrome-fogg».
Slagsvolds hypotese, som fokuserer på
mikrosopp på fjorårsgammelt rome-
materiale, ble derfor i en tidlig fase av
forskningsarbeidet ved Biologisk
 institutt kalt «vassrome fogg-hypotesen».
Vi kan si denne hypotesen representer-
te starten på en mer fokusert leting
etter giftige mikrosopper (Boks 1; se
Mysterud et al. 2003). 

Soppgift kan fotosensibilisere
beitedyr
Jordbunnsoppen P. chartarum ble
nevnt også i forrige artikkel, og fordi
giftstoffet den produserer, sporides-
min, påvirker leveren og framkaller

symptomer som likner mye på alveld,
har den fått mye oppmerksomhet.
Biologien og utbredelsen er imidlertid
lite kjent her i landet (Mysterud et al.
2005), til tross for at veterinærer og
soppforskere har lett etter den i mange
år. To ganger før forskergruppen på
Biologisk institutt startet sine under -
søkelser, har det pågått leting etter
 soppen av et team sammensatt av en
veterinær og en mykolog. Det første
besto av veterinæren Martha J. Ulvund
og mykologen Olav Aas (Aas & Ulvund
1989), deretter gjennomførte Arne
Flåøyen og Margaret di Menna lik-
nende undersøkelser i årene like etter
(di Menna et al. 1992). Den sistnevnte
er en berømt soppforsker fra New
Zealand, som er spesialist på denne
arten. I begge disse undersøkelsene ble
det gjort sikre funn av enkeltsporer av
arten, men masseforekomster og
 sporuleringskilder ble ikke påvist.
Flåøyens og di Menna’s konklusjon ble
derfor at P. chartarum neppe hadde
noen betydning i utvikling av alveld.
Olav Aas har seinere fortsatt arbeidet
med mikrosopper på rome, og har

sammen med botanikeren Mary H.
Losvik gjennomført omfattende under-
søkelser på fire myrsystemer i Sogn og
Fjordane (Aas & Losvik 1998). Også
her ble det kun gjort ett mulig funn av
enkeltsporer (se Mysterud et al. 2003).
Det faktum at ingen hadde klart å
påvise sporuleringskildene, stimulerte
derfor til fortsatt leting. Enkeltsporer
påvist i beitene kan naturligvis være
luftbårne med opprinnelsessted langt
unna, men i en tidlig fase av forskning-
en ved Biologisk institutt ble det ansett
som både mulig og sannsynlig at det
også fantes sporuleringskilder i alveld -
områdene. Dersom det var mulig å
påvise en flekkvis utbredelse med
 masseopptreden av denne soppen,
antok man at alveldens «gåte» langt på
vei ville fått en enkel forklaring. 

Sporuleringskilde ved Oslo
Systematisk leting etter denne soppen
ble derfor tatt opp også som en del av
den forskningen som landbruksavde-
lingene hos fylkesmennene i Møre og

De vidstrakte heiene langs kysten, her fra Skorven i Halsa, har et uløst problem som i enkelte områder er av stor betydning for
saueholdet, nemlig alveld. Fylkesmannsprosjektene har vært drevet gjennom flere år for å få større innsikt i denne sykdommen.
(Foto: I. Mysterud)

Fortsetter neste side.
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Romsdal og Sogn og Fjordane tok
 initiativet til gjennom samarbeid med
Biologisk institutt. Forskningen ble
gjennomført i Halsa/Surnadal i Møre
og Romsdal i 200-2004. Under søkelser
i 2003 førte til at det for første gang ble
påvist en sikker forekomst av P.
 chartarum her i landet, men den lå ikke
i alveldområdene. I forbindelse med en
serie tester av ulike innsamlingsmeto-
der for soppsporer som ble gjennom-
ført i 2003, fant mykologen Maria
Nuñez fra Mycoteam den første sikre
lokaliteten for denne soppen på
 gammel eng ved Rikshospitalet i Oslo
(Mysterud et al. 2005). Forskerne fikk
dermed en typelokalitet som kunne
undersøkes mer regelmessig, og som
lærte oss mye om hvor og hvordan man
burde lete. Erfaringer fra denne
 lokaliteten antydet blant annet at
letingen i 2001 ble konsentrert for høyt
oppe i vegetasjonen. Arten er en jord-
bunnsopp, som har sitt tilhold i jord
og er lettest å oppdage på gammelt
vegetasjonsmateriale på den nederste

centimeteren mot bakken. Det er først
når den massesporulerer at arten blir
lettere å påvise gjennom at sporene da
kan opptre langt mer spredt. Denne
innsikten ble grunnlaget for en egen
undersøkelse i Halsa/Surnadal i 2004.
Resultatet av den har svekket hypo -
tesen om at denne soppen er aktuell i
alveldsammenheng. Dette skal vi
komme tilbake til i en seinere artikkel.

PCR-strukturen lå ikke i
GenBank
I 2003 foretok forskningsgruppen ved
Biologisk institutt den første større
undersøkelsen med molekylære
 metoder av mikrosopper på død vege-
tasjon i Halsa (Mysterud et al. 2007).
Den omfattet ikke bare død rome, men
også dødt materiale av de grasarter
m.v. som forekom i området. Prøve -
takingen ble foretatt oppover en liside i
det som vi i det følgende kort vil refe-
rere til som «Halsa-gradienten». Det
var en gradient med innsamlings -
stasjoner helt fra innmark opp til

romemyrene i en «beitekorridor» som
en besetning av sauer følger på sin vei
opp i heia. Denne besetningen er
 kronisk utsatt for alveld. P. chartarum
ble ikke påvist (Mysterud et al. 2007).
Det var under dette arbeidet vi ble
oppmerksom på at PCR-strukturen til
denne soppen faktisk ikke lå i
GenBank. For å få undersøkt om arten
fantes i Halsa-gradienten, måtte
 forskergruppen først kjøpe inn 4
 stammer fra New Zealand. Dette ble
ordnet gjennom et samarbeid med
 forskeren Ross E. Beever ved Landcare
Research i Auckland, New Zealand.
Etter at disse ble strukturanalysert
genetisk og lagt inn i basen, kunne
materialet fra Halsa analyseres, og det
kunne sikkert avgjøres at arten ikke var
representert i materialet. 

Det ble imidlertid samme år gjort
funn i Halsa av enkeltsporer av P.
 chartarum. Dette ble gjort i en tilfeldig
prøve tatt utenom gradienten. Da arten
ble oppdaget i England, ble masse -
sporulering påvist på vissent eng -

Letingen etter Faktor X har medført mange og lange dager i felt, her fra fjellpartiet Skarven i Surnadal, 2001. I forgrunnen
 kjemikeren Jared Loader fra New Zealand som samler bladverk av rome til saponinanalyser, i bakgrunnen samler Gry Koller og
Vebjørn Bakken sopp-prøver. (Foto: I. Mysterud)
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lodnegras (Holcus lanatus). Det
 forekom ikke englodnegras akkurat på
de stasjonene som var representert i
Halsa-gradienten, men ved leting på
innmark nær gården ble det påvist
noen engflekker hvor denne grasarten
fantes. Her ble det tatt prøver, og det
ble faktisk i en av disse påvist enkelt-
sporer. Det ble imidlertid ikke gjort
observasjoner som tydet på noen form
for massesporulering. Resultatet ble at
enkeltsporer igjen ble påvist i forsker-
nes leting etter denne arten, denne
gang i Valsøybotn. Dette er helt på linje
med de sporadiske sporene som for-
skere har funnet flere ganger tidligere,
og man kan fortsatt spørre: Hvor er de
egentlige sporuleringsområdene?

Mangler grunnforskning
For å sammenfatte dette kan vi altså si
at det flere ganger gjennom årene er
påvist enkeltsporer av P. chartarum i
alveldbeiter vestpå, også i Halsa
(Mysterud et al. 2003). Dette impliserer
at det er overveiende sannsynlig at det
må  finnes sporuleringskilder også i
denne delen av landet, men de er fort-
satt ikke lokalisert. Det gjenstår som en
forstår fortsatt mye grunnforskning på
P. chartarum før vi kan si at vi kjenner
denne soppens status her i landet. Ikke
bare at soppens eventuelle forekomst
er ukjent; giftigheten er fortsatt ikke
nærmere undersøkt. Det er nemlig ikke
på langt nær alle stammer som er
 giftige. Av de fire som ble kjøpt inn fra
New Zealand, var det to giftige og to
som ikke var det. Det ble observert
interessante genetiske forskjeller
mellom de to typene. Det bør igjen
understrekes at vår viten om aktuelle
mikrosopper i alveldbeitene fortsatt er
høyst mangelfulle, og at enhver argu-
mentasjon om deres mulige betydning
er beheftet med til dels stor usikkerhet.
Det gjelder også for P. chartarum inntil
sporuleringsområdene blir funnet.
Dette til tross, mikrosopper på de mest
aktuelle alveldbeitene i under -
søkelsesområdet er nå så vidt godt
undersøkt, at også forskergruppen ved
Biologisk institutt antar at denne arten
neppe har noe med alveldproblemet å
gjøre. Dette er en konklusjon helt på
linje med det som var konklusjonen 
på Flåøyens og di Menna’s under -
søkelser, og som også ble konklu-
sjonen på  tidligere undersøkelser i
England (Lacey & Gregory 1962, Lacey
1975).  

Sporidesmin-hypotesen svekket
Vi skal til slutt nevne noen grunner til
at forskerne ved Biologisk institutt nå
anser sporidesmin-hypotesen som
svekket:

1. Det har på tross av vedholdende og
intens leting over flere år av fire
ulike forskerteam ikke vært mulig å
påvise noen masseforekomst eller
identifisere sporuleringskilder av
denne soppen i alveldområdene.

2. Det at P. chartarum ikke ble påvist i
den såkalte Halsa-gradienten i 2003
(se foran), gjør det mindre sann -
synlig at alveld skyldes en forsinket
reaksjon på giftstoffet sporidesmin,
dvs. av et inntak før sauen når opp
til romemyrene. Halsa-under -
søkelsen ble utført i en «beite -
korridor» opp en kystli fra innmark
ved gården til romemyr i en
 besetning som nærmest kronisk har
et alveldproblem. Stadig flere indi-
kasjoner tyder på at problemet
 oppstår først når dyrene kommer
opp og beiter på romemyrene.

3. Det er påvist gjennom labora -
torieundersøkelser i Flåøyens
 forskergruppe, Veterinærinstituttet,
Oslo at symptombildet til facial
eczema (les: sporidesmin-forgiftning
fra P. chartarum) på lam er nokså
likt, men ikke identisk med det en
ser hos alveldsyke lam fra norske
beiter.

4. Vi argumenterte i forrige artikkel
for at klassisk alveld, hvor leveren
påvirkes hos de syke dyrene, følger
utbredelsen av rome. Dersom en
jordbunnsopp av typen P. charta-
rum alene skulle være ansvarlig for
alveld, burde den forekomme i
omtrent samme område som rome.
Det er det allerede enkelte forhold
som tyder på at den ikke gjør, den
første sikre lokaliteten her i landet
ble påvist i Oslo.

5. Dersom P. chartarum er en kosmo-
politisk jordbunnsopp med stor
utbredelse her i landet, noe vi ut fra
generell biologisk informasjon må
anta at den kan være, burde vi
kunne påvise fotosensibiliserte lam
med leversvikt også utenfor romens
utbredelsesområde. Det er foreløpig
ikke dokumentert.

Oppsummering
Det finnes som nevnt et godt doku-
mentert eksempel på at mikrosopp er
den primære årsaken til fotosensibili -
sering av lam med tilhørende lever -
svikt. Det er P. chartarum med stoffet
sporidesmin som gir en sykdom som
kalles «facial eczema» (Boks 2). Denne
arten er i dag omtalt i en stor fag -
litteratur. Vi anser det imidlertid ikke
lenger som sannsynlig at P. chartarum
er den ukjente X i alveld-sammenheng.
Det betyr ikke at mikrosopper, dvs.
råte- og jordbunnsopper, er ute av
fokus i den videre forskningen på
alveld. Tvert imot, hypotesen som tar
opp den mulige betydningen av mikro-
sopper som kofaktor, dvs. som med -
virkende årsak til alveld, mener vi
 fortsatt er blant de hypotesene som er
mest aktuelle (se Mysterud et al. 2003).
Det er sannsynlig at en giftig mikro-
sopp som i dag ikke er nærmere kjent,
på en eller annen måte finner veien inn
i dyrekroppen og skaper det sykdoms-
bildet vi kjenner som alveld. En slik
ukjent mikrosopp kan virke direkte,
dvs. som i eksemplet fra New Zealand
over, eller mer sannsynlig samvirke
med stoffer i rome (kofaktor). Om en
slik sopp eventuelt er knyttet direkte til
rome, eller finnes på andre plantearter
i det aktuelle plantesamfunnet, er ikke
kjent. Vi har med bakgrunn i informa-
sjon fra tidligere litteratur først og
fremst lett etter en sopp enten på eller i
rome, men da noen slik assosiasjon
foreløpig ikke er dokumentert, er det
godt mulig den forekommer på andre
arter eller hvor som helst i det aktuelle
beitet. Det er fullt mulig at saponiner i
rome ikke selv virker direkte giftige,
men at de eller andre kjemikalier i
rome påvirker dyrene på en slik måte
at blodstrømmen i beitedyrene blir
forurenset av mikroorganismer og/
eller annet fra fordøyelsessystemet 
som til slutt ender med å gi de kjente
 symptomene på alveld. 

Vi skal se på listen over en rekke
 sopparter vi har funnet i utmarks -
beitene og som vi mistenker kan
 opptre som kofaktor i neste artikkel.

Av Ivar Mysterud
Biologisk institutt, 

Universitetet i Oslo

Fortsetter neste side.



60 • Sau og Geit nr. 6/2007

Fakta om mikrosoppen
Pithomyces chartarum:
Råtesoppen Pithomyces chartarum produserer gift -
stoffet sporidesmin, som forårsaker sykdommen «facial
eczema». Den resulterer i alvorlige leverskader og
 opphopning av fylloerytrin, som kan medføre foto -
sensibilisering av sau, storfe, geit og dådyr. På sau er
symptomene til forveksling lik de vi ser hos alveld.

P. chartarum produserer flere kjemiske varianter av
sporidesmin, den giftigste refereres oftest til som
 sporidesmin A. Det er et hydrofobisk molekyl som lett
inkorporeres i cellemembraner og påvirker organisa-
sjon i vev og membranproteiner.

P. chartarum er en av 15 arter i soppslekten
Pithomyces, som alle opptrer vanlig i jord og strøfall.

Sykdommen facial eczema opptrer oftest hos dyr som
går på opparbeidede beiter, og den er særlig kjent for å
skape alvorlige problemer i New Zealand, men den
forekommer også i Australia, Sør-Afrika, USA,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Frankrike og Spania.

Sykdommen opptrer bare i perioder med spesielle
værforhold, sporeveksten stimuleres av varmt, vått og
fuktig vær, ofte etter kraftig duggfall eller vanning.

Karakteristiske værforhold når sykdommen bryter ut
omfatter raske skifter fra tørre sommerperioder til
nedbørsperioder. Soppen sporulerer fritt i perioder
hvor to netter følger på hverandre med minimums -
temperatur i beitet på T > 12°C kombinert med høy
luftfuktighet (> 80%).

Meteorologiske data gjør det mulig å forutsi farlige
perioder. Når sporetallet blir for høyt og anses farlig,
må sauen enten flyttes og settes på annet fôr, eller
beitet sprøytes.

Soppen utvikler seg på dødt vegetasjonsmateriale,
 særlig grasarter (raigras), hvor den opptrer hyppigst på
den nederste cm mot jordsmonnet. Undersøkelser i
New Zealand har vist at sporene ikke forekommer
jevnt fordelt i beitet. Risikoen for inntak av sporer
synes å være størst i nordvendte skråninger, på rygger
og på lesiden av buskvegetasjon. 

Intensiv beiting øker risikoen for utbrudd. Et viktig
forebyggende tiltak er å gi dyrene fôr med høye nivåer
av sink.
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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

Vi nærmer oss desember, og året 2007 er snart gått over i
historieboken. I den siste tiden har det vært enormt med
ull som er blitt sortert på våre tre ullstasjoner, og sendt ut
til mange forhåpentligvis fornøyde produsenter. 2007 har
vært et travelt år for Fatland Gjestal Ull AS, og slik som det
ser ut nå kommer vi til å øke ullmengden sammen lignet
med fjoråret. Vi er nå inne i den mest hektiske tiden på
året, og vi jobber for fullt slik at alle skal få oppgjør så
raskt som mulig. Slik det ser ut i dag vil mesteparten av
høstullen være ferdig klasset og utbetalt til begynnelsen av
februar.

Innsamlingen av ull har gått greit denne høsten, men det
er en veldig varierende jobb som blir utført av de forskjel -
lige sauelagene. Mange lag er flinke til å organisere inn-
samlingen, og stiller med folk og hjelper til, mens andre lag
ikke er like flinke til å legge forholdene til rette for sine
medlemmer. Med dagens priser på inntransport er det
 viktig at alle lag som ønsker å levere ull til oss, er aktivt
med og samler inn ull, og hjelper til når det kjøres ullrute.
På den måten er de med på å bidra til at lagene får den
godtgjørelsen på 85 øre som de har krav på. Et godt sam-
arbeid der de ulike lokallagene gjør jobben sin  skikkelig, er

med på å lette arbeidet for ullstasjonen. Dette medfører
raskere oppgjør og bedre priser til produsent.

Når det gjelder priser på ull, så er salgsprisen vår i stor
grad preget av prisen på verdensmarkedet. Denne prisen
har vært lav i store deler av 2007, og dette, sammen med
en veldig sterk norsk krone i siste halvdel av året, har ført
til at prisen på ull har vært svært lav. Dette har selvfølgelig
også innvirkning på den prisen vi kan betale til våre produ-
senter. Det er frustrerende også for oss og se at  ullprisene
går ned, mens de fleste av utgiftene går opp. 

Vi håper at vi i 2008 vil få en oppgang i prisene, og at alle
som har levert ull til oss gjennom dette året vil levere ulla
si til Fatland Gjestal Ull AS også det kommende år. Vi står
på for at alle skal bli fornøyde, og dersom det er noe du
lurer på, er det bare å ta kontakt.

Vil til slutt ønske alle våre produsenter,

 lokallag og samarbeidende private slakteri en

fin og fredelig julefeiring, og alt godt i det nye

året som står for tur.

God jul og Godt nyttår!
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Leserinnlegg

Osten var 
pasteurisert
Norsk Gardsost tek Listeria-saka svært
alvorleg. Me vil uttrykke vår medkjensle
med dei som vart ramma, både dei
som vart sjuke og våre kolleger som
produserte osten. Me har no sendt
våre medlemmer ei påminning om
 viktige teknologiske rådgjerder for å
førebygge mot Listeria monocytogenes i
produkta.

Me sender denne pressemeldinga
for å rette opp ein del unøyaktigheiter
som har versert i den informasjonen

som har kome etter utbrotet. Om att
og om att vert upasteurisert ost hengt
ut som spesielt risikofull når det gjeld
Listeria-smitte. På Mattilsynet sine sider
og på Folkehelseinstituttet sine sider, i
alle aviser og på nett. Først står det om
listeriautbrot på grunn av ein gardsost,
så står det at blautost av upasteurisert
mjølk er risikoprodukt, og dermed er
det lett å tru at utbrotet var på grunn
av ein upasteurisert ost. Men osten var
laga av pasteurisert mjølk. Det er ein

viss risikoforskjell mellom bløtost av
pasteurisert og upasteurisert mjølk. Ein
finn oftare Listeria m. i upasteurisert ost,
men i små, ufarlege mengder, i pasteuri-
sert ost finn ein det meir sjeldan, men
då i langt større, farlegare mengder. Så
rådgjevingsapparatet burde  rådgje
 personar i risikogruppa om å vera
 forsiktig med bløtostar og blåostar,
 istadenfor alltid å hakke på upasteuri-
sert ost. På EU si side for overvåking av
matbårne sjukdomar står det at:
«Because the clinical consequences of
listeriosis are severe and the case-
 fatality rate is high, the recommen -
dation that pregnant women should
avoid high risk foods, such as soft
 cheeses and smoked salmon, should be
continued, and should be extended to
immunocompromised patients, who are
also at risk.» Sidan Listeria m. som regel
er i skorpa, kan ein god regel for folk
som er usikre, vera å fjerne skorpa på
bløtostar.

Samstundes vil me nytte høvet til å
retta ein mistyding i VG 27. oktober.
Der står det at «Listeriautbrudd er
 vanleg i EU-land som Frankrike og
Spania». Det er heilt feil: Tvert imot er
det fleire utbrot per innbyggar i dei
skandinaviske landa enn i Frankrike
(Kilde: www.afssa.fr). Derimot er
Listeria-alarm forholdsvis vanleg  pga.
den kontinuerlege overvåkinga. Dvs. at
produsentane sine eigne regelmessige
analysar avdekker funn av spor av
Listeria m. i ost. Då vert ein rutine, som
inneber tilbaketrekking av osten og
mange analysar, sett i verk. Som regel er
alle nye prøver negative og krisen
avblåst i løpet av ei veke. Det er 10.-
12.000 gardsysteri i Frankrike, der 99%
ystar av upasteurisert mjølk og det er
ikkje rapportert eit einaste Listeria-
utbrot på grunn av gardsost (Kilde:
www.invs.sante.fr). Eg kjenner miljøet
godt og har ingen kjennskap til tilfeller
den vegen frå heller. Det siste tilfellet eg
kjenner til som er relatert til upasteuri-
sert ost, er frå 1999, der to stk omkom.
Osten var produsert industrielt der
mjølka var samla frå mange. Det var eit
kriminelt tilfelle der produsenten visste
at det var Listeria på osten, men skjulte
det. Tilfellet me no har opplevd i Norge
er i så måte svært spesielt, særleg i lys
av at me har berre ca 100 gardsysteri
her i landet.

For Norsk Gardsost
Pascale Baudonnel

Dagleg leiar
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ein høgkyrkjeleg prost, blinkar ikkje
mot verdi, sjølvsikker i di visse um
aldri å taka i miss same kva som
 hender deg, er det naturleg for meg å
gå attende gjenom åri til den våren du
vart fødd, det Herrens år 1995 i
 månaden mai, um eg ikkje hugsar gale.

Du var fødd tvilling av gode for -
eldre. Mor di var beste søya mi den
gongen, og far din var ein umreisande
ringbekar som det var gjeve kjøpeløyve
på hit frå Nord-Trøndelag med høg
avlsindeks som bygde på fleire framifrå
eigenskapar.

Tvillingsyster di gjekk det gale med.
De var friske og fine båe tvo um
 kvelden, men um morgonen låg ho
stokk daud og stiv under krubba, men
nett og fint samankrulla plent som ho
sov. Ho hadde hatt ein lett daude og eit
stutt og syndefritt liv.

Men «den enes død, den andres
brød», du fekk juret åleine og la på deg
og voks godt. Vel utkomen på vårgroen
var du på ein måte endå meir midt i
smørauga, for mor di var den mest
gardharde søya eg nokongong har hatt.

Aller best likte ho seg uppe hjå den
gode grannen min, Aslak på Haugen.
Han har jordet sitt ned mot hamnene
hjå meg, og der på jordet hans gjekk
du og mor di mang ein ljos vårmorgon
blett åleine. Aslak kjende mor di på ei
svart bot på framfoten, ja du og du kor
han sprang og sveitta etter dykk tvo og
trødde i beste maskinslåtten sin. Men
det var no hans gard der de smatt, so
for meg gjorde det ingen ting.

Og slik som borni likte deg. Etter at
du fekk eit merkje i kvart øyra, datt dei
litt ned og fekk ein vipp ytst, mest som
eit kinesisk tempeltak, og du vart
 heitande Kina-Petter, og steinane slepp-
te du ned tidlegare enn noko anna
bekrelamb, fortalde dei, og  klådde dei
deg på pungen, sette du deg mest ned
med spælen beint til vêrs og augo halvt
atte. Ja, du var ein ekta  skripafant.

Han Aslak på Haugen var burti deg
på sumarshamn ein gong med han. I
fjellet har me salteplassar i lag, Aslak og
eg, og hjelper kvarandre mykje med
sauen, ja med anna òg. Han hadde nett
hatt ut ei mengd laussalt på ein stor
flat saltestein, han Aslak, og hadde
ikkje atte meire salt, då han vart vare
deg. Du stod midt uppe på steinen, i
alt saltet og godgjorde deg i solskinet
og fjellvinden som heldt fly og flugor
unda, men under magen, fram attum
blenkjande fin ull, stod ei tunn og fin
gul stråle, og dammen breidde seg
utover steinen og bløytte ut alt som på
steinen låg. Han Aslak vart reint
 skjelven i målet då han fortalde meg
um dette. Han meinte at du og
 kanhende den forbanna mor di, som
han sa, var dei einaste som hadde fenge
stilt saltsvolten sin fullt ut.

Mor di laut eg slakte um hausten.
Ho tok til å få lause tenner. Slik var det
godt at ho hadde hatt berre eit lamb.
Men du var fin, stod godt på føtene,
sid glansfull ull, breid mule og småe
øyro, breidlagd og med gode lær. Du

Novelle av Arne Horge:

Avskilsord til ein 
god paringsvêr 
Når eg no skal tala beint til deg,
Styggefanten, so vil eg kalle deg bekar,
for det ordet brukar me for vêr her i
bygdene våre, og for skuld sjukdomane
og reglane styresmaktene har gjeve oss
for å halde dei nede, har du aldri vore
på langferd og lært framandt mål, men
er fødd og boren og har levd heile livet
ditt her hjå meg, og difor lyt eg tala til
deg so du skjønar meg.

Siste paringstidi di er liden, og skal
det inkje verta for mykje inneal, lyt du
nok fara no. Alle kom, både søyor og
lamb, på ein runde, og det er godt, so
slepp eg å få lembing utanum tidi. Det
står att berre å prøve uppatt, men det
er likesom ingenting det, berre som ei
form sak, som å sleikje på eit frimerkje.
Det har aldri kome nokon uppatt etter
deg. Og so fyrst i mars ein gong ber det
i veg på slaktehuset med deg, Silkelegg.
Det vert ikkje fyrr enn i mars, brunde-
smaken lyt or kjøtet ditt, og soleis har
eg ikkje vondt for å lata deg leva til so
lengje.

Ein dag som denne når me møtest
auga mot auga, og du står med fram -
føtene på krubbekanten, verdig som
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vart kåra på bygdasjået og fekk sylv-
staupet til beste kårabekar, og rymde
straks etter til skogs med gjeld -
gimbrane hans Aslak. Han Aslak
 brukar lite kraftfôr og parar ikkje
lambi og meiner at det løner seg.

Snjøen kom tidleg den hausten, og
fari gale meg som me leitte. Då han var
umlag knehøg, fekk me spurlag på dykk
uppå heimåsen. Nedi nokre djupe bek-
kjedalar med tette grankrullar hadde de
laga stigar frå krull til krull og levd etter
måten godt, og alle  gimbrane hans
Aslak hadde du para godt og vel slik at
dei lembde for tidleg til våren. Men han
Aslak sa ikkje stort til det, han var illar
då du meig på  saltet.

Det vart til at eg sette deg på til
paringsbekar, og det har eg aldri trega
på, for det er noko du kan, ikkje å
undrast på at gimbrane på Haugen
reiste med deg. Du går snøgt gjenom
flokkane som ein lyngbrann, flyg ikkje
og tullar etter ei serskild søye, men
parar dei som byd seg og so versogod
neste. I lambegarden er du roleg og
høfleg og skræmer dei ikkje uppetter
veggjene. Du rir til du har sikta godt
inn og hoppar etter med slik saft og
kraft at eg aldri treng tvile på um du
har klart henne. I ungdomen hende det
at du rulla på rein rygg etterpå og låg
ein blink som i uvet, men det var berre
då. Du er den beste eg nokon gong har
hatt, ekta god paringsbekar, heilt ut til
ytste brundemakken.

Den sumaren du var risbit skulde
du gå på heimstølen hjå meg saman
med bekaren hans Aslak. Det var då du
gjorde den store kula. Eg har ikkje bil-
veg på heimstølen, og det tek eit par
timar å leide bekrar dit, og då me var
framme ein varm og fin kveld ved
 jonsokleite, stanga du kvekk i hel den
store blandingsbekaren hans Aslak radt
me hadde sleppt dykk. Du har aldri
brukt lumske stang mot bog og vomb,
men teke fart beint mot, skalle mot
skalle. Og eg sa det ved han Aslak etter-
på at hadde ikkje den store vomba -
slasken hans vore so sein i snuen då
han stilte seg upp, hadde aldri du råkt
han meint. Han laut vera samd i det
Aslak, og det var so rart med det, han
var på din grunn.

Me stengde deg inne i fjøset og
 slakta hin so godt me kunde og bar
kjøtet heim i varmen med tjukke
 skoddi av flugor etter oss. Aslak og
kjæringi åt vel kjøtet sjølve, trur eg, ja
ikkje veit eg, men eg trur andre folk

skulde ha vore retteleg svoltne for å ha
ete det. Eg meiner ikkje å fara med
slarv, det er berre det at makjen til den
sparsemdi som finst i han Aslak og
kjæringi, den skal ein leite lengje etter.
Dagen etter var eg stad sleppte deg ut
og gav deg ein koppelambskurv som eg
hadde med til nytt selskap over
 sumaren.

Ein gong var du retteleg uheldig,
kjem eg i hug. Det var den vetteren
han Aslak flaug her og lånte deg i
paringstidi. Ærendet var vel utført, og
Aslak skulde leide deg nedatt, og god å
leide har du vore stødt, gange fot hæle
med slakk leidsletaum. Hålt var det, og
skarvevegen uppi Haugen er endebratt,
og den gongen var han gulgrøn utav
svell. Du vilde berre hjelpe han Aslak i
veg litegranne du, gav honom berre ein

liten dult, hadde det annsamt du,
hadde meire å gjera nede hjå meg du.
Og dimed bar det i veg med honom
Aslak, gjekk i tunn, kast i kast, tvert
over vegen, og snjøplogkant fanst ikkje
etter kakelinna og enda beint i baret på
den store bustegrani i svingen. Venteleg
var det ein turrkvist innved buske -
leggen som øydelagde auga hans. No
har han glasauga. Han var svært til kar
då han kom att frå byen med det, våen.
Ja, dette lyt vera nok um deg og ditt.
No skal du få ein dott godt kalvehøy og
so farvel då gode ven, men ikkje
frende, eg fær vel heller segja våpen-
bror. Lat dei vekone du har att verta til
ei skir pilegrimsferd slik at du er reidug
når tidi kjem. Deg skal me minnast
med glede, Moses, alle, so nær som han
Aslak kanhende.
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Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

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

Adresse: ...............................................................
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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
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Innredninger
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Drikkerenner

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

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

Etablert 1946

GÅRDBRUKERE og JEGERE!KLIPP UT! KLIPP UT!

Mottar ALLE sorter skinn til beredning
og garving.

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

Roar Pelsindustri
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I skrivande stund har vi slaktestatistikk
til og med veke 44, dvs. at vi har med
heile oktober og dei fyrste dagane av
november. Lammesesongen er nå
 kraftig på hell. Det står framleis igjen
ein del lam på sluttfôring, men vi må
rekna med at vi kjem til å slakte rundt
4% færre lam i år enn i 2006. Dette er i
overkant av det som var prognosert
nedgang. 

Det som særmerkjer slaktekvaliteten
dette året er den kraftige nedgangen i
tal lam med feittrekk. Ut ifrå for -
brukaren sitt synspunkt er dette veldig
bra. Også dette året registrerer vi
betring i kjøttfylden på lamma og
 middel slakteklasse ligg nå godt over 
R-. Stjernelam-prosenten har auka
med 16%. Bakgrunnen for det er endra
kvalitetskrav til stjernelam og sjølvsagt
betre kjøttfylde og mindre feitt på
lamma. Sauebøndene i Nortura har 
all grunn til å vera stolte av dette
 resultatet. 

Godt sal - mindre tilførslar
Trass i mindre tilførsel har Gilde auka
salet av lam denne sesongen med 2,6
%-poeng, men salet kunne vore enda
betre dersom tilførslane hadde vore
større. Utsalsprisen på lam har ikkje
vore særleg større trass i at kundane til
Gilde har betalt meir for lammekjøttet
denne sesongen. Det betyr at butikk -
kjedene ser lammekjøttet som ei så
 viktig lokkevare at dei er viljuge til å
bruke enda meir midlar på å subsidiere
lammekjøttet. Dette seier noko om
 statusen til produktet vårt hjå den

 norske forbrukaren! Vi har klart å
 disponere lammetilførslane på ein god
måte slik at pinnekjøttproduksjonen er
i god rute. Vi har også lagt av litt lam
til påske og grillsesongen. Men Gilde
må nok også bruke importert lamme-
kjøtt for å bli leveringsdyktig utover
nyåret. Importkjøttet vil bli seld under
varemerket Carnia. 

Tomme reguleringslager - betre
prisar
Sjølv om vi nå er inne i november
månad, går alle lam som blir slakta
 ferske ut i marknaden.
Reguleringslagra er tomme og det kan
difor sjå ut som om vi vil gå inn i 2008
utan lam på reguleringslager. Dette er
ein høgst uvanleg situasjon. 

Prisen på både sau og lam vil gå
opp med kr 1 frå måndag 12. novem-
ber. Det vil  bli ytterlegare prisauke på
lam dei næraste to månadene pga.
redusert omsetningsavgift og auka
engrospris. 

God påmelding på LAM 2008
Påmeldingane til kongressen LAM
2008 strøymar nå på og mykje tyder på
at det blir fullt hus i Bergen. Tema for
kongressen er «Meir lam - eit mark-
nadsynskje» Vi har nå fått stadfesta at
vi får besøk av statssekretær og saue-
bonde Ola T. Heggem. Han har fått i
oppdrag å leggja fram regjeringa sine
planar for auka sauehald i Noreg. Det
er difor berre å hive seg rundt og
melde seg på for den som ikkje alt har
fått gjort det!

Aksjon lammetap
Team sau vil denne vinteren ha ekstra
fokus på å jobbe for redusert lamme-
tap. I samarbeid med Helsetjenesten
for sau har vi difor laga rådgjevings-
materiell om tiltak  og gode råd for å
redusera lammetapet. Målet er å
 redusere tapet av lam med 2 prosent-
poeng frå fødsel til utslepp på
 sommarbeite, noko som vil gje ca. 30
millionar kroner i auka inntekter til
sauebonden og 30.000 fleire lam til
Nortura. Vi håpar på god oppslutnad
på fagmøta utover vinteren der
«Aksjon lammetap» blir tema. Det kan
lønne seg!

Tabell 1: Slakting av lam i Nortura
Veke 27-41 (2. juli - 4. november) 2007

Region Tal lam Endring Klasse Endring Vekt Endring % fettrekk Endring % *lam Endring

Region Nord 192.696 -5.413 7,5 0,6 18,6 -0,1 9,3 -2,7 64,5 18,8

Region Vest 217.010 -11.805 7,3 0,0 18,3 -0,2 7,1 -5,5 64,9 13,5

Region Øst 157.288 -8.302 7,2 0,3 18,8 0,3 12,2 -1,8 61,5 15,7

Alle 566.994 -25.520 7,3 0,2 18,6 -0,1 9,2 -3,6 63,8 15,8

% endring *) -4,3

*) Endring i høve til 2006 same periode

Kvalitetsframgang også dette året

John Olav Husabø 
- tilførselsdirektør småfe
Nortura omorganiserer  medlems -
området for å styrke fokuset på å
auka marknads andelane og leve-
ringsgrad på dei ulike dyreslaga
våre. Gris, storfe og småfe har difor
fått kvar sine tilførselsdirektørar.
John Olav Husabø (48) har blitt
tilførsels direktør for småfe. John
Olav er frå Leikanger  og har hatt
ulike jobbar på medlems sida i
kjøttsamvirket sidan 1990. Han
kjem nå frå jobben som direktør for
rådgjevingsarbeidet i Nortura. Han
skal ha kontorstad i Oslo.

Nortura ynskjer alle lesarar 
av Sau og Geit ei god jul og 

eit godt nyttår!
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Aspirasjons-

25 mm plastrør
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25 mm plastrør

detektor IRS-3

 

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Automatisk justering av følsomheten

- 24 timer batteridrift iht. FG-regler

- Trådløs eller kablet overføring

- Frittstående eller tilkoplet en sentral

- FG - godkjent med sentral

Foto Vestvik Reklame

Mattilsynet har vedtatt nye forskrifter for dyrehold
om tilfredstillende system for varsling av brann.

Trådløs overføring fra kr. 3.350,-Trådløs overføring fra kr. 3.350,-

Kampanjetilbud!
Ved kjøp av brannsentral får du to optiske røykvarslere gratis. 
(Verdi kr. 972,-)
FG-godkjent brannsentral for landbruket 4 soner (EN-54) kr. 5.452,-

Kampanjetilbud!
Ved kjøp av brannsentral får du to optiske røykvarslere gratis. 
(Verdi kr. 972,-)
FG-godkjent brannsentral for landbruket 4 soner (EN-54) kr. 5.452,-

Pris gjelder for bestilling før 01.11.07
Alle priser er eks. mva

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen, og dekker offentlige
krav iht. regelverk. Pakken kan enkelt utvides etter behov for sikring av hele
gårdsbruket. Vi anbefaler sikring av alle bygninger.
Grunnpakke inneholder 1 stk. aspirasjondetektor, overspenningsvern, batteri,
dreneringsbeholder, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene

Trådløs overføring

LEVERING FRA LAGER I DAG!

Pris gjelder for bestilling før 31.12.07
Alle priser er eks. mva.
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B-BLAD
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Levende opptatt av det

Alle priser er eks. mva. Forbehold om trykkfeil.

GARD arbeidsjakke
Polyester/bomull. 
V.nr. 5008K%

199,-
Eks mva

135,-
Eks mva

GARD arbeidsbukse
Polyester/bomull. 
V.nr. 5008M%

GARD varmedress
Vind- og vannavvisende 
materiale.
V.nr. 5024%

37,-
Eks mva

Vernestøvel
PVC/Nitril vernestøvel for 
fjøsbruk.
V.nr. 5771%

222,-
Eks mva

478,-
Eks mva

Pelsfôret nitrilhanske
V.nr. 4727%

Fôrhekk til sau
Vertikal 160 cm. 24 plasser.

V.nr. F035200001  1650,- eks mva

Diagonal 180 cm. 26 plasser.

V.nr. F035200004  1850,- eks mva

Lettgrind
L: 183 cm x H: 97cm. V.nr. F052200004  
L: 244 cm x H: 97cm. V.nr. F052200005

Taklampe 2x36W lysstoffrør

V.nr. 9805103236   236,- eks mva.

Taklampe 2x58W lysstoffrør

V.nr. 9805103258   316,- eks mva.

280,-
Eks mva

Fra
Kampanjepris


