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Skadeforebyggende tiltak er 
viktig! Fortsatt har vi svært 
mange branner i driftsbygninger 
i landbruket i Norge. 2013 ble 
dessverre også et brannår.

70 % av brannene skyldes feil på 
elektrisk anlegg eller feil ved 
bruken av elektrisk utstyr. 

Sørg for at det elektriske 
anlegget på gården din er i 
orden. Sørg for å ha avtale om 
elkontroll med termografering  
– da får du betydelig rabatt på 
forsikringene også.

Det skal ikke skje 
ulykker på min gård!

 
Ring oss  

på 03100,  
eller snakk med 
din forsikrings - 

rådgiver

!
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Kjære alle sammen!
Da har vi lagt året 2013 bak oss, og jeg er ferdig med mine
 første 9 måneder som leder.
Vi må vel kunne si at det ble et begivenhetsrikt år i 2013, på
mange måter.

NSG fikk ny leder den 14. mars 2013, etter at Ove takket for
seg. Ove var leder i 6 år, og før det var han styremedlem i 6 år.
Jeg vil igjen takke Ove for den store innsatsen han har lagt ned
for oss alle gjennom 12 aktive år i sentrale tillitsverv i
 organisasjonen vår.

Straks lamminga var over og folk begynte å sende dyra på utmarksbeite, ble det klart at
2013 kom til å bli en blodig sommer. Ulveinvasjon både i Oppland og Sør-Trøndelag,
samt i Agderfylkene, sørget for store tap og mye fortvilelse.
Styret i NSG så seg nødt til å innkalle representantskapet til krisemøte den 1. august.
Både for å vise hverandre solidaritet og for å formulere krav til forvaltning og politikere.
Vi må kjempe videre for å berge vår unike driftsform, og det er viktig å samle kreftene.

I 2013 produserer vi for lite lammekjøtt til å dekke behovet i Norge, det lover godt for
oss sauebønder. Vi kan øke besetning og satse videre, der det er mulig. Verre er det for
geitebonden, da det også i 2013 ble produsert for mye geitemelk i forhold til behovet.
Men her er det en jobb å gjøre med produktutvikling og bedre salg. Så her må vi stå på
videre sammen!

Hele landbruket var spent på resultatet av Stortingsvalget, og visste så altfor godt at vi
nok stod ved et veiskille. Vi visste at om det ble flertall for Høyre og Frp, ville vi stå
 foran store omveltninger i landbrukspolitikken. Ved kommende jordbruksforhand -
linger vil vi begynne å se konturene av hvilke endringer som vil komme, men vi har
allerede mottatt forvarsler i form av regjeringserklæring og et uttall innlegg fra den nye
landbruksministeren.

Vi hadde større forventninger til endringer i rovviltforvaltningen enn det ser ut som vi
får. Det er nok en del som kan føle seg skikkelig lurt av både Høyre og Frp etter det som
ble sagt i valgkampen. Det spørs om ikke alt for mange har vært lettlurte der. Sundtoft
ser ut til å ha lagt seg flat for byråkratiet.

Så fikk vi et nytt utbrudd av fotråte. Gruppa som arbeidet med prosjektet Friske  Føtter
var samlet og i gang med å undersøke omfanget og sette inn tiltak, umiddelbart etter at
det ble oppdaget. De gjorde en kjempejobb, og det viser at vi er tjent med en  beredskap
på dette området framover.
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Årsmeldingen er skrevet av styret og ansatte i NSG.
Redaktør: Anne-Cath. Grimstad
Grafisk produksjon: Hennum Tekst og Bilde
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Omslag:
POPULÆR: Vidar Nybu og kona Marianne Rønning driver med melkegeit på Tørresvangen gård på Tynset. 
Her har Vidar en passiar med noen av fjorårets påsettkje. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

FØRSTE LAMMING: Gerda Sivertsen fra Tønsberg opplevde sin første lamming etter at hun fant lykken under 
TV-programmet «Jakten på kjærligheten» og flyttet inn hos sauebonden Odd Arild Svaland på Beisland utenfor Grimstad. 
Her sørger Gerda for å få råmelk i et svakfødt lam med tåteflaske. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

BRUNSTKONTROLL: November er parringssesong og en hektisk tid for sauebonde Hanne-Elise Lindal på Jæren. 
Hun inseminerer en rekke av sauene sine, og sjekker brunsten ved å gå med væren flere ganger i døgnet. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

BUKKEHORN: Magnar Storbækken på Tolga lager lurer, horn, klarinetter og fløyter etter gamle, tradisjonelle modeller, blant
annet av bukkehorn og leggbein fra sau og geit. Han er først og fremst instrumentmaker, men kan også selv traktere de fleste
blåseinstrumenter. Her er han med et av sine bukkehorn, eller Prillarhorn, som de også kalles. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Krokann-saken fikk sin avgjørelse den 5. desember, da byråkratiet i Staten bestemte seg
for ikke å anke til Høyesterett. Det var en gledens dag, men jeg kunne likevel ikke slippe
jubelen løs. For allerede den 9. oktober hadde Miljødirektoratet sendt ut utkast til ny
 erstatningsordning på høring. Og det en ordning som ville slå bena under det vi hadde
vunnet med Krokann-dommen. 

I etterkant av dommen og utkast til ny erstatningsordning, har Norsk Bonde og
 Småbrukarlag, Norges Bondelaget og NSG samarbeidet om uttalelser og henvendelser
for å få høringen trukket tilbake og for å få møter med politikere. Jeg vil takke de to
 andre organisasjonene for et godt samarbeid, og understreker nok en gang hvor viktig
det er at vi står samla i kampen mot «rovbyråkratiet».

Jeg vil også takke medlemmer og tillitsvalgte, sentralt og på fylkes - og lokalplan for
godt samarbeid og mange gode tilbakemeldinger. Sist, men ikke minst, en stor takk til
våre engasjerte ansatte for vel utført jobb!
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II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Landsmøtet
Landsmøte 2013 ble avholdt 13. og 14. mars på Quality Hotel Strand, Gjøvik.
I overkant av 100 delegater, gjester og ansatte var til stede da fylkesleder i Oppland,
Pål Kjorstad, ønsket velkommen etter at  sønnen Rasmus Kjorstad hadde åpnet med
«Bånsull» på fele. Pål Kjorstad fortsatte med en kort presentasjon av småfenæringa i
Oppland og de utfordringer som er  knyttet til den. Deretter gav han ordet til Land-
bruksdirektør Anders Prestegarden hos Fylkes mannen i Oppland, som foretok den
 formelle åpningen av NSGs Landsmøte 2013. 

Lederens tale
I sin siste tale som styreleder i NSG ga Ove Ommundsen uttrykk for at han var
 imponert over at denne organisasjonen, med sine mange og ulike virkeligheter rundt
om i  landet, greier å samle seg i fellesuttalelser og meninger i en kraft som fører NSG
 framover til medlemmenes beste.
Han var innom betydningen av god dyrevelferd i næringa, men beveget seg derfra
raskt over til matproduksjon og rovvilt.
Gjeldende stortingsmelding legger opp til at landet skal produsere 20% mer mat
innen 2030, og fortrinnsvis med bruk av norske ressurser som beite og gras. Her er
rovviltproblematikken er en stor utfordring. Styrelederen viste til svært liten fram-
gang i forhold til rovviltplagene i næringa de siste årene. Stortingets krav om å
 forvalte ut fra bestandsmålene, blir ikke oppfylt. Erstatningsordningen virker ikke,
selv om Ommundsen var glad for seieren i rettssystemet, der bonde Ola Krokann fikk
massivt medhold i første omgang. 
Ommundsen avsluttet med å redegjøre for kravene til årets jordbruksoppgjør, der
NSGs hovedprioritering igjen er en økning av beitetilskuddene, - økning på kr 70,- pr.
dyr på utmark, og kr 20,- i det generelle beitetilskuddet. 
(Talen er i sin helhet gjengitt i egen faksimile på de neste sidene)

Landsmøtesakene
De tradisjonelle sakene; årsmelding, regnskap, kontingent og budsjett ble gjennomgått
på en rask og grei måte. Kontingenten for 2014 ble holdt uendret. Dagens ved tekter ble
også stående, men blir tatt opp til grundig gjennomgang på Landsmøtet i 2015.

Ny plan for avlsarbeidet på sau
Et viktig punkt på programmet var «Ny plan for avlsarbeidet på Sau». Her vedtok
Landsmøtet styrets forslag til raser/linjer som skal få tilskudd til avlsarbeidet, samt
 organisasjonsmodell for avlsarbeidet på sau. I tillegg ble det bestemt at det skal holdes
et årlig møte mellom regionutvalgene og Avlsrådet. Dessuten skal det settes samme
krav til indeks ved innsett for kvit og farga spæl, men med ulike krav til O-indeks ved
kåring.
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Orienteringer 
FKT-prosjektet ved prosjektleder Øivind Løken
Løken redegjorde for bakgrunnen for FKT-prosjektet (forebyggende og konflikt -
dempende tiltak), målet med det og det arbeidet som er gjort i løpet av prosjektets
første år. Med FKT-prosjektet har beitenæringen fått et felles kontaktpunkt med
 mulighet for felles uttalelser og felles formidling av informasjon.

Orientering fra geiteholderne ved representantskapsmedlem Hans M. Mørstad
Mørstad orienterte om sin egen bakgrunn, og gikk deretter over til generell
 presentasjon av dagens geitmelkprodusenter og -produksjon. 30% av geitene flyttes 
til  sommerbeite på kyst, fjell og utmark. Stor strukturendring de siste årene, med stor
aktivitet på oppgradering av bygninger og utstyr. Fôrforandring har ført til vesentlig
høyere tørrstoffprosent i melka, og avl har redusert frie fettsyrer kraftig. I alt 367
 geitebesetninger har nå sykdomssanert.

Fagtema «Landbrukspolitikk med debatt»
Innledning ved Ivar Odnes, fylkesleder i Senterpartiet i Oppland, fylkesvaraordfører i
Oppland og leder i rovviltnemnda i Oppland.
Odnes tok utgangspunkt i de utfordringene som ligger i samfunnets behov for
 utbygging av vei og jernbane, kontra vernet av dyrka jord. Han var videre innom
 Matmeldinga av desember 2011 og forventningene om 20% økning i landets mat -
produksjon innen 2020, og var spent på hvordan ny landbruksminister vil prioritere. 
Rovviltsituasjonen i Oppland preger beitenæringa, og det sterkt økende antall  rovvilt
går ikke sammen med en levende beitenæring. Forsøket på å utvide sona for jerv og
gaupe for å få plass til både beitenæringa og de vedtatte antall ynglinger, førte til
 konflikt med naboene. Oppland ligger omkranset av 7 andre fylker, som også vil
 beskytte beitenæringa si. Oppland har i utgangspunktet plass til 40-50 000 flere sauer
på utmarksbeite enn i dag.

FESTMIDDAG med utdeling 
av priser og andre utmerkelser
Under festmiddagen på kvelden 
onsdag 13. mars ble følgende 
priser og  utmerkelser utdelt: 

«Gromsauen 2013» tildelt 
Hans M.  Hjelstuen for hans store 
og smittende  engasjement for
 saueholdet både lokalt og på 
 landsbasis. 
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Generalsekretær Lars Erik Wallin (t.v.) takker
 avgående styreleder Ove Ommundsen for 12 år i
styret, de siste seks som leder.



BESTE BUKK: Anna O. og Halvard Veen mottok avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk
2012, 2009375 Godgutten, her sammen med avlsrådgiver på geit, Ingrid Rimeslåtten Østensen
(t.v.) og styreleder Ove Ommundsen. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

BESTE VÆR: Avlsstatuetten for beste avkoms-
granska vær i 2012 ble tildelt Lars Nevland
som oppdretter av NKS-vær 2012, 200940209
Lano. Nevland var ikke til stede under Lands-
møtet, og ble overrakt statuetten av region -
konsulent saueavl vest, Kjell Steinar Løland,
under en tilstelning i regi av Dalane værring
noe senere. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)

GROMSAUEN: «Gromsauen 2013» ble tildelt
Hans M. Hjelstuen for hans store og smittende
engasjement for saueholdet, både lokalt og på
landsbasis. Han ble overrakt prisen av styre -
leder Ove Ommundsen.
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LYKLEPRISEN: En overrasket og stolt Magnhild Johanne Nymo ble tildelt «Lykleprisen 2013» for
sitt store og smittende engasjement for småfeholdet og geiteholdet i særdeleshet, og for Norsk Sau og
Geit. Her er hun flankert av styreleder Ove Ommundsen (t.v.) og generalsekretær Lars Erik Wallin)
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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«Lykleprisen 2013» tildelt Magnhild  Johanne Nymo for hennes store  engasjement for
småfeholdet og geite holdet i særdeleshet, og for Norsk Sau og Geit. 

«Årets superverver 2012» tildelt Hallvard Veen, Vikeså i Rogaland. Veen var også årets
superverver i 2010 og fikk da tildelt kamera. For sin innsats i 2012 fikk han tildelt
 kikkert. Også flere av de beste øvrige ververne ble premiert under festmiddagen, med
hhv. kamera, kikkert og ryggsekk.

Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2012 ble tildelt Anna O. og Hallvard
Veen som oppdretter av landets beste avkomsgranska bukk 2012, 2009375 Godgutten. 

Avlsstatuetten for beste avkomsgranska vær i 2012 ble tildelt Lars Nevland som
 oppdretter av NKS-vær 2012, 200940209 Lano. 
Nevland hadde ikke anledning til å være til stede under Landsmøtet, men fikk 
statuett og  diplom overrakt uka etter i en tilstelning i regi av Avlsutvalget for sau i 
Rogaland. 

Dagfinn Kvamme fra Lærdal var prisvinner av Lammekampen – en konkurranse
 arrangert av fagtidsskriftet Norsk Landbruk. Prisen ble overrakt av journalist Helle
Cecilie Berger fra Tun Media AS og jurymedlem Ove Holmås.



Ny leder
Under Landsmøtet våren 2013 ble Tone Våg valgt til ny styreleder i Norsk Sau og Geit. 
Som øvrige styremedlemmer i Norsk Sau og Geit bli valgt:
Ove Holmås, Hordaland (gjenvalg), senere valgt til nestleder.
Tone Edland, Telemark (gjenvalg).
Pål Kjorstad, Oppland
Sigurd Vikesland, Sogn og Fjordane.
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Nordland
Stein Øyvind Bentstuen, Akershus 

Sigmund Skjæveland, Rogaland ble valgt som ordfører i representantskapet, etter
 Aslak Snarteland, Telemark. Ragnhild Sæle, Sogn og Fjordane ble valgt som vara -
ordfører. 

Uttalelser fra landsmøtet
To redaksjonskomitéer, oppnevnt av Representantskapet, la fram 3 forslag til uttalelser
fra Landsmøtet, en om «Økonomi i geiteholdet», en om «Rovviltsituasjonen» og en
om «Økonomi i saueholdet». Samtlige ble vedtatt oversendt til Landbruks- og mat -
departementet  og pressen, mens uttalelse nummer 2 og 3 i tillegg ble vedtatt sendt til
Miljøverndepartementet og de politiske partier på Stortinget. 
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STYRET: NSGs styre etter landsmøtet i mars 2013. Fra venstre Tone Edland, Anne Kari Leiråmo
Snefjellå, Pål Kjorstad, leder Tone Våg, Sigurd Vikesland, Ove Holmås og Stein Øyvind Bentstuen.
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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2. Representantskapsmøter
Det ble gjennomført to representantskapsmøter i 2013, ett i forkant av Landsmøtet på
Gjøvik 12. mars 2013, og ett 24. oktober 2013 på Gardermoen. 

Representantskapsmøtet 12. mars 2013
var i det store og hele viet forberedelser og saksbehandling til Landsmøtet.
Det ble oppnevnt to redaksjonskomiteer for landsmøtets uttalelser, laget framlegg til
medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i valgkomiteen og fastsatt godt -
gjøring til styret og ordfører. 
Sven Haughom, Vest-Agder ble gjenvalgt som leder i kontrollutvalget. Kjell E.
 Berntsen, Sør-Trøndelag, ble valgt som medlem og Grete Stokstad, Østfold ble valgt
som varamedlem.

Innkomne saker til behandling
Innspill i 4 punkter angående rovviltproblematikken, fra Valldal og Fjørå Sau og Geit,
behandlet og videresendt av Møre og Romsdal Sau og Geit.
Ordfører Aslak Snarteland presenterte innspillet fra Møre og Romsdal, som omhandlet
konkrete saker lokallaget mente NSG sentralt burde jobbe spesielt med. Deretter
 redegjorde Tone Våg for styrets behandling av saken og presenterte styrets svar.
Representantskapet anbefalte enstemmig at saken legges fram for Landsmøtet som
orientering fra styret.

Åpent fagmøte
Tirsdag 12. mars 2013 kl. 20.30 var det åpent fagmøte om «Lønnsomheten i saue -
holdet når flokken blir større». Sauebonde og forsker ved NILF, Ola Flåten innledet
rundt sin forskning på temaet. 

Representantskapsmøtet 24. oktober 2013
Høstens representantskapsmøte var lagt til Rica Hotel Gardermoen.
Til dette Representantskapsmøtet var også fylkessekretærene invitert. Møtet var stort
sett viet orienterings-og drøftingssaker:
- Orientering fra avlsavdelingen v/avls- og seminsjef Thor Blichfeldt
- Orientering fra beite-/utmarksavdelingen v/ beite- og utmarksrådgiver 

K. A. K. Wilberg
- Organisasjonspermen på nett v/ kommunikasjonsrådgiver A-C Grimstad 
- Arbeidet med gjeterhund i NSG v/leder i Gjeterhundrådet, Oddbjørn Kaasa
- Orientering fra Ull- og klipperådet v/leder Helge Olaf Aas
- Åpen post/fylkeslagenes time v/fylkeslederne

Pressearbeid
I tillegg hadde man leid inn tidligere redaktør i Per Egil Hegge som innledet over
 temaet «Hvordan forholde seg til presse/media?»
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Hegge (73) er en meget erfaren pressemann, som kom med en rekke tips og gode råd
til forsamlingen rundt temaet.

Lederens tale
NSGs leder Tone Våg åpnet sin tale med å kommentere regjeringsskiftet. Hun uttrykte i
den anledning bekymring i forhold til norsk landbruk, selv om det er en trøst at den nye
regjeringa ikke har flertall i Stortinget. Hun presiserte derfor at NSGs oppgave, sammen
med faglaga, blir å informere og drive opplæring av nye politikere, nok en gang. 

Våg tok videre for seg situasjonen i geiteholdet, med eventyrlig kvalitetsforbedring på
melka, og håpet at økt aktivitet på geitmelkprodukter kan føre til reduksjon av over-
produksjonen. 

Slaktesesongen for lam er forsinket mange steder, og gjennomsnittlige slaktevekter ser
ut til å være litt lavere i år enn i fjor. Akkurat nå er det markedsbalanse, sa lederen,
men prognosene viser underskudd på lammekjøtt også i år. 

Rovvilttapet har vært verre enn på mange år, og lederen er bekymret for at tap og
 skader har skremt enda flere småfebønder enn tidligere til å slutte med sau. Rovvilt-
forvaltningen er ute av kontroll, og det er viktig å få en god dialog med den nye
 miljøvernministeren for å få en endring i politikken.

Ekstraordinært ledermøte om rovviltsituasjonen

Med bakgrunn i den kritiske situasjonen i forhold til rovviltangrep og -skader så langt
i beiesesongen, ble det innkalt til et ekstraordinært ledermøte på Radisson Blu Airport
Hotel, Gardermoen, torsdag 1. august 2013.

Styreleder Tone Våg viste i sin tale til den kritiske rovviltsituasjonen og behovet for å
stå samlet for å finne fram til hensiktsmessige tiltak. Som en del av programmet ble
det også redegjort fra en rekke rovdyrutsatte fylker.

Etter møtets slutt ble det utarbeidet et skriv til forvaltning og parlamentariske ledere
vedrørende NSGs krav på kort sikt. Dette ble også sendt ut som pressemelding og
inneholdt følgende punkter:
• Skadefellingsuttak av rovvilt må effektiviseres 
• Skadefellingstillatelser må forlenges i tid og gis for større geografiske områder 
• Skadefellingsuttak skal ikke reguleres av regler for ordinær jakt – dette er uttak og

har ikke noe med ordinær jakt å gjøre 
• Dokumentert observasjon av rovvilt i prioriterte beiteområder må automatisk

 utløse skadefellingsuttak 
• Krav til dokumentert skade for utløsning av skadefellingsuttak må reduseres og

forvaltningspraksisen må være lik over hele landet 
• Forebyggende skadeuttak av bjørn høst og vår på sporsnø 



De langsiktige sakene, som krever lovendringer, og som vi må forberede videre (blant
annet i møter med faglagene) er satt punktvis opp under:
Bestandsregulering:
- Bestandsmålene for alt fredet rovvilt må ned og tilpasses naturlig næringstilgang

(spesielt i de nordligste fylkene).  
- Ikke ynglende ulv i Norge. 
Mer lokal myndighet i rovviltforvaltningen:
- Stående skadefellingstillatelse fra beiteslipp og ut beitesesongen. 
- Fylkesmannen får skadefellingsmyndighet hele året. 
Endring av lisensfellingsperioder: 
- Utvidelse av lisensfelling av bjørn til 1. november.  
- Utvide lisensfellingsperiode for ulv til å gjelde fra 1. sept. 
- Utvide lisensfellingsperiode for jerv til 1. mars i Nordland, Troms og Finnmark. 
Forenkling av lisensfellingsreglene, spesielt for jerv og bjørn: 
- Bruk av snøscooter til utkjøring av åte og tilsyn av fangstbåser.
- Elektronisk overvåkning av fangstbåser.
- Ingen endring i krav til jaktprøve for lisensjakt.

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen
 fylker er det nedgang fra 2012, mens andre har litt økning. I 2013 hadde NSG 10.976
medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 370 lokallag (dette er en nedgang på 6 lag fra
2012, som skyldes at noen lag har slått seg sammen). 
I tillegg kommer 263 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11.239
 medlemmer/abonnenter. Tilsvarende tall for 2012 var 11.311, slik at nedgangen har
vært på 0,64%. (Tilsvarende tall for 2010, 2011 og 2012 var -1,6%, -2,7% og -2,3%).

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2013 var slik:

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

- lokallag kr 170 kr 170 kr 125 kr 125
- fylkeslag  ” 275 ” 275 ” 80 ” 80
- landslag ” 855 ” 455 ” 95 kr 95 kr 300

Sum kr 1300 kr 900 kr 300 kr 300 kr 300

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 8 møter i 2013. Tre av disse var telefonmøter og to møter ble
 avholdt i forbindelse med representantskapsmøtene i mars (Gjøvik) og  oktober
 (Gardermoen).
I 2013 ble det til sammen behandlet 85 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2013
Det ble også i 2013 lagt ned mye arbeid fra styrets side i forbindelse med jordbruks-
forhandlingene. Innspill ble innhentet fra fylkeslagene, før styrebehandling og
 utforming av endelige krav. I mars var NSG i møter med henholdsvis NB og NBS, der
de la fram NSGs innspill til årets jordbruksforhandlinger (Se egen faksimile).
Tilsvarende møte ble gjennomført med Landbruks- og matdepartementet senere på
våren.
I krava ble det presisert at selv om Jordbruksoppgjørene de senere årene har gitt
 småfeet, og saueholdet spesielt, et løft i inntektsmulighetene, så ligger saueholdet
 likevel bare på halvparten av en gjennomsnittelig årsinntekt i Norge. Et videre inn-
tektsløft er derfor helt nødvendig, hvis denne gruppa ikke igjen skal sakke akterut.
 Videre fokuserte NSG på økte beitetilskudd, spesielt på utmarksbeite, styrking av
RMP-midler til organisert beitebruk, og økning av maksimalsats for tilskudd for
 avløsning til ferie og fritid til kr 100.000,- per foretak.

Når det gjelder sau spesielt krevde NSG at målprisen på lammekjøtt økes med kr 6,-
per kg, ny intervallinndeling på dyretilskuddene, samt en generell økning på kr 50,-
per dyr på alle intervall. Tilskuddssatsene til norsk ull har stått uendret over lengre tid
og må økes med kr 10,- per kg i de beste klassene. 
I forhold til geit ba man bl.a.om at det må sikres sluttfinansiering til prosjekt
 «Friskere geiter» slik at hele geitpopulasjonen blir sanert. Dyretilskuddet på geit bør
økes med kr 50,- for alle intervall og geitmelkprisen økes med kr 0,20 per liter.
Kvalitets tillegg for kjeslakt bør legges om til et tilskudd pr kg og bør være kr 20,- per
kg for slakt over 3,5 kg. 

Resultatet ble skuffende. - Vi hadde forventet mer på tiltak for å stimulere utnytting
av utmarksbeite. Vi er skuffet over at Staten ikke klarer å innfri egne løfter i  
Mat meldingen, og heller ikke i år er villig til å gi noe av betydning på beitetil -
skuddene. Det må også stilles et stort spørsmål med om statens forhandlingsutvalg
har forstått viktigheten av at sluttfinansiering av prosjektet Friskere geiter nå må på
plass, sa Tone Våg.
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Organisasjonsform for beite- og sankelag
Også i 2013 er det lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med kravet om
 omorganisering av beitelagene fra organisasjonsformen BA. Per 30.10.2013 er det
 registrert 853 beite-/sankelag i Brønnøysundregistrene. Av disse er 491 registrert som
foreninger, mens 86 er registrert som samvirkeforetak (SA). 276 beitelag står fortsatt
registrert med organisasjonsformen begrenset ansvar (BA). Før jul fikk vi tilbake -
melding fra flere beitelag om at Brønnøysundregistrene hadde satt behandlingen av
saken deres på vent i påvente av en avgjørelse fra deres advokater vedrørende
 registrering av beitelag som forening. Det ser med andre ord ut til at omorganisering
av beitelag heller ikke i 2013 er et avsluttet kapittel. 
(Se også under kapittel 6 Utmark/beitebruk . )

Rovviltarbeidet
(Se under kapittel 6 Utmark/beitebruk.)

Manglende rovviltskadeerstatning (rettssaken mot Staten)
(Se under kapittel 6 Utmark/beitebruk - Krokann-saken og erstatningsoppgjøret etter
beitesesongen 2013.)

Revisjon av lagslovene
NSGs lover ble sist revidert i Landsmøtet 25. mars 2009. Det er nå behov for å få en
grundig gjennomgang av lovene på nytt. Styret i NSG legger derfor opp til en 
grundig gjennomgang av lagslovene fram imot Landsmøtet i 2015. Til å forberede
 dette,  utnevnte styret i møte i slutten av mai en arbeidsgruppe bestående av 
styremedlem Stein Bentstuen (leder), styremedlem Tone Edland og varaordfører/
fylkesleder  Ragnhild Sæle. Generalsekretær Lars Erik Wallin er sekretær for arbeids-
gruppen. 

Høring om endring i rovviltforskriften – forvaltningsområdet for ynglende ulv
 (ulvesona)
Forskriften ble sendt på bred høring i organisasjonen, før styret fattet vedtak om den
endelige høringsuttalelsen. Ulvesonen har vært et omstridt tema i vår organisasjon
 siden før opprettelsen av den. I NSGs høringsuttalelse av 30.9.2013 står det blant
 annet:

«NSG ønsker ingen nasjonal fastsatt sone eller ynglende ulv i Norge. Beitenæringens
erfaring viser at det er viktig at beiteområder holdes fri for ulv for å sikre saue -
næringens framtidige utmarksdrift. Stor innvandring fra svenske ulverevir
 representerer et  såpass stort problem for beitenæringa i Norge at det ikke er rom 
for en egen norsk  ulvestamme».

Hele høringsuttalelsen finner du på våre hjemmesider under fanen beitebruk –
 høringsuttalelser. 
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Høring på Forskrift om erstatning for
tap og følgekostnader når husdyr blir
drept eller skadet av rovvilt
Dette er en viktig forskrift for småfe -
næringen, og det var nødvendig med en
bred høring på dette i vår organisasjon.
Styret og sekretariatet så tidlig at dette
var en høring vi trengte juridisk bistand
til å besvare. I tillegg var det viktig med et
godt samarbeid med Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle tre
organisasjonene behandlet høringen
bredt i sine respektive organisasjoner, før
vi gikk sammen om en felles uttalelse
som var utarbeidet med juridisk bistand
fra advokatfirmaet Lund & Co DA. Før
organisasjonene leverte sin felles
 høringsuttalelse 15. januar 2014, sendte
vi et brev til Klima- og miljøvernminister
Trine Sundtoft og ba om at hele høringen
skulle trekkes. Dette ble avslått. Da
 høringsfristen var 15. januar 2014, vil vi
ikke kjenne utfallet av den før godt ut i 2014.

Oppnevning av nytt gjeterhundråd
Sentrale råd for styret i NSG ble oppnevnt for 2 nye år fra 1. juli 2013. Gjeterhund -
rådet ble imidlertid ikke oppnevnt på nytt da, fordi gjeterhundfolket ønsket en ny
sammensetning av rådet med en sentralt oppnevnt leder og 4 medlemmer valgt av
 regionene øst, vest, midt og nord. Det har vært jobbet med denne omstruktureringen
i løpet av året, med mål om at det nye rådet skulle komme i funksjon fra 1. januar
2014. Til leder for rådet utnevnte styret i desember Arne Johannes Loftsgarden fra
Telemark.    

Omlegging av produksjonstilskudd for småfé
Norsk Sau og Geit har i flere år, i forbindelse med jordbruksforhandlingene, spilt inn
et ønske om endring i dyretilskuddene for å få tilbake tilskudd på påsettlam i saue -
holdet og påsettkje i geiteholdet. I saueholdet har dette vært ønsket bl.a. for å sikre
 tilskudd til nyoppstartede og andre som får stor andel påsett f. eks på grunn av
 rovvilttap. Det er også et mål for næringa at det ikke skal være behov for å beholde
 utrangeringssøyer til telledato, kun for å få tilskudd.
I geithold med konsentrert kjeing, kommer de som har kjeing på nyåret uheldig ut
uten tilskudd på påsettkjeene.
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NEI: NSG ønsker ingen nasjonal fastsatt sone
eller ynglende ulv i Norge. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)



I forbindelse med Jordbruksavtalen 2013 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe
som skal utrede ulike forslag til omlegging i produksjonstilskuddene. Styreleder Tone
Våg representerer NSG i arbeidsgruppen og sitter der sammen med representanter fra
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Staten v/2 departement og Statens
landbruksforvaltning. Arbeidsgruppen skal legge fram sin rapport i forkant av jord-
bruksforhandlingene 2014.

Fotråtesituasjonen i Norge - utbrudd i Aust-Agder høsten 2013
(Se under kapittel 9. Dyrevelferd)

Nytt medlemssystem
Nytt medlemssystem (MySoft Dynamics) kom på plass i desember 2013. Systemet har
flere moduler som vil bli implementert i løpet av 2014, blant annet «min side» for
 lokal- og fylkeslagene, slik at disse etter hvert selv kan hente ut oppdaterte medlems-
lister etc.
Administrasjonen er svært fornøyd med nytt medlemssystem og jobber aktivt i
 samarbeid med leverandøren med videre utvikling av flere moduler, samt opplæring.
Prosessen med innkjøp av nytt medlemssystem startet i 2011 og flere aktører har blitt
vurdert. I sluttprosessen gjensto 3 anbud, hvorav MySoft ble vurdert til å innfri
 administrasjonens og organisasjonens behov. Det gamle medlemssystemet (OrgSys)
vil bli avviklet i løpet av 2014. 
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Styremøte 11. - 12. februar 2013. 
01/13  Godkjenning av innkalling og sakliste
02/13  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

13. desember 2012 
03/13  Terminliste/arbeidsplan 2013
04/13  Styrets melding og regnskap 2012
05/13  NSGs regnskap for 2012
06/13  Klippekurs framover
07/13  Kapitalforvaltning 
08/13  Budsjett 2013
09/13  Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 

13. – 14. mars 2013
10/13  Jordbruksforhandlingene 2013
11/13  Avlsstatuetter for sau og geit 2012 
12/13  Gromsauen og Lykleprisen 2013
13/13  Høringen om avlsarbeidet på sau
14/13  Samarbeidavtale med Norsk Kennel Klub
15/13  NRK-serien «Levende landskap II» 
16/13  Revisjon av lagslovene?
17/13  Medlemskontingent 2014
18/13  Orienterings-/drøftingssaker

1. Oppnevning av æresmedlemmer i fylkeslag
2. Representant m/vara til styret i 

Sikringsradioen 
3. Rovviltarbeidet
4. Rettssaken mot Staten

5. Spørsmål om samarbeidsavtale med Norsk 
Working kelpie klubb

6. Nærmere samarbeid med Norske Kadaver-
hunder

7. NSGs handlingsplaner
8. Spørreundersøkelse vedr. rovvilterstatning m. m. 
9. Behov for gjennomgang av alle hørings-

uttalelser til FKT-forskriften
10. Referat fra møte i Utmarksrådet 12.12.2012
11. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 04.02.3013 
12. Omorganisering av sanke-/beitelag
13. Gjennomgang og revisjon av hold- og velferds-

forskriftene for produksjonsdyr
19/13 Referatsaker

a) Opprettelse av Miljødirektorat, fellesskriv fra 
Klif og DN datert 13.12.2012

b) Svar på henvendelse vedrørende fastsetting av 
geitmelkkvoter. Svarbrev fra LMD datert 
02.01.2013.

c) E-post 04.01.2013 fra Norges Bondelag vedr. ny
administrativ norm for ammoniakk er vedtatt.

Telefonstyremøte 19. februar 2014
20/13 Ny plan for avlsarbeidet på sau
21/13 Revisjon av lagslovene
22/13 Orienterings-/drøftingssaker

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2013:
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1. Fagtema på landsmøtet v/Ove Ommundsen og 
Lars Erik Wallin

2. Henvendelse fra Færøyene om opprettelse av 
lokallag v/Ove  Ommundsen

3. Orientering fra fylkesårsmøter v/Ove 
OmmundsenInnkalling til styremøte

Styremøte 11. mars 2013 
23/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. – 12. 

februar 2013 og telefonstyremøte 19. februar 2013. 
25/13 Terminliste/arbeidsplan 2013
26/13 Representantskapsmøte 12. og Landsmøte 13. – 14.

mars 2013
27/13 Jordbruksforhandlingene 2013
28/13 Gjennomgang og revisjon av hold- og velferds-

forskriftene for produksjonsdyr.
29/13 Nyoppnevning av RNU fra 1. juli 2013.
30/13 Orienterings-/drøftingssaker

1. Rovviltarbeidet.
2. Rettssaken mot Staten.
3. Kontingentinngang, kapital osv.
4. Slaktehygienen for småfe er ikke god nok i 

Norge i følge Mattilsynet.
5. Støtte til organisasjonar på nasjonalt nivå 

innan landbruks- og matområdet. Aktuelt for 
NSG å søke? 

6. Referat fra møte i Utmarksrådet 04.03.2013.
7. Referat fra møte i Utmarksrådet 07.03.2013.
8. Orientering fra sluttkonferanse for 

Beiteprosjektet 
2008-2012 i Oslo 5. – 6. mars 2013.

31/13 Referatsaker (ingen saker)

Styremøte 28. mai 2013 
32/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
33/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. mars 

2013. 
34/13  Konstituering av styret, signeringer etc.
35/13  Terminliste/arbeidsplan 2013 og terminliste 2014.
36/13  Representantskapsmøter 24. oktober 2013 og mars 

2014.
37/13 NSGs landsmøte i 2015 og framover. 
38/13  Nyoppnevning av sentrale råd fra 1. juli 2013. 
39/13  Regnskapsutskrift 1. tertial 2013, kontingent-

inngang, kapitalforvaltning
40/13 Hundeangrep på sau
41/13 Orienterings-/drøftingssaker

1. Orientering ved fagavdelingene i NSG
2. Rovviltarbeidet
3. Rettssaken mot Staten
4. Nytt medlemssystem
5. Prosjektsøknader
6. Lammekampen
7. Jordbruksavtalen 2013
8. Markedsprognoser for lammekjøtt
9. Referat fra møte i Gjeterhundrådet 22.03.2013
10. Høring – Norsk Kennel Klubs Antidoping-

reglement
11. InterNorden 2014

42/13 Referatsaker 
a) Høring om endringer i forskrift om 

kompensasjon ved restriksjoner i bruk av 
utmarksbeite på grunn av rovvilt.  Skriv fra 
NSG datert 30.04.2013.

b) Mottatt uttalelse fra landsmøtet i norsk sau og 
geit – om   rovviltforliket. Skriv fra lmd datert 
21.05.2013.

c) Innspill til mattilsynets gjennomgang av hold- 
og velferdsforskriftene for produksjonsdyr. 
Fellesuttalelse fra nærvinga v/animalia datert 
25.03.2013.

d) Skriv til faglagene vedr. Bortfall av tilskudd til 
nsgs kursvirksomhet i saueklipping og 
ullhåndtering i norge.

Telefonstyremøte 25. juli 2013 
43/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
44/13 Forberedelse til ekstraordinært møte torsdag 

1. august 2013
45/13 Høring om endring i rovviltforskriften – forvalt-

ningsområdet for ynglende ulv(ulvesona)
46/13 Oppnevning av nytt gjeterhundråd 
47/13 Støtter NSG ulovlig skuddpremiering og grov 

faunakriminalitet. Henvendelse fra Naturvern-
forbundet

48/13 Orienterings-/drøftingssaker
1. Utvidet tidsramme for saueforingsprosjekt – 

søknad om 1 års ekstra finansiering
2. Ullprosjektet «Sorte får»
3. Prosjekt «Velg landbruk» - anmodning om 

annonsering
4. Representantskapsmøtet 24. oktober 2013 - 

program

Telefonmøte 26. september 2013
49/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
50/13 Forberedelse til representantskapsmøte 24. oktober

2013
51/13 Høring på endring i rovviltforskriften – 

forvaltningsområdet for ynglende ulv(ulvesona)
52/13 Høring på Forskrift om tilskudd til driftsomstilling

grunnet rovvilt
53/13  Orienterings-/drøftingssaker

1. Div. rovviltsaker v/Tone Våg og Lars Erik 
Wallin

2. Rettssaken i Sør-Trøndelag Lagmannsrett 
1. – 2. oktober 2013 v/Tone Våg og Lars Erik 
Wallin

3. Arbeidsgruppe - Endringer av produksjons-
tilskudd for sau/lam og geit/kje v/Tone Våg

Styremøte 23. oktober 2013 
54/13  Godkjenning av innkalling og sakliste
55/13  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. og 29. 

mai 2013, telefonstyremøte 25. juli 2013 og 
telefonstyremøte 26. september 2013 

56/13 Terminliste/arbeidsplan 2013 og terminliste 2014.
57/13 Representantskapsmøte 24. oktober 2013
58/13 Representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014
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59/13 Regnskapsutskrift 2. tertial 2013, kontingentinn-
gang, kapitalforvaltning

60/13 Høring på Forskrift om erstatning for tap og 
følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet 
av rovvilt

61/13 Høring på Naturens goder – om verdier av 
økosystemtjenester 

62/13 Søknad om støtte til «Arktisk lammekongress»
63/13 Reparasjon av beiteinstallasjoner etter ekstremvær 

–   hvem har ansvar? 
64/13 Rettspraksis for løshundhold etter den nye 

hundeloven.
65/13 Vurdering vedr. utarbeidelse av gjerdepliktplakat 

og/eller båndtvangplakat på engelsk, samt annen 
informasjon vedr. utmarksbeiting

66/13  Tilskudd til organisert beitebruk
67/13 Arbeidsgruppe MKS-vaksinering
68/13 Moskus og Dovrefjell og smitte og hjelp
69/13 Orienterings-/drøftingssaker

1. Arbeidet med budsjett for 2014
2. Rovviltarbeidet
3. Rettssaken mot Staten
4. Nytt medlemssystem
5. Jordbruksavtale 2014???
6. Referat fra telefonmøte i Utmarksrådet 

25. februar 2013
7. Referat fra telefonmøte i Utmarksrådet 2. juli 

2013
8. Referat fra telefonmøte i Gjeterhundrådet 

2. juni 2013
9. InterNorden 2014 - oppnevning av arrange-

mentskomité
10. Gjeterhundarbeidet i NSG
11. Spørsmål om innledning på fagsamling om 

seterdrift på Røros lørdag 9. november
12. Arbeidet i styret
13. Mattilsynets arbeid med holdforskrifter for 

produksjonsdyr
70/13 Referatsaker 

Høring av forslag til endringer i forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag

Styremøte 13. desember
71/13  Godkjenning av innkalling og sakliste
72/13  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

23. oktober 2013 
73/13 Terminliste/arbeidsplan 2014.
74/13  Representantskapsmøte 19. – 20. mars 2014
75/13  Regnskapsutskrift pr. oktober 2013, kontingent-

inngang, kapitalforvaltning
76/13  Budsjett 2014
77/13  Oppnevning av leder i nytt gjeterhundråd 
78/13 Jordbruksforhandlingene 2014
79/13 Avlsstatuetter for sau og geit 2013
80/13 Høring på Forskrift om erstatning for tap og 

følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet 
av rovvilt

81/13  Høring på Naturens goder – om verdier av 
økosystemtjenester

82/13  Høring av utkast til forskrift om varsel og melding 
om sjukdom hos landdyr

83/13 Orienterings-/drøftingssaker
1. Rovviltarbeidet
2. Rettssaken mot Staten – rettskraftig dom
3. Fotråtesituasjonen  i Aust-Agder
4. InterNorden 2014 - planleggingsarbeidet
5. Nytt medlemssystem
6. Omlegging av produksjonstilskudd for småfé
7. Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 

28.11 2013
8. Referat fra møte i Fagrådet for geit 9.-10.10 

2013
9. Referat fra telefonmøte i Gjeterhundrådet 

23.07 2013
10. Referat fra telefonmøte i Gjeterhundrådet 

30.09 2013
11. Referat fra telefonmøte i Gjeterhundrådet 

26.11 2013
84/13 Referatsaker 

1. Bekymring for fram tidig videregående 
naturbruksutdanning i troms. Uttalelse fra 
NSG datert 18.11.2013

2. Svar vedr. Spørsmål om kompensasjon fra NSG
for lederverv i lokallag. E-post datert 02.12.2013

85/13 Høring av STUDIEPLAN for fagskoleutdanning i 
sauehold og lokal foredling

5. Kommunikasjon
Medlemsbladet «Sau og Geit»
Den redaksjonelle linja for Sau og Geit er ført videre også i 2013. Målet vårt er å
 produsere et leservennlig medlemsblad. Om vi har lykkes med det, er det bare leserne
som kan gi svar på. 

Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Noen nummer har 
flere annonsesider enn andre, og det gjør at vi kan forsvare å øke sidetallet noe. Til
 sammen ble det produsert 428 bladsider i 2013, som er 20 mer enn året før. For å



 holde kontroll på kostnadene legges det opp til at bladet skal komme ut med 68 sider i
hvert nummer, så sant ikke annonsemengden eller tilfanget av redaksjonelt stoff tilsier
et blad med flere sider. En regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet skal være
 redaksjonelt stoff. 

Som vanlig har artiklene i Sau og Geit bestått av gårdsreportasjer, artikler om avls-
stoff, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt fagartikler om dyrehelse
og dyrevelferd, gjeterhundstoff osv. 
Vi har fulgt opp med styrets hjørne i de fleste utgivelsene, samt organisasjonsnytt med
oppsummeringer og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår. De siste åra har
vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markedsplassen. Dette var
ment som et gratistilbud til medlemmene for små annonser som hadde relasjon til
saue- eller geiteholdet. Siste åra har det vært få annonser som vi har kunnet plassere
under denne spalten, men tilbudet står fortsatt ved lag!
Også i 2013 har vi greid oss med relativt lite innkjøpte artikler. Dette har sammen-
heng med at lagets kommunikasjonsrådgiver, som i tidligere år, har bidratt med
mange artikler til bladet.

Bladet på nett
Nytt fra 2011 var at alle bladene blir lagt ut på lagets nettsider før det går i trykken.
Det vil si at alle som får bladet tilsendt i posten, kan logge seg på med sitt medlems-
nummer og lese bladet en god uke før det dukker opp i postkassa. 

Annonsørene våre har som vanlig støttet godt opp om tidsskriftet. 2013 er det beste
året med hensyn til annonseinntekter. Vi retter stor takk til alle som har medvirket til
et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som er med på informasjon
gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og interne og eksterne
skribenter, hadde det vært vanskelig å presentere et så komplett tidsskrift som tilfellet
er i dag.

Web
De nye nettsidene har nå vært i drift i litt over to år. I 2013 hadde sidene 740.000
 besøkende (treff). Alle fylkes- og lokallagene våre har tilbud om egne Internettsider
under NSG-domenet. Det er opprettet nettsider for alle fylkeslagene, men ikke alle
 benytter seg av denne muligheten til grei og lettvinn informasjon til sine medlemmer.
Hordaland er det fylkeslaget som hadde flest treff på sine sider i 2013. Hele 47.000
 besøkte sidene deres. 

Flere og flere lokallag ser også nytten av å ha egne sider. Ved utgangen av året  hadde
over 50 lokallag fått opprettet slike, og stadig nye kommer til. Vi har også noen rase-
lag, gjeterhundlag og beitelag som har fått egne nettsider under NSG- domenet.
Vi håper at flere og flere lokallag etter hvert vil benytte seg av tilbudet om nettsider
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under NSG-domenet. Mange av våre medlemmer benytter i dag Internett når de er på
søk etter informasjon. Ved hjelp av egne hjemmesider kan lokallagene i NSG få all
 informasjon raskere ut til medlemmene, og gjøre den lettere tilgjengelig. Vi minner
imidlertid om at Internett er noe som må komme i tillegg til annen form for 
 informasjonsaktiviteter fra lokallagene, som møter, brev, e-post osv. Det er viktig å
være bevisst på at ikke alle bruker Internett like aktivt.
Webadressen vår er som før: www.nsg.no. Adressen til fylkeslagene er:
www.nsg.no/[fylkesnavn] og lokallagene: www.nsg.no/[fylkesnavn]/[lokallagsnavn] 

Egen kunnskapsdatabase
Rett før jul 2012 fikk nettsidene våre også en egen kunnskapsdatabase. 
Databasen inneholder fagstoff i form av artikler og andre dokumenter med relevans
til de fagområdene småfeholdet er opptatt av. Dette omfatter publikasjoner knyttet til
forskning, prosjekter, utredninger og frittstående fagartikler. Databasen er tilgjengelig
for alle på NSGs nettsider, ikke bare for medlemmer. Sidene baseres på søkefunksjon
på fagområde, tema, forfatter og/eller andre relevante søkeord.
Så langt er det lagt inn nesten 200 artikler i basen, og tilsiget av nye går jevnt og trutt.
Målet vårt er at dette skal være en arena der de fleste fagspørsmål med tilknytning til
sau-, geitehold og gjeterhund er belyst.
Kunnskapsdatabasen er blitt realisert gjennom et prosjektsamarbeid med «Småfe -
programmet for fjellregionen» som går i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Framtidig
fornying, vedlikehold og drift av databasen er NSGs ansvar. 

Pressearbeid
NSG har gjennom hele året benyttet pressen og massemedier aktivt som informa-
sjonskanaler ut til storsamfunnet i forbindelse med viktige saker. Kontakten har
 foregått i form av telefonisk/personlig kontakt mellom lagsapparatet lokalt, regionalt
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og sentralt og ulike redaksjoner, ved at NSG-representanter har gitt saksopplysninger
eller latt seg intervjue, samt utsending av pressemeldinger. 
Pressemeldingene ligger i sin helhet på NSGs nettsider under «Presse» i menylinjen på
toppen.
Blant de viktigste pressemeldingene i 2013 kan nevnes:

I forbindelse med Landsmøtet på Gjøvik 13. og 14. mars ble det sendt ut tre uttalelser:
• Norske geiter - unike i verden
• Forvaltning på villspor
• Saueholdet må styrkes for å nå Stortingets målsetting

Etter ekstraordinært ledermøte om rovvilt 1/8-13 på Gardermoen ble det foretatt
bred utsending av næringas krav overfor rovviltforvaltninga under tittelen:

• Norsk Sau og Geit krever flere og mer effektive skadefellingsuttak av rovvilt

I forbindelse med stadige diskusjoner rundt tapsårsaker hos sau på utmarksbeite i
media, forfattet NSG og faglaga ( NB og NBS) 29/10-13 i fellesskap en kronikk som
stod på trykk i Nationen under tittelen:

• Tap av sau på beite Kronikk i Nationen høsten 2013 

I forbindelse med at svenske myndigheter hadde halvert bestandsmålene for rovvilt,
forfattet NSGs leder Tone Våg 18/12-13 en pressemelding med tittelen: 

• Halvering av de svenske bestandsmåla for rovvilt viser en ny trend.

Informasjonsbrosjyre fortsatt på lager
Norsk Sau og Geit utarbeidet i 2012 en 8-siders brosjyre med informasjon om
 organisasjonen og vår mangesidige virksomheten. Målgruppen er småfebønder i og
utenfor medlemsmassen og alle andre som ønsker å gjøre seg kjent med NSG og det
vi driver med. Brosjyren inneholder både faktainformasjon om småfe generelt, og mer
utdypende opplysninger om de ulike fagområdene. Den ble i sin tid distribuert til alle
våre fylkeslag til bruk i verve- og informasjonsarbeidet. Brosjyren finnes fortsatt på
 lager, og kan bestilles direkte fra NSG sentralt. 

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslagene og lokallagene. 
Til fylkeslagene går nå mesteparten av informasjonsflyten via e-post, og leder og
 sekretær i fylkeslagene har fått rundskriv per e-post jevnlig gjennom året. Mange
 fylkeslag følger også godt opp og sender fortløpende referater og annen informasjon
til NSG sentralt. 

Etter oppfordring fra representantskapet i mars 2010 ble det opprettet et eget domene
(sauoggeit.no) med tanke på faste e-postadresser til fylkes- og lokallagene. Det er her
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meningen at hvert lag skal ha faste 
e-postadresser som skal følge laget,
uavhengig av skifte i tillitsvalgte. Disse
e-postadressene er tilgjengelig med
webpålogging, slik at en kan logge seg
på uavhengig av fast data maskin. 
Høsten 2011 fikk leder og sekretær i
fylkeslagene tildelt slike e-postadresser,
men  dessverre opplever vi fortsatt at en
del ikke bruker disse adressene aktivt.
Mange lokallag er også på e-post -
adresser fra NSG, men det gjenstår
mye før alle er på plass.
En stor utfordring med dette er å sikre
at e-postadressen med nødvendig
 informasjon blir overlevert videre når
det skjer skifte i tillitsvalgte.

Lokallagene har fått ett rundskriv i 
juli i 2013.
Noen få saker er videresendt fra
 lokallag via fylkeslag til NSG sentralt.

Profilering 
Organisasjonen jobber fortløpende
med profilering og medlemsverving.
Det er hvert år mange ulike arrange-
ment hvor  lokallag og fylkeslag gjør en
stor innsats for å profilere NSG. Vi har
en løpende prosess med å fornye
 profileringsmateriellet vårt og å få
 dette ut til lokale arrangører.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisasjonen, og selv om
 tilslutningen til NSG igjen kryper oppover, er det fremdeles et forholdsvis stort
 potensial for nye medlemmer hvis det gjøres en innsats på dette området. 
Igjen er det Rogaland, Oppland og Hordaland som er på topp i vervingen, men vi kan
konstatere at det gjøres en god innsats på området i de aller fleste fylkene. Vestfold er
det fylket der det ble vervet flest nye i forhold til medlemstallet. 
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har fått laget eget profilseil, som benyttes ved  ulike
arrangementer i fylket. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)



Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2013 ble
vervet 227 nye medlemmer av 116 ulike ververe. I tillegg til en liten vervepremie per
nye medlem, premieres de beste med flotte premier. På lista over årets beste ververe er
det en god blanding av de som gjør en god innsats på området hvert år, men også nye
som melder seg på i kampen om å bli beste verver. «Årets superverver», ble Hanne-
Elise Lindal fra Rogaland, som hadde vervet hele 17 nye medlemmer. Som en god
nummer 2 ble Eivind Myklebust fra Sør-Trøndelag med 11 nye medlemmer. 

Her er årets 10 på topp:  
Verver Sted Fylke Vervede
Hanne-Elise Lindal Nærbø Rogaland 17
Eivind Myklebust Husbysjøen Sør-Trøndelag 11
Anders Melbø Svatsum Oppland 8
Ole Fredrik Dæhli Stavsjø Hedmark 7
Oddvar Lunde Lundegrend Hordaland 7
Helge Nygjelten Os i Østerdalen Hedmark 6
Hallvard Ween Vikeså Rogaland 5
Erland Sende Meråker Nord-Trøndelag 4
Eli Horsberg Bindalseidet Nordland 4
Leif Trygve Berge Ølve Hordaland 4
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Vervestatistikk NSG 2013
Fylke Medl.Pr Reg. Ant. Andel av Andel av Ververe ift. Vervede ift.

01.01.2013 ververe vervede ververe % vervede % medl.tall % medl.tall %

Østfold 80 1 1 0,8 0,4 1,3 1,3
Akershus 229 4 5 3,4 2,2 1,7 2,2
Hedmark 646 4 15 3,4 6,6 0,6 2,3
Oppland 1204 21 31 18,1 13,6 1,7 2,6
Buskerud 552 3 4 2,6 1,8 0,5 0,7
Vestfold 90 3 3 2,6 1,3 3,3 3,3
Telemark 314 4 10 3,4 4,4 1,3 3,2
Aust-Agder 181 1 1 0,8 0,4 0,6 0,6
Vest-Agder 283 2 2 1,7 0,9 0,7 0,7
Rogaland 1909 18 54 15,5 23,7 0,9 2,8
Hordaland 1408 16 27 13,8 11,8 1,1 1,9
Sogn og Fjordane 1077 9 15 7,8 6,6 0,8 1,4
Møre og Romsdal 746 8 15 6,9 6,6 1,1 2,0
Sør-Trøndelag 632 7 19 6,0 8,3 1,1 3,0
Nord-Trøndelag 467 6 13 5,1 5,7 1,3 2,8
Nordland 689 7 11 6,0 4,8 1,0 1,6
Troms 415 2 2 1,7 0,9 0,5 0,5
Finnmark 74 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0



6. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapningen i næringen vår.
Vi produserer ren norsk mat på en fornybar, miljøvennlig norsk beiteressurs. Mange
steder i bygde-Norge er man helt avhengig av denne fornybare ressursen i utmarka for
å kunne drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark. Beite på inn- og utmark
danner grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringen står for, med betydning for
biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reiseliv - verdens raskest
 voksende næring. 

Vi har hatt to beite- og utmarksrådgivere til og med november 2013. Therese J. Mosti
avsluttet sitt vikariat for Kari Anne Kaxrud Wilberg i slutten av september. I tillegg
valgte Karoline Salmila, som var ansatt i fast stilling, å si opp jobben sin for å flytte til
hjemplassen sin i slutten av november. Begge har lagt ned stor innsats innen fag -
området utmark i den tiden de var her. 

Viktige arbeidsoppgaver innen utmark og beitebruk er knyttet til:
• Arealbruk i beiteområdene
• Oppfølging av politiske signaler og prosesser
• Høringer
• Generell rovviltproblematikk
• Rettsak om manglende rovvilterstatning – Krokann-saken
• Oppfølging av enkeltsaker vedrørende beitebruk og beiterett
• Hundeangrep på sau
• Beitebruksplaner – verdien av utmarksbeiter
• Omorganisering av beitelaga
• Representere NSG i ulike fagfora tilknyttet utmark
• Organisasjonsarbeid

Beitesesongen 2013
Beitesesongen 2013 har vært svært varierende, rent værmessig. Dette har gitt store
 regionale forskjeller på beitekvaliteten, som igjen har ført til varierende slaktevekter.
Ellers har 2013 vært en blodig beitesesong over store deler av landet, noe som førte til
at NSG innkalte til ekstraordinært ledermøte om rovviltsituasjonen på Gardermoen i
begynnelsen av august. Vi ser dessverre at ulven har gjort sin inntreden i nye områder,
som igjen har ført til store skader. Påtrykket av stadig nye innvandrende ulver fra
 Sverige sier oss at utfordringene med ulv ikke blir løst med det første, med mindre
politikerne i den nye regjeringen tar et nytt grep om situasjonen. 

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2012-2019 og i RNU-instruks
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på
beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning».
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I 2013 ble det avholdt fem telefonmøter og 40 saker har vært oppe til behandling.
 Utmarksrådet har i 2013 ikke avholdt noen fysiske møter med saksbehandling, men
rådet var samlet i forbindelse med en fagtur til Vest-Agder i august. 

Utmarksrådets medlemmer og sekretariat har representert organisasjonen og oppgave-
feltet i ulike sammenhenger og fora gjennom året, også gjennom fast representasjon i
styret. 
Rådet og sekretariatet har et omfattende arbeidsområde, med mange  varierte arbeids-
oppgaver som har stor betydning for dagens og fremtidens beitebruk i utmark. Også i
2013 er det lagt ned et omfattende arbeid i forbindelse med kravet om omorganise-
ring av beitelagene fra organisasjonsformen BA (Begrensent Ansvar). Utmarksrådet
har i  samarbeid med sekretariatet bidratt til og lagt opp til mye av den faglige
 argumentasjonen på saker, og håndtert/bearbeidet innspill i organisasjonsapparatet. 

Høringer
NSG har avgitt fem utmarksrelaterte høringsuttalelser i 2013. Disse høringene har i
første rekke blitt sendt ut til fylkeslagene, som selv har vært ansvarlig for videre -
sending til lokallagene. Utmarksrådet har behandlet høringsuttalelsene før endelig
 behandling og godkjenning i styret.
- Høring om forslag til endring i Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk

av utmarksbeite på grunn av rovvilt
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- Høring om endring i rovviltforskriften – forvaltningsområdet for ynglende ulv
- Høring av forslag til endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark
- Høring på forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt
- Høring om NOU 2013-10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

Organisasjonsform for beite- og sankelag
Arbeidet med omorganisering av beite- og sankelag har fortsatt også i 2013. Per
30.10.2013 var det registrert 853 beite-/sankelag i Brønnøysundregistrene. Av disse er
491 registrert som foreninger, mens 86 er registrert som samvirkeforetak (SA). 276
beitelag står fortsatt registrert med organisasjonsformen Begrenset Ansvar (BA). Før
jul fikk vi tilbakemelding fra flere beitelag om at Brønnøysundregistrene hadde satt
behandlingen av saken deres på vent i påvente av en avgjørelse fra deres advokater
vedrørende registrering av beitelag som forening. Det ser med andre ord ut til at
 omorganisering av beitelag heller ikke i 2013 er et avsluttet kapittel. 
Arbeidet med omorganiseringen av beite- og sankelag har gjennom 2013 for det
 meste dreid seg om direkte henvendelser fra våre medlemmer og rådgivning basert på
hvert enkelt tilfelle. Vi ser at informasjonssidene om omregistrering på våre
 hjemmesider har blitt mye besøkt. Vi vil oppdatere disse sidene så fort vi får ny
 informasjon som kan hjelpe dem som ikke har fått sine registreringer igjennom i
Brønnøysundregistrene.

Hundeangrep
Hundeangrep på sau er dessverre et tilbakevendende problem som berører mange av
våre medlemmer. Det har vært tilfeller hvor sauebonden har svært sterke beviser, men
hvor anmeldelsen likevel er blitt henlagt av politiet. Utmarksavdelingen har gjennom
2013 jobbet med problemstillingen. I oktober sendte vi et brev til alle politidistrikt
hvor vi henstilte om at hundeangrep på sau må tas på alvor, og at det ikke henlegges
saker hvor både hundeeier og hunden som har gjort ugjerningen er kjent. Vi sitter
igjen med inntrykk av at henleggelsen av sakene mest sannsynlig skyldes mangel på
ressurser. 
Våren 2013 ble «Tiltaksplan ved hundeangrep på sau» ferdigstilt og publisert på NSGs
hjemmesider. Du finner den ved å søke på «tiltaksplan ved hundeangrep». 

Rovviltarbeidet 
Det har blitt arbeidet mye med rovviltproblematikken også gjennom 2013. 1. august
ble det avholdt et ekstraordinært ledermøte på Gardermoen på bakgrunn av rovvilt -
situasjonen så langt i beitesesongen 2013. Flere representanter fra næringen hadde
innlegg og presenterte situasjonen i sine fylker/kommuner. Under møtet ble det
 utarbeidet en uttalelse hvor NSG krevde flere og mer effektive skadefellingsuttak av
rovvilt. Denne uttalelsen ble sendt til de politiske partiene på Stortinget, Miljøvern -
departementet, Miljødirektoratet og Landbruks- og Matdepartementet, i tillegg til
pressen. Også Mattilsynet og Fylkesmennene mottok kopi av uttalelsen.
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Blant annet har gjeldende praksis for rovvilttelefon i de ulike fylkene blitt kartlagt.
Dette førte til en positiv endring hos flere av fylkesmennene, hvor det nå er kommet
mer informasjon om denne telefonen på hjemmesidene. Vi har også vært i kontakt
med fylkesmennene og kartlagt praksis for utbetaling av støtte til radiobjeller i hvert
enkelt fylke. 

Krokann-saken og erstatningsoppgjør etter beitesesongen 2013
Krokann-saken har blitt omtalt i flere nummer av bladet Sau og Geit etter hvert som
saken har blitt behandlet i rettssystemet (nr. 1, 6/2013). Saken ble også omtalt i års-
meldingen i 2012. 
2. januar 2013 fikk næringen den gledelige beskjeden om at Ola Krokann hadde
 vunnet over Staten i Sør-Trøndelag tingrett. Staten valgte imidlertid å anke dommen i
begynnelsen av februar 2013. Staten hadde følgende begrunnelse for anken: 

«Etter en grundig vurdering har Miljøverndepartementet besluttet å anke dommen
fordi det gjelder viktige, prinsipielle spørsmål knyttet til praktiseringen av regelverket
for erstatning for rovviltskader. Det er etter departementets syn ønskelig at disse
 spørsmålene belyses av en høyere rettsinstans». 

1. og 2. oktober 2013 ble Krokann-saken behandlet i Frostating lagmannsrett, og den
4. november ble dom fra lagmannsretten kjent. Retten fant at det ikke var sannsynlig
at det var andre tapsårsaker enn rovvilt som kunne begrunne den store avkortningen
Krokann fikk på sin erstatningssøknad for 2008:

«Lagmannsretten er kommet til at direktoratet ved behandlingen av Krokanns
 erstatningssøknad for 2008, har foretatt en skjønnsutøvelse som ikke er i samsvar med
forutsetningene, slik de fremkommer av retningslinjene til erstatningsbestemmelsen i 
§ 8. (…)
Det ble ikke foretatt en tilstrekkelig bred vurdering av årsaksfaktorer som kunne
 forklare Krokanns tap, eventuelt kunne elimineres som lite sannsynlige. Det gjelder
blant annet om normaltapstallene var representative det året og om det forelå spesielle
forhold ved driftsforholdene, ved besetningen eller ved beitebruken, som for eksempel
vaksinering og tilsyn. Bevisførselen har vist at et ikke er noen holdepunkter for at det
forelå noe ekstraordinære forhold som kunne forklare et såpass stort tap utover
 normaltapet for Krokann i 2008.
Vedtaket må etter dette settes til side som ugyldig.» 

5. desember fikk hele beitenæringen den gledelige førjulsgaven om at dommen i
 Krokann-saken er rettskraftig, da Staten ikke anket den inn for Høyesterett. Nå
 gjenstår det i midlertid å se hvordan Miljødirektoratet behandler Krokanns sak fra
2008 på nytt. Da vi vant fram med dommen, ble det også klart at de ni andre sakene
som var en del av det opprinnelige gruppesøksmålet, skal behandles på nytt av
 Miljødirektoratet. I skrivende stund kjenner vi ikke utfallet av disse sakene. 
I etterkant av dommen sendte Miljødirektoratet ut et informasjonsskriv til fylkes -
mennene om dommens betydning for erstatningsoppgjøret 2013:
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«For saker som behandles for beitesesongen 2013 er det viktig at både kunnskap om
rovvilt, tap forårsaket av rovvilt samt alle andre mulige tapsårsaker enn rovvilt inngår
i sannsynlighetsvurderingen etter erstatningsforskriftens § 8, og at vurderingen
 fremgår av begrunnelsen i vedtakene. Sannsynlighetsvurderingen skal være en helhets-
vurdering av alle tilgjengelige momenter. Dette gjelder også i de tilfeller hvor en ikke
har dokumentasjon på andre tapsårsaker enn rovvilt.

Ut over den informasjon som fremkommer i den enkelte søknad kan tilgjengelig
 informasjon om andre tapsårsaker evt. innhentes hos Mattilsyn, landbrukskontor eller
landbruksavdeling. I tillegg har forvaltningsmyndigheten mulighet til å be om tilleggs-
opplysninger fra søker, der grunnlaget i søknaden tilsier dette.»

Vi har fått flere eksempler på vedtak fra 2013 og snakket med fylkeslagene for å høre
hvordan saksbehandlingen av erstatningsoppgjørene har vært rundt omkring. Vi 
sitter igjen med et inntrykk av at praksis ikke er endret nevneverdig siden 2012. Nå
gjenstår det imidlertid å se om  Miljø direktoratets nye behandling av Krokanns sak fra
2008 vil ha betydning for  behandlingen av klagene som er sendt inn i 2013. 

FKT-prosjektet
Året som er tilbakelagt er det andre av den treårige prosjektperioden for FKT-
 prosjektet. Prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og Norges Bondelag. Det overordnede målet med prosjektet er å
gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og å dempe
 konflikten mellom beitenæringen og rovviltforvaltningen. Prosjektet har derfor i 
løpet av året jobbet med å formidle informasjon om forebyggende tiltak, bestands-
overvåking, rutiner ved skadesituasjoner, samt bidratt til å skape dialogarenaer både
på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Beiteseminar og dialogmøter
Arrangementet som i 2013 samlet flest beitebrukere, representanter fra kommuner,
forvaltning og andre aktører i rovviltspørsmål var Beiteseminaret med rovviltfokus
som ble avholdt i Oslo i november. Dette var et samarbeid mellom FKT-prosjektet og
de tre eierorganisasjonene. Både direktøren i Miljødirektoratet og direktøren i
 Mattilsynet stilte, og dette ble oppfattet svært positivt. Seminaret, som gikk over to
 dager, samlet hele 80 personer.
Prosjektet har også arrangert og deltatt på en rekke møter rundt om i de ulike fylkene.
Her kan nevnes dialogmøte om bestandsovervåkingsarbeidet i Finnmark, møte om
den meget spesielle beitesesongen i Hedmark og Oppland, informasjonsmøter om
innsamling av bjørneskit i Hedmark og Nord-Trøndelag, samt innlegg på fylkes- og
lokallagsmøter om forebyggende tiltak, erstatning, lisensjakt etc.

39



Veileder om forebyggende tiltak
FKT-prosjektet har brukt mye tid på å lage en veileder for ulike tiltak for å forebygge
rovviltskader på sau i Norge. Arbeidet har tatt tid. For å få oversikt over de ulike
 tiltakene og gode tips og råd, har prosjektet hatt kontakt med beitebrukere og -lag i
rovviltbelastede områder. Vi har videre deltatt på kadaverhundkurs, snakket med
radiobjellelagene rundt om i landet og hatt nær dialog med Norsk Viltskadesenter -
Bioforsk Nord, som har jobbet mye med ulike tapsforebyggende tiltak. Alt for å lage et
så bra sluttprodukt som mulig. Veilederen blir trykket og publisert i løpet av de første
månedene av 2014.

Motivasjonskvelder for jervejakt
I samarbeid med NJFF, Jakt og Fiskesenteret og SNO, har FKT-prosjektet holdt åtte
motivasjonskvelder for jervejakt i januar og november. Disse har blitt veldig godt
mottatt og totalt har over 275 personer deltatt. Disse kveldene har blitt arrangert i
Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Kveldene har samlet en god
miks av sauebønder, jegere og andre interesserte. I tillegg til mye nyttig informasjon
om jerv og jervejakt, har temaer som forvaltning, bestandsovervåking, tapsutvikling
og biologi blitt grundig gjennomgått. Det har vært veldig god stemning på disse
 kveldene, med mange spørsmål og interessante diskusjoner. Vi som har stått
 ansvarlige for kveldene tror at den viktigste grunnen til dette nettopp er at vi har
 arrangert kveldene i fellesskap.

Informasjon
Eierorganisasjonene (NB, NBS og NSG) sine tidsskrift og nettsider har blitt brukt for
å spre relevant og aktuell informasjon om rovvilt og beitebruk som prosjektet har
 utarbeidet. Bestandsregistrering, forebyggende tiltak, tips, råd og frister for FKT-
 søknader, erstatningssøknader med mer, er noen av temaene i disse artiklene.
Prosjektet har nå gått i to år, noe som i denne sammenheng må sies å være forholdsvis
kort tid. Styringsgruppas vurdering er at prosjektet så langt har hatt en positiv effekt
på å dempe konfliktnivået. Prosjektet er særlig viktig i forhold til kommunikasjons-
flyt, både når det gjelder kommunikasjonen mellom beitenæringen og ulike deler av
forvaltningen, mellom og innen organisasjonene og med andre aktører som blant
 annet Rovdata og SNO. 

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG har deltatt på møter i Kontaktutvalget for rovvilt også i 2013. Dette er en arena
hvor beitebruksinteressene og jakt- og friluftsinteresser møter forvaltning og verne -
interesser til debatt og problemløsning. Hvert år legges det opp til to møter, ett rent
møte/fagseminar som legges til Gardermoen og ett som møte i kombinasjon med
 ekskursjon til aktuelt sted i landet hvor det finnes spesielle rovdyrutfordringer og 
 prosjekter knyttet til rovdyr og beitedyr. Det første møtet ble avholdt på Gardermoen
5.-6. februar. Temaer på programmet her var blant annet informasjon fra Direktoratet
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SAMARBEID: Organisert beitebruk gjør det mulig å utnytte beiteressursene i utmark med felles
innsats. Foto: Anne-Cath. Grimstad.

for naturforvaltning (DN) om ekstraordinære uttak i 2013, og kompetanseheving hos
jegerne ved Norges Jeger- og Fiskerforbund. I tillegg ble det gjennomført en
 evaluering av arbeidsformen til kontaktutvalget og veien videre. 
Det andre møtet ble avholdt 14.-15. august i Stockholm. Møtet inneholdt dette året
ingen ekskursjon, men møtet ble lagt til Sverige, da planen var å få mer inngående
 informasjon om svensk rovviltforvaltning. Imidlertid stilte kun én representant fra
Naturvårdsverket i Sverige og holdt et innlegg om svensk rovviltforvaltning og
 politikk. 

Statistikk over produksjonstilskudd
Det har blitt samlet inn rådata-tall fra produksjonstilskuddsregisteret på alt som
 omhandler sau, geit og utmark på lands- og fylkesnivå. Dette er tall tilbake til juli
1995 (per 31. juli og 1. januar). For vinterfôra sau og sau på utmarksbeite er det også
samlet inn tall på kommunenivå, men bare i fylkene Hedmark, Hordaland, Møre og
Romsdal,  Rogaland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har vi greid å få inn tall fra alle
 kommuner. Vi vil fortsette innhenting av datamateriale på kommunenivå for å få en
god oversikt over statistikk, som gir oss nyttige opplysninger om utviklingen av og
status i saueholdet. 

Levende landskap
Produksjonen av sesong 2 av TV-serien «Levende landskap» startet i slutten av juni
2013. Målet er at serien skal sendes på NRK i løpet av våren 2014. NSG har støttet
denne TV-serien med 100 000 kr, og har et ønske om å kunne belyse beitenæringens
synspunkter i denne sesongen i forhold til kulturlandskap og rovvilt. 



Statistikk – organisert beitebruk
NSG har fått scannet de landsdekkende bøkene vi har med data om organisert
 beitebruk (OBB) fra 1983 til 2002. Bøkene inneholder data helt ned på besetnings -
nivå.  
Foreløpige tall fra organisert beitebruk (februar 2014) viser at 1.454.031 sauer og lam,
16.435 geiter og 70.426 storfe på utmarksbeite i beitesesongen 2013 var organisert i
777 beitelag. SLF har opplyst at det ligger ytterligere seks beitelag inne i søknads -
systemet e-Stil som per februar 2014 ikke er godkjent. Disse har registrert ca. 15.000
sauer og lam på utmarksbeite, og som kommer i tillegg til tallene ovenfor.
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk er utarbeidet av Statens Landbruks -
forvaltning (SLF). Tabellen på neste side viser landsoversikt fordelt på fylker for
 beitesesongen 2013. OBB-statistikken på beitelagsnivå vil etter hvert bli publisert av
SLF på: http://32.247.61.17/skf/orgbrapp.htm

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk bistand, og vi opplever
at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell
 rettshjelp. Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med 3 firmaer. De to
 advokatfirmaene Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for
 henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agderfylkene
og Telemark som dekningsområde. Utover tjenester for enkeltmedlemmer, belyser
også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger gjennom artikler i medlems-
bladet vårt. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs, dersom
 dette skulle være ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis, og mange
 opplever at sakene løser seg allerede her. 

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS med varemerkenavnet SRadioen, er et moderne kommunika-
sjons- og beredskapsverktøy som er veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere.
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio
 sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbruks -
samvirke. Sikringsradioens styre har i 2013 hatt 5 møter. NSGs aksjepost i 
Sikrings radioen A/S er på 20 %. Sikringsradioen har egen hjemmeside: 
www.sikringsradioen.no. 
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige
HMS-arbeidet i næringen. 
Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for Sikringsradioen framover, 
og det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag omkring i landet i 2013. 
Ikke minst i forbindelse med ekstremværet på slutten av året, ble det klart at slike
 private nett kan være et svært nyttig hjelpemiddel når telefonsystemene er ute av drift. 
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7. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde et telefonmøte i februar og et todagersmøte i juni 2013. Det er
protokollført 24 saker, der 3 viktige saker er nevnt nedenfor.

Kjøttsau/farlinje
Ordningen med avlsbesetninger på kjøttsau, samt egne kåringsregler, videreføres.
 Stasjonstesting er ikke et avlstiltak som sannsynliggjør at kjøttsauen får en større
 avlsframgang for tilvekst, kjøtt og fett enn vi har i dagens NKS-avl. Det vil derfor 
ikke bli gjennomført flere år med stasjonstesting.

Bekjempelsesforskriften – ny veileder fra Mattilsynet
Det er to krav i den reviderte veilederen som vil kunne gi store vanskeligheter ved
inntaket av seminværene framover: 
• TSE-klasse 5 (overvåking av skrapesjuke). Kravet gjelder alle flokkene i ringen/

avdelinga. 
• Mædiprøve ikke eldre enn 36 måneder av alle flokkene i ringen/avdelinga.
Vi har fått utsettelse med å forholde oss til de nye kravene i 2013 og 2014, men fra
2015 må det være i orden. Vi må ta opp med Mattilsynet nødvendigheten av
 mædiprøve av alle flokkene i smittegruppa i forbindelse med inntak av seminværene,
og hvordan vi i så fall skal oppfylle kravet til en overkommelig kostnad. Vi må også få
avklart prosedyren som ringbesetningene skal følge for å søke om opprykk til TSE-
klasse 5.

Genvariant som øker lammetallet
Det er funnet en genvariant i norsk sau som har stor effekt på lammetall, kalt finne -
varianten. Se avsnittet Forskning og utvikling for mer informasjon. Det ble vedtatt at
NKS-seminværer ikke skal ha genvarianten i dobbel dose og at seminværer av andre
raser ikke skal ha finnevarianten. Genstatus for testede værer skal oppgis i semin -
katalogen og på Internett.

KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER
Kåring
I 2013 hadde antall kåringstyper økt fra 12 til 14. Vi fikk 2 nye, nemlig Dala og Steigar. 
Det ble i 2013 stilt 9.761 værlam til kåring, og av disse ble 80 % kåra på ordinært vis, 
6 % ble kåra på dispensasjon og 14 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2012 var 9.980 stilte;
79 % kåra ordinært, 6 % kåra på dispensasjon og 14 % vraka.
Den vanlige O-kåringa er fortsatt dominerende, og 84 % av dyra ble bedømt etter
dette regelverket.
NKS er den vanligst bedømte rasen med drøyt 6.900 dyr og 14 % vraka. Spæl følger
på andreplass med over 1.000 stilte og 18 % vraka dyr. 
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Bedømte værer ved kåring fordelt på rase
Rase Kåringstype Bedømte Kåra Disp. Vraka

Antall % % % %
NKS O-kåring 6924 100 86 1 14
Spæl (kvit) O-kåring 1065 100 72 9 18
Farga spæl Farga spæl 359 100 88 4 8
Pelssau Pelssau 315 100 20 46 34
Sjeviot O-kåring 200 100 90 4 7
Nor-X Kjøttkåring 126 100 79 2 19
Gammelnorsk spæl Gmlnorsk spæl 170 100 65 19 16
Texel Kjøttkåring 109 100 63 30 6
Blæset Blæset 112 100 58 36 13
Rygja Rygja 77 100 60 31 9
Svartfjes Svartfjes 38 100 87 13 0
Suffolk Suffolk 79 100 56 29 15
Grå trønder Grå trønder 44 100 70 16 14
Charollais Kjøttkåring 63 100 71 19 10
Steigar Steigar 10 100 0 70 30
Fuglestadbroget Fuglestadbr. 32 100 59 34 6
Dala Dala 13 100 15 77 8
Gammelnorsk sau Villsau 22 100 14 64 23
Dorset O-kåring 3 100 0 100 0
Landet 9761 100 80 6 14

Avkomsgransking
Det ble høsten 2013 utregnet
 offisielle indekser på 2.275 
 prøveværer, fordelt på 1.893
NKS, 254 spæl, 54 sjeviot, 
33 pelssau og 41 kjøttsau.

Værringene fikk utbetalt
 granskingstilskudd for værer
som:
• hadde tilstrekkelig antall

 avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett

2012 som var tilstrekkelig høy
• ikke hadde far på negativlista

over seminværer
• ikke overskred kvoten for 

s ønner per seminfar i
ringen/avdelingen
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 vurdert av kvalifiserte dommere.  
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Det ble utbetalt kr 1.400,- per prøvevær som grunntilskudd og et indekstillegg på 
kr 30,- per indekspoeng over 100. Dette ga kr 2.169,- i gjennomsnittsbetaling per vær
som ble godkjent for tilskudd.

Granskingstilskudd til værringene for NKS, spæl (kvit) og sjeviot 2009-2013
Granskingstilskudd 2009 2010 2011 2012 2013
Antall værer
- med offisiell indeks 2 163 2 257 2 174 2 114 2 201
- godkjent for tilskudd 2 081 1 915 1 943 1 830 1831

Satser
- Grunnpris 1 000 1 350 1 300 1 600 1 400
- Indekstillegg 30 30 30 30 30

Tilskudd
- Per vær med indeks 1 659 1 755 1 866 2 003 1 804
- Per godkjent vær 1 724 2 068 2 088 2 314 2 169
- Totalt 3 588 560 3 961 140 4 056 470 4 233 900 3 972 110

Gentesting
Seminværkandidater testes rutinemessig for anlegg for gult fett, to uønskede varianter
av myostatingenet, samt finnevarianten.
Testing for myostatinmutasjoner i felt ble trappet ned. Kun lokale værer som var
under mistanke på grunnlag av avstamning, ble testet.

Avlsstatuett 2013
Avlstatuetten for beste vær 2013 tildeles Kjell Tore Nagelhus, Overhalla, medlem i
ring 226 Namdal verring, for spælværen 201070445 Sur Skistad.

Utmerkelsen for beste vær innen rasen NKS 2013 tildeles Elling og Sylvi Ann
 Kvammen, Elnesvågen, medlem i ring 192 Fræna værring, for NKS-væren 201063566
 Myrvolltoppen.

Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2013 tildeles Kåre Hole, Sæbøvågen,
medlem i ring 141 Bergensområdet sjeviot, for væren 201050458 Vladimir.

AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige
framgangen fra årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om
 avlsarbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom
egenskapene får den forventede effekten.
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Årlig avlsmessig framgang per rase, siste år og gjennomsnittet av siste 3 år1)

Egenskap NKS Spæl Sjeviot
2012- 2010- 2012- 2010- 2012- 2010-
2013 2013 2013 2013 2013 2013

Slaktevekt, kg 0,237 0,233 0,084 0,135 0,093 0,088
Slakteklasse 0,033 0,044 0,072 0,060 0,076 0,034
Fettgruppe 2) -0,075 -0,077 -0,007 -0,008 -0,006 -0,033
Morsevne vår, kg 0,184 0,136 0,094 0,129 0,046 0,028
Morsevne slakt, kg 0,136 0,099 0,058 0,071 0,049 0,032
Lammetall, fødte -0,014 0,006 -0,005 -0,007 0,049 0,032
1) Beregningsgrunnlaget er alle fødte lam i værringene
2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett

NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
 populasjonen. For alle raser er samlet framgang av betydelig økonomisk verdi.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid er å realisere god avlsframgang uten å 
øke innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % per
 generasjon. Figuren nedenfor viser innavlsøkningen fra årgang til årgang. Vi ser at vi
klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for alle tre rasene.



FORSKNING OG UTVIKLING
Effekt av finnevarianten
I fjor rapporterte vi at det var funnet en genvariant med effekt på lammetallet. Denne
kalles finnevarianten, fordi vi tror den kommer fra Finsk landrase, som ble krysset inn
i norsk sau nettopp for å øke lammetallet. For å beregne hvor stor effekten på lamme-
tall er, ble det i januar samlet inn blodprøve av i underkant av 900 søyer, fordelt på 15
besetninger. Disse ble gentestet for finnevarianten. Resultatet ble knyttet sammen med
lammetallene som er registrert i Sauekontrollen. Økning i gjennomsnittlig lammetall
ble beregnet til 0,14–0,35 for søyer med genvarianten i enkel dose, mens dobbel dose
ga en økning på 0,58–0,86. Besetningene i feltforsøket hadde et høyt lammetall, og
 effekten av finnevarianten vil trolig være mindre i flokker med lavere lammetall.

Ny modell for lammetall
Delindeksen for lammetall er i dag basert på de tre egenskapene lammetall ved ett, to
og tre års alder. Siden det er nær sammenheng mellom disse egenskapene, er det
 utarbeidet en såkalt gjentaksmodell, der vi anser lammetallet ved ulik alder som
 gjentatte målinger av samme egenskap. I den nye modellen kan vi i tillegg inkludere
lammetallet for søyer eldre enn tre år. Skifte av modell vil kunne gjøres ved oppstart
av avlssesongen 2014/2015.

Lammedød
Det har vært arbeidet med modeller
for å beregne avlsverdier for risiko
for dødfødte og tap av lam de første
dagene etter lamming. Målet er å
kunne beregne en delindeks som
kan tas inn i det praktiske avls -
arbeidet fra sesongen 2014/2015.

Avlsframgang for tilvekst og
 observerte høstvekter
Vi rapporterer en god avlsframgang
for tilvekst, men de observerte høst-
vektene viser ingen tydelig trend til å
øke. Det er store svingninger fra år til
år, hovedsakelig på grunn av  beite-
forholdene. Miljøet vi tilbyr sauen ser
ut til å være begrensende i stadig
større grad. Dermed blir avlsfram-
gangen for tilvekst «spist opp» av den
negative  miljøtrenden, slik at vektene
viser en omtrentlig flat trend over år.
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Pelsegenskapene hos pelssauen
Dømmingen av pelsskinn ble lagt om for et par år siden, etter svensk modell. På
grunnlag av to års data for den nye dømmemåten, ble det regnet genetiske parametere
og avlsverdier for pelsegenskapene. Arvegradene var høye for de fleste av egenskapene.
I løpet av 2014 vil vi ta stilling til om arbeidet med pelsegenskapene skal foregå ved et
fenotypeutvalg, eller om det skal beregnes avlsverdier for pelsegenskapene med
grunnlag i dømming av alle lam i avlsbesetningene.

SEMIN
Seminværene 2013
Vi hadde til sammen 69 værer på seminstasjonene i 2013.

Værene på Staur og Særheim 2013
Staur Særheim Sum

Rase Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt
Norsk kvit sau 14 22 9 13 23 35
Spælsau 7 8 2 2 9 10
Sjeviot 2 2 2 2
Norsk pelssau 2 2 2 2
NOR-X/Texel 1 1 3 1 4
Suffolk 1 1 1 1
Dala 1 1 1 1
Rygja 2 2 2 2
Steigar 0 0
Blæset sau 1 1 1 1 2 2
Fulgestadbroget sau 0 0
Grå trøndersau 0 0
Farga spælsau 1 1 2 2 3 3
Gmlnorsk spælsau 3 3 3 3
Gmlnorsk sau (Villsau) 0 0
Charollais 2 0 2
Svartfjes 2 0 2
Sum 32 41 17 28 49 69

Antall nye NKS-værer og spælværer er bare delvis bestemt av behovet i sædproduksjo-
nen. Et bredt tilbud er også viktig for å hindre for sterk innavlsoppbygging. Dette gjelder
spesielt for spælsauen. Genressurssenteret gir et betydelig økonomisk  bidrag til inntaket
av bevaringsverdige raser, slik at vi kan gi et godt tilbud også her, selv om salget er lite.

Sædsalget
Vi solgte 32.378 sæddoser i 2013, en reduksjon på 2,2 % fra året før. Salget av frossen-
sæd økte, mens fersksædsalget gikk mye tilbake. Fersksæden sto for 8 % av totalsalget.
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Solgte sæddoser i 2012 og 2013
Sædtype 2012 2013 Diff Endring
Frossensæd 29 496 89 % 29 929 92 % 433 1 %
Fersksæd 3 604 11 % 2 449 8 % -1 155 -32 %
SUM 33 100 100 % 32 378 100 % -722 -2 %

Sædsalget 2013 fordelt på rase
Rase Sæddoser Andel
NKS 23 903 73,8 %
Spæl-kvit 3 152 9,7 %
Spæl-farga 823 2,5 %
Pelssau 759 2,3 %
Blæset sau 615 1,9 %
Suffolk 456 1,4 %
NOR-X 374 1,2 %
Gammelnorsk spælsau 345 1,1 %
Sjeviot 303 0,9 %
Texel 246 0,8 %
Charollais 233 0,7 %
Svartfjes 232 0,7 %
Rygja 190 0,6 %
Villsau (Gammelnorsk sau) 158 0,5 %
Dala 140 0,4 %
Fuglestadbroget 137 0,4 %
Steigar 111 0,3 %
Grå trøndersau 82 0,3 %
Dorset 69 0,2 %
Oxforddown 29 0,1 %
Romney 21 0,1 %
Sum 32 378 100 %

NKS stod for 73 % av salget og Kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 19 forskjellige
raser/typer.

Distribusjon
Vi sendte ut 978 frossensæddunker fra Staur, en økning på 10 % fra året før. Det gikk
283 fersksædpakker fra Særheim og 167 fersksædpakker fra Staur.

Tilslaget (ikke-omløp)
Når årsmeldingen går i trykken, er det for tidlig å si noe sikkert om årets resultat. Men
det ser ut til at tilslaget med frossensæd skal havne på litt over 70 %.
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Eierinseminører
Vi gjennomførte 20 seminkurs med 211 nye deltakere og 20 som repeterte etter å ha
gått kurs tidligere år.

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

Samlede kostnader med avl og semin på sau er 15,8 millioner kroner. Tabellen
 nedenfor viser hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Avlsrådet 134 036
Saueavl sentralt 3 657 707
Regionene 1 982 088
Tilskudd væreringene 4 300 535
Tilskudd raselagene 75 225
Semin på sau 5 657 545
SUM 15 807 136

8. Avl og semin på geit

Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk møte og ett telefonmøte i 2013. Det ble behandlet
21 protokollførte saker.

Egenskapene i avlsmålet
Det er åtte egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner avlsverdier for hver enkelt
egenskap, og disse teller ulikt i den samlede avlsverdien. Tabellen nedenfor viser den
gjeldende vektleggingen mellom egenskapene, uttrykt som vekttall.

Egenskap Vektlegging
Melkemengde, kg/dag 20
Fett % 10
Protein % 10
Laktose % 10
Frie fettsyrer -5
Celletall -2
Jureksteriør, poeng 7
Utmelkingshastighet, poeng 5
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Kåring 2013
Det ble stilt 413 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
•  Kåra: 314 (76 %)
•  Kåra på disp: 43 (10 %)
•  Vraka: 56 (14 %)

De vanligste dispensasjonsårsakene var for lav avlsverdi, mors jurpoeng, ukjent
 kaseingenstatus og lav tilvekst. De vanligste vrakingsårsakene var for lav avlsverdi og
mors jurpoeng, med henholdsvis 27 % og 23 %.

Genotyping av bukker for kaseingenstatus
Også i 2013 har alle medlemmer i Geitkontrollen fått tilbud om å genotypeteste
 bukker. Omkring 130 geiteprodusenter gentestet til sammen 1000 bukkekje. Av totalt
357 kåra bukkekje hadde 350 kjent kaseingenstatus, dvs. 98 % av alle kåra bukker.
Disse fordelte seg som følger:
•  Ikke-null * Ikke-null (5): 77,4 %
•  Ikke- null * Null (2): 22,3 %
•  Null * Null (0): 0,3 %

Kaseingenstatusen i populasjonen blir stadig bedre. Utgangspunktet var en
 genfrekvens på 20 % Ikke-null og 80 % Null for sju år siden. Nå er genfrekvensen 
88 % Ikke-null og 12 % Null blant de kåra bukkene.

Indeksberegninger 2013
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2013. Indekser på bukker med offisiell indeks,
samt uoffisielle indekser på kåra bukker blir offentliggjort på NSGs internettnettsider
etter hver beregning. Indeksene på geiter og kje blir oppdatert på besetningens egne
NSG-nettsider og oppdatert i Geitkontrollen.

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2013 er det 57 registrerte avlsbesetninger, der 8 besetninger deltar i
bukkering og 49 enkeltmedlemmer gransker bukker i egen besetning. Det var 7 nye
besetninger som meldte seg som avlsbesetning i 2013, og 4 meldte seg ut.

Avlsmessig framgang
Figuren på neste side viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for
geiter født i  årgangene 2000 til 2013. Vi ser at vi nå har god avlsmessig framgang, ca. 2
 indekspoeng i året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene.

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

kombinert med sterk seleksjon mot null-variantene
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Tilskudd til bukkeringene og avlsbesetningene
Tilskudd utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som er i live når de
får sin første offisielle indeks. I tillegg til grunnprisen ble det utbetalt et dattergruppe-
tillegg og et indekspoengtillegg. Satsene går frem av tabellen nedenfor. 

Element i tilskuddet Satser i 2013
Grunnpris Kr 2 100,- 
Dattergruppetillegg pr. datter Kr 100,- 
Indekstillegg pr. poeng over 105 Kr 50,- 

I 2013 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2010. Tre av avlsbesetningene
overholdt ikke seminkravet og
fikk utbetalt 50 % av til -
skuddet de kunne fått ut fra
granska bukker. Det ble til
sammen utbetalt kr 146.250,-
i granskingstilskudd fordelt
på 50 bukker. Dette tilsvarer 
kr 3.084,- i gjennomsnitt pr.
bukk. 

Avlsstatuetten for beste 
bukk i 2013
Styret i NSG vedtok å tildele
avlsstatuetten for beste bukk i
2013 til Hege Gonsholt og Jon
Olav Hauge fra Rauland for

BESTE BUKK: Avlsstatuetten for beste bukk i 2013 går til
Hege Gonsholt og Jon Olav Hauge fra Rauland for bukken
2010365 TØFFEN.
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bukken 2010365 Tøffen. Bukken hadde en avlsindeks på 138 og ble granska i
 Gonsholt/Hauges egen  besetning. Bukken ble tatt inn som avkomsgranska bukk til
Hjermstad semin stasjon i 2012. 

Seminbukkene
Det ble tatt inn 5 avkomsgranska bukker og 1 ungbukk av norsk melkegeit på Hjermstad
seminstasjon i 2013. I tillegg ble det tatt inn 2 avkomsgranska bukker høsten 2012 som
først ble tilgjengelig for salg i 2013, og disse er derfor presentert i tabellen under. Alle
bukkene som ble tatt inn til semin kom fra besetninger som er med i  prosjektet «Friskere
geiter». I tillegg hadde alle bukkene gunstig genstatus, Ikke-null * Ikke-null (5).

Innsatte avkomsgranska bukker 2013
Kåringsnr. Navn Far Avlsverdi Solgte doser
2010390 BAKTUS 2007710 ALBERT 135 44
2011181 FROG 2008580 BALDER 134 100
2011259 VEEN 2010436 GEIR 136 17
2011260 BRUSE 2010436 GEIR 133 37
2011331 SØLVPILEN 2010422 ASKEPRINS 140 204
2010166 EMIL 2009175 BROR 133 78
2010169 LUDVIK 2009175 BROR 136 154

Det ble også tatt inn en boerbukk og en mohairbukk. 

Sædsalget
Det var 91 geiteholdere som kjøpte sæd i 2013. Totalt salg ble 2.173 doser, og salget
holder seg stabilt fra året før. Sædsalget fordelt på rase for de tre siste årene går fram
av tabellen nedenfor.

Rase 2011 2012 2013
Norsk melkegeit 1 810 1 440 1 509
Norsk melkegeit*fransk alpin 315 497 277
Fransk alpin 192 110 184
Sum melkegeit 2 317 2 047 1 970
Kasjmirgeit 7 10 15
Mohairgeit 12 12 11
Boergeit 30 75 177
Kystgeit 0 0 0
Sum alle 2 366 2 144 2 173

Tilslaget i semin
I mange tilfeller er det kun den insemineringa eller paringa som gir drektighet som
blir innrapportert i Geitkontrollen, mens bedekninger som gir omløp ikke blir
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 rapportert. De tre siste årene har vi derfor valgt å sende ut rapporteringsskjema
 sammen med sæddunken for å få et mer riktig tall på tilslaget i semin.

Omkring halvparten av de som kjøpte sæd har rapportert inn seminresultatet, og i
2013 var tilslaget (ikke-omløp) for disse 57%. 

Eierinseminører
Vi gjennomførte et insemineringskurs på geit i forbindelse med årets geitedager på
Fefor, Vinstra. Vi tilbød kurset for nye kursdeltakere, men tidligere utdannede
 inseminører kunne delta for repetisjon. Det er nå 361 geiteholdere som har tillatelse
til å inseminere selv.

Kostnader i avl og semin 2013
Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet
og egenandeler fra produsentene som bruker semin og/eller gentester bukker.
 Samlede kostnader med avl og semin var kr 3 394 000 i 2013. Tabellen nedenfor viser
hvordan kostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Fagrådet 61 035
Geitavl sentralt 1 433 612
Kåring 72 267
Tilskudd avlsbesetningene 181 043
Tilskudd raselagene 8 100
Felttiltak/kaseingentest 236 945
Semin geit 1 400 797
Sum 3 393 799

9. Dyrevelferd
Fotråtesituasjonen i Norge - utbrudd i Aust-Agder høsten 2013
Gjennom prosjektet «Friske føtter» har det over flere år vært lagt ned en betydelig
innsats for å kartlegge og sanere forekomsten av smittsom fotråte på sau her i landet.
Arbeidet har vært finansiert gjennom tilskudd over jordbruksavtalen, men også med
omsetningsmidler.
Prosjektet var planlagt avsluttet i 2013.
Det viste seg imidlertid at det senhøstes ble avdekket mistanke om smittsom fotråte i
Aust-Agder. Prosjektet ble raskt mobilisert igjen, og med god hjelp fra et erfarent og
dyktig inspektørkorps i vest, ble hele fylket kartlagt og inspisert i rekordfart. Sammen
med prosjektledelsen for «Friske føtter» la også Aust-Agder Sau og Geit, med leder
Kåre Blålid i spissen, ned en enorm innsats i arbeidet med kartlegging, feltarbeid og
informasjon ut til næringsutøverne.
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Det viste seg at smitten ikke var så utbredt som en først hadde fryktet, men smittsom
fotråte ble påvist i et 10-talls besetninger.

10. Gjeterhund
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har i 2013 hatt ett fysisk møte og 7 telefonmøter. I tillegg har rådet
vært til stede på NM, hatt møte med Norsk Kennel Klub og møte med alle senior-
dommere. Det er blitt behandlet i alt 65 saker, mot 43 i 2012. 

I første del av 2013 bestod Gjeterhundrådet av Atle Arnesen (leder), Oddbjørn Kaasa
og Håkon Skjærvold, med Anne Kari Veiklenget som første vara med fast deltakelse i
alle møter. I mars gikk Atle Arnesen ut, og Oddbjørn Kaasa fungerte som leder ut året.
Arne Loftsgarden kom inn som 1. vara. Cathinka Kjelstrup har vært gjeterhundrådets
sekretær hele året. 

I tillegg til ulike saker som har kommet inn gjennom fylkeslag og lokallag, har viktige
saker i 2013 vært ny dommerordning, inkludert høring i fylkene. Ny ordning trer i
kraft i 2014. 
Rådet har videre hatt fokus på samarbeidet med Norsk Kennel Klub (NKK), der NSG
blant annet har påtatt seg oppgaven med å utforme en Rasespesifikk AvlsStrategi
(RAS), med frist i 2014. 
Mye tid har også gått med til omlegging til nytt gjeterhundråd med 5 medlemmer, et
fra hver region og samme regionfordeling som innenfor saueavl. 
Dessuten har man startet arbeidet med å utvikle nytt gjeterhundprogram for
 innmeldinger og registrering av prøver. 

Gjeterhundrådet har i 2013 hatt to underutvalg, nemlig Avlsrådet og Prøvenemnda,
som avlaster gjeterhundrådet med saker innenfor de ulike fagfeltene. Prøvenemnda
legger til rette for prøver, og fungerer som ansvarlig for Norgesserien. I 2014 velges
også et dommerutvalg, med ansvar for organisering av dommersamlinger,
 dommerkurs og opplæring. 

Nettsidene
NSGs gjeterhundsider har fått nytt liv i 2013, med jevnlig oppdatering av aktiviteter
og arrangementer. Valpeformidling og Hundeformidling er kommet i gang igjen, og
det er også mulig å annonsere kurs på siden. Nye artikler legges stadig ut, og leser -
tallene har skutt i været. Mest populære har sidene med hunde- og valpeformidling
vært, men også informasjon om landslaget og ulike resultater fra prøver har hatt stort
besøk. 
Nettsiden inneholder nå informasjon om de ulike gjeterhundrasene, ofte stilte
 spørsmål og medlemskap, noe som har avlastet sekretæren i arbeidet med å svare på
spørsmål. 
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Gjeterhundkurs og -prøver
Kurs, både for den vanlige sauebonde og andre typer kurs, arrangeres av fylkes -
nemndene/-laga og lokallaga, og i enkelte områder er aktiviteten stor. Det samme
 gjelder gjeterhundprøver, hvor aktiviteten er varierende, men hvor vi kan se en
økende trend. Prøvene arrangeres i stor grad om høsten, utenom den største sanke -
perioden, men vi finner også prøver om vinteren og sommeren. 

Antall gjeterhundprøver og deltakelse på disse har vært slik de siste åra:
Årstall Prøver Starter Hunder Over 49p Over 0 p Med 0 p St/delt Hu/Delt St/Hund Eiere

1993 92 1278 431 938 1197 81 4.9 1.6 3.0 262

2000 184 2426 586 1805 2105 321 5.8 1.4 4.1 417

2009 241 3828 677 2658 2939 889 10.3 1.8 5.7 372

2010 249 3899 751 2642 3074 825 9.9 1.9 5.2 393

2011 263 3774 753 2632 2960 814 9.8 2.0 5.0 386

2012 253 3742 771 2673 2955 787 9.0 1.9 4.9 416

2013 280 4149 777 3100 3434 715 10.5 2.0 5.3 395

Fram til 1.1.2009 krevdes 50 poeng for å få en prøve godkjent. Etter 1.1.2009 ble  kravet
hevet til 60 poeng. Dette er ikke mulig å hente ut av statistikken. 
St/delt= Start per deltager, Hu/Delt=Hund per deltager, St/hund= Start per hund.

NM i Hordaland
NM i bruk av gjeterhund 2013 ble arrangert i Myrkdalen på Voss i Hordaland 11.-13.
oktober, med Torbjørn Jaran Knive og Maico øverst på pallen. Det var i alt den 11.
NM-seieren for Knive. Knive tok også tredjeplassen med unghunden Bea, mens
 andreplassen gikk til Jo Agnar Hansen og Sisko. 
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Norgesserien
Norgesserien ble arrangert på samme måte som i 2012, og gikk over tre parallelle
 kvalifiseringshelger, godt fordelt rundt i landet, der de 35 beste sammenlagt gikk til
 finalen. Påmeldingssystemet var nytt av året, og fungerte godt med direkte betaling
for hver deltager og innmelding håndtert sentralt i NSG.
Finalen gikk i Vågå i Oppland med Per Fremo og Egil Lomsdalen som dommere.
Her vant Torbjørn Jaran Knive og Maico sammenlagt, med Torkjel Solbakken / Nicky
og Alexander Strøm / Glen på de neste plassene.

Norsk Nursery
I år ble Norsk Nursery avholdt i Klæbu i Sør-Trøndelag.  Dette er en prøve for hunder
under 3 år. Selv om alderen er lav, går prøven i høyeste klasse, klasse 3 med deling og
singling. De beste unghundene i Norge holder høyt nivå, og noen er også kommet
med på landslaget for 2014. Pokalen for Oppdretter av Beste Norske  Unghund gikk til
Jan Briskeby for hunden Bea, som vant begge dager med fører  Torbjørn Jaran Knive.  
Sammenlagtseieren gikk derfor til Torbjørn Jaran Knive / Bea, med Karin Mattson /
Bill og Arne Christoffer Sand / Caddy på de neste plassene.

De beste ekvipasjene fra Norsk Nursery gikk dessuten videre til Nordisk Nursery. Her
vant Torbjørn Jaran Knive med Akersborg Fibula, mens Pål Høygård tok tredjeplassen
med hunden Markaplassen’s Patsy. 
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Internasjonale prøver
Den 24. og 25. august var det klart for nordisk mesterskap på Kamben Høyfjellshotell
på Golsfjellet. Buskerud var arrangør, og Norge stilte med 15 ekvipasjer, hvorav hele
åtte kvalifiserte seg til finalen. Norge ble beste lag sammenlagt, og tok også de fem
 første plassene, med Torbjørn Jaran Knive og Akersborg Maico på topp.
Norge hadde også  8 deltakere med til Continental Sheepdog Championship
(CSC/EM), som i år gikk i Belgia. Her kom 6 av 8 hunder videre til finalen, og laget
sikret seg like godt de tre første plassene. Young Handlerne (junior) var også med, og
gjorde en god figur på internasjonalt nivå med en andreplass til Martin-André
 Helgesen og en fjerdeplass til Espen Frøvik. 

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

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. 
Det gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte
 klippeinstruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. I 2012 mistet 
NSG støtten fra Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til klippekurs og NM.
NSG jobber fortsatt politisk med å få tilbake den offentlige støtten.
Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ull -
håndterere, gjennom blant annet å sørge for at det arrangeres NM hvert år. 
Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra Norske Saueklipperes
 Forening og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia. 

Klippekurs
I 2013 ble det arrangert 13 klippekurs med til sammen 100 deltagere. Dette var en
oppgang fra 2012, da det ble arrangert 11 kurs med 78 deltagere. De fleste kursene var
for nybegynnere (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne
(B). 4 kurs ble avlyst.

Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, ett ressurssenter og ett
kompetansesenter. Evalueringsskjemaene fra deltagerne viser tydelig at kursene
 oppleves som meget bra. 
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NORGESMESTRE: Inge Morten Tronstad fra
Etne i Hordaland og Stina Fosen fra Vikedal i
 Rogaland ble norgesmestre i henholdsvis saue-
klipping og ullhåndtering under NM på Gol
2013. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Fylke Kurssted Nivå Instruktør Arrangør Delt.

Akershus UMB Ås A Caroline NSG 8

Akershus Feiring A/B Caroline Feiring Sau og Geit 7

Buskerud Uvdal A Sven/Hallgrim Nore og Uvdal Sau og Geit 8

Buskerud Rosthaug VGS A Sven Modum Sau og Geit 5

Buskerud Lierskogen A/B Bjørnar Lier Sau og Geit 4

Nord-Trøndelag Steinkjer A Caroline Collegium Animalis 6

Oppland Sør-Fron A/B Per/Bjørnar/Sindre Fåvang og Ringebu Sau og Geit 9

Rogaland Forus A Neil/Omar Sandnes Sau og Geit/Nortura 13

Rogaland Forus B Neil/Omar Sandnes Sau og Geit/Nortura 11

Sør-Trøndelag Øya VGS A Tor Arne/Randi Øya VGS 8

Telemark Fyresdal A/B Sven/Gunnar Telemark Sau og Geit 9

Østfold Tomb VGS A Caroline NSG 7

Østfold Tomb VGS A Caroline Caroline Nicol 5

8 fylker 13 kurs 100

NM i saueklipping og ullhåndtering
NM 2013 ble arrangert i Buskerud, der Gol Sau og Geit, i samarbeid med Buskerud
Sau og Geit, sto som arrangør. Arrangementet ble lagt til den årlige Fårefestivalen i
bygda, og det ble et flott arrangement med flere utøvere enn året før. Totalt deltok 51
deltagere, inkludert både klippere og ullhåndterere.
Inge Morten Tronstad vant NM-klassen for saueklippere, og tok sitt tredje norges -
mesterskap foran Leif Håkon Korsbø. Juniorklassen ble vunnet av Eirik Lloyd
 Ildgruben, mellomklassen av Dion Hughes og i åpen internasjonal klasse var det
 Simon Beswell fra Skottland  som vant.

I ullhåndteringskonkurransen vant, som i fjor, Stina Fosen foran Gerhard Håkull.



12. Genressurser 
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt god dialog med de ulike raselagene for sau
og geit. Målet er felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2012 er det
inngått samarbeidsavtaler med 12 raselag. Lag med samarbeidsavtale får kr 100,- per
medlem som også er medlem i NSG. Per 31.12.2013 hadde 11 lag rapportert
medlems oversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til lagene på til
 sammen kr 87.800,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir prioritert av NSG. 

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

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

støttemedlemmer som ikke har sau/geit.
Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr. 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2013
 hadde de 11 lagene som rapporterte status til sammen 1.126 medlemmer, hvorav 678
(60,2 %) var medlem i NSG. Det bør absolutt være potensial for en økning av andelen
fellesmedlemmer.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt
• Beitespørsmål
• Sauekontrollen
• Paringsveiledning / innavlskontroll
• Kåringsregler
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• Informasjonstilgang på websider og i bladet Sau og Geit
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser)
• Hjelp i forbindelse med import av sæd
• Økonomisk støtte til lagets arbeid
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling skjer i desember hvert år.

Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget ble første gang opprettet i 1986 i regi av stiftelsen Norsk landbruksmuseum
etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget for
 husdyr ble i 2006 overført til Norsk Genressurssenter. Landbruks- og mat -
departementet oppnevnte i 2011 et nytt Genressursutvalget for husdyr.
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SVARTFJES: Svartfjeslaget er et av småraselagene som nå samarbeidsavtale med NSG. Her er dyr
frå en besetning i Rogaland. Foto: Anne-Cath. Grimstad



Utvalget har for perioden 2011 – 2014 følgende sammensetning:
Medlemmer:
• Odd Vangen, UMB (leder)
• Lars Erik Wallin, Norsk Sau og Geit
• Ingrid Olesen, NOFIMA/UMB
• Ragnhild Hoel, Riksantikvaren
• Bjarne Holm, Norsvin
• Bjørn Groven, Mattilsynet
• Hilde Buer, gårdbruker, Florø
• Amund Wormstrand, gårdbruker, Brandval
• Katrine Andersen Nesse, Statens landbruksforvaltning
• Bjørn Dahle, Norges Birøkterlag

Observatør:
• Elisabeth Koren, Landbruks- og matdepartementet

Nina Hovden Sæther ved Norsk Genressurssenter er sekretær for utvalget.

Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-

genetiske ressurser i Norge 2011-2014. 
2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,

 herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner. 

3. Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av husdyrgenetiske
 ressurser. 

4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser 
5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging blant annet gjennom målrettet og

 effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.

I løpet av året har Genressursutvalget for husdyr 2-3 møter for å drøfte strategier og
aktuelle saker i henhold til utvalgets ansvarsområde. I 2013 var også utvalget, sammen
med de to andre genressursutvalgene (trær og planter) samlet på Svalbard. Der var det
blant annet lagt opp til et besøk i det Globale frøhvelvet, en stor opplevelse for de som
var med. 
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III SENTRALADMINISTRASJONEN
Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS 
Postboks 104, 1431 ÅS

Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no

Ansatte ved kontoret i 2013
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef 
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver 
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsrådgiver 
Even Olsen, organisasjonssekretær
Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarks- og beiterådgiver (tilbake fra permisjon 15.09)
Karoline Salmila, utmarks- og beiterådgiver (til 30.11)
Therese Jeanette Mosti, utmarks- og beiterådgiver (vikar til 01.10)
Cathinka Kjelstrup, rådgiver gjeterhund – 25 % 
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 60 %
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsforsker (t.o.m 31.08.13)

Ansatte ved regionkontorene
Anne Grete Stabekk, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 80 % 
Kjell Steinar Løland, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % 
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt – 25 % (til 31.05)
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 %

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

Prosjekt FKT
Øivind Løken, prosjektleder
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Samarbeidspartnere på juridiske tjenester/jordskifte:
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo 
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no

Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: post@fylkesadvokat.no

Advokatfirmaet Haakstad &Co, Arendal
Telefon 3700 6070. E-post:ch@haakstadco.no
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Tone Edland
styremedlem

Ove Holmås
(nestleder)

Pål Skoe Kjorstad
styremedlem

Tone Våg
(leder) 

Sigurd Vikesland 
styremedlem

Anne Kari 
Leiråmo Snefjellå

styremedlem

Sigmund 
Skjæveland

ordfører

Stein Øyvind 
Bentstue

styremedlem

Landsstyret

IV TILLITSVALGTE



Styret
Tone Våg (leder), 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Ove Holmås (nestleder), 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland tlf. 994 52 918
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana tlf. 997 04 391
Stein Øyvind Bentstuen, 2080 Eidsvoll tlf. 975 92 748

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2013.

Vararepresentanter 
1. Morten Munkeby, 7600 Levanger tlf. 905 31 102
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
3. Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta tlf. 959 28 731

Arbeidsutvalget
1. Tone Våg (leder), 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
2. Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
3. Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Sigmund Skjæveland (ordfører), 4370 Egersund tlf. 977 50 654
Ragnhild Sæle (varaordfører), 6847 Vassenden tlf. 416 33 342

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Hans M. Mørstad, 8412 Vestbygd tlf. 900 59 611
2. Hallvard Veen, 4389 Vikeså tlf. 992 37 481
3. Egil Håheim, 3570 Ål tlf. 907 55 520

Vararepresentanter
1. André Kristoffersen, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
2. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt tlf. 482 17 639
3. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden tlf. 951 33 246

Fylkesledere
Østfold: Grete Stokstad, 1825 Tomter tlf. 922 93 830
Akershus: Helge Olav Aas, 2080 Eidsvoll tlf. 918 19 067
Hedmark: Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen tlf. 979 82 896
Oppland: Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein tlf. 971 44 687
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Buskerud: Tor Grøthe, 3560 Hemsedal tlf. 995 47 799
Vestfold: Håvar Fjære, 3220Sandefjord tlf. 901 95 618
Telemark: Jon Aslak Austjore, 3880 Dalen tlf. 917 65 525
Aust-Agder: Kåre Blålid, 4790 Lillesand tlf. 945 05 946
Vest-Agder: Sven Haughom, 4480 Tonstad tlf. 913 41 907
Rogaland: Magne Jakob Bjørheim, 4120 Tau tlf. 950 31 191
Hordaland: Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen tlf. 913 07 371
Sogn og Fjordane: Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden tlf. 416 33 342
Møre og Romsdal: Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta tlf. 959 28 731
Sør-Trøndelag: Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 950 72 313
Nord-Trøndelag: Olav Tiller, 7650 Verdal tlf. 971 79 555
Nordland: Ann Guro Hansen, 8250 Rognan tlf. 917 83 644
Troms: Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
Finnmark: Roy Mikkola, 9930 Neiden tlf. 415 44 350

Medlemmer i valgnemnda
1. Olav Tiller, 7650 Verdal Midt tlf. 971 79 555
2. Per Liahagen, 3550 Gol Øst tlf. 951 72 260
3. Kjell Mardal (nestleder), 6823 Sandane Vest tlf. 976 63 197
4. May Berit Støbet (leder), 4745 Bygland Sør tlf. 971 65 654
5. Magnhild Johanne Nymo, 9372 Gibostad Nord tlf. 915 76 840

Varamedlemmer
1. Jarle Hauge, 6210 Valldal Midt tlf. 416 13 394
2. Johan Persbråten, 1340 Skui Øst tlf. 915 77 904
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand Vest tlf. 918 86 165
4. Gunnar Haugo, 3864 Rauland Sør tlf. 975 78 643
5. Atle Aronsen, 9046 Oteren Nord tlf. 916 46 687

Revisor
BDO AS

Kontrollutvalg (valgt av representantskapet 16. mars 2011)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad tlf. 913 41 907
Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 950 72 313

Varamedlem
Grete Stokstad, 1825 Tomter tlf. 922 93 830

Avlsrådet for sau - representanter
1. Ivar G. Slettemoen (leder), 3580 Geilo tlf. 986 57 921
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst) tlf. 906 05 466
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3. Rolf Arne Torgersen, 4580 Lyngdal (NSG Region Vest) tlf. 996 40 577
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt) tlf. 478 66 673
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord) tlf. 900 65 062
6. Torstein Steine, IHA, 1432 Ås (UMB) tlf. 911 59 780
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura)    tlf. 971 77 659
8. Ida Mathisen, 0667 Oslo (KLF) tlf. 976 66 878

Varamedlemmer
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt) tlf. 482 00 930 
2. Jon Lilleslett, 3477 Hovet (NSG Region Øst)            tlf. 951 75 257
3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (NSG region Vest) tlf. 470 36 006
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt) tlf. 913 46 393
5. Hermod Haugen, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord)    tlf. 916 28 365
6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (UMB) tlf. 976 28 401
7. Terje Bakken, 2360 Rudshøgda (Nortura)               tlf. 950 60 928
8. Berit Pettersen, Fatland AS (KLF) tlf. 952 00 340

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

Fagrådet for geit - representanter:
1. Tone Edland (leder), 3895 Edland tlf. 959 30 407
2. Sigurd Vikesland (nestleder), 5741 Aurland tlf. 994 52 918
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett tlf. 976 12 852
4. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein tlf. 971 44 687
5. Helga Kvamsås,  6901 Førde (TINE) tlf. 992 31 894
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (UMB) tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (4. og 5. personlig vara):
1. Einar Arne Stennes, 6196 Norangsfjorden tlf. 952 33 246
2. Hege Gonsholt, 3864 Rauland tlf. 911 78 067
3. André Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE) tlf. 948 61 153
5. Torstein Steine, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) tlf. 911 59 780

Sekretær: Ingrid Rimeslåtten Østensen, NSG

Utmarksrådet - representanter
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet tlf. 482 00 930
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
3. Laila Hoff, 8690 Hattfjelldal tlf. 920 51 459
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Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen tlf. 979 82 896 
2. Rune Kurås, 7372 Glåmos tlf. 900 15 586
3. Leif Brekken, 5962 Bjordal tlf. 917 98 302

Sekretær: Kari Anne Kaxrud Wilberg, NSG

Gjeterhundrådet - representanter
1. Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker tlf. 922 22 522
2. Håkon Skjærvold, 8890 Leirfjord tlf. 917 07 630
3. Anne Kari Veikleenget, 2640 Vinstra tlf. 416 90 770

Varamedlemmer i nummerrekkefølge
1. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal tlf. 994 31 444

Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG

Ull- og klipperådet - representanter
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)    tlf. 918 19 067
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo  (Fagtjenesten for ull) tlf. 911 79 163
3. Åsmund Kringeland, 5570 Aksdal (Norske saueklipperes forening) tlf. 456 15 570

Sekretær: Even Olsen, NSG

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190

Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Kari Anne Kaxrud Wilberg, 1431 Ås tlf. 990 14 262

Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag - fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 

Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Observatør: Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

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

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

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Vara: Arne Flatebø, 1413 Ås tlf. 995 99 226

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

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Tone Våg, 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 

Styret i Studieforbundet Næring og Samfunn – fra NSG
Siv Bøifot, 1430 Ås tlf. 995 61 320

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

Fokusgruppen for prosjektet MANECO «Managing Ecosystem services 
in low alpine cultural landscapes through livestock grazing»
Kari Anne Kaxrud Wilberg, 1430 Ås tlf. 990 14 262

Referansegruppa  for  prosjekt «Tickless» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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V STYRETS MELDING
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VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

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

50-100 100-200 200-300 300-500 Alle
År da da da da bruk
1980 31 200 49 500 38 500
1985 28 000 49 200 39 500
1990 21 800 49 800 42 500
1995 12 841 57 431 36 588
2000 30 435 82 426 101.438 69 507
2005 24.800 67.300 82.900 71.600
2006 18.400 61.200 109.000 112.600 75.500
2007 30.200 63.100 120.200 90.400 79.800
2008 30.800 64.800 126.800 165.900 97.800
2009 55.400 91.700 184.500 231.700 146.500
2010 68.400 99.200 191.100 215.900 151.600
2011 85.200 69.700 189.800 238.600 159.200
2012 91.485 58.456 149.938 194.573 131.376
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Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk. Frå 2009 gjeld tala driftsoverskot i jordbruket:

1000-200 da 100-200 da Alle
År Nord-Norge alle bruk
1980 50 900 
1985 58 000 
1990 91 500 96 500 
1995 110 822 102 204 
2000 134.151 135 063 131 168 
2005 162.100 161.460 154.400
2006 151.600 148.000 148.700
2007 199.500 158.600 156.700
2008 167.600 190.800 171.800
2009 329.000 354.600 356.300
2010 312.000 339.000 370.100
2011 349.100 412.700 407.400
2012 283.358 320.454 277.070
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Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar

Sau Ammegeit Mjølkegeit
År Tal Tal Flokk- Tal Tal Flokk Tal Tal Flokk-

bruk v.f.s. storleik bruk dyr storleik bruk dyr storleik

1985 33 815 1 077 469 32 1 354 74 030 55

1990 26 394 1 009 793 38 1 117 64 894 58

1995 24 355 1 041 680 43 975 59 855 61

2000 21 644 1 081 633 50 510 3 239 6 727 53 091 73

2005 17 068 1 091 785 64 524 3 631 7 559 46 125 83

2006 16 255 1 060 438 65 559 4 416 8 525 44 063 84

2007 15 199 1 023 778 67 560 4 337 8 482 40 403 84

2008 14 748 1 027 098 70 625 5 174 8 457 38 431 84

2009 14 400 1 029 380 71 650 5 568 9 430 37 439 87

2010 14 238 1 053 546 74 684 5834 9 414 37 104 90

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

2012 13 937 1 040 701 75 731 6 534 9 354 34 120 96

2013 13 759 1 036 311 75 739 6 434 9 327 33 037 101

Frå 1994 til 1997 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau. Frå 1998 er det sau fôra over 1. mars som
ligg til grunn for talla, (kode 131 er slått samen med kode 130). Frå 2004 er det brukt tall bruk med sau over 1 år og summen av
dyretalet som inngår i kode 133, 137, 138, 139)

Produksjon av sauekjøt/
Salg og heimeforbruk
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Registrert sal
År tonn

1960 14 870
1970 16 648
1980 18 459
1990 23 377
2000 23 499
2010 24 554
2011 23 498
2012 22 893
2013 23 991

Slaktevekter for lam
Kjelde: Fagsenteret for kjøtt

Registrert sal
År tonn

1970 15,8
1980 16,8
1990 17,9
2000 18,1
2010 18,4
2011 17,8
2012 18,4
2013 18,2
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Geitmjølkproduksjonen
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

Meierileveranse av geitmjølk:
1960 20,0 mill. liter
1970 24,5 ”     ”
1980 24,9 ”     ”
1990 27,3 ”     ”
2000 21,1 ”     ”
2005 22,1 ”     ”
2007 20,3 ”     ”
2008 20,3 ”     ”
2009 20,8 ”     ”
2010 20,7 ”     ”
2011 20,3 ”     ”
2012* 20,2 ”     ”

2013** 19,8 ”     ”
* Foreløpige tall
**Budsjett

Ullproduksjonen
Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf

Samvirke Privat
År mottak mottak I alt

tonn tonn tonn

1975 3 811 470 4 281 
1990 4 902 62 4 964 
2000 3 713 1 244 4 957
2005 3 869 1 208 5 077
2007 3 541 1 106 4 647
2008 3 439 1 027 4 466
2009 4 372
2010 4 551
2011 4 467
2012 3 800
2013* 3 978
* Gjelder ullåret 2012/2013

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

Tal Tal Haustvekt Avdrått
År buskapar Kontrollerte dyr g. lam pr. lam pr. v.f.s.*

i kontr. Tal % pr. v.f.s. kg kg

1962 - 35 174 4,2 1,17 39,2 45,9
1980 4 729 188 942 21,8 1,40 42,1 58,9
1985 5 577 271 683 25,2 1,46 41,9 60,8
1990 5 594 284 440 28,4 1,55 43,7 67,7
1995 5 367 303 828 29,2 1,54 42,9 65,0

Fødte lam
per søye

2000 4 929 291 673 1,91 44,2 69,9
2005 4 140 303 058 2,00 45,1 73,2
2008 3 731 288 256 2,07 45,5 74,2
2009 3 997 291 036 2,09 43,4 73,5
2010 3 899 295 725 2,10 43,2 72,8
2011 3 850 297 336 2,10 42,3 70,8
2012 3 850 306 947 2,07 43,6 71,8
2013 3 923 314 823 2,11 44,1 70,7

* Korrigert 145 dager
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Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2000 31 027 432 71,8 560 2,67 4,09 3,52 208 41 62,5 

2005 32 385 392 82,6 617 2,97 4,29 3,73 255 45 74,1

2010 28 890 312 92,6 693 3,05 4,37 3,88 322 42 89,4

2011 26 491 277 95,6 706 3,04 4,31 3,88 336 42 87,4

2012 25 313 256 98,9 716 3,09 4,35 4,04 327 41 87,7

2013 22 034 210 104,9 729 3,09 4,47 4,09 308 38 85,5
*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.
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BDO - ET BEVISST VALG

Vi er utfordreren i vår bransje. Vår strategi 
med lokal forankring og partnernærhet til  
kundene har bidratt sterkt til vår suksess.

I dag er vi 1 250 ansatte, fordelt på kontorer 
over hele landet, og vi vokser stadig. 

Nære og gode kunderelasjoner gjør det  
mulig å være fleksible, løsningsorienterte og 
reaksjonsdyktige i samarbeidet med kundene.

For mer informasjon om BDO Innlandet 
kontakt oss på tlf.: 95 76 70 00 eller se:

www.bdo.no

REVISJON
RÅDGIVNING 
SKATT & AVGIFT
FORETAKSSERVICE



Landkredittbank.no   |   815 52 245

Vår driftskreditt er blant markedets beste!

Som bonde vet du at inntektene ikke nødvendigvis kommer den dagen regningene forfaller. 
Hold betalingsevnen stabil med vår driftskreditt. Da får du større fleksibilitet i den daglige driften.

Hos oss møter du dyktige folk i en jordnær og solid bank som kjenner landbruksnæringen. 
Det kaller vi sunt bankvett! Prøv vår driftskredittkalkulator på Landkredittbank.no/kalkulatorer

GSU – GÅRDSSPARING FOR UNGE 
Som første bank i landet tilbyr vi gårdssparing for unge. Med en 

sparerente på 5 % håper vi å få flere unge til å spare til egen gård.

Driftskreditt fra 4,65 % rente



Satsing på lammeringer, fag 
og økonomi gir resultater! 

Nortura - best i det lange løp!
medlem.nortura.no/smaafe/

Middel klasse lam i Nortura

Utvikling i middelpris på lam i Nortura 
inkludert tilleggsytelser fra 2007 - 2013

Tilleggsytelser Avregningspris
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