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At det ble oppdaget fotråte for halvt-
annet år siden, og at smitten nå viser
seg å være mye mer utbredt enn
noen kunne forestille seg, gir norsk
sauehold store utfordringer. Det blir
krevende å meisle ut en bekjemp -
elsesstrategi som både tar hensyn til
dyrehelsa/dyrevelferden og samtidig
ikke blir så rigid, arbeidsom og kostbar
at produsenter gir opp næringa. 

Skal vi lykkes i kampen mot fotråte er
det avgjørende med god dialog
mellom dyrehelsemyndigheter,
 prosjektledelse, organisasjon og
 produsentene for å bygge tillit til og
oppslutning om vedtatte tiltak. I den
sammenheng blir det viktig med god
informasjon og at alle faglige, seriøse
innspill blir nøye vurdert og vektlagt.
Det finnes mye vettuge tanker og
meninger blant småfeprodusentene.

Vi veit mye mer om utbredelsen av
smittestoffet som forårsaker fotråte
nå enn for ett år siden. Men store
områder av landet er fortsatt ikke
systematisk sjekket for smitte. Noen
stiller likevel allerede nå spørsmål om
tiden er inne for å nyansere/korrigere
målsettingen og virkemidlene i sjuk-
domskampen? Det må være legitimt
å mene det. 

I kamp mot sjukdommer er gjerne
saksgangen slik: Man må først skaffe
seg oversikt over sjukdomsbilde,
 smitteutbredelse og mulige smitte -
veier/-kilder, deretter velges bekjemp -
elsesstrategien. Vi veit mye i dag, etter

at ca. 1/4 av alle sauer i landet er
snudd og sjekket klauvene på. Det vil
være svært avgjørende for bekjempel-
sesstrategien om fotråtebakterien kan
avgrenses til noen områder av landet.
Det bør få betydning for sjukdoms-
kampen. Derfor må prosjektet «Friske
føtter» gå videre og flere områder
sjekkes for smitte før en konkluderer
på strategivalg.

Mye av uenigheten som har kommet
fram i media går på realisme i å
klare å utrydde smittestoffet og
 kostnadene med å nå dette målet.
Kostnadene, både i reelle kroner og
ikke minst faren for å misse mange
produsenter underveis, må ikke bli for
høy. Slik jeg har forstått debatten er
alle enige om å bekjempe sjukdom-
men med aktive tiltak, enten det
 gjelder organisatoriske grep eller faglig
omlegging av produksjonen. Det skilles
derimot mellom å bekjempe sjukdom-
men og utrydde smittestoffet. Noen
er mer pragmatikere og realister enn
idealister. Her må det bli en rask
avklaring – hva er realistisk å klare å
få til i sjukdomskampen?

Før det konkluderes på bekjempelses-
strategi må dette spørsmålet disku -
teres og besvares. I mellomtiden må
vi innrette oss praktisk med hensyn til
krav og restriksjoner som settes på
bruken av utmarksbeite. Det er
 særdeles viktig at effekten av alle
 tiltak som blir satt i verk kan forsvares
ut fra det en kan forvente å oppnå
med hensyn til dyrevelferd, avgrensing

Leder

Idealisme eller realisme?

av smitte og kostnader, både i reelle
kroner og i ekstraarbeid for produ -
sentene. Er det riktig å kreve at alle
dyr fra besetninger som har fått
påvist fotråtebakterien Dichelobacter
nodosus skal fotbades? Står kost -
nadene og det enorme arbeidet med
dette i forhold til det en kan regne
med å oppnå? Er dyr som ikke viser
noen tegn til endringer i klauvene like
farlige med hensyn til smittespredning
som dyr med betennelse i klauv -
spalten, eller de med endringer i
 klauven? Kan en skille på bekjemp -
elsestiltak mellom ulike bakterie -
stammer? Hva med andre klauvdyr,
for eksempel storfe? Osv., osv…

Dette er spørsmål som jeg vet at
 prosjektet vurderer og, etter hvert, vil
ta hensyn til. Referansegruppa for
 prosjektet, som i nær framtid vil bli
opprettet, vil kunne gi viktige innspill,
både på disse spørsmålene og andre
praktiske betraktninger rundt fotråte-
kampen. 
Vi må lytte til hverandre. De med
veterinærfaglig erfaring må ta hensyn
til hva de med produksjonserfaring
mener, og vice versa. Det er bare der-
som vi klarer å dra sammen at vi vil
klare denne utfordringen. Husk at det
er i motgangstider, når utfordringene
står i kø, at det er viktig med en sterk
organisasjon. Bruk organisasjonen
deres, kjør diskusjonene internt! 

Sau og Geit nr. 1/2009 • 3



4 • Sau og Geit nr. 1/2009

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

Nestleiar : Magnhild Nymo
9372 Gibostad
Mobiltlf: 915 76 840

Øivind Gurandsrud
3410 Sylling

Erling Offerdal
5875 Årdalstangen

Ingrid Arneng
2940 Heggenes

Olav Edvin Heggvold
7288 Soknedal

Kristin Bakke Lajord
2975 Vang i Valdres

Ordførar :  Vivi Lindholm
2030 Nannestad

Nr. 1/2009, 
62. årgang
Kjem ut med 
6 nummer per år
ISSN 0036-5009

Manusfrist nr. 2/2009: 
26.02.09 
Materiellfrist 
annonser: 03.03.09  

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

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

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

aril-ma@online.no

Grafisk produksjon:
Lier Kopi & Trykk AS

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

Tilsette i NSG

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

Leiv Sigbjørn Eikje 
Stipendiat - UMB
T: 64 96 51 45
M: 916 88 174
sigbjorn.eikje@nsg.no

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

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

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

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

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

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

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

Stig-Runar Størdal
Regionkons. saueavl i region Midt/
gjeterhundansvarlig, 50% stilling
M: 952 56 896
stig-runar.stordal@nsg.no 

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

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

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

NSG Semin AS

(Foto: TINE Mediabank)

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

Trine Bjørnerås  
Rådgiver geit
T: 23 08 47 99
Ml: 975 27 692
trine@nsg.no

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

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

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

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

Håvard Øyrehagen
Utmarksrådgiver
T: 23 08 47 83
M: 917 63 761
ho@nsg.no



Sau og Geit nr. 1/2009 • 5

Kristian Williamsen har utvikla dei byg-
gjetekniske idéane sine saman med to
studiekameratar, Knut Erik Ree og
Torfin Andersen. Det heile starta ved at
dei laga eit fullskala modellfjøs på
 parkeringsplassen til tekniske fag på Ås. 

Grindverksbygging
Kristian fortel at det var eit ønskje om
å finne ein billegast mogleg byggje -
metode som sette dei tre karane på
sporet av ei bestemt byggjeform. Den
skulle vera billeg, bygget skulle kunne
reisast med høg eigeninnsats og ein
skulle kunne ta råvarene frå nær -
området, helst frå eigen skog.

Dei tok utgangspunkt i den gamle

byggjeteknikken grindverksbygging og
vidareutvikla den til å kunne brukast
til moderne fjøs. For Kristian og dei to
karane var det viktig at alt kunne byg-
gast liggande på marka og so reisast
med ein frontlessar eller ei mobilkran.
Difor måtte dei modifisere litt på den
gamle byggjemetoden, men endringane
blei gjort respektfullt. 

Hovudristing
- Det var litt hovudristing på skulen
når me først starta på dette prosjektet,
for det var aldri nokon som hadde laga
noko som var i so stor målestokk før.
Men me handla inn tømmer, fekk
rekna på berestyrke og starta bygginga.
Etter kvart stod det ein fullskala
modell i 1:1. Då gjekk skepsisen over,
seier Kristian.

Heimesnekra fjøs
Eit bygg blir til, og so enkelt kan det faktisk gjerast. (Foto: Kristian Williamsen)

Kristian Williamsen har stor tru
på norsk landbruk, om ein
 maktar å halde  investeringskost-
nadene nede. Han meinar at ein
av nøkkelfaktorane er enkle
 bygningsløysingar og mykje eigen-
innsats når ein bør byggje nytt. 

Kristian Williamsen, Knut Erik Ree og
Torfin Andersen tek ein kvil etter ei
 byggeøkt på parkeringsplassen på UMB. 
(Foto: Kristian Williamsen) Fortsetter neste side.
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Brukar rundtømmer
Eit særtrekk med grindverksbygging er
at ein brukar rundtømmer saman med
kanta tømmer i reisverket. 

- Med ein gong du skjer i stokken so
vert den svakare og toler mindre
belastning. I tillegg er bygningar med
rundtømmer ganske vakre bygg og dei
er mindre utsette for å knekke. Ulempa
er at stokkane vert frykteleg tunge og
dei rullar lett når dei skal tilpassast og
ved monteringa. Firkantstokken er
enklare å jobbe med slik sett. Eit anna
problem er at det ikkje finst nokon god
standard for å berekne styrken i rund-
tømmeret. Me har forsøkt oss litt, men
dette kan gjerast mykje betre, meinar
Kristian. Det enda med at dei tok
utgongspunkt i den høgaste kvaliteten
som er lovleg på skurlast; c30. 

- Truleg kunne me gått mykje
høgare i berestyrke om me hadde
berekna dette på ein skikkeleg måte, og
dermed spart materialar i bygginga.
Me kunne for eksempel gått ned frå ti
toms tømmer til seks toms. To av fjøsa
som er bygd er konstruert i berre
rundtømmer. Då var det mykje rulling
av stokkane før me fekk sett dei saman,
kan Kristian fortelje. 

Endeleg sauefjøs
Etter tre storfefjøs er dei endeleg i gong
med eit sauefjøs, det skjer på Randa -
berg i Rogaland.

- Sidan dei to første rammene vart
bygde har me laga litt ulike variantar
av rammene. Dei var opphavleg laga
etter ein mal på den mest vanlege
breidda på fjøs med liggebås for kyr,
den er på ca. 20 meter. Det er òg det
som er det mest estetiske. Men på det
sauefjøset me no har starta og bygge
er breidda kutta til 18,5 meter. Lengda
på heile bygget er 22 meter. Det gjev
eit bruttoareal på 407 m² og vil få
plass til rundt 200 vinterfôra sauer.
Bonden driv økologisk, og då er det
godt med litt ekstra plass. Men det er
rundt 100 m² som blir til fôrbrett og
køyregangar og ekstraplass i lam-
minga,  fortel Kristian. Dyra skal gå på
talle inne, og i tillegg får dei tilgang til
 utadørs luftegard. Fjøset vert bygd
som kaldfjøs, og det er kostnads -
berekna til rundt 1,2 millionar 
kroner, inkludert eigeninnsats. Bygget
vert sett opp i tilknyting til ei gamal
løe. For å bevare litt av det kultur -
miljøet som er der frå før vurderer 
ein å nytta tretak. Tretak er litt 

dyrare enn stålplater, men det vert
garantert for råte i tretti år hjå
 leverandøren. 

Fjerde fjøset
Sauefjøset er det fjerde fjøset dei byg-
gjer og dei håpar at det vert mange
fleire. Det er framleis mange variantar
dei ikkje har bygd og dei ser difor
 gjerne at det kjem nokre spesielle krav
etter kvart. For eksempel er det endå
ingen med køyrbart loft, om dette
skulle vere av interesse for nokon.
Mange stader i landet er det behov for
nye driftsbygningar på grunn av at dei
eksisterande er tungdrevne, gamle og
kanskje berre vedlikehaldne slik at dei

akkurat skal halde. Det er kanskje
 lettare for neste generasjon og overta
om dei veit at det ikkje tek heile kvel-
den å fôre dyra, samt at det kanskje er
betre både for trivsel til dyra og helsa
til bonden. Kristian meinar iallfall det
berre er å kaste seg rundt og byggje
nytt. Dei er tilsette i treårige prosjekt-
stillingar hjå Nortura. Etter at
kontrakttida går ut snakkar Kristian
om å bli bonde sjølv. 

- Det er det landlege livet som
 lokkar, og sjølv om det er fint å byggje
fjøs er det endå betre å jobbe i dei,
seier Kristian Williamsen.

Av Håvard Øyrehagen

Alle skøytar vert forsterka med stålinnlegg for å halde konstruksjonen endå betre på plass.
(Foto: Kristian Williamsen)

Flatpakka fjøs, stabla opp til den skal setjast saman. (Foto: Kristian Williamsen)
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Alexander Rugert Raustein er
opprinneleg tyskar, men har
budd på Randaberg i
Rogaland i seks år. Han og
kona har teke over garden
etter hennar  foreldre og satsar
for fullt på sau. Dei er
 prøvekaniner for Kristian
Williamsen sitt  fjøsprosjekt og
er dei første som vel denne
typen fjøs til sau. 

Ekteparet Rugert Raustein har
 spælsau og byggjer eit fjøs på
 knappe 400 m². Dei satsar på
 økologisk  sauedrift og har valt
 talleløsning. Nyfjøset vil ha plass 

for 150-160  vinterfôra dyr. Med
 fôrbrett, på til saman om lag 100
m², ville det med konvensjonell 
drift vore plass til 300 vinterfôra
sauer. Rugert Raustein  tykkjer
 derimot det er godt med ekstra
plass, både for dyra sitt velvære og
for å ha god plass i lamminga. 

Alexander Rugert Raustein har
ikkje noko særleg til overs for
 stålhallar og vil vise at det går an å
byggje estetiske bygg, òg til ein
rimeleg penge. Limtredragarar vart
for dyrt og ein byggmeister som
kunne grind verkbygging ville ikkje
ta på seg  oppgåva, for han tykte det
vart for omfattande. Då Rugert
Raustein las om prosjektet til
Williamsen, Ree og Andersen fekk

han tak i master oppgåvene deira, og
han tente på idéen deira. 

Heile byggeprosjektet er grovt
budsjettert til 1,2 millionar kroner,
som òg inkluderar eit utadørs
 lufteområde med støypt golv.  
Rund tømmeret og materialar til
taket er kjøpt, sidan det ikkje finst
skog på garden. Raustein har valt
tretak for å bevare litt av det gamle
bygningsmiljøet. 

Sjølve bygget vert ikkje måla, men
kledd med kjerneved som er noko
dyrare enn vanleg bordkledning. I
løpet av ein ti-tolv år reknar
Raustein likevel med at han har 
spart dette inn att, sidan han ikkje
får utgifter til måling og målar -
arbeid. 

Gamal byggemetode i nytt sauefjøs

Fiskå Sauefôr 
- best i test!

Godt gjort er bedre enn godt sagt

For å gjere kraftfôrvalet ditt lettare til lamminga har Bioforsk på

vegne av Fiskå Mølle gjennomført eit omfattande forsøk med ulike

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

det gjeld lammetilveksten er proteinkvaliteten i kraftfôret svært

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

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

yting, noko vi ser på lammetilveksten.

Med bakgrunn i forsøket har vi god innblanding av fiskemjøl, noko

som forsterkar proteinkvaliteten. Mengda av fiskemjøl og roe-

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

vel kraftfôr til lamminga!

Tilby kopplamma Fiskå TopStart. Dette er det nye spesialkraftfôret

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

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

4120 Tau, tlf. 51 74 33 00

7100 Rissa, tlf. 73 85 90 60

5590 Etne, tlf. 53 77 13 77

2270 Flisa, tlf.: 62 95 54 44
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Raudkløver
Raudkløveren har ei hovedrot og kan
ikke spre seg vegetativt. Den vokser
med opprette skudd og stengler, og ved
slått og beiting mister den mange
strekte skudd med blad.  Gjenveksten
kommer hovedsakelig fra nydanna
skudd fra basis ved bakken, på mange
måter likt timoteien blant grasartene.
Siden den skal leve med samme rota
hele livet er den relativt utsatt for å gå
ut pga. skade på rota, enten det er sjuk-
dommer, is og vatn eller andre fysiske
årsaker. Sjøl ved god drift tynnes den
ganske sterkt etter to-fire år, og vi får
behov for fornying eller isåing.
Heldigvis er raudkløveren med sitt
store frø blant artene som lettest eta-
blerer seg ved direktesåing, men som
andre arter krever den også jordkon-
takt og spire- og voksefuktighet. Det er
også registrert gode erfaringer med
breisåing i forbindelse med beiting, 
der dyra trakker frøet ned i bakken
 samtidig som avbeitinga holder
 konkurrerende planter i sjakk.

Kvitkløver 
Kvitkløver har ikke opprette stengler,
men stengler kalt stoloner som vokser

langs bakken, og med disse har den
stor evne til å spre seg vegetativt. Blad
(og blomster) som vokser opp fra
 stolonene blir beita, mens stolonene får
være i fred. Stoloner kan bli skadd,
f.eks. på grunn av tråkk, men det er
mange vekstpunkt i dvale som kan
aktiveres ved tilgang på lys. Ved hvert
bladhjørne (der blad vokser ut fra
 stolonen) er det en vekstsone som kan
utvikles til ny stolon eller blomst. Så
sjøl om morplanta dør ut kan planten
vokse og spre seg med nye stoloner.
Dette gjør at kvitkløveren kommer
raskt igjen etter beiting, og ikke minst
har verdifull evne til å «tette» hull i
plantedekket og slik begrense oppslag
av ugrasplanter. 

Med sin vegetative vekstmåte er
kvitkløveren mer varig enn raudkløver,
og vil bidra sterkere til avlinga i eldre
eng. Ved tidlig slått, der konkurrerende
planter ikke blir for store, har enkelte
kvitkløversorter også vist seg å ha
 dyrkingsverdi i slåttesystemer.  Det kan
vi ikke forvente av dagens norske
 sorter.

Krever god jord
Belgvekstene er litt mer kravstore til
jordforhold enn mange grasplanter,
særlig når det gjelder drenering og
kalktilstand og til en viss grad nærings-
tilgang. Men har vi lagt forholda
 rimelig bra til rette bidrar de godt til
avlinga, også ved konvensjonell drift. 

Raudkløver har stort og robust frø,
mens kvitkløver har relativt smått frø
og krever et godt såbed – på linje med
f.eks. timotei og engrapp. Beste såtid er
om våren og tidlig sommer, mens såing
på seinsommer og høst gir små og
svake planter som lett går ut om
 vinteren. Eldre forsøk viste at 300-400
gram raudkløver pr. daa var nok i
 vanlige såfrøblandinger, og om lag
halvparten med kvitkløver (pga.
 mindre frø). Såmengden må tilpasses
såbedet, og i praksis kan det derfor

Kløver: 

– Motoren i 
økologisk fôrdyrking
Nøkkelen til å lykkes med
 økologisk drift ligger for de fleste
ute på jordet, dvs. å holde
avlingsnivået oppe. I tillegg til å
holde ugras under kontroll er
belgvekstene helt sentrale, siden
innkjøpt nitrogen i form av
kunstgjødsel ikke lenger er noe
alternativ.

Belgvekstene blir ikke minst viktige på
sauegardene, som i regelen rår over
mindre husdyrgjødselmengder enn  ku-
og grisegardene. Vi har en rekke
 belgvekster som kan bidra med N-
 fiksering, men vil her konsentrere oss
om de to viktigste under norske
 forhold; raud- og kvitkløver.

Valg av art
For å lykkes med kløverdyrkinga må vi
legge forholda til rette, og starte med å
velge rett art til rett drift. Grovt sagt
regner vi raudkløver som slåttearten og
kvitkløver som beitearten, og dette
skyldes deres ulike evne til å tåle
 beiting som igjen stammer fra vokse-
måten.
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strekke seg fra 200 til 5-600 gram
raudkløver. Siden gjødslingsnivået
 gjerne er meir moderat i økologisk
dyrking, trenger vi ikke gå nevneverdig
opp i såmengde for å få en god andel i
avlinga. 

Som for andre engvekster vil vi
 gjerne velge sort etter vekstsesong og
overvintringsevne, men det har vært
en tendens til forenkling av utvalget de
siste åra. Sjøl om det er foredla fram
flere nye norske sorter kommer et fåtall
på markedet, og med låg andel faller
sorter for vanskelige områder lett ut.
Økt omsetning pga. økologisering og
økte gjødselpriser kan kanskje bety
bedre utvalg.

Viktig for avlingsnivået
Belgvekstenes viktige rolle i grovfôr-
dyrkinga blir tydelig når vi ser hvilke
mengder nitrogen plantene kan fiksere.
Både eldre og nyere forsøk viser at
raudkløver under gode forhold kan
samle opp mot 20 kg N pr. dekar – og
da skal det ikke store tilskuddet av
 husdyrgjødsel til for å dekke ei
 «normalgjødsling». Særlig i ung eng er
kløver viktig for avlingsnivået, og med
økologisk drift kan avlinga dobles med
raudkløver og økes 50% med kvit -
kløver i første engåret. Avlinga består
da gjerne av 60-80% kløver! Under
vanlige forhold med husdyrgjødsel til
gjenlegget trengs det da ikke gjødsling i
det første engåret. Generelt bør en
spare en begrensa husdyrgjødselressurs
til eldre eng, der en har tatt ut mye
 fosfor og kalium samtidig som
 kløverandelen er lågere. I figuren
(Steinshamn 1997) er vist virkning av
kløverandel på avlingsnivå i 1. og 2.
slått.

Forsøk rundt tusenårsskiftet viste
ellers at både avlingsnivå og N-fikse-
ring i ung eng med raudkløver kunne
holdes temmelig stabilt uavhengig av
tidspunkt for første slått, innafor tids-
rommet begynnende skyting til to uker
etter full skyting for timotei. Noe kan
kanskje forklares med at kløveren er
litt seinere i veksten fra våren av enn
grasplantene, mens den bidro sterkt til
god gjenvekst som totalt sett  kompen -
serte for tidlig førsteslått. Forut -
setninga er sjølsagt at vekstsesongen er
lang nok til rimelig gjenvekst.  Siden
kløver heller ikke holder fôrkvaliteten
«i evig tid», er disse resultatene godt
nytt for den som sikter mot god
 kvalitet på vinterfôret.

Øker fôropptaket
Det er godt dokumentert at kløver i
fôret gir høgere fôropptak enn reint
gras, sjøl om det meste av forsøka er
gjort med storfe. Samtidig er det også
en gjenganger at høgere fôropptak pga.
god fôrkvalitet først og fremst slår ut i
bedre tilvekst, og deretter i mjølke-
mengde. Når vi da i første rekke driver
med dyr i vekst, bør vi utnytte disse
fordelene. 

Fra praksis er det vist at kløverrikt
høstbeite har gitt svært gode tilvekst -
resultater på lam etter utmarksbeite.
Men vi må passe på overgangen til
disse gode kløverbeitene! Det er ofte et
kraftig fôrskifte, og vi må balansere
med «dårligere» beite eller grøvre til-
leggsfôr for å unngå sjukdommer. 
Med tanke på sjukdommer vil vi også
nevne at det har vært tilfeller av
 redusert fruktbarhet med kløverrikt
beite, siden kløver inneholder
 østrogenlignende stoff. Det er imidler-
tid ikke klart hvor stort problemet
eventuelt er.

Mer utfordrende ved innhøsting
Kløver har et litt blanda rykte med
tanke på berging av vinterfôr. Til høy
er det først og fremst snakk om å ta det
inn på låvetørka litt tidligere enn rein
grasavling, siden bladene løsner lett
når kløveren blir handtert og tørka
mye. Kløver er litt mer krevende enn
gras å ensilere, pga. lågere tørrstoff -
innhold, lågere sukkerinnhold og
høgere bufferevne. Vi kan løse dette
med litt lengre fortørkingstid eller
bedra fortørkingsteknikk der det er
aktuelt. For de fleste er det mest aktuelt
å løse dette «problemet» ved å bruke

Oddbjørn Kval Engstad er
 grovfôrkoordinator i Norsk
Landbruks rådgiving og medarbeider
i  informasjons- og veilednings -
prosjektet ØkoSau.

(meir) ensileringsmiddel. Til de nevnte
utfordringene er maursyrebaserte
 preparater best.

De fleste vil ha varierende kløver -
innhold i fôret, men det er særlig de
som får virkelig høgt kløverinnhold
som må passe på i fôringa. Det viktig-
ste tiltaket da er å ha oversikt over
fôret, og blande ulike kvaliteter slik at
det blir jamn fôring. Men ikke minst:
bruk rett fôr til rett tid!

Oddbjørn Kval Engstad 
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- Jeg vil bygge meg en gård, 
song ordførar i Lindås kommune,
Astrid Aarhus Byrknes, då ho
opna kåringssjået og familie -
dagen på Konglevoll i Lindås
kommune i Nordhordland ein
tidleg søndags føremiddag i
oktober i fjor.

Alt frå tidleg morgon hadde det vore
full aktivitet i ungdomshuset Dalheim,
der ungdomslaget i bygda serverte
 gratis frukost for alle som ønskte 
det.

Kåringssjå
På plassen framfor ungdomshuset
Dalheim vrimla det av både folk og
dyr. Heile 170 lam frå 34 eigarar venta

spent på å få dommen frå dei tre
 dommarlaga som var i sving.

– Talet på lam til kåring har vore
ganske stabilt dei siste åra, fortel leiar i
Lindås og Meland Sau og Geit, Reidar
Kallestad. Men i år hadde me faktisk
ein auke på 20 lam. Han var også for-
nøgd med at det var ein ny sauebonde
som stilte med flotte lam til kåring.

Vanlegvis brukar dommarane om
lag fire minutt på kvart lam, men i år
tok det litt lengre tid grunna ekstra til-
tak. På grunn av faren for fotråte måtte
dommarane desinfisera skoa mellom
kvar binge. Reidar Kallestad håper det
ikkje er siste året ein kan arrangera
kåringssjå på denne måten. – Det er
miljøskapande å ha denne dagen, seier
han. Unge og eldre bønder møtest og
utvekslar erfaringar og praten går livleg
rundt bingane med verar. Saualslaget
har lang tradisjon på å kombinera
kåringssjået med familiedag, og det er
eit populært tiltak. 

Då kåringa var over var det berre 10

Kåringssjå og 
familiedag

Ordførar i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, hadde aldri vore på kåringssjå før, og ho syntest
det var kjekt at ho fekk vera med denne dagen.

Vesle Oliver Sandvik Sudmann vert
 kanskje tømrar når han vert stor. Han var
i alle fall ivrig på å slå spikar.

Fortsetter side 12.



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

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

Nyttig til våren !Nyttig til våren !
DOSERINGSSPRØYTER

LÆRVARER

LAMMEMOR, 20 l plasttønne.
5 smokker med 
sugeslange og ventil  . . . . . . kr 555,-
LAMMEMOR,  9 l plastbøtte.
4 smokker og feste 
for vegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 315,-
MJUK SMOKK,
for lammemor  . . . . . . . . . . . . . kr 7,50
HARD SMOKK,
for lammemor  . . . . . . . . . . . . . kr 9,90
FLASKESMOKK,  mjuk  . . . . . kr 15,-

FÔRING

VEIING

NYLONGRIMER

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

Kundeservice:  62 49 77 00
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2550 Os i Østerdalen

BESKYTTELSESKLÆR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LAMMEUTTREKKER . . . . . . kr 70,-

GLIDEMIDDEL
0,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 63,-
5,0 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 370,-

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

JODSPRAY . . . . . . . . . . . . . . . . kr 97,-

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

JURLINIMENT, naturprodukt. 
Lindrer ømme jur, muskler 
og ledd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 139,-

KLAUVTANG, bøyde blad. . . . kr 169,-
KLAUVTANG, rette blad. . . . . kr 199,-

PHILLIPS, automatisk med
ryggbeholder. Robust og presis.
I metall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 769,-

GENIA, manuell.
I hardplast . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 253,-

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

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

FARGEMERKING

HJELPEMIDLER

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

w
w

w
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Lammemor 20 l.

Lammemor 9 l.

Jurliniment
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lam som ikkje hadde fått lilla kårings-
merke.

– Dette er svært bra, men folk er
flinke til å plukka ut gode lam, seier
Kallestad. Og det kunne ein sjå på alle
sløyfene som også var festa til øyrene.

Familiedag
Men det var ikkje berre verane som var
i fokus denne dagen. Her var det akti-
vitetar både for store og små. Hestar
høyrer med på ein familiedag, og fram-
for hestane var det heile tida ein jamn
kø med forventningsfulle born. Og når
ein var fornøgd av å ri, kunne ein gå
natursti eller ta seg ein tur på
Konglevoll gardsmuseum. 

Det vart også arrangert Nordhord -
landsmeisterskap i mjølkespannhalding
på strak arm og traktordekkvelting. Så
her var det mange sterke damer og
herrar som var i sving før meisteren
vart kåra. 

I tillegg var det ulike utstillarar som
hadde med seg alt frå labbar strikka av
kaninull til fårerull og gjerdemateriell.
Så her var det noko for einkvar smak.

Familiedagen er eit samarbeid med
ungdomslaget i bygda, og dei sytte for
at folk fekk seg mat undervegs. Ein
kunne få kjøpa seg både grilltallerken
og kaffi og kaker. Og folk såg ut til å
kosa seg i det flotte haustveret som det
vart, trass i dårlege vermeldingar. 

Tekst og foto: Astrid Daae Kristiansen Her er det ulla til eit av lamma til Aslak Wiik som vert granska.

Åge Natås vart Nordhordlandsmeister i mjølkespannhalding på strak arm med Jörg Springer som ein god nummer to.
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øremerkesystem
• Norges mest brukte merke system for husdyr.  
• Formgivning og fleksibel spesialplast sikrer optimal sitteevne.
• Laserpreging gir god lesbarhet i hele dyrets levetid.
• Gjenbrukssikker lås. Patent nr. 304771. 

Velegnet 
til merking 

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

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

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

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

PAT øremerker

øremerker

Lite og lett merke i aluminium 
for sau og geit.

Leveres ufarget eller i fargene 
rød, gul, blå og grønn.

Lite og lett øremerke i plast spesi-
elt velegnet for nyfødte lam og kje.
Individnummer og produsent-
nummer laserpreges. 

Veier kun 1,8 gram. 
Størrelse 9 x 35 mm.

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

Robust og vanntett.
Brukervennlig tastatur og display.

Panelantenne.
Mål 40 x 60 cm. Kan kobles til leseren
og plasseres i vekter, drivganger o.l.

•   Leveres med kort, lang eller 
begge antennetyper.

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

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

FDX-B transpondere.
•   USB-overføring av data direkte til PC.

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

Pro
Håndholdt leser

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

•   Vekt: kun 2,8 gram (m/ Mini tappdel 4,3 gram).
•   Diameter: kun 23 mm.
•   FDX-B teknologi, 134,2 kHz.
• Kombineres med Combi 2000® Mini 

eller Små tappdel.
•   Laserpreges og programmeres med 

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

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

Patent nr 304771

Velegnet 
til merking 

av lam

Med lang eller kort antenne . . kr  4.950,-
Med begge antennetyper . . . . kr  5.950,-
Bluetooth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1.000,-
Panelantenne  . . . . . . . . . . . . . . . kr 3.490,-

NYHET!

Nortura-produsenter
siste frist for medlemsrabatt!

1.mars

elektronisk merking

Sikker merking Sikker merking 

Sau og Geit nr. 1/2009 • 13
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Familien Santuro lever av sauen.
De har drøyt 700 melkesøyer i
fjellene nord på Sardinia. 

Vi er på gården Cugomia ved byen
Thiesi på Sardinia. Gården drives av
brødrene Salvatore (35), Antonio (33),
Pierrefranco Santuro (29) samt deres
foreldre. Cugomia, som også er navn
på en matsopp, ligger 8 km utenfor
landsbyen Thiesi. Likevel bor familien i
landsbyen og pendler til gården.
Eldstemann Salvatore er veterinær, gift
og har barn. De andre brødrene er
fortsatt ugift. 

- Vi har et bolighus på gården, men
der bor noen av oss bare i perioder,
som når det er lamming eller vi har
gjester, forklarer Antonio. Gården er
blant mange i Sardinia med over -
nattingstilbud for turister. De har bygd
eget hus til dette med en flott spisesal. I
høst/vinter skal det bygges videre for å
få større overnattingskapasitet. Fra hus
og spisesal er det utsikt til en sjø. I
salen finnes også utstoppede villsvin og
rev. 

- De er sauens eneste fiender og
 forsyner seg årlig med 15-20 av lam-
mene våre, forklarer Antonio. Han og
brødrene jakter på villsvin.      

Lamming i desember og mars
Det er oktober på Sardinia når vi er på

besøk. Ei relativt rolig tid for brødrene
Santuro. Sauen klarer seg selv på beite
og turister er det få av. Men noe arbeid
med åkrene gjenstår. Det skal for
eksempel sås vinterbygg. Ellers brukes
tida til bygging, vedlikehold og jakt.
Gårdens areal er totalt 2.000 dekar
inkl. leiejord. Da er ca. 400 dekar
 dyrket, resten er beiter og fjell. Beitene
er gjerdet inn i ulike skift. 

- Lamming skjer i desember og noe
i januar. Det vil si den nye, unge
 generasjonen søyer (ca. 150 stk.)
 lammer ikke før i mars, forklarer
Pierrefranco. Området her er relativt

tørt med ca. halve årsnedbøren av hva
Østlandet har. Men vinter- og vårhalv-
året har tilstrekkelig nedbør som sikrer
bra beiter. Fjellene er ikke av de
 høyeste, men de strekker seg 700 m o.h.
Februar er ofte den måneden det blir
kaldest. 

- Vi kan ha minus 5 på nettene. Og
kommer det snø blir det kaos. Da
 stanser trafikken og melkebilene ute-
blir, forklarer Antonio. Men det varer
som regel kun et par dager.

Det er beitesesong hele året. I tida
etter lamming er søyene inne eller har
mulighet til å være under tak om natta,

Sardinia: 

- Saueøya i middelhavet

Høst på Sardinia. 

Gården Cugomia ligger i et fjellandskap, men vest for de «store» fjellene.
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men beiter ute om dagen. I tillegg til
beite får de høy av lucerne og raigras,
pluss kraftfôr (mais, bygg, hvete og
soya). 

Det er melkestall og maskin -
melking av søyene. Sauen står på 
rekke og  melkes bakfra. DeLaval er et
kjent  merkenavn for sauebønder på  
Sardinia. 

Slakter etter 40 dager
Sauene på Cugomia, og egentlig hele
Sardinia, er av den lokale rasen Sarda.
Santuro bruker semin på rundt 100 av
søyene, ellers er det egne værer som
gjelder. Sarda er en god melkesau og
har vært brukt til dette formålet, trolig
i flere tusen år. I bronsealderen bodde
det et mytisk høykulturelt folkeslag på
Sardinia. I løpet av et årtusen ble det
reist 7-8.000, opp til 25 meter høye,
steinhus eller små festninger der inn-
byggerne bodde. Et av øyas største og
best bevarte av disse steinhusa ligger
kun et par mil fra Cugomia. Og saue-
hold var trolig en viktig del av denne
høykulturen. 

Lam som ikke settes på til melke-
produksjon slaktes etter ca. 40 dager,
eller rundt 10 kg slaktevekt. 

- Dette kjøttet er godt betalt, prisen
kan bli 70 kroner kiloen, forklarer
Antonio. For eldre lam eller søyer er
imidlertid kjøttprisen lav. Ei søye som
slaktes betales med under en tier for
kiloen. Melka har derimot en god pris;
ca. sju kroner literen. Prisen har steget
det siste året og øker trolig også neste
år. Ei god søye melker 200 liter i året.
Men i gjennomsnitt med de yngre
 søyene blir snittet nærmere 150 liter. 

Santuro har også et 20-talls amme-
kyr, pluss hester på gården. Men det er
inntektene fra sauen samt arealtilskudd
for jord- og beiter som er aller viktigst.
Antonio anslår at mer enn 80 prosent
av inntektene kommer fra sauene. Men
turismen øker og kan bli viktig for
 gården. Santuro tar 200 til 250 kroner
for overnatting med frokost. Turistene
får servert gårdens hjemmelagede ost. 

- Omtrent 95 prosent av melka
 selges til meieri. Resten bruker vi til vår
egen lille osteproduksjon, opplyser
Antonio.  

Saueost og flatbrød
Antonio og Pierrefranco er optimis -
tiske med tanke på ei framtid som
sauebønder. Ost og kjøtt vil det alltid
være behov for og de tror gården kan

I oktober er det bare den nye generasjon melkesøyer som får tilleggsfôring. Det er ingen
som melker og resten av søyene er spredt på ulike beiter. 

Fortsetter neste side.

“Optimametoden” er 
ein sikker og grei måte 
å gje trillingar ei ny 
mor på.
- Stor suksess for dei som 
prøvde våren 08. Kun posi-
tive tilbakemeldingar. 
”Alle” fekk dette til.
Du finn metoden, forhandlar-
liste, råd og tips om andre 
produkter på 
www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS 
Gamle Dalaveg 86,  
5600 Norheimsund
Tlf. 56 56 46 10
www.optima-ph.no

Enkelt “lammebyte” med Optima

Dag Laupsa Borge er saue-
bonden i Kvam som ”fann 
opp” Optimametoden. 
47 lam har fått ny mor utan 
problem fram til no.

Brødrene Antonio og Salvatore Santuro liker livet som sauebønder. 

gi inntekt til alle brødrene. Det er i alle
fall arbeid nok. Livet som sauebonde er
heller ikke å forakte. Sauebønder på
Sardina har et sunt og godt liv og blir
ofte veldig gamle. I fjellene på Sardinia

skal levealderen være lengst i Italia.
Kanskje det har med genene å gjøre.
Befolkningen stammer fra bronse -
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Santuro har jakthunder for villsvinjakt. Gamle oljefat brukes som hundehus. 

På en hel husvegg på torget i fjellands -
byen Burgos på Sardinia er dette kjempe -
bildet malt. Sauen er i forgrunnen. 

Sardinia er kjent for sin Pecorino
Romano, en hardost produsert av
sauemelk. Det privateide meieriet
Fratelli Pinna er størst på saueost,
men har likevel ikke mer enn
15% av produksjonen. Pinna
lager først og fremst ost av saue-
melk, men også geitmelk (5%).
Melka hentes hos 1.500 saue -
bønder hele året, men produk -
sjonen er svært ujevn. Lamming
skjer fra november til april, slik at
melkeleveransene varierer. 
I oktober/november får de
 kanskje 10.000 liter om dagen,
mens under toppen i april
 kommer det inn 230.000 liter
melk daglig. Det meste av osten
konsumeres i Italia, men nesten
like mye går til eksport. USA er
det store eksportmarkedet.
Sauemelk inneholder ca. 5,4%
protein og 6% fett. Til en kg ost
går det 5-6 liter melk. Det sies at
ost fra sau skal ha forebyggende
egenskaper mot kreft. 
Les mer på: www.pinnaspa.it

Medoro Pecorino Sardo, en populær
moderne variant av Romano-osten
med mindre salt.

Sardinia
Sardinia har et landareal på 24.100
km2 (litt mindre enn Oppland), ca.
1,7 mill. innbyggere har 2,8 mill.
søyer. Totalt er det ca. 5 mill. søyer i
Italia. Søyene på Sardinia er fordelt
på 11.000 sauebønder med melke-
produksjon. Besetningene varierer
fra 10 til 1.000 søyer og rasen er den
lokale Sarda. De aller minste beset-
ningene har ikke eget kjøleanlegg og
leverer melka direkte til et av øyas 60
meierier. Antallet meierier forteller at
Sardinia er ei landbruksøy med stor
husdyrproduksjon. Sauen står for
omtrent halvparten av verdiskaping-
en i husdyrproduksjonen, eller er et
like viktig husdyr som ku, gris og
geit til sammen. Da er geitmelk -
produksjon også betydelig. Sardinia
har ca. 250.000 melkegeiter.  

Fratelli Pinna: 

- Verdens 
største saue-
ostmeieri

alderfolket som engang levde her. Men
levealder har trolig mer med livsstil og
kosthold å gjøre. En sauebonde jobber
utendørs og har ost og kjøtt fra sau,
grønnsaker, vin og det lokale flatbrød
på menyen. 

Blåtunge og lavt grunnvann
På kort sikt er brødrene imidlertid
bekymret fordi kostnadene øker mer
enn inntektene. 

- Både kraftfôr, gjødsel, diesel og
byggekostnader øker mye. Prisen på ost
og kjøtt øker også noe, men ikke
 tilsvarende det kostnadene gjør. Det er
et tankekors, forklarer brødrene. 

På lenger sikt er det imidlertid
utbrudd av farlige sauesykdommer og
lav grunnvannstand som bekymrer
mest. 

- Vi har hatt brukbart med nedbør
og gode beiter de siste årene, men
grunnvannstanden er likevel synkende,
opplyser Antonio. 

Øyas tette sauebestand gjør også at
de frykter utbrudd av sykdommer som
Blåtunge. 

- Den finnes på Sardinia og for ikke
veldig mange år siden ble en fjerdedel
av sauene på Sardina slaktet som følge
av sykdommen, opplyser Antonio. 
Nå er landbruk populært på den
 italienske øya og jordprisene høye. 

- Å kjøpe jord her koster fra 3.000
til 8.000 kroner pr. dekar – avhengig av
kvalitet. Jordleie er derfor å foretrekke.
Vi betaler ca. 40 kr/daa for beitene vi
leier, forteller brødrene.    

Tekst og foto: Erling Mysen



Gi lammet ditt 
det aller beste
har nå fått fast plass i Felleskjøpets Pluss-sortiment.
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Doktorgradstipendiat Anders Aak
svinsar rundt i kvit laboratorie-
frakk, vernebriller på  hovudet og
med eit stort glis om munnen.
Men dette er ramme alvor, og det
er eit omfattande arbeid bak
 doktorgradsarbeidet til Anders
om flugemakk på  tørrfisk. Kan
også beitenæringa i Noreg gjere
seg nytte av dette arbeidet?

Doktorgraden til Anders vert finansiert
som eit samarbeid mellom Folkehelse -
instituttet, Noregs Forskingsråd og
Tørrfisk Forum som er bransje -
organisasjonen til tørrfisknæringa. Dei
har i årevis vore plaga med flugemakk
på tørrfisken, noko som har ført til tap
i millionklassa. Dette har Anders freista
å gjere noko med. Men no byrjar
 prosjektet i Lofoten å gå mot slutten og
Anders ser seg difor om etter andre
moglege samarbeidspartnarar;
 deriblant sauenæringa. 

Kjemisk krigføring
- Dette er kjemisk krigføring! seier
Anders og held opp eit reagensrøyr

med noko som luktar av grevling og
fandens oldemor. Sanninga er at det er
ei kjemisk framstilling av dei luktene
ein forråtnelsesprosess fører med seg.
Desse luktene er uimotståelege for ei
spyfluge og om ein puttar dette stoffet
i ei felle, vil flugene ende sine dagar
der. Sjølve fellene er ei type rusefeller
som er på storleik med ei lita bøtte. So
enkelt høyrest det ut, og tanken bak er
minst like enkel: Ei fluge mindre er ei
fluge mindre som kan gjere skade. Og
fellene fangar spyfluger.

Lofoten
Fiskehjell står på rekkje og rad og skin
imot havet og vegen. So staselege er dei
og so mange er dei at ein skulle tru dei
anten var sett opp for turismen si
skuld eller at dei har stede slik til evig
tid. Sanninga er at dei er i bruk store
delar av året. Det er dette som er
Lofoten sitt varemerkje. Ser ein godt
etter er det gule bøtter som heng og
dinglar i vinden inne mellom all
skreien, samt nokre gule plater som er
spikra rett på hjella. Bøttene er dei tid-
legare nemnde fellene, dei gule platene
derimot er sette inn med eit sterkt
klebrigt lim som ein finn på flugepapir.

Desse fungerer også som ein indikator
og bestandsmålar i tillegg til å ta ut
mange individ. 

- Gult er favorittfargen til desse
flug ene og dei landar her om ikkje
noko anna lokkar meir. Då vert dei
 sitjande, seier Anders. 

Ukjend biologi
- Det var mykje me ikkje visste om
desse flugene når me starta på dette
prosjektet, men me har funne ut
mykje. Om ein skal fange dei ute på
beite må ein sjølvsagt ha ein del bøtter,
men i utsette områder kan nok dette
vere ein måte å redusere problemet på.
På innmarksbeite vil det iallfall kunne
ha noko føre seg, seier Anders som no
ser seg om etter nye samarbeids -
partnarar når samarbeidet med
Tørrfiskforum snart tek slutt. Beite -
næringa er kanskje det naturlege
 førstevalet. 

- Eg kunne godt tenkje meg eit
 samarbeid der me køyrer i gong eit lite
pilotprosjekt so fort som mogleg for å
kunne kartleggje meir rundt den arten
som er problematisk på beitande dyr,

Spyfluge som 
forskingsobjekt

Inn for landing og egglegging, for framleis er det ingenting som luktar so godt som ekte kadaver. (Foto: Arnstein Staverløkk)

Fortsetter side 20.
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Erik Fløystad:

- Spenmax mobiliserer
immunforsvaret

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

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

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

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

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

- Hvordan foregår behandlingen?  
- I dag sprayer vi middelet i munnen på dyret vi skal

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

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

- Jeg prøvde det likevel på 2 søyer som syntes å ha jur -
betennelse rett etter lamming. Etter et par behandlinger var de
helt fine i juret. De fikk heller ingen ettervirkninger. Siden har jeg,
ved flere anledninger, erfart en positiv effekt ved å bruke det på
sau. Med mastitt er det viktig å starte behandlingen raskt. Her
har en middelet for hånden og kan sette inn mottiltak så snart en
opp dager noe unormalt med juret. Dessuten er Spenmax rimelig
og uten de problemer som følger i kjølvannet av en antibiotika-
kur, sier Fløystad.

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

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

Spenmax – de grønne styrkedråpene
• Tar de fleste betennelsesproblemer 

hos sau
• Kr 100.- pr. behandling.
• Mange fornøyde brukere i 

Norsk Landbruk
• 20 års forskning
• 100 % naturmiddel
1 fl. kr 750 eks mva/frakt 
(10-12 behandlinger)
KJØP 2 Flasker og få 1 gratis!

Info: www.spenmax · www.urtemax.no
tlf: 37 04 49 44 / 930 50 175
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fortel Anders og er optimistisk. Han
trur kjemisk økologi, som denne fag -
disiplinen heiter, er framtida for fangst
av mange slags skadedyr. 

Vindtunnel
Mykje av arbeidet har vorte gjort i ein
vindtunnel på Ås. Den er lokalisert hjå
Bioforsk og Anders har brukt mange
timar i denne tunnelen. 

- Tunnelen er ei 2 meter lang tube i
plexiglas med ei vifte i den eine enden.
Vifta bles luftstoffet gjennom tunnelen.
Om det sit ei spyfluge i den andre
enden av ein tunnel kan ein sjekke om
den responderer på dei ulike lukt -
stoffa me vil prøve ut. Det er sjølvsagt
 vanskeleg å finne noko som luktar betre
enn daude dyr, men me er i ferd med å
komme opp på det nivået no, seier
Anders som meinar kjemisk  økologi er
vegen å gå for å bekjempe mange slags
skadedyr, medrekna  spyfluger. 

Fangst heile sesongen
- Det er naudsynt å drive fangst heile
sesongen. Frå våren når flugene
 vaknar til liv er det viktig å ta ut dei
individa som er paringsklare slik at
bestanden får ein reduksjon allereie

frå starten av. Utover sommaren er det
sjølvsagt også viktig å halde bestanden
låg. Ein  fullstendig utrydning vil ein
aldri få til, men det er snakk om å
halde  bestand en på eit kostnads -
effektivt nivå. Når hausten nærmar
seg er det like viktig å avgrense 
talet på over vintrande slik at ein 
ikkje får ein ny stor populasjon frå
neste vår, meinar doktorgrads -
stipendiaten. 

Sauenæringa aktuell
Grunnen til at Anders siktar seg inn på
sauenæringa er fordi han har fått med
seg at det her kan vere tidvis store tap
knytt til flugemakk, og at det er enkelte
områder som er hardare ramma enn
andre. Han tykkjer iallfall det er verdt å
prøve med eit lite pilotstudie for å
sjekke om det kan ha noko føre seg. 

Tekst: Håvard Øyrehagen

Flugemakk er ein viktig nedbrytar i naturen, men på levande dyr kan den gjere stor skade
og vere årsak til store plager for dei dyra som vert råka. (Foto: Håvard Øyrehagen)

Anders Aak sitt doktorgradstipendiat er eit samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og
Tørrfisk Forum. No ser Anders kanskje sauenæringa som neste samarbeidspartner.



Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Tynset Ullstasjon 
tlf. 62 48 25 18

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

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

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

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

kvalitetsfeil 



22 • Sau og Geit nr. 1/2009

Avlsarbeidet på sau går så det
suser, og framgangen er større
enn noen gang før. Vi bør gi en
skikkelig honnør til alle medlem-
mene av væreringene som legger
ned en stor innsats til felles -
skapets beste!

Hver gang vi beregner indekser, får alle
dyr i Sauekontrollen nye tall for avls-
verdien. Forskjellen mellom årgangene
forteller oss om det går riktig vei, og
med hvilken fart. Endring i O-indeks -
en til værene i ringene gir oss en god
indikasjon på om vi jobber godt og
skaper avlsmessig framgang som så kan
spres ut til alle saueholderne.

Økt framgang i væreringene
O-indeksnivået til de avkomsgranska
værene i væreringene født 2000 til
2007 er presentert i 3 figurer, én for
hver av rasene; NKS, spælsau og
 sjeviot. 

Vi ser at NKS hadde en jevn

 utvikling fra 2000 til 2005. Hvis vi
trekker en rett linje gjennom disse
 årlige gjennomsnittene, ser vi at prøve-
værene som ble født i 2006 var en god
del bedre enn forventet, og dette
 gjelder i enda større grad for værene
født i 2007. Linja går gjennom ca. 118,
men resultatet ble 124,5 i O-indeks.
Avlsfram gangen innen NKS er nå
 nesten dobbelt så stor per år som den
var for noen få år siden. Også spælsau
og sjeviot har hatt økning i avlsfram-
gangen.

Min forklaring på den økte framgang-
en er:
• Økt bruk av semin
• Bedre eliteparinger
• Bedre utvalg av værer til gransking

Ikke alt går like mye oppover
O-indeksen er samleindeksen for de 6
delindeksene som inngår i avlsarbeidet.
Delindeksene for NKS-værene er vist i
to figurer, en for slaktelamegen skapene
og en for søyeegenskapene.

Vi har hatt en
god framgang for
egenskapene slakte-
vekt (tilvekst fra
fødsel til slakt) og
slakteklasse. Men
framgangen for
fettgruppe, altså
 redusert fettmeng-
de på slaktet, har
vært beskjeden. De
siste to årene har
det imidlertid gått
framover, for da

har vi lagt økt vekt på fett i samlein-
deksen som vi selekterer etter.

Søyeegenskapene viser framgang for
lammetall. Vi har redusert vekta på
lammetall i samleindeksen både i 2007
og 2008 for å redusere framgangen,
men det er for tidlig å se noen effekt av
dette enda.

Morsevneindeksene forteller om
moras genetiske evne til å gi lamma et
godt miljø, slik at lamma vokser fort.
Vi har fra og med 2008 to morsev-
neindekser, «morsevne vår» og «mors -
evne slakt». Morsevne vår er basert på
vårvekta til lammet, mens morsevne
slakt er basert på slaktevekta. Mors -
evne indeksen vi hadde tidligere var
basert på høstvekta. I praksis er det
ingen forskjell mellom den gamle
 morsevneindeksen og den nye mors -
evne slakt.

Morsevne slakt viser en positiv
utvikling i perioden. Men det er ingen
framgang i mors evne om våren, altså i
søyas mjølkeevne. Det håper vi å få om
noen år, etter at vi i år for første gang
hadde med delindeksen morsevne vår i
samle indeksen.

Framgang i  faktiske tall
Vi uttrykker vanligvis framgangen som
indekstall. Men det er jo framgangen i
form av økt lammetall, økt tilvekst og
bedre klassifisering som gir inntekter,
ikke framgangen i indeksenheter.

Framgangen per år for de 6 del -
egenskapene hos NKS, spælsau og
 sjeviot er vist i tabell 1. Hovedtrenden
er at NKS har den største framgangen,
så følger spæl og til slutt kommer

Avlsframgangen øker

NKS ringværer: O-indeks per årgang

Spæl ringværer: O-indeksen per årgang Sjeviot ringværer: O-indeksen per årgang
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 sjeviot. Dette er som forventet, tatt i
betraktning den store forskjellen 
det er i populasjonsstørrelse i de tre
rasene.

Tallene for avlsframgangen er små,
og vi merker ikke så lett resultatet fra
år til år. Men sammenligner vi dagens
sau med den vi hadde for 5 år siden, så
er det betydelig genetisk framgang. 

Slaktevekta på NKS skal for
 eksempel ha økt med 1,2 kg på 5 år.
Dette ser vi ikke igjen på slakte -
statistikken, for der er det stor varia-
sjon mellom årene og liten framgang å
spore. Det er to forklaringer på dette.
Vi tar ikke ut framgangen i økt tilvekst
i form av tyngre slakt, men i form av
yngre slakt. Alderen på lamma ved
slakting er betydelig redusert i
 perioden. Og så klarer vi ikke å gi
lamma tiltrekkelig god fôring til at de
får brukt sitt genetiske potensial for
 tilvekst, da utmarksbeitet som regel
blir for snaut på ettersommeren.

Slakteklassen har økt med nesten 
1 klasse i løpet av de siste 5 årene, og
dette ser vi igjen på slaktestatistikken i
fullt monn. 

Lammetallet øker også, med 0,15
totalt fødte lam i løpet av de siste 5
årene. Økningen i Sauekontrollen er
enda større, så her har miljøfor -
bedringene gitt betydelige bidrag, i
 tillegg til avlsframgangen.

Morsevnen viser liten og ingen
genetisk framgang. Her har vi en jobb
å gjøre!

Endringer framover
Vi har nå i mange år arbeidet etter en
avlsmodell som gir god mulighet for
framgang for slaktelamegenskapene,
men med langt mindre seleksjonstrykk
på søyeegenskapene. Produsentene
ønsker seg mer holdbare søyer, med

bedre morsinstinkt, mer mjølk og
 mindre mastitt. Skal vi få framgang for
slike egenskaper, kan vi ikke ta det
 viktigste utvalget av eliteværene før de
har en eneste datter i produksjon. 

Utfordringen framover blir å få til
en avlsmodell der det blir påsatt nok
døtrer etter prøveværene. Så må vi
vente til disse kommer i produksjon
før vi foretar hovedutvalget av elite -

værer som vi går videre med. Dermed
blir værene stående på vent en sesong.
Det gir økte kostnader og økt genera-
sjonsintervall - to elementer som
 reduserer gevinsten ved den økte fram-
gangen for søyeegenskapene.

Thor Blichfeldt
tb@nsg.no

Tabell 1. Avlsmessig framgang per år fra 2002 til 2007

Egenskap NKS Spæl Sjeviot

Slaktevekt, kg 0,236 0,153 0,112

Slakteklasse 0,167 0,112 0,087

Fettgruppe -0,042 0,023 0,012

Morsevne vår, kg -0,007 0,006 0,045

Morsevne slakt, kg 0,046 0,013 0,040

Lammetall, totalfødte 0,031 0,009 0,013

NKS: Utvikling i slaktelamegenskapene NKS: Utvikling i søyeegenskapene
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Grå trøndersau har fått sitt eget
raselag. Den formelle etablering-
en skjedde på Øya videregående
skole i Melhus i Sør-Trøndelag 18.
oktober 2008, under et  seminar
for eiere og interesserte av den
utrydningstruede saue rasen.

Det nyetablerte raselaget skal være et
interesselag for grå trøndersau. Det har
som formål å drive avl på rasen i sam-
svar med vedtatt rasestandard og avls-
plan, å arbeide for bedre økonomi for
de som driver med grå trøndersau, og
å drive informasjonsarbeid om rasen.
Raselaget skal samarbeide med Norsk
Sau og Geit (NSG) og Norsk
Genressurssenter om avl og økonomi.

Opprinnelsen
Grå trøndersau oppstod som egen rase
rundt 1930, etter kryssing av tautersau
og den gamle norske spælsauen rundt

Trondheimsfjorden, og man vet at det
var en del av dem i trøndelagsfylkene
under krigen. På grunn av den natur -
lige gråfargen var ulla populær til
 produksjon av strikkegarn, da det ikke
var mulig å få tak i fargestoffer til hvit
ull. I nyere tid har imidlertid Grå
 trøndersau vært antatt utdødd, før det
i 1992 ble funnet noen få dyr i Tele -
mark som minnet om beskrivelsene i
en gammel hovedfagsoppgave om
rasen. 

- Ved å sammenligne bilder fant vi
grunn til å se nærmere på disse dyra i
Telemark, sier seniorrådgiver Nina
Sæther ved Norsk Genressurssenter på
Ås. - Det var i siste liten. Dyra skulle
slaktes, og vi fikk praktisk talt reddet
dem ut av slaktebilen, fortsetter
Sæther, som siden har hatt en sentral
rolle i bevaringsarbeidet rundt den
gamle sauerasen.

Stor innsats
Fra funnene i Telemark tidlig på 90-

tallet har det pågått kontinuerlige
bevaringstiltak og oppbyggingsarbeid
av sauerasen grå trøndersau. Rasen har
sitt utspring fra en håndfull dyr til en
populasjon som nå er utenfor akutt
utryddelsesfare, takket være stor inn-
sats fra mange enkeltpersoner og
 genbevaringsmiljøer. Den første
 bevaringsbesetningen for Grå trønder-
sau ble etablert rundt dyra i Tinn i
Telemark, og siden er det også etablert
en slik besetning i Melhus i Sør-
Trøndelag. I tillegg finnes en del
enkeltstående dyr av rasen rundt
omkring i landet. 

Fortsatt truet
Grå trøndersau er i dag eneste etter-
kommere etter den nå utryddede
 tautersauen, som antas å ha opphav i
bl.a. merinosauen lengre tilbake i tid.
Dette har gitt grå trøndersau et
 særpreg med finfibret ull og en spesiell
skinnfell som produkt.

Rasen er i vekst, men anses fortsatt

Eget raselag 
for grå trøndersau
SJELDENT SYN: Det er ikke så veldig mange eksemplarer igjen av den Grå trøndersauen. En flokk på beite, slik som her i Hå på Jæren,
er derfor et nokså sjeldent syn. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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som truet. Mens det i 1992 var igjen 15
søyer og tre værer som grunnlag for
bevaringsarbeidet, finnes det nå rundt
300 vinterfôra søyer og ca. 30 avlsværer
av rasen.

Fokus på renavl
Man vet ikke helt hva som har skjedd
med de grå trøndersauene etter andre
verdenskrig, men trolig har det vært
noe innkryssing av andre raser på
1970- og 1980-tallet. Blant annet vet
man at det ble brukt noe gammalnorsk
spælsau i Telemark. Etter at bevarings-
arbeidet kom i gang er det også ellers i
landet undersøkt nye besetninger med
mulige rester av grå trøndersau, etter
hvert som man har fått kjennskap til
dem. Fenotype og besetningens histo-
rie er blitt vurdert, og dyra er blitt
inkludert som grå trøndersau dersom
det er dokumentert opprinnelse og
rasetrekk som tilsier mer enn tilfeldig
utspalting av farge. Som en del av
arbeidet er det blant annet tatt inn
værer til semin, men enkelte av dem
har gitt utypisk avkom og er senere
blitt sjaltet ut. Siden 1990-tallet har det
vært mer fokus på renavl og bevaring
av det genetiske mangfoldet rasen
representerer.

Samlingspunkt på Kvål
Vinteren 2007 ble Øya videregående
skole på Kvål i Sør-Trøndelag
 involvert i sauerasen, da den overtok
flokken med grå trøndersau fra
Smøla, - den ene av de to bevarings-
besetningene i landet. Skolen har
ellers både storfe, sau av typen Norsk
Kvit, hester, og en egen smådyrlinje
med mange ulike smådyr, samt en
kennel. 

Øya videregående skole har
 kompetanse og interesse for å utvikle
og arbeide videre med Grå trønder-
sau, og har som mål å delta aktivt i
dugnaden for å bevare rasen. I det
videre arbeidet vil det være viktig å ha
et godt samarbeid mellom skolen,
Raselaget for grå trøndersau, alle
 produsenter med grå trøndersau,
bevaringsbesetningen i Tinn ved Ole
Hans Lien, Norsk genressurssenter og
andre instanser. Øya videregående
skole har tatt initiativ til og vært
 vertskap for et helgeseminar om grå
trøndersau og bevaringsarbeid, både
høsten 2007 og høsten 2008.

Anne-Cath. Grimstad

Fortsetter neste side.

Grå trøndersau er en lettbygd og
høgstilt sau, som er livskraftig og
med godt lynne. Søyene har gode
morsegenskaper og rasen har et
utpreget flokkinstinkt. Dyra har
 finfibret ull av crossbredtype. De er
stålgrå på sidene og over ryggen, men
med individuelle variasjoner. Ulike
grånyanser - fra lysegrått til svart - er
vanlig. Brunt innslag  finnes også.
Beina og buken er svart. Lengden på
lammeulla er 6-12  centimeter.

Både søyer og værer er kollete.
Halen er halvlang, og hodet er svart
med karakteristiske hvite flekker
under øynene. Grå trøndersau har
forholdsvis tynne bein med gode
kodeledd.

Ellers har ryggen en litt spiss
manke, brystet er noe grunt og
 krysset er noe hellende. Vekta på
voksne dyr varierer fra 55-80 kilo hos
søyer og fra 60-90 kilo hos værer.
Grå trøndersau har rasekode 17 i
Sauekontrollen.

KURSDELTAKERE: En del av deltakerne på seminaret på Øya videregående skole i oktober.
Foran fra venstre: Lars Bardal Flakkenberg, Ingvild Espelien, Marit Lianes, Lisbeth Junge og
Arne Stene. 
Bak fra venstre: Ole Hans Lien, Tore Evavold, Olav Lium, Frida Tove Meland, Ivar Stokkan,
Arnt Narve Bordal og Kjersti Brustad. (Foto: Arne Haukås)

Rasetrekk ved
Grå trøndersau

NYVALGT LEDER: Arne Haukås, lærer og
driftsleder for husdyravdelingene ved Øya
videregående skole, er valgt som formann i
det nyetablerte Raselaget for grå trøndersau. 
(Foto: Privat)
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Et eget ullprosjekt i regi av styret
for det nye raselaget for Grå
trøndersau vil arbeide for å
 forbedre og gjenopprette den
 spesielle ullkvaliteten på de
 gjenlevende dyra som finnes, og
utvikle bruksområder som kan
gjøre det lønnsomt for saue -
bønder å satse på denne rasen.

Ullprosjektet ledes av Ingvild Svorkmo
Espelien, lærer ved Øya videregående
og styremedlem i raselaget. Egentlig er
det en fortsettelse av arbeidet som ble
startet av den tidligere eieren av
 skolens gråsau-besetning, Kari Henden
på Smøla. Hun fikk produsert garn av
ulla ved en spinneribedrift, og hadde
blant annet et nettverk av lokale

 strikkere som laget ullprodukter for
salg. 

Da Øya videregående overtok
 besetningen fra Smøla, kjøpte de også
lageret av garn fra den grå trønder-
sauen. Samtidig fikk skolen selv fore-
tatt en prøvespinning av 30 kilo ull.
Garnet ble imidlertid så populært hos
lokale hobbystrikkere at det ble solgt ut
med en gang.

Dyr produksjon
Nå har man igjen 100-200 kilo ull fra
grå trøndersau liggende sortert i tre grå-
nyanser på skolens låve, klar for karding
og spinning. Produksjonen er samlet fra
fire ulike besetninger. Et av ullprosjekt -
ets delmål er å få samlet ulla fra flest
mulig gråsaubesetninger etter høst -
klippinga i framtiden, for mest mulig
samlet og effektiv videre behandling. 

Kostnadene knyttet til garnproduk-
sjonen er imidlertid et problem. Inntil
skolen eventuelt har fått tak i utstyr
selv, må garnet produseres ved en
 herværende ullvarefabrikk. Og selv om
det senere kan selges til relativt god
pris, representerer produksjonen et
utlegg som sprenger de tilgjengelige
budsjettrammene.

Fantastiske egenskaper
- God ull av grå trøndersau er finfibret,
men likevel svært sterk. Den gir et
mykt garn som ikke klør, og som egner
seg godt til toving og produksjon av
tekstiler som må holde fasongen, sier
Ingvild Svorkmo Espelien. Prosjekt -
lederen har flere idéer til utnytting av
ulla på sikt, både for  skolen og den
lokale husflidsindustrien, men mener
at det nå i starten først og fremst må

Raselaget for grå trøndersau blir
ledet av et styre på fem medlemmer,
som i dette første året har delt ansva-
ret mellom seg på følgende måte:

Leder: Arne Haukås, Kvål
Kasserer: Arne Stene, Stjørdal
Sekretær: Morten Junge,
Oppdal
Styremedlem: Ingvild Svorkmo 

Espelien, Trondheim
Styremedlem: Lars Bardal 

Flakkenberg, Inderøy
Vararepresen- Olav Lium, Klæbu
tanter:  og Kjersti Brustad, 

Frostad

Kartlegging og bevisst avl
- Vi står overfor mange oppgaver,
sier nyvalgt leder i raselaget for Grå
 trøndersau, Arne Haukås. Han er
lærer, driftsansvarlig for sau, og
driftsleder for husdyravdelingene
ved Øya  videregående skole.
Sammen med  elevene har han det
daglige ansvaret for skolens i alt ca
100 vinterfôra sauer, deriblant ca 40
grå trøndersauer. På planen for kom-
mende  periode står fortsettelsen av
dyrekartlegging som et av de øverste
punktene på lista. I  praksis betyr det

å finne ut hvor mange besetninger og
dyr av rasen Grå  trøndersau som
 finnes i  landet. Det er et mål å få de
enkelte buskapene inn i sauekontrol-
len, for å lette oversikten over avlsma-
terialet i  forhold til vær bruken. Laget
ønsker å ha en kontaktperson overfor
sauekontrollen, og å opprette et eget
avlsråd. Avlsrådet vil arbeide med
utvelgelse av værer til semin og kåring
av værer. Arbeidet vil videre omfatte
overvåking av innavls situasjonen, samt

avlsplanlegging, -  særlig med tanke 
på fornuftig værbruk.  

Egne nettsider
Informasjonsarbeidet rundt rasen er
viktig, både for å få sikret gjen -
levende, men ennå ukjente dyr, og
for å skape forståelse for betydningen
av bevar ings arbeidet og framtidig
nytteverdi. Etter hvert vil laget derfor
få på plass både logo og egen hjem-
meside på Internett.

Viktige oppgaver framover

INSPEKSJON: Ingvild Espelien, Anna Rehnberg og Nina Sæther inspiserer trøndersauer
på beite. (Foto: Arne Haukås)

Jobber for å forbedre ulla
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VURDERING AV ULL: Ole Hans Lien. Arne Stene og Olav Lium vurderer ullprøver fra
Grå trøndersau. (Foto: Arne Haukås)

settes søkelys på avls messig forbedring
av ullkvaliteten i de besetningene som
finnes. 

Avlsutfordring
Grå trøndersau hadde opprinnelig en
svært finfibret, merinoliknende ull -
kvalitet med en fibertykkelse på godt
under 20 my (tusendels millimeter). I
dag har mange av dyra innslag av grove
og margholdige hår. Dessuten finnes
også en del uønskede fargevarianter.
Utfordringen er å sjalte ut disse sauene
i avlssammenheng, og renavle den
 finfibrete grå ulla. 

Espelien tror også at det er viktig
hvordan man sorterer ulla. Jo mer man
sorterer vekk etter klipping, jo bedre
sluttprodukt får man.



28 • Sau og Geit nr. 1/2009

Tall fra fjorårets seminsesong
viser stabilt salg for bukkesæd,
men en liten økning i salget av
væresæd i forhold til 2007. 

Geit
I 2008 hadde NSG Semin 14 prøve -
bukker og 5 elitebukker i produksjon
på Hjermstad seminstasjon for bukker.
Disse bukkene var fordelt på to
 avdelinger, avhengig av helsestatus i
forhold til prosjektet Friskere geiter. 
I avdelingen for bukker fra sanerte
buskaper hadde vi til sammen 9
 bukker, mens det i avdelingen for
 bukker fra ikke-sanerte buskaper var
tatt inn 13 dyr.

Totalsalget av bukkesæd fra Norsk
melkegeit ligger nesten på samme nivå
som i fjor, dvs. ca. 2 000 solgte doser.
Det vi imidlertid ser er at etterspør -
selen etter sæd fra de sanerte bukkene
gikk ned i år. Dette skyldes færre
 bukker med (ikke null x ikke null) av
kaseingenvariant.

Nytt i 2008 var at det også ble satt
inn bukker som er halvkrysninger
mellom norsk melkegeit og fransk
 alpine. Disse var satt inn på grunnlag
av kaseingenstatus. Totalt ble det sendt
ut 257 doser fra disse.

Resultater
Semin er blitt et ganske viktig verktøy i
avlsarbeidet på geit. Men skal vi få
større oppslutning om semingransk -
ingen er det behov for å forbedre
seminresultatene. Pålitelig semin -
statistikk er et helt nødvendig verktøy
for å finne de optimale forholdene
rundt inseminasjon. Vi vil derfor på
det sterkeste oppfordre alle som bruker
geitesemin om å innrapportere utførte
inseminasjoner til Geitekontrollen. Det
forutsettes at alle bedekninger (både
insemineringer og paringer) skal være
innrapportert. 

Sau
Tabell 2 viser salgstallene for de 5 siste
seminårene. Det er gledelig å kunne
konstatere at salget er på vei oppover
igjen. Totalt, for frossen- og fersksæd,
endte vi i 2008 på 29 154 solgte doser.
Dette er en økning på 745 doser i
 forhold til året før. 

På de to seminstasjonene Særheim
og Staur, som nå er i drift, blir produk-
sjonskapasiteten godt utnyttet og disse
stasjonene klarer greit å dekke etter-
spørselen etter både fersk og frossen
sæd. Selv om det har vært en økning i
etterspørselen for begge er det fersk -
sæden som øker mest. Dette er også

som forventet, da fersksæd gir best til-
slag og det nå går greit med distri -
busjon til de fleste områdene som
ønsker å bruke fersksæd. 

Seminværer 2008
Til sammen hadde de to stasjonene
Særheim og Staur 61 værer tilgjengelig
for sæduttak i 2008. Av disse var de 46
nye værene fordelt på rasene: NKS,
spæl, sjeviot, NOR-X, farga spæl, pels,
gammelnorsk spæl, fuglestadbrokete
og blæset. 

Figurene 1 og 2 viser en oversikt
over de NKS- og spælværene som var
mest etterspurte i 2008. Værene som
var brukt i semin i 2007 har også fått
oppført salgstall for dette året. 

Den desidert mest populære væren i
2008 var NKS-væren Kjempegod fra
Buskerud, som leverte hele 2 188 av de
solgte dosene. Væren var tatt inn til
semin i 2007 og allerede da var denne
en av de mest populære. 

De fleste værene fungerte godt i
sæduttak og flere lå rundt 1 500 solgte
doser. 

De to siste sesongene er det bare på
Staur det har vært satt inn spælværer.
Antallet spælværer som kunne brukes i
2008 ble kraftig redusert etter inntak,
da hele 4 av de 7 nye måtte utrangeres
da analyser viste at disse hadde en
uønsket genvariant for kjøttfylde. Dette
påvirket heldigvis ikke salget, som
nådde samme nivå som året før. Væren
som var den mest etterspurte blant de
6 som solgte over 200 doser var
Osborn, en flott vær fra Møre og
Romsdal.

Foreløpige ikke-omløps -
resultater
Årets sesong var ikke preget av store
endringer. Produksjonsprosedyrene for
sæden, stråtype og anbefalte tinings -
rutiner for frossensæd var akkurat likt
som året før. Derfor er vi fulle av for-
ventning til årets resultat. 

Tabell 1. Salg av bukkesæd i 2007-2008 

Antall sæddoser

Ikke sanert Sanert Sum

Rase Type 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Norsk melkegeit Prøve 789 735 551 374 1 340 1 109

Norsk melkegeit Elite 595 793 138 101 733 894

Sum 1 384 1 528 689 475 2 073 2 003

Alpine*Norsk Prøve 257 257

Fransk alpine 448 55 448 55

Kasjmirgeit 8 85 8 85 8

Kystgeit 5 8 5

Alle 1 840 1 845 774 483 2 614 2 328

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

fra NSG Semin AS

Seminresultater fra siste sesong
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Foreløpig har vi mottatt rapporter
på grunnlag av ca. 5 000 insemina -
sjoner med frossensæd og 2 000
 inseminasjoner med fersksæd. Selv om
dette er et forholdsvis svakt grunnlag å
basere holdbar statistikk på, er det
 allikevel fristende å legge fram det vi så
langt har fått beregnet.

På bakgrunn av de hittil innrappor-
terte inseminasjonene ligger ikke -
omløps-%  for frossensæd på 69,5 og
for fersksæd på 80,5. 

For å få en best mulig statistikk vil
vi derfor oppfordre alle som har
 inseminert i 2008 om å rapportere sine
resultater. Jo flere innrapporteringer vi
får, jo sikrere blir de resultatene vi kan
presentere. Absolutt siste frist for inn-
rapportering er fredag 27. februar. De
som ikke har tilgang til Internett kan
sende sine papirrapporter til NSG
Semin. 

Ewa Wallin

Tabell 2. Salg av væresæd i perioden 2004-2008

Stasjon Vær Type sæd 2004 2005 2006 2007 2008

Blindheim Elitevær Fersk 1 790 1 600 1 616 1 027

Prøvevær 2 420 1 140 1 045 993

Sum 4 210 2 740 2 661 2 020

Særheim Elitevær Fersk 3 240 5 300 2 192 2 287 3 147

Prøvevær 1 560 0 0 0

Elitevær Frossen 2 585 3 230 3 323

Sum 4 800 5 300 4 777 5 517 6 470

Staur Elitevær Fersk 3 700 3 800 4 091 4 089 5 544

Elitevær Frossen 24 500 19 700 18 472 16 783 17 140

Sum 28 200 23 500 22 563 20 872 22 684

Totalt salg per år 37 210 31 540 30 001 28 409 29 154

Figur 1. NKS-værer som har solgt over 400 doser

Figur 2. Spælværer med over 200 solgte doser

BORDERCOLLIE-VALPER
med topp avstamning til salgs.
Valpene er etter tispene Lotte og
Nan, far er Birk. Foreldra er i daglig
jobb med sau og har gode naturlige
gjeteregenskaper.
Henv.  Arne Chr. Sand, Sand gård,
3408 Tranby.  Tlf.: 908 38 458

BORDERCOLLIE-VALPER
etter Lad og Meg til salgs.
Lad og Tim står til avlstjeneste. 
Alle er i daglig arbeid med sau.
Henv.  Jon Sand, Sjåstadveien 12,
3400 Lier.  Tlf.: 908 38 458

Sauebesetning i Tynset
til salgs. Kontakt tlf.: 950 46 407
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avlen ligger i å få den aktive avls -
populasjonen så stor som mulig, helst
bør alle geiteholdere bli medlemmer i
Geitkontrollen. Det ligger også store
utfordringer i: å få flest mulig geit -
holdere til å bruke semin på 25-50% av
geiteflokken (der omløp tas med
naturlig paring), å få avkomsgransket
et stort nok antall bukker (minst 200) i
en kombinasjon av avkomsgransking i
ring, i egen flokk og i semin. 

For å løse disse utfordringene må
den formelle organisering av geitavlen
bidra på en best mulig måte. I tillegg
må organiseringen tilpasses den
 økonomiske rammen som er stilt til
rådighet for avl og semin på geit.
Disponeringen av midlene målrettes
slik at de bidrar best mulig til å løse
utfordringene vi har.

Fagrådets vedtak
Styret i NSG har nå godkjent Fagrådet
for geit sitt forslag. Den formelle orga-
niseringen av geitavlen, i regi av Norsk
Sau og Geit, vil fra 1. januar 2009 bestå
av følgende ledd og oppgaver: 
• Fagrådet er rådgivende for styret og

administrasjonen i NSG og fort setter
med uendret mandat og sammenset-
ning. Fylkeslagene foreslår medlem
til fagrådet fra sin  region.

• Fagforum geit legges ned som
 formelt organ i NSG.

• Avls- og seminvirksomheten på geit
gjennomføres ved en hensiktsmessig
utnytting av de felles ressursene for
sau og geit. Arbeidet ledes av avls-
og seminsjefen. Rådgiver geit har
ansvaret for den daglige gjennom -
føringen av avlsarbeidet.

• Avlsutvalget i fylka legges ned fra 
1. januar 2009.

• Bukkeringene beholdes som avls -
tiltak for avkomsgransking av
 bukker. Alle ringene blir ansvarlig
for sin egen økonomi og drift.

• Alle geitholdere bør utnytte den
avlsframgangen som skapes, for-
trinnsvis gjennom bruk av semin,
alternativt gjennom kjøp av bukker
med forventet høy avlsverdi.
Medlemmene i Geitkontrollen bør
bidra til avlsframgang gjennom
bruk av bukker fra avlssystemet,
gjennomføring av paringer slik at
påsatte geitkje har kjent far, samt
nøyaktige registreringer i samsvar
med regelverket for Geitkontrollen.

• NSG vil samarbeide tett med
 rådgivingsapparatet i TINE og tilby
opplæring om avl til rådgiverne.
Avlsbudsjettet tillater ikke at det
inngås noen formell landsom -
fattende avtale om kjøp av rådgiver-
tjenster til geitholderne.
Avlsrådgivningen som utføres av
TINE sine rådgivere vil inngå som
en del av grunnpakka og/eller
 betalte tjenester i Geitkontrollen,
som i dag.

• TINE oppfordres til å organisere
«Geiteringer» som skal gi et tilbud
til alle geitholderne over hele landet
om opplæring innen alle fag -
områder av geitholdet og bidra 
til et godt fagmiljø.

Kåring av bukkekje
Det ble diskutert mye rundt saken om
kåring av bukkekje. Det ble grundig
gjennomgått for hvem kåringene skal
gjelde, hvor kåringene skal foregå,
 hvilken hensikt kåringene har,   
kost nader og hvem som skal fungere
som kåringsdommere. Kåring av
 bukkekje kommer opp igjen som sak
ved neste møte i Fagrådet for geit, og
skal  reflektere følgende prinsipper:
• Alle geitholdere i Geitekontrollen

Nytt fra Fagrådet for geit
På siste møte i Fagrådet for geit
var det en del store saker på
dagsorden. Ny organisering av
geitavlen fikk stor plass på
møtet, sammen med avkoms-
gransking og kåring av bukkekje.
Det ble laget en arbeidsplan over
alt som skal gjennomføres i 2009.

Fagrådet for geit hadde møte 10.-11.
desember 2008. Mange viktige saker
var på dagsorden. I noen saker ble det
gjort endelige vedtak og noen vil
komme opp igjen på neste møte, enten
etter videre utredning eller revidering
av regelverk. Møtereferatet kan du laste
ned i sin helhet fra NSG sine nettsider.
Gå inn på www.nsg.no og velg Geit i
menyen. Der velger du linken Avl og
deretter Fagrådet for geit. 

Den viktigste saken i denne omgang
var den nye organiseringen av geitavlen
og de konsekvensene dette gir for hver
enkelt produsent. Høringsuttalelsene
fra distriktene ble gjennomgått, og
Fagrådet for geit kom fram til en
 anbefaling for styret i NSG angående
den formelle organiseringen. Styret har
nå godkjent Fagrådets vedtak. 

Ny organisering av geitavlen
Den største utfordringen innen geit -
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skal få tilbud om kåring av bukke-
kje, og bør kåre bukkekje som skal
settes inn som avlsbukk i egen
flokk, ring eller for salg.
Kåringsresultatene skal rapporteres
inn til NSG sentralt, også for bukker
som  vrakes.

• Kåring gjennomføres av
dommer som er «auto-
risert» av NSG.
Dommeren må
også ta ansvaret
for innrapporte-
ringen. NSG
lager et register
over autoriserte
 dommere.

• Kåringsreglene
revideres for ved-
tak i neste møte i
Fagrådet for geit.

• Praktisk organisering av
kåringene legges fram på neste
møte i Fagrådet for geit.

Semin
Det ble vedtatt at inntaket av nye
 bukker blir i slutten av juni i 2009, slik
det har vært tidligere. Antall prøve -
bukker tilpasses kapasiteten for
semingransking. Utvalgskriteriet ved
inntak av bukkene er avlsverdi,
kaseingenstatus og slektskap. Godt -
gjørelse for seminbukkene og  priser
ved seminbruk i 2009 fastsettes på
neste møte i Fagrådet for geit.

Arbeidsplan for avl og semin
I 2009 vil NSG prioritere mange

 aktiviteter på geit. Vi vil implementere
den nye organisasjonsplanen, og da
spesielt samarbeidet med TINEs  råd -
givere. For å styrke avlsarbeidet i den
enkelte besetning (avl i buskapen) skal
det utarbeides støtteverktøy på web for
bukkeringene og medlemmene i

Geitekontrollen. Nye regel-
verk for kåring av

 bukkekje og avkoms -
gransking av

 bukker vil bli
utarbeidet. Det
skal organiseres
tilbud om   
kasein gen -
testing og

 utføres et
 metodeforsøk.

Det skal avholdes
flere eier insemi -

nasjons kurs. Sunnylven-
 prosjektet er nå inne i en

 viktig fase og må følges opp. De 
 genetiske  parametrene skal  beregnes 
på nytt. 

Avkomsgransking
Avkomsgransking er det viktigste avls-
tiltaket for melkegeit. Avkoms -
gransking kan foregå ved naturlig
paring, i bukkering eller i en besetning,
eller ved semin. Man må finne tiltak
som gir et stort antall prøvebukker til
innsett. Fra og med bedekningssesong-
en 2009 vil det innføres noen nye krav
til prøvebukker som settes på for
avkoms gransking. Dette vil vi komme
tilbake til i neste nummer av Sau og

Geit, i en mer utfyllende artikkel om
avkoms gransking. 

Informasjon
Et rundskriv som omhandler alt av
praktisk informasjon rundt nyorgani-
seringen i geitavlen er sendt til samtlige
medlemmer i Geitkontrollen. Vi håper
alle  setter seg inn i organisasjons planen
og vi opp fordrer alle til å holde seg
oppdaterte ved å benytte våre web -
tjenester. Du får tilgang på vår avls -
databank på denne internettsiden;
www.geiteavl.nsg.no. For hjelp eller
veiledning; ta gjerne kontakt med
 rådgiver geit. 

Trine Bjørnerås
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Ammegeitkontrollen gir deg
oversikt over dyrene – fra fødsel
til slakting. Bedre oversikt og
enklere planlegging betyr økt
lønnsomhet og spart arbeidstid.
Ønsker du bedre oversikt over
besetningen, kan du med fordel
bli medlem i Ammegeit -
kontrollen. Programmet har
mange muligheter. Jo mer som
registreres, jo mer får man igjen.

Ammegeitkontrollen er laget med
utgangspunkt i Sauekontrollen Web.
Ammegeitmiljøet i Norge har i lengre
tid hatt et sterkt ønske om å komme i
gang med registrering av produksjons-
opplysninger. Disse opplysningene blir
nå samlet i en sentral database.

Åpen for alle ammegeit -
produsenter 
Medlemskapet organiseres via slakteri-
ene, mens Animalia har den sentrale
administrasjonen. Ammegeitkontrollen

er åpen for alle ammegeitprodusenter i
Norge. Medlemmene kan selv velge om
de vil registrere sine opplysninger selv
eller om de ønsker å sende opplysning-
er til rådgiver ved slakteriet for
 registrering.

Ammegeitprodusent og leder av
Kasjmirlaget, Ola Rygg, tok initiativet
til å etablere kontrollen, men også de
andre raselagene (Boer og Mohair) har
vært med i prosessen.

Mange registreringsmuligheter
Ved å registrere slektskapet til dyrene
vil en stamtavle per dyr kunne skrives
ut. Jo mer man vet om dyrene, jo mer
fullstendig blir stamtavlene. I tillegg
kan du ta ut et P-bevis (produksjons-
bevis), som viser alle hendelsene som
er registrert på dyret. Siden det er små
populasjoner av de ulike ammegeit -
rasene, er det laget en innavlsrapport
som viser hvilke dyr som er i nær slekt
med hverandre på farssiden.

Kjeing og veiing
Du kan skrive ut flere praktiske lister

til å notere på i fjøset under kjeiingen,
samt kvitteringslister som viser hva
som er registrert. Det finnes også flere
rapporter som viser avdråtten til de
ulike geitene. I kontrollen er det lagt
opp til at man kan veie ved fødsel, om
våren og om høsten, hvis man ønsker
det. De voksne geitene kan også veies
og vekten registreres. 

Helse 
Registrerer man både sjukdoms -
forebygging og -behandling, vil 
man få en god oversikt over helse -
statusen til de forskjellige dyrene i
besetningen. Hvis det er noe man
ønsker å notere ned, som for 
eksempel et sjukdoms tilfelle eller 
andre ting, finnes en  notatmappe 
for fritekst/merknader i program-
met.

Utmeldinger 
Ulike betalingsordninger på slakteriet
har gjort at det har blitt mer interes-
sant å drive med kjøttproduksjon på
kje og geiter. Av den grunn er slakte -

Ammegeitkontrollen
Ammegeitkontrollen er åpen for alle ammegeitprodusenter i Norge.
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resultatene viktige å få registrert i
 kontrollen. I dag er det mulig å regi -
strere slakteopplysningene manuelt.
I løpet av 2009 vil slakteopplysningene
bli overført direkte fra slakteriene til
kontrollen. Det finnes mange nyttige
rapporter som viser slakteresultatene i
programmet. 

Beite-/bingeløsning
Det finnes også en beite-/bingeløsning
i programmet. Løsningen er nyttig i
forbindelse med tilsyn på beite, da
man kan skrive ut tilsynslister fra
 programmet. Er dyrene først lagt inn i
beite-/bingeløsningen, kan man også ta
ut lister per beite/binge.

I løpet av 2009 vil det også bli til -
rettelagt for registrering av ullopp -
lysninger.

Tekst og foto: 
Grethe Ringdal, 

Animalia

Ove og Ola Rygg startet med
 kasjmirgeit i 2000 og har i dag en
flokk bestående av 120 amme -
geiter. I denne artikkelen forteller
Ola Rygg, leder i Norsk Kasjmir -
lag, hva han ser på som fordeler
med å være med i kontrollen.

- Etter å ha drevet med kasjmirgeiter i 8
år, uten skikkelig kontroll, vet en å sette
pris på den nye Ammegeit kontrollen.
Gjennom disse årene har det vært en
skikkelig utfordring å holde à jour lister
og å holde orden på slektskap, paring,
kjeing, vekter osv. Det store antallet
individ å holde oversikten over var
ukjent for en melkeprodusent, og

 skapte en god del utfordringer. Nå får vi
en enkel og fullstendig oversikt og vi
kan ta ut lister over dyrene i kontrollen,
forteller Ola Rygg.

Oversikt over alle dyrene
- Da vi i høst fikk registrert inn alle
 geitene i den nye Ammegeitkontrollen,
var det en lettelse. Her har vi fått full
kontroll over bl.a. slektskapsopplys-
ningene. Siden jeg er leder for Norsk
Kasjmirlag, og naturlig nok er opptatt
av fremtiden for den nylig godkjente
rasen, er det ekstra gledelig at vi har fått
registrert forfedrene helt tilbake til den
første importen i 1995. Her vil jeg gi
honnør til Grethe Ringdal i Animalia og
rådgiver Vinni Foss, som har gjort et
enestående arbeid med å finne opplys-
ninger om opphavet og få lagt dem inn
i kontrollen, sier lederen for Norsk
Kasjmirlag. 

Enkelt å bruke
Ammegeitkontrollen er basert på egen-
registrering og er lett å bruke. Ola Rygg
forteller at han legger inn paring,
kjeing, vekter, sykdom, livdyrsalg,
 slakting osv. etter hvert som det er
 aktuelt. Han mener at det er en stor
 fordel å kunne hente opplysninger og
lister etter hvert som han trenger dem. 

- Vi kan skrive ut stamtavler og
 produksjonsopplysninger for hvert
enkelt dyr. Her har vi fått et verktøy
som setter oss i stand til å videreutvikle
ammegeitnæringen på en helt ny måte,
under streker Rygg.

- Norsk Kasjmirgeit er en liten
 populasjon og det er derfor viktig at så
mange som mulig av dem som driver
med kasjmirgeit, benytter seg av
 tilbudet, mener Rygg. Det er også
 etablert et godt system for oppfølging
av brukerne og det er lett å få hjelp til å
komme i gang med registreringene.

- Da vi har fått tilgang på å kjøpe
sæd for inseminering fra flere raser, blir
det viktig å være med i Ammegeit -
kontrollen for å unngå matadoravl eller
innavl. Med Amme geitkontrollen har vi
fått et godt og nyttig verktøy. Nå er det
viktig at flest mulig melder seg inn i
kontrollen, avslutter Ola Rygg.

Fortsetter neste side.

Ammegeitkontrollen 
endelig på plass

Med den nye Ammegeitkontrollen har vi fått et verktøy som setter oss i stand til å videre-
utvikle ammegeitnæringen på en helt ny måte.
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Meld deg inn via din slakteri-
rådgiver
Alle ammegeitprodusenter i Norge
kan bli medlemmer i kontrollen.
Medlemskapet organiseres via
 slakteriene, mens Animalia har den
sentrale administrasjonen.
Ta kontakt med en av disse hvis du
ønsker mer informasjon.

Rådgiver: Vinni Foss, kontorplass
Nortura Gol, telefon 32 02 98 35,
mobil 990 22 805
E-postadresse:
vinni.foss@nortura.no 
Område: Rogaland, Hordaland,
Sogn og Fjordane, Agderfylkene,
Østfold, Buskerud, Vestfold,
Telemark, Valdres i Oppland.

Rådgiver: Torill Hårdnes, 
hjemmekontor Alvdal, 
telefon 416 31 205
E-postadresse: 
toril.hardnes@nortura.no
Område: Nordmøre og Romsdal,
samt begge Trøndelagsfylkene og
nordover.
Hedmark, Oppland (utenom
Valdres) 

Rådgiver: Berit Pettersen, 
kontorplass Fatland Jæren, 
telefon 952 00 340. 
E-postadresse: 
berit.pettersen@fatland.no

Nyttig informasjon finnes også på
www.animalia.no

Det er en stigende interesse for ammegeiter både til kulturlandskapspleie og kjøtt -
produksjon.

- Lansering av Ammegeit -
kontrollen gjør meg glad og
stolt og jeg vil takke for at opp-
fordringen til et registrerings-
program for andre raser enn for
den norske melkegeita ble fulgt,
sier Vinni Foss,  rådgiver småfe i
Nortura. 

Vi opplever en stigende interesse for
ulike geiteraser. Geitehold kan i flere
områder gi et grunnlag for nisje -
produksjon. Samtidig ser vi det er et
økende behov for kulturlandskaps -
pleie. Det er geita god på! Geita blir
også i større grad benyttet som kjøtt -
produsent. 

- Flere geiteraser har også en unik
ullproduksjon, som i flere sammen-
henger er etterspurt.  Bevaring av
 geiteraser er også drivkraften for
mange. I dag har vi egne raselag for

boergeit, kasjmirgeit, mohairgeit,
kystgeit og dverggeit. For disse er det
 utarbeidet en rasestandard. Her
 kommer Ammegeit kontrollen inn
som et unikt verktøy. For å kunne
planlegge en god forvaltning av raser
og samtidig utvikle et bærekraftig
avlsopplegg, er et godt registrerings-
verktøy en forutsetning, mener
 rådgiver Vinni Foss. 

Da de ulike rasene av ammegeiter
har små populasjoner og dermed står
i fare for innavl, kan semin være et
godt alternativ.  

- For å få gode bukker, med sikre
data til semin, vil registrering i
Ammegeitkontrollen være en god
 løsning. Samtidig får du en god over-
sikt i besetningen. Som rådgiver for
småfe, vil jeg anbefale alle ammegeit-
produsenter på det sterkeste å melde
seg inn i Ammegeitkontrollen, opp-
fordrer Vinni Foss i Nortura.

Stigende interesse for 
ammegeiter

Hjelp på stølen?
Vi er et voksent par med 4
gutter (13, 15 og to på 7 år)
som ønsker å kunne tilbringe
2-3 uker på en støl/seter i
sommer. Vi gjør veldig gjerne
nytte for oss/arbeider på
 stølen. Ta kontakt med 
Bertil Wangberg, 
tlf 452 30 812 eller 
Line Sæter, Tlf 934 81 721.



Ammekunett/
lamanett
120.10.15
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Medium reinnett
140.11.30
Tråder  3,40/2,40
Ruller à 100 m

Høyt reinnett 
160 15.30
Tråder 3,40/2,40
Ruller à 100 m

Kvalitetsnettingen
m/ALUZINK fra TREFIL
ARBED fabrikken i
Luxembourg, har vi
importert siden 1988.
Økningen viser at
Norske bønder velger
kvalitet. 

Sauenett  90.6.15 
Tråder 3,00/2,00
100m = 39,6 kg  

Mediumnett 90.6.15. 
Tråder 3,40/2,40
100 m = 56 kg

Utmarksnett 90.6.15
Tråder 3,70/2,70
100 m = 69 kg

Lavt sauenett 60.6.15
Tråder 3,40/2,40
50 m. = 26 kg

Viltnett  200.22.15
Tråder  3,00/2,00
50 m = 50 kg

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

4355 Kvernaland · Tlf: 51 48 55 62 · Faks: 51 48 77 94  
Mail: fjerm@online.no · Hjemmeside: Fjermestad.no 

ALUZINK belegg:
95 % Zink
5 % Aluzink 
= Lengst levetid

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

Lamme-nett
(innmarksgjerde)
96.15.15
Tråder 3,00/2,00
50 m = 35,5 kg
100 m = 71 kg 

Sauenett  
90.8.15 
Tråder 3,00/2,00 
100 m = 45.6 kg

Stort utvalg i 
galv tråd
1,5—5,0 mm.
Til binding og 
strekk 

Kramper 20—70 mm. 
Leveres i 1 kg, eller 5 kg. Spann. 
Kramper m/mothake 4,0x40 
eller 4,0x50. 
Leveres i 5 kg. Spann.

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.
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I to ulike forsøk ble geiter satt i
en valgtest der de ble gitt mulig-
heter for å velge hvilket underlag
de foretrakk å ligge på, og om
dette ville forandre seg med store
temperaturforskjeller i rommet. 

Geitas valg skiftet ved temperatur -
endring, der hun foretrakk tregulv
fremfor halm og strekkmetall fremfor
tregulv i varme perioder, mens i kalde
perioder valgte geita fast tregulv frem-
for halm og strekkmetall. Madrassen
ble valgt både ved høy og lav tempera-
tur. I et isolert fjøs med normal
 fjøstemperatur viste geita ingen sterk
preferanse for verken strekkmetall,
plastspaltegulv, sand eller madrass som
liggeunderlag.  

For å undersøke geiters preferanse
for liggeunderlag og underlagstempe-
ratur ble det gjort to ulike forsøk. Det
ene forsøket ble utført høsten 2004 ved
Universitetet for Miljø- og Bioviten -
skap (UMB) på oppdrag fra Tine
Norske Meierier. I forsøket undersøkte
en geitas preferanse for ulike typer
 liggeunderlag ved forskjellig luft -
temperatur. Det andre forsøket var en
preferansetest for andre alternative
 liggeunderlag og ble gjennomført på
Senja Videregående skole i samarbeid
med (UMB) og prosjektet Noras Hus
våren 2005. 

Valg av liggeunderlag ved ulik
temperatur
I den første preferansetesten hadde
 geitene valget mellom fire ulike
 liggeunderlag; strekkmetall, fast tre-
gulv, halm og madrass, ved to ulike
temperaturer (+10 og -12°C). Ni geiter
inngikk i forsøket og disse ble oppstal-
let enkeltvis og gitt to valg av ligge -
underlag om gangen. I testen fikk geita
valget mellom: 1) strekkmetall eller fast
tregulv, 2) fast tregulv eller halm og 3)
halm eller madrass. 

For at det skulle være en preferanse
for et liggeunderlag måtte dyret ligge
på det aktuelle liggeunderlaget i mer
enn 60% av total liggetid. Geitene
hadde en tilvenningsperiode på to
dager til de ulike liggeunderlagene før
de ble filmet i 48 timer. Videoanalysen
ble brukt til å undersøke hvor mye
hver geit lå på de ulike liggeunder -
lagene, for deretter å finne ut hvor stor
andel av geitene som foretrekker det
ene liggeunderlaget framfor et annet. 

Da romtemperaturen ble senket ned
til -12°C prefererte geitene fast gulv
fremfor strekkmetall og halm. Ved en
romtemperatur på +10°C viste geitene
en preferanse for strekkmetall fremfor
tregulv og tregulv fremfor halm.
Madrassen ble mye brukt både ved høy
og lav lufttemperatur, mens halm ikke
ble foretrukket i verken den varme
eller den kalde perioden. Valget av
 liggeunderlag hadde ikke påvirkning
på geitas liggetid.

Andre alternativer til underlag
Andre liggeunderlag enn de som ble
brukt i preferansetesten på UMB kan
også være av interesse som liggeunder-
lag til geit. Derfor ble det satt i gang et
nytt preferanseforsøk, denne gangen på
Senja videregående skole med seksten
geiter. 

Fire ulike liggeunderlag var alle
representert samtidig og geitene fikk
valget mellom å ligge på enten strekk-
metallgulv, plastspaltegulv, sand eller
madrass. Geitene var oppstallet enkelt-
vis i binger og ble holdt i et isolert fjøs
med en jevn temperatur (ca. 4-11°C).
Også her ble geitene filmet for å kart-
legge hvilket liggeunderlag de hoved -
sakelig foretrakk, men i dette forsøket
måtte geitene ligge i mer enn 50% av
liggetiden for at det aktuelle underlaget
skulle være det prefererte. 

Forsøksresultatene viste at geitene lå
i gjennomsnitt mer på sand enn
madrass, ellers var det ingen statistisk

sikker forskjell mellom liggeunder -
lagene. Samlet sett hadde geitene ingen
sterke preferanser for en bestemt type
liggeunderlag. Sammenlignet med
kalde omgivelser var nok ikke ligge -
underlaget så viktig for geita i et isolert
fjøs med normal fjøstemperatur.  Det
må også sies at madrassen ble mer og
mer skitten og fuktig utover forsøks -
perioden siden den ble plassert nær-
mest fôrtroa. Dette kan ha medvirket
til at geita la seg ned lite her. Siden
madrassen ikke ble strødd i dette for-
søket kan vi ikke trekke for sterke kon-
klusjoner på dette liggeunderlaget. 
Gjennom tidligere erfaringer, men også
disse forsøksresultatene, tyder det på at
geiter ønsker et fast liggeunderlag som
er rent og tørt. Samtidig bør det være
et klart skille mellom fôrings-/
aktivitetsområde og liggeområde i
bingen.

Bruk av valgtester
Dyrets valg i en preferansetest er sterkt
påvirket av hvilke tidligere erfaringer
den har om de alternativene den skal
velge mellom. Ofte er det alternativet
det er vokst opp med som blir valgt
siden det oppfattes som det tryggeste
valget. I mange tilfeller kan det også ta
lang tid å venne dyrene til, som for

Liggeunderlag for geit:

– Hvilket underlag 
foretrekker geita?

Liggeunderlag for geit: Fra preferansetesten
på UMB. (Foto: Inger Lise Andersen)
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eksempel i dette tilfelle, et helt nytt
 liggeunderlag. Antall alternativer som
presenteres i valgtesten må man også ta
hensyn til når man sammenligner for-
søksresultater.

Geita ønsker et fast underlag
Ville geiter i naturen hviler ofte på
nakent fjell eller store steiner i bratt
terreng. I tillegg er det også observert
at villgeiter hviler på sand i huler. At
geiter ønsker et fast liggeunderlag
understøttes også av våre forsøks -
resultater, men også at sand fikk
 positivt utslag i denne valgtesten. En
seng av halm er mykere enn kompakt
talle, og det kan hende at dette ble for
mykt slik at geitene valgte bort dette
 alternativet i preferanseforsøket. Kort
oppsummert kan vi si at geiter helst vil
ha et fast liggeunderlag som er rent og
tørt.

Av Rebecca Ehrlenbruch (UMB)
Inger Lise Andersen (UMB)

Knut E. Bøe (UMB)
Egil Simensen (Norges

Veterinærhøgskole)
og Laëtitia Buisson institut 

(National Agronomique Paris-Grignon)
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Preferanse for ulike liggeunderlag ved høy temperatur (+10ºC). Søyler med
ulike bokstaver er signifikant forskjellig.

Preferanse for ulike liggeunderlag ved lav temperatur (-12ºC). Søyler med
ulike bokstaver er signifikant forskjellig.

Preferanse for ulike liggeunderlag etter andel geiter som lå i mer enn 50% av
liggetiden på de respektive liggeunderlagene.
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- Skal vi pakke sekken, og ta oss
en tur til Dokholm og se etter
sauene? Få minner er så gode
som når far stilte meg akkurat
dette spørsmålet.

Det innebar en god fjelltur som startet
omtrent rett utenfor huset vårt. Stien
var lang og bratt, men jeg syntes hver
krik og krok av den var aldeles nydelig.
Jeg var fire år da jeg fikk trå den med
mine egne føtter. Gamle bjørketrær
med krokete stammer, tuer med orme-
blokker og fosser og bekker var med og
dannet kulissene på vei mot toppen.
Litt over halvvegs tok vi oss en pause
på et sted som kalles «Utsikten.» Herfra
kunne vi se utover Høgsfjorden, og
ekstra stas var det hver gang ferja til
Forsand kunne skimtes. På den siste
biten av oppstigningen skulle glatte
berg og myrer bekjempes. Det var like
spennendes og utfordrendes hver gang.
Og hver eneste gang trodde jeg at jeg
var verdens beste til å gjøre akkurat

dette. For det sa far. Jeg er utrolig
 takknemlig i dag for at han lot meg få
den følelsen. I overført betydning har
det også lært meg noe om hvordan jeg
kan møte selve livet, med dets oppturer
og nedturer, og kriker og kroker. Og av
og til kan det være bare en liten pause
som skal til.

Noen ganger gikk jeg og far alene.
Andre ganger fikk mor og minstemann
være med. Men en som alltid var fast
turfølge, var hunden vår, Tinka. Det
som var spesielt med den, var at den
visste nøyaktig hvor den skulle skrem-
me opp rypene. Da ble det et fælt
 spetakkel med mye vingeslag og
 bjeffing. Av og til kunne det bli vel
mye, men veldig fascinerende. 

Etter at rypene hadde funnet et nytt
tilfluktssted og Tinka hadde roet seg,
nærmet vi oss dagens høydepunkt.
Hytta, eller skuret som det riktignok
var. Der åpnet far sekken sin. Det var
alltid med like stor forventning jeg

ventet på at innholdet skulle åpenbare
seg! Først måtte stormkjøkkenet fram.
Jeg fulgte nøye med mens far puslet det
sammen, og til slutt helte rødsprit på
brenneren. Deretter fulgte poteter, og
til slutt standard hovedretten vår på
Dokholm: Ørret! Jeg er sikker på at
denne middagen den dag i dag kunne
målt seg med all verdens flotte syv -
retters! Utvilsomt! Måltidet ble inntatt
med utsyn over både fjord, dal og
 fjellvidder. Alt etter hvor jeg snudde
hodet. Fantastisk! 

Etter at sekken var pakket og klar igjen,
fortsatte ferden mot det egentlige
målet vårt, nemlig saueflokken vår! Far
brukte sin kikkert til å speide med, og
jeg min. Av og til måtte vi gå uendelig
langt. For når været var fint gikk alltid
sauene høyt oppe. Plutselig kunne vi få
øye på noen staute sauenakker. De var
hvite, brune, grå og svarte. Norsk spæl-
sau på sitt fineste! Når jeg tenker meg
om må et slikt øyeblikk være noe av
det mest avkoblende jeg vet om her i

Et barndomsminne

(Foto: privat)
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livet. I hvert fall for min del. Fine,
 fargede sauer med flott ull, mot blå
himmel og majestetiske berg. Medisin
for sjela! Far og meg ropte sauene til
oss - med god hjelp av rislingen i brød-
posene vi hadde tatt med oss. (Sauene
våre var godt bortskjemt.) Lyden i
 bjellene når hele flokken kom spring-
ende imot oss kunne utkonkurrert de
beste symfoniorkestrene. De var aldeles
i takt med naturen. Jeg skulle ønske at
alle kunne fått vært der, og både sett og
hørt! Deretter besto spenningen av
hvem som var der og ikke. Lettelsen
min var alltid like stor når vi konsta-
terte at i alle fall Silvia, Brunhild og
Pepsi var på plass. Med lamma sine. Så
kunne utdelingen av brød starte. Noen
var mer påtrengende enn andre, for
ikke å snakke om Tinka! Jeg syntes all-
tid det var morsomt at Tinka plutselig
ville spise tørt brød. Det skjedde kun
når sauene var i nærheten. Hunden vår
ble liksom litt menneskelig, når jeg
tenker meg om…

Jeg husker jeg syntest at det måtte
være fint å være sau. Tenk å få løpe
fritt rundt omkring i fjellheimen. Ikke
noen som maste om regnklær, spise -
tider og leggetider. Bare gjøre det som
passet best akkurat der og da… Som
for eksempel å komme og hilse på
bonden selv, og få servert litt
 snadder...

Etter at alle «ritualene» var gjennom-
ført, var det på tide å starte på hjem -
turen igjen. Mine føtter fungerte som
regel bedre enn fars i nedoverbakke.
Far ropte at jeg ikke måtte løpe så fort.
Det gav meg som regel større fart.
Selvtilliten på dette tidspunktet var
relativt høy. Etter hvert kunne lyden av
bilene på riksvei 45 igjen høres. Sakte,
men sikkert, ble jeg dratt ut or det som
jeg vil betegne som min egen eventyr-
verden, og inn i virkeligheten. Moroa
som hadde vart i fem-seks timer var
over. Nå skal det ikke legges skjul på at

jeg satte pris på den gode varmen i
stuen som ventet meg hjemme. Eller
den fantastisk myke sengen som tok
imot meg. Kroppen føltest nemlig
 blytung etter en dag på Dokholm. 

Jeg er utrolig takknemlig for at far tok
meg med til fjells, og lærte meg å sette
slik stor pris på den naturen som
omgir oss. Det kan sammenlignes med
en gave. Jeg var heldig, og fikk lov til å
åpne den…

Tor Kåre Steinskog (15 år)

Hytta på Dokholm. (Foto: privat)

På vei til Dokholm. 
(Foto: privat)
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Dyrevelferd 
hos geit
Kursmateriell og studieopplegg for dyre-
velferd hos geit er nå klart. Opplegget er
utarbeidet av Helsetjenesten for geit og
kurset/studieringen består av: 
• Dyrevelferd i husdyrholdet -

Felleskurset (ca 3 timer) 
• Dyrevelferd hos geit - kurs spesielt for

geiteholdere (3 kursmoduler/ kurskvel-
der á ca 3 timer)  

• Gjennomgang av egen besetning (ca 3
timer) (eget skjema lastes ned på
Internett)

Studieheftet Dyrevelferd hos geit inne -
holder fire fagmoduler :
- Geitas biologi, fysiologi og atferd
- Driftsløsninger, omgivelser, husdyrmiljø
- Helse, fôring og stell av geit
- Vurdering av velferd i egen buskap  

Kursheftet Dyrevelferd hos geit er 34
sider og koster kr 200,-. Heftet kan
 bestilles fra Bygdefolkets Studieforbund
(BSF) www.bsfstudie.no. De som ønsker å
ta kurset kan ta kontakt med nærmeste
BSF-utvalg (se www.bsfstudie.no) eller
produsentlaget i TINE. Gjennomført kurs
vil tilfredsstille kravet til dokumentert
kompetanse for geiteholdere i henhold til
Forskrift om velferd for småfe, § 5. For
geit gjelder kravet om dokumentert
 kompetanse fra 1. januar 2010.

Organisasjonsnytt
Arrangementskalender
Styret og sekretariatet i NSG går en travel vår i møte og vi er inne i et år med landsmøte. 

Styremøte i NSG 10.02.09 - 11.02.09 

Husdyrforsøksmøtet 11.02.09 - 12.02.09 

Manusfrist Sau og Geit nr 2/2009 26.02.09 

Styremøte i NSG 23.03.09 

Representantskapsmøte i NSG 24.03.09 

Landsmøte i NSG 25.03.09 - 26.03.09  

Manusfrist Sau og Geit nr 3/2009 12.05.09 

Styremøte i NSG 04.06.09 

Manusfrist Sau og Geit nr 4/2009 06.08.09 

Dyrsku`n i Seljord 11.09.09 - 13.09.09 

Manusfrist Sau og Geit nr 5/2009 17.09.09 

Fårikålens festdag 24.09.09 

Styremøte i NSG 20.10.09 

Representantskapsmøte i NSG 21.10.09 - 22.10.09 

Manusfrist Sau og Geit nr 6/2009 12.11.09 

Styremøte i NSG 11.12.09 

Beitenæringa kommer til orde i en
 artikkel i siste utgave av bladet
Barentswatch – som ellers er preget av
mye «drøvtygging» på tradisjonelle
 rovviltargumenter. Norsk Sau og Geit
påpeker, på en saklig grei måte i
 temanummeret om rovvilt, at rovviltet 
er til alvorlig fortrengsel for ei svært 
viktig og sårbar næringsgrein i Barents -

regionen, nemlig beiting med husdyr (og
tamrein). Artig er det at artikkelen fra
NSG - som resten av bladet - også utgis
i engelsk og russisk versjon, ettersom 
målgruppa for tidsskriftet befinner seg
innenfor nord kalotten på tvers av
 riksgrensene. 
Du kan laste ned tidsskriftet fra
www.barentswatch.com

Framlegget til ny lov om dyre  vel -
ferd (tidlegare dyrevernlova) skal
no handsamast av næring s -
komitéen på Stortinget. Det vert
opna for ein høyringsrunde i møte
med komitéen og NSG melder seg
på til dette. 

Organisasjonen er uroa over korleis
beitenæringa vil bli råka dersom
 lovframlegget vert ståande på punkta
som gjeld utmarksbeiting, særleg i
 rovviltområde.

- Dyrevelferdslova må framleis gi

husdyr eit strengt vern, er oppmodinga
frå beitenæringa sin hovudorganisasjon.
- Lova bør vera tidlaus, fagleg forankra i
veterinærmedisinske og etiske verdiar
og heilt uavhengig av politiske straumar
på andre fagområde, som naturvern/
rovvilt, vert det hevda frå organisasjo-
nen. Det betyr ikkje at dyreeigar vert
fråteken ansvaret for eigne dyr sin
 velferd, men det overlet heller ikkje til
husdyrhaldaren å bera ansvaret for
konsekvensane av rovviltauken i
 utmarka. 

Komitéen gir sin innstilling 12. mars.  

NSG med innspel til Stortinget

Beitebruk og rovdyr i Barentswatch!
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Den 31. oktober i fjor hadde Frol Sau og
Geit  sin tradisjonelle fårikålaften. Dette for
å underbygge/stimulere fårikålens venner
lokalt.  I forbindelse med denne kvelden ble
vi enige om at det å feire «seg selv» er
 viktig også for oss i sauenæringa. Film -
industrien har sine festivaler, aviser og
 presse har sine, likeså feirer idrettsfolket
utmerkelser av sine egne. 

Vi i Frol Sau og Geit ville derfor ut -
nevne «årets sausankar». Det ble derfor
laga egne vedtekter for å stadfeste kriteri-
ene for å få denne prisen. Disse går blant
annet ut på at det deles ut en «vandre -
påle», men som ikke kan vinnes til odel og
eie. Samtidig ble det utdelt diplom til lagets
æresmedlem for lang og tro tjeneste som
sausanker i laget. 

Odd Steinar Austmo

- Laget vårt, Horg Sau og Geit, feiret
 lørdag 29.11.08 sitt 60-års jubileum, skriver
Ivar Skjærvold i en e-post til Sau og Geit.

- Sør-Trøndelag Sau og Geit var repre-
sentert ved Kjell Berntsen, og landslaget
var representert ved styremedlem Olav

Heggvold, som bor ikke langt unna. Både
Heggvold og Berntsen overleverte blom-
sterbuketter, og holdt hilsningstaler til laget.
Jeg vil på lagets vegne takke for oppmerk-
somheten fra Norsk Sau og Geit, skriver
Skjærvold.

Viktig å vera god 
på dyrevelferd!
I vinter har det vore diskusjonar i
pressa om det sokalla kompetanse -
kravet i husdyrhaldet. Dette kravet har
bakgrunn frå Stortingsmeldinga om
dyrevelferd (2002-03) og gir pålegg til
næringsutøvarane innan alle husdyr-
greiner om å oppdatera og dokumen-
tera kompetansen sin på dyrevelferd.
For våre dyreslag – og særleg for
sauen der kursarbeidet er kome lengst
– er det lite, reell motstand å spora
mot dette, sjølv om ikkje alle er like
entusiastiske for å kursa seg. 
– Vi er glade for at næringa vår er
offensiv og positivt innstilt til å doku-
mentera sine kunnskapar innan dette
fagfeltet. Etikk og velferd er tema som
er vorte stadig viktigare i samfunns -
debatten, og både haldningane og det
faglege grunnlaget har utvikla seg
mykje. Det er ikkje fornuftig av husdyr-
bonden å hevda noko anna, vi må
tvert om vera glade for moglegheiten
til å kunna dokumentera nye kunn -
skapar på feltet, vert det sagt.
Les meir på www.husdyrvelferd.no

NSG har ikke lenger
direkte tilskuddsrett
i BSF
Fra og med årsskiftet endret NSG med-
lemsstatus i Bygdefolkets Studieforbund,
som en følge av at vi nå er medlem via
vårt medlemskap i Norsk Landbrukss -
amvirke. Dette medfører at NSG ikke
 lenger har det som kalles direkte tilskudds-
rett, og det betyr at lokallag i NSG ikke kan
søke om godkjenning av studieringer og
kurs selv. Fra nå av må kurs meldes inn via
et lokalutvalg eller en regionkontakt i
Bygdefolkets Studieforbund (BSF), eventuelt
via et lokalt bondelag. 

Dette får betydning for alle kurs i lokal-
lagsregi, også kurs i Dyrevelferd hos sau,
som mange lokallag skal arrangere i år. Ta
kontakt med nærmeste BSF-utvalg, eventu-
elt nærmeste bondelag, for innmelding av
kurs. På www.bsfstudie.no finnes en opp -
datert oversikt over BSF sine lokalutvalg 
og regionkontakter. Kurs som er meldt inn
før årsskiftet blir godkjent etter gammel
ordning. 

Årets sausankar

På bildet ser vi fra venstre Eva Wehn (vertinne), Håkon Sørheim (æresmedlem), Bjørn Buran
(Årets sausankar) og Odd S. Austmo (lokallagsformann). 

På bildet ser vi fra venstre Kjell Berntsen fra Sør-Trøndelag Sau og Geit, Ivar Skjærvold, leder
av Horg Sau og Geit og styremedlem i landslaget, Olav Heggvold.

Horg Sau og Geit feiret 60-års jubileum
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Styrets 
hjørne

Klauvhelsa til sau og geit er kommet
på dagsorden blant småfebøndene.
Da fotråtesmitten blei oppdaget i fjor
kom det som en overraskelse på de
fleste, men noen mente at dette
måtte komme en eller annen gang.
Det hadde ikke vært utbrudd i Norge
siden 1948. Alle med kunnskap om
sjukdommen mente den ikke fantes
her i landet, mens sauefolk fra
 utlandet hevdet at vi ikke kunne
unngå denne sjukdommen. Den er
sterkt knytta opp mot oppstallings-
miljø, beitebruk og andre drifts -
forhold. I den sammenheng blir det
pekt på at utstrakt bruk av rund -
ballefôring og utedrift om vinteren,
på samme områdene som sauen
 bruker i beitesesongen, er uheldig
med tanke på sjukdommen. I deler
av landet er det også blitt vanlig med
intensiv kulturbeiting sommerstid,
istedenfor å sende dyra på utmarks-
beite, også dette kan ha uheldige
sider med tanke på fotråtesmitte. 

Da ingen frykta for klauvhelsa, var
det heller ikke satt i gang noen fore-
byggende tiltak og det er lett å være
etterpåklok. Det kan ikke legges skjul
på at det ikke har vært stort nok
fokus på sauer som haltet. Som regel
er det bortforklart med at det skyldes
ei forvokst klauv eller andre ytre
 skader som går over. Ja, det har gått
over. Vi har en driftsform som gjør at
sauene blir flytta til fjells/skogs om
sommeren og satt inn på strekk -
metall om høsten. Da har vi ødelagt
leveforholdene for fotråtebakterien,
uten at vi er klar over det.  Nå veit vi,
og hele småfe-Norge bør vite for
framtida, at klauvhelsen er en del av
den totale småfehelsa.

Det blei temmelig turbulent rundt
diskusjonen om valg av bekjempel-
sesstrategi og bruk av midler fra
Omsetningsrådet. Etter min mening

er det riktig at det blir stilt kritiske
spørsmål når det legges opp til så
omfattende bruk av ressurser. Særlig
når det er midler fra fellesskapet som
skal  benyttes er dette både nyttig og
viktig. Sjukdomsbildet og driftsforhol-
da er for eksempel ganske forskjellig i
Rogaland og Buskerud, men pressa
«rota» til situasjonen noe og forsøkte å
lage motsetninger. Aviskronikken som
kom fra kritikerne var i den sammen-
heng  nyttig og oppklarende. Det har
heller ikke kommet noen motinnlegg i
 etterkant.

Det er klart at de sauebøndene som
blei hardt ramma, og var «prøvekluter»
i forhold til bekjempelsen, skal ha
 dekket sine utlegg og tap. Men når ikke
dyrevelferden står på spill, går det an å
ha litt «is i magen».  Den tenkepausen
som oppstod har flere personer uttrykt
var nyttig.

Det som er avgjørende framover i
forhold til sjukdomsbekjempelse er å få
oversikt over sjukdomsutbredelsen.
Videre blir det viktig å skape miljø og
driftsforhold som fotråtebakterien ikke
kan leve i. For en del småfebønder kan
dette by på utfordringer. En rekke til-
tak er billige og går direkte på drifts -
ledelse, mens andre tiltak kan bli mer
kostbare. Jeg vil våge den påstand at
rundballefôringa er en viktig faktor når
det gjelder klauvhelsa hos sauene. Den
har ført til lettvinte og billige løsninger.
Men stor dyretetthet i lange perioder
er ikke bra, det skaper større smitte-
press. Sjøl om dyra har god plass kan
dyretettheten bli for stor på enkelte
områder.

Jeg mener at mer bruk av utmarks -
beite, der dette ikke brukes lenger, er
tiltak som bør vurderes. Få dyra på
utmarksbeite og redusér dermed dyre-
tettheten i vekstsesongen. Her spiller
økonomien i utmarksbeitebruken en
viktig rolle. Den må styrkes betraktelig.

Dette bør partene i prosjektgruppa
«Friske Føtter» merke seg, og ikke
minst jordbruksavtalepartene.
Utmarksbeitetilskuddet bør opp med
minst 50 kroner pr. dyr. 

Heretter må vi ha mer fokus på
klauvhelsa. Vi har andre sjukdommer
som også gir halthet, men som ikke er
meldepliktige. «Snu Sauen»-prosjektet
viste at klauvstell har vært forsømt i
en del besetninger.

Værringene kom i fokus ved fot -
råteutbruddet og det var lett å stoppe
denne virksomheten. Men dette  
s kapte mange praktiske vanskelig -
heter, spesielt der det tok tid før
stopp ordren kom. Resultatet ble
 frustrasjon og fortvilelse hos medlem-
mene i  værringene - mange ble
 stående uten værer like før paringen
skulle begynne. Værringsystemet er
langt fra risikofritt med hensyn til
smittespredning. Her må det lages nye
retningslinjer, slik at dette forholdet
blir bedre i framtiden. Vi trenger et
enkelt regelverk som er greit å
 praktisere. 

Øivind Gurandsrud

Klauvhelse og 
smittebeskyttelse
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Bygge nytt eller restaurere ? 
Norum geiteinnredning med: 
Skråstilte frontar som hindrar ”møkk”på 
forbrettet og gjev ein open/romslig arbeidsplass. 
Her med horisontal stengrør. 
Portar  i front monterast loddrett. 

Sidegrindar med ståande spiler. Ikkje lett 
å klatre her. 

Forhekken Groland eller

tradisjonsinnredning med oppdelte eller 
langsgåande eteopningar. 

Norskprodusert strekkmetall, plastrister, 
gjødseltrekk eller talle. 

Grobakken Landmek

2943 Rogne.  
E-post:oddgeir@groland.no 
Nettsider: www.groland.no 
Telefon 61342550 /fax 61342551/mob 90609093/47047070 

Kom med dine planar og tankar. Me bistår deg—om du vil. 

Minneord etter Hallvard Bakken sr.
Det var med sorg vi mottok bud skapet
om at Hallvard Bakken sr. døde den
29. desember. Dermed har vi mistet en
hedersperson i småfe miljøet som, til
trass for en alder på 84 år, har vært
levende engasjert i småfehold og land-
brukspolitikk helt til det siste. 

Tysvær Sau og Geit, som Hallvard var
med og stiftet på 50-talet, har alltid
stått hans hjerte nært. I 2000, da det
var heller laber aktivitet i lokallaget i
Tysvær, tok «han Hallvard» ansvar og
kalte sammen styret, men ingen ville ta
på seg ledervervet. Da sa Hallvard:
«Du, Ole Jonny Espevold, er vara-
mann, så du blir konstituert som
leder».  Og slik ble det. Det hører med
til historien at Espevold i dag sitter
som fylkesleder i Rogaland. Hallvard
var en menneskekjenner og en
 handlingens mann, slik denne vesle
historien forteller.

Hallvard er oppvokst på Pøylå i Tysvær
og kjøpte farsgarden Bakken i 1949.
Sammen med kona Ruth fikk han seks
barn. De første åra som bønder dreiv
de et allsidig dyrehold, men etter hvert
ble sauehold hoveddrifta på gården.
Hallvard kom tidlig med i heieføring
av sau, både i Tysvær, Kvålen og Halne
Beitelag. I alvsarbeidet var han en
 foregangsmann, både som dommer og
i  arbeidet med Sauekontrollen.

Da det kom i gang forsøk med insemi-
nering av sau på 60-tallet var Hallvard
en av ildsjelene bak dette. Han var med
og fikk bygd semin stasjon på Litlaskog
i Tysvær, den  første seminstasjonen for
sau i landet. 

Import av gotlandsau og utvikling av
den norske pelssaurase var også én av
de store sakene Hallvard var med på. Å
få utviklet en norsk pelssau var én ting,
men å få slakteria til å ta vare på pels-
skinna og få de ut i markedet, var også
et like stort arbeid som Hallvard
 engasjerte seg i. Dette var han opptatt
av helt til det siste.

I organisasjonen Norsk Sau og Geit så
treffer en personer over hele landet som
kjente Hallvard Bakken. Mer enn en
gang har vi hørt sagt: «Å, det var nå han
Hallvard det, som fikk det til». Halvard

gikk gradene i organisasjonen, fra leder
i lokallaget til fylkeslaget, for så å ende
opp som leder i Norsk Sau og Geit på
80-tallet. Få, om noen, har arbeidet
lenger og mer intenst i småfeholdets
organisasjon enn Hallvard Bakken. Han
kjente problema og utfordringene i
småfeholdet på kroppen, og utnyttet sin
kapasitet med grunnlag i sin rike
 erfaring. I tillegg til ledervervet i lands-
laget var han i en årrekke  formann i
Landsrådet for sauavl og medlem i
Samordnings utvalget for organisert
 beitebruk. Hallvard ble i 1990 belønnet
med «hedersgåva» fra Norsk Sau og
Geit, lagets høyeste utmerkelse, for det
arbeidet han har lagt ned for organisa-
sjonen.

I 1990 overlot han gården til Hallvard
jr., men var fremdeles aktivt med i
sauedrifta. I 1994 ble han enkemann,
og har etter det bodd alene i kårhuset
på Bakken.

Da Tysvær Sau og Geit, for noen år
siden, ga ut boka «Frå Tase til Kjendis»
var Hallvard medforfatter sammen
med Harald Fjøsne. Her har de samlet

mye viktig historie som er verd å ta
vare på.

Vi i Norsk Sau og Geit kommer til å
savne Hallvard, men våre tanker går
også til familien som har mistet en far,
bestefar, oldefar, tippoldefar, bror og
svoger. Vi lyser fred over Hallvards
minne.

Ove Ommundsen,  
leder i Norsk Sau og Geit
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Nå har vi hørt i over tre år om Soria
Moria. Praktisk talt hver eneste dag er
det et eller annet oppslag med hen -
visning til Soria Moria-erklæringen.

Jeg har tenkt etter om det finnes til-
svarende eksempler i moderne historie
på et politisk dokument med lignende
kraft og betydning og jeg har funnet to. 
Det ene er Kriseprogrammet i 1935.
Landet var i dyp krise med alvorlige
virkninger for folk flest. Et forlik mellom
AP og det daværende Bondepartiet
brakte Nygårdsvoldregjeringen til
makta, og det ble utarbeidet et krise-
program for å redde landet ut av en
umulig situasjon.

Det andre er de politiske partienes
fellesprogram i 1945. Mens de ennå satt
i konsentrasjonsleirer og fangenskap,
satte representanter for ulike partier i
gang et arbeid med et program for
gjenreisingen av Norge etter krigen. For
oss i nord var dette programmet av
uvurderlig betydning, og Finnmark og
Nord-Troms reiste seg igjen opp av
aska.

Begge disse programmene er klare
favoritter i konkurransen om å være

blant forrige århundres mest betyd-
ningsfulle politiske dokumenter. Om 
de ble omtalt daglig i årevis etter at 
de ble utarbeidet, er jeg imidlertid
usikker på, for jeg er for ung til å 
huske det.

Men Soria Moria-erklæringen snakker vi
altså stadig om. Det er flere grunner til
det. For det første er det et dokument
med høye ambisjoner. Det er ikke tvil
om at Soria Moria flytter grenser i det
norske samfunnet – mot venstre –
etter hvert som det blir oppfylt. For det
andre er dokumentet tydelig og rele-
vant. Det betyr at folk flest, og ikke
minst alle interessenter og aktører i
 landet, ser at grensene flyttes og de
 flyttes i riktig retning. For det tredje er
programmet så konkret at det er lett å
måle om det oppfylles.

Det blir målt nesten hver eneste
dag. Mediene lager oversikter der de
 lister opp punktene i programmet, og
krysser av punktene om de er utført,
igangsatt eller fortsatt gjenstår. Det var
umulig å måle Bondevik-regjeringene på
denne måten, simpelthen fordi det ikke

finnes noen målestokk å bruke på
 uforpliktende erklæringer.

Mange av Soria Morias punkter er
gjennomført og igangsatt. Noen
 punkter er faktisk overoppfylt, men noe
gjenstår og det vil nok fortsatt gjenstå
noe når det stunder mot valgkamp
neste sommer og høst. Da vil noen
rope høyt, noen vil løfte stemmen enda
høyere og tale forurettet om løfte-
brudd og de vil være i sjokk.

Det viktigste argumentet for å lage
 politiske programmer som Soria Moria,
er dynamikken et slikt program gir. Ved
å være ambisiøst, konkret og målbart,
strekker vi oss lenger. Soria Moria var et
mål og derfor ble det lagt mye politisk
kraft for å nå dette målet.

Soria Moria har gitt oss nyttig 
 lærdom og en kraftig inspirasjon. Det er
slik politiske programmer bør lages
framover.

Derfor er Soria Moria mye mer enn
et eventyr – det er blitt en målbar
endring av Norge i riktig retning.

Ole-Anton Teigen, småbrukar

KronikkSoria Moria 
– mer enn et eventyr

STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

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

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

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

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

Strekkmetallrister

Innredninger

Ferister

Drikkerenner

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10

Få med deg siste
nytt! www.nsg.no



   

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- Levering direkte fra lager

Varsling av brannalarm til mobiltelefon ? 
KR. 1.564,- *
*SIM-kort er ikke inkludert

Varsling av brannalarm til mobiltelefon ? 
KR. 1.564,- *
*SIM-kort er ikke inkludert

BRANNVARSLING TIL LANDBRUKBRANNVARSLING TIL LANDBRUK

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

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

* Eks. Montering og mva.
Prisene gjelder for bestilling før 31.12.2008

GD-04 * Eks. montering og mva.
Prisene gjelder for bestilling før 15.03.2009.
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Smittesaneringsprosjektet
FRISKERE GEITER

Nå igjen - vil vel noen tenke når
de leser overskriften. Det er
mang en gang skrevet og sagt
mye om smittebeskyttelse og liv-
dyrhandel spesielt, og ikke uten
grunn. Fordi dette er momenter
av avgjørende betydning for å
unngå å få inn uønskede smitte-
stoffer i en besetning.

En må stadig minnes på dette fordi det
er så lett å miste «intensiteten» over
tid, og det kan gi leie følger for den
som blir rammet. Bevisstheten
omkring smittebeskyttelse må være til-
strekkelig til stede hele tiden for den
som ønsker å holde sin besetning frisk.

Det handler blant annet om å tenke
gjennom sine rutiner i drifta - særlig
med hensyn til besøk og livdyrkontakt.
Det å ha en funksjonell smittesluse for
personbesøk skal være en selvsagt ting
og en må som dyreeier stille krav til de
som besøker gården og er i kontakt
med dyra. Som prosjektmedarbeider
Ola Nyberg skriver i Saneringsnytt nr.
2/2008 (www.geithelse.tine.no) er dyre-
eieren smittevernsjefen i sitt fjøs.
Eieren av dyra er den som må ta
 ansvaret for alt smittevernarbeid i
besetningen. Hun/han må se til at alle
– også naboer, yrkesbrødre- og søstre,
dyrleger, svigermor og barnebarn –
virkelig bruker slusa og ifører seg over-
trekkstøy. Samtidig må hun/han,
 sammen med rådgiverne, være

 restriktive med innkjøp og flytting av
dyr som innebærer kontakt med andre
besetninger.

Kvalitetssikring av livdyrhandel
Det at en geitbesetning har vært sanert
for de tre smittsomme sjukdommene
CAE, paratuberkulose og byllesjuke
gjør ikke automatisk besetningen til en
det er kurant å kjøpe livdyr fra. Skal en
besetning selge livdyr må det unngås
risikoadferd i forhold til å få inn smitte
og det må kunne dokumenteres at det
heller ikke er tegn på andre smitt-
somme sjukdommer i besetningen enn
de «tre store». 

Det er en kjensgjerning at det nå går
lenger tid mellom hvert besøk av
 prosjektveterinær i besetningene noen
år etter sanering. Dette er blant annet
et resultat av at det tas færre runder
med blodprøver i besetningene etter at
det er etablert tankmelktester som kan
erstatte en del av blodprøvetakingen
som overvåkningsmetode. 

Derfor er det nå satset på at alle
sanerte besetninger skal ha et årlig
besetningsbesøk av veterinær med
gjennomgang av dokumentasjon og
driftsrutiner, som igjen skal være en
viktig del av grunnlaget for utstedelse
av helseattester ved livdyrhandel. TINE
geitrådgivere er også tiltenkt en rolle
med å følge opp smittebeskyttelsen på
gården under sine rådgiverbesøk. Det
legges også opp til et enda tettere
 samarbeid mellom rådgiver og
 veterinær, slik at disse kan bidra bedre
sammen for produsenten.

Tidligere har det vært solgt livdyr
uten veterinærattest, men basert på
egenerklæring fra selger. Dette
 anbefales ikke lenger som tilstrekkelig
sett fra prosjektledelsens side. 

Det er av avgjørende betydning at
kjøperen er seg dette bevisst og stiller
strenge krav til dokumentasjon på at
de aktuelle dyra virkelig er friske.
Kontakt med egen besetningsveterinær
er viktig for å kunne vurdere kvaliteten
på attester og annen dokumentasjon.

Dag Lindheim, 
Prosjektleder

Smittebeskyttelse og kvalitetssikret livdyrhandel
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Lønnsom oppfôring og
friske lam

I-mek
Kompetanse

Løsninger

Produkter

Montering

Service

Optimalisering

www.fk.no

Nyfødte lam kan enkelt fôres opp på melkepulver og
vann takket være en lam-/kjefôrer. Fordelene med en
slik automat vil være enklere arbeidsrutiner, bedre til-
vekst og redusert behov for kostbar arbeidskraft. Du
kan fôre som du selv vil.

Fakta: * nøyaktig blandingsforhold
* rask servering
* enkel styring
* enkle vaskerutiner
* melk med riktig temperatur
* drikkestasjon
* vedlikeholdsvarmer rundt mikserbeholderen

DeLaval lam- og kjefôrer
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Ei prosjektgruppe og ei styringsgruppe
for prosjektet er nå på plass. I styrings-
gruppa sitter representanter for
Mattilsynet, Veterinærinstituttet, NSG,
Bondelaget, Bonde- og Småbrukar -
laget, Nortura og Kjøtt- og fjørfe -
bransjens Landsforbund, Animalia,
samt en observatør fra Statens land-
bruksforvaltning. I tillegg skal det opp-
rettes ei referansegruppe. I skrivende
stund er nærmere 350 besetninger
båndlagt på grunn av fotråte, og noen
venter enda på prøvesvar.

Sanering og smittereduserende
tiltak
Det er viktig å skille mellom sanering
og smittereduserende tiltak i påvente
av sanering. Et tjuetalls besetninger har
påbegynt sanering (se tekstboks). For
de aller fleste flokker er det imidlertid
ikke aktuelt å sanere nå, men det er
svært viktig å gjennomføre smitte -
reduserende tiltak for å hindre  utvikling
av alvorlig sjukdom i flokken. Viktige
tiltak da er å sørge for et tørt miljø for

saueklauvene. Jo tørrere, jo bedre. For
at fotråtebakterien skal  etablere seg i
klauva er den avhengig av at huden i
klauvspalten er utsatt for fuktighet og
et samspill med en annen bakterie som
finnes i møkk. I tillegg anbefales to
 fotbad med sinksulfat med en ukes
mellomrom for å redusere antall
 bakterier i klauvene. Nærmere infor-
masjon om dette finner du på  fot -
råtesida (www.animalia.no/fotråte).
Det  anbefales imidlertid ikke å fotbade
dyr i perioder med frost, da det ser ut
til å plage dyra. 

Fellesbeite
Et viktig spørsmål for mange nå er om
de får sende sauene sine på fellesbeite til
sommeren. Det er et uttalt mål at flest
mulig skal få sende sauene til skogs og
til fjells, selv om de er båndlagt på
grunn av fotråte. På den annen side er
det viktig å beskytte friske  flokker mot
smitte, det vil derfor stilles visse krav for
å få dispensasjon (se tekstboks). I beset-
ninger med alvorlige symptomer på fot-
råte ved undersøkelse vil det ikke være
mulig å få dispensasjon for slipping på
fellesbeite, da det ikke er forsvarlig ver-
ken av hensyn til friske flokker eller av
hensyn til dyrevelferden. Det er derfor

Sanering:
Å sanere betyr å fjerne smitten fra
flokken. Det innebærer:
- En plan for gjennomføring og

smittebeskyttelse
- Sjekk av alle klauver i hele

 flokken 
- Slakting av enkeltdyr som ikke

kan helbredes
- Minimum tre fotbad med

 sinksulfat kombinert med reine
beiter/rein oppstalling

- To etterkontroller

Prosjekt Friske føtter: 

- Vi er i gang, 
men veien er lang

Friske dyr fra flokker med milde symptomer kan sendes til fjells etter søknad om dispensa-
sjon. Det er derfor viktig å sette i verk tiltak som reduserer forekomsten av sjukdom, holder
smittepresset lavt og hindrer oppblussing av sjukdom.

Prosjekt Friske føtter er nå
startet opp som et samarbeids-
prosjekt mellom næringa,
Mattilsynet og Veterinær -
instituttet. Som et ledd i infor-
masjonsarbeidet vil prosjektet 
ha en fast spalte i Sau og Geit
der vi informerer om planer for
prosjektet, faglige problemstil-
linger samt kommer med anbe -
falinger om aktuelle tiltak. 

Målet med prosjekt Friske føtter er å
bekjempe fotråte hos småfe. Prosjektet
vil nå starte arbeidet ved å legge en
plan for: 
1. Videre kartlegging av fotråte, både i

områder med og uten kjent fore-
komst av fotråte

2. Sanering av flokker med fotråte 
3. Informasjonsvirksomhet
4. Langsiktige forebyggende tiltak for å

redusere smittefaren i sauenæringa
generelt.

Fortsetter side 50.
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områder hvor det ikke er felles sanking
og skilling eller felles salteplasser.  

Økonomi
En viktig del av prosjekt Friske føtter er
en kompensasjonsordning for produ-
senter som må sanere på grunn av  
f otråte. Detaljene for en slik kompen-
sasjon er under utarbeidelse. 

Veivalg 
Målet om å bekjempe fotråte er
 ambisiøst, men Norge står i en sær -
stilling internasjonalt når det gjelder å
 kontrollere og utrydde alvorlige, smitt-
somme sjukdommer.

Ondartet saueskabb og brucellose
hos storfe er tidlige eksempler mens
BVD hos storfe og smittsom grisehoste
(med et lite forbehold) er utryddet i
nyere tid. Ringorm hos storfe og para-
tuberkulose hos drøvtyggere samt
 byllesjuke, mædi/CAE og skrapesjuke
hos småfe er andre sjukdommer Norge
bruker store ressurser på å kontrollere
og bekjempe.

Føre var
Målet for prosjekt Friske føtter er basert
på en føre-var-strategi. Det  skyldes
blant annet at fotråte internasjonalt
anses for å være en av de største vel-
ferdsutfordringene i saueholdet. Videre
at enkelte flokker i Norge har opplevd
et alvorlig, delvis akutt, sjukdomsbilde
som omfatter store deler av flokken.
Det tyder på en ny situasjon. 
En kompliserende faktor er at bakteri-
en Dichelobacter nodosus, som  sammen
med andre faktorer forårsaker fotråte,
finnes i mange varianter, hvorav noen
har større evne til å framkalle sjukdom
enn andre. Aggressive vari anter av
 bakterien er påvist i Norge.

Faglige utfordringer 
Å bekjempe smittsomme sjukdommer
krever tid og ressurser. Det vil og bør
derfor være faglige diskusjoner om valg
av strategi. Når det gjelder fotråte har
diskusjonen og vurderingene pågått
siden mars, både i og utenfor media.
Noe av diskusjonen har gått på  følgende
punkter: 
- Er det riktig å sette likhetstegn mellom

sjukdommen fotråte og  påvising av
bakterien Dichelobacter nodosus? Per i
dag er det ikke mulig å si sikkert
hvorfor noen flokker får alvorlig
sjukdom mens andre til feller kun har
milde kliniske sympt omer. Det kan

skyldes egenskaper ved bakterien,
klima og miljøforhold, genetikk,
varierende dyretetthet eller varig -
heten av smitten i flokken. Det er
behov for økt  kunnskap om betyd-
ningen av disse faktorene for utvik-
ling av fotråte under norske forhold. 

- Er det mulig å utrydde fotråte når
bakterien også finnes hos storfe? At
storfe kan bære bakterien er en stor
utfordring for prosjekt Friske føtter.
Internasjonalt varierer det hvordan
storfe håndteres i forhold til fotråte
hos sau. Det er derfor igangsatt
undersøkelser for å øke kunnskapen
om bakterien hos storfe under
 norske driftsforhold. Dette er viktig
kunnskap for videre valg av strategi. 

- Har fotråtesmitten vært i landet siden
1948 eller er det ny smitte?
Produsenter, veterinærer og andre
som har sett fotråte på sitt verste i
sommer er klare på at slike tilfeller
har vi ikke hatt siden 1948. Milde
 kliniske tilfeller som kun avdekkes
etter undersøkelse av hele flokken
kan vi ha hatt over lengre tid. Det er
fullt mulig å tenke seg forskjellige
smittekilder med forskjellig aggres -
sivitet og tidsperspektiv.   

- Er det tilstrekkelig å rette på miljøet
for å unngå alvorlig utbrudd av fotråte
i smitta flokker? Miljøtiltak er svært
viktig for å redusere alvorlighetsgrad -
en av fotråte, samt for å lykkes med
sanering. Søle til knes ved rundballe-
hekker og blaut «talle» hører ikke
hjemme i saueholdet, enten vi har
fotråte eller ikke. Likevel er det umu-
lig å hindre  fuktige beiter i perioder
med  nedbør. Regn og opptråkka stier
 finnes overalt, selv om fotråte nok vil
gi størst sjukdomsproblemer langs
kysten av Sør-Norge, og ikke minst i
flokker med aggressive varianter av
bakterien. I andre land er fotråte
først og fremst et problem hos bei-
tende sauer om sommeren. Derfor er
det viktig å begrense utbredelsen av
smitten.

Basert på stadig økende kunnskap og
dialog mellom de involverte parter er
det et mål for prosjekt Friske føtter å ta
valg, både nå og i tida framover, som
tjener dyrevelferden og fellesskapet
best på lang sikt.

Synnøve Vatn og 
Bjørn Høyland 

Prosjekt Friske føtter 

Kriterier for slipp på fellesbeite:
Følgende kriterier må oppfylles for at
dyr fra besetninger som er båndlagt
pga. fotråte kan innvilges dispensa-
sjon for å sende sau på fellesbeite i
2009: 
- Alle voksne dyr i flokken må

undersøkes før beiteslipp i utmark.
Denne kontrollen vil bli organisert
i regi av prosjekt Friske føtter.

- Sjukdomsbildet i flokken er ikke
alvorlig.

- Friske dyr uten symptomer må
gjennomgå ett fotbad med sink -
sulfat før slipping. 

- Dyr med milde symptomer kan
slippes på fellesbeite etter 2 fotbad. 

- Dyr med tydelige symptomer på
fotråte må holdes hjemme. 

- Gjennomføring av smittefore -
byggende tiltak etter beitesesongen
for ytterligere å redusere smitte -
faren rundt sanking og skilling.
Hvilke tiltak som er aktuelle vil vi
komme tilbake til.

Vi trenger mer kunnskap for å vurdere
hvordan storfe skal håndteres når det
 gjelder fotråte hos småfe.

viktig å holde flokken under oppsikt og
gjennomføre smittereduserende tiltak og
miljøtiltak gjennom vinteren og våren
for å sikre at flokken ikke har alvorlige
symptomer. For besetninger med alvor-
lige symptomer vil Mat tilsynet likevel
kunne vurdere å gi  dispensasjon for
 sending på utmarks beiter med lav smit-
tekontakt til andre besetninger, dvs.
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-plastrister for sau

Sør
3174 Revetal
Tlf: 33 30 69 61
sor@fjossystemer.no

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

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

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

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

F O R M E R I N F O , S E V Å R W E B : f j o s s y s t e m e r . n o

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

www.norgesfor.no

Høyt energiinnhold – Høyt AAT-innhold – Vombeskytta fett – Fiskemel
Det ideelle kraftfôret for høy melkeproduksjon og høy lammetilvekst

Drøv Sau Melkefôr
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Tap av lam medfører redusert
dyrevelferd og store økonomiske
tap for sauenæringa. For mange
produsenter er det også en
 personlig belastning som påvir-
ker motivasjonen for å drive med
sau. Det er bakgrunnen for et
nytt forskningsprosjekt som skal
se nærmere på årsakene til
 lammedød i perioden rundt
 fødsel og komme fram til nye
forebyggende tiltak. Prosjektet
startes opp høsten 2009 og har en
økonomisk ramme på 7,7 mill.
kroner.

Et økende problem
Ser vi på tallene som rapporteres til
Sauekontrollen, så har det vært en stor
økning i lammetapet de siste åra. Fra
2000 til 2007 økte andelen dødfødte
lam med 27% (til 4,2% av alle fødte
lam), og frekvensen av lam som døde

inne økte med 15%. Det er beregnet at
lammetapet fram til slipp på sommer-
beite medfører et årlig tap på ca 125
mill. kroner for norsk sauenæring. 

Årsakene til dødfødsler og tidlig
lammedød er mange og sammensatte.
Er det snakk om spesielt store tap i
enkeltflokker kan årsaken ofte fastslås
ved obduksjon og prøvetaking, men
det er også mange som opplever at
fine, tilsynelatende normale lam dør,
uten at man finner noen årsak.
Hvorfor det er slik er ett av spørs -
målene vi håper å kunne få et bedre
svar på, og dermed gjøre noe med.

Det kan være mange årsaker til at vi
ser et jevnt stigende lammetap, blant
annet:
• endringer i driftsforhold (eks.

fôring)
• økt forekomst av infeksjoner som

forårsaker lammedød
• dårlig morkake-funksjon, spesielt

hos søyer med mange lam
• fødselsvansker
• genetiske faktorer
• kombinasjoner av disse, og

 eventuelt andre faktorer. 

Prosjektet vil se nærmere på alle disse
faktorene. Hovedmålet er å finne ut
mer om årsakene til dødfødsler og
lammedød de første dagene etter
 fødselen, og ikke minst om sammen-
hengene mellom de ulike årsakene.
Dette skal gi grunnlag for nye
 anbefalinger om forebyggende tiltak.

Feltstudie
Sauekontrollen inneholder en stor
mengde informasjon som skal analyse-
res for å finne fram til faktorer i
 flokken og hos det enkelte dyret som
gir økt risiko for lammedød. Det
 største arbeidet blir imidlertid en felt-
studie der anslagsvis 100 saueflokker
skal følges nærmere gjennom drektig-

hetsperioden. Feltstudien vil blant
annet omfatte:
• Undersøkelse av miljø- og stell -

faktorers betydning for lammetapet 
• Undersøkelse av svakfødte lam og

søyer som får svakfødte/døde lam
• Undersøkelse av døde og dødfødte

lam, og etablering av nye teknikker
for å påvise infeksjoner som
 forårsaker dødfødsler og lammedød

• Studier av genetiske årsaker til
 dødfødsler, tidlig lammedød og
medfødte misdannelser.

Samarbeidsprosjekt
Prosjektet er samarbeid mellom
Norges veterinærhøgskole (NVH),
Animalia ved Helsetjenesten for sau,
Universitetet for miljø- og bioviten-
skap (UMB) og Norsk Sau og Geit. Det
er NVH ved Steinar Waage, professor i
obstetrikk (læren om fødsel og sjuk-
dommer i drektigheten) ved Institutt
for produksjonsdyrmedisin, som skal
lede prosjektet. UMB og NSG vil særlig
bidra i undersøkelsene av genetiske
faktorers betydning. Prosjektet er
finansiert med 6,1 mill. kroner fra
Norges forskningsråd, mens Animalia
og NSG bidrar med det resterende
beløpet. Oppstart blir høsten 2009, og
prosjektet vil gå over fire år.

Det er veldig gledelig at forsknings-
rådet bidrar økonomisk til dette
 prosjektet, men ikke minst vil prosjek-
tet være avhengig av at saueprodu -
senter rundt om i landet stiller opp og
åpner fjøsdøra. Slik vi kjenner næringa
tror vi det skal bli et hyggelig og spen-
nende samarbeid som vi gleder oss til!

Lisbeth Hektoen, Animalia
Helsetjenesten for sau, 

lisbeth.hektoen@animalia.no
Steinar Waage, 

Norges veterinærhøgskole,
steinar.waage@veths.no

Nytt fra HT-sau:

Nytt forskningsprosjekt
om lammetap



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

Handklippesakser:

116-2721, Handsaks, den «gode gamle», beste
tyske kvalitet, 30 cm lang, rett, kr 150,00.
116-2731, Handsaks, som 2721, men med bøyde
blad, kr 145,00.

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

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

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

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

888-002, Lister Nexus hengemaskin, kom-
plett med 180 cm fleksibel drivkabel og klippe-
handtak m/ standard kniv og kam.  Spesialist-
ens klippemaskin med 3 hastigheiter, 2800 -
3200 - 3500.  250W start motor med låg start-
strøm, kr 11.500,00.

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

Økonom II saueklippemaskin
Gamal kjenning - ny modell

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

Ny 
m

odell
!

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

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

Oppbevaring av kniv og kam:

371-25, Knarrhults varmgalvaniserte klippekrakk.
Dyra går på klippekrakken når den er slått ned.  Krakken vippast
enkelt opp til rett arbeidshøgde.  Ein løftar berre 25 % av vekta til
dyret.  Høgda på krakken er 60 cm.  Dyret kan enkelt låsast fast.
Sidestøttene kan leggjast ned.  Kr 4500,00

780-100142202,
Heiniger kombi-
børste/skrape for
reingjering av kniv
og kam.  Kr 150,00.



Landets største utval av klippemaskinknivar/kammar

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

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

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

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

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

Originale sveitsiske kvalitetsknivar og kammar frå Heiniger

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

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

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

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

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

363-18440, Sabre, klar for å
setjast i vanskeleg ull.  Den er
tunnare, med mindre avstand frå
spiss til den skjærande egga på
kniven, og går difor lettare inn i
ulla.  Kr 45,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NY!

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

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

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



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

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

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

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

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

Me utfører sliping av knivar og kammar, også for storfe. Pris kr 40,00 pr. sett.

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

Sliping

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

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

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

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

Mokkasin i lær med fôr.
Kan ikkje vaskast.
Kr 260,00.
Leverast i str 8 - 12
888-40...+ str

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

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

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

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

Heiniger mokkasin i svart lær med
fôr.  Behageleg på foten.  Dei
øverste hola til lissa er forsterka.
Tåler ikkje vask.  Kr 395,00.
Leverast i str. 7 - 12
270-607020L+ str

Filtmokkasin.
Pris frå kr
180,00.

380-273280, Clipper Spray for
desinfeksjon, avkjøling og
smøring av alle slags knivar
og kammar, miljøvennleg, 400
ml boksar. Kr 59,00.

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

125-44558, Måle-/vektband for geit.  137
cm langt og vekt opp til 88 kg.  Bandet er
laga av dobbelt Tyvek.  For direkte må-
ling av vekta på geita.  Kr 40,00.

Nyheit!



259-3030, Henke Drench-Matic 30 ml doseringssprøyte,
med trinnlaus innstilling av væskemengden frå 0 - 30
ml, 2,5 ml gradering. Med 1,5 m slange, støttefjører og
skrukobling til behaldar.  Kr 435,00.
259-30552, Ryggtank 2,5 l m/ kork  og reimar, kr 135,00.

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

Sparde pengar gjev betre økonomi!

720-100.0010 Suevia plastdrikke-
kar i eineståande god kvalitet, brukt
til både hest, storfe og småfe.  Mes-
sing rørventil med ½" tilbobling
ovanfrå.  Regulering av vatnet ved
å forstørre dyseboringa.  Kr 300,00.
720-100.0020, same drikkekaret
men med drikkeskål av emaljert
støypejern, kr 405,00.

7 2 0 - 1 0 0 . 0 1 3 0 ,
Suevia  drikkekar,
drikkeskål i plast med
flottørventil.  Deksel i
rustfritt stål.
Uttappingsplugg i bot-
nen, enkel justering av

vassnivået.  ½" tilkobling frå venstre eller
høgre, vekt 2,5 kg.  Egna for følsomme
dyr: hest, sau, kalv og hund, kr 422,00.

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

Me har løysinga for rimeleg
vassopplegg for husdyra dine.

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

720-100.0370, Suevia drikkekar for
kalv, sau, geit og hund.  Drikkeskål
av emaljert støypejern.  Lettgåande
røyrventil, ½" tilkobling ovanfrå.
Kan plasserast på vegg eller i
hjørne.  Vekt 3,8 kg.  Kr 390,00.
720-131.0152, Festebøylar for 1" -
1½” rør.  Kr 22,00 pr stk.

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

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

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

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

Me har utvalet i doseringssprøyter:

Velvære for husdyra gjev forteneste for eigaren!

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

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

363-1639, Klauvtang med riller i gapet, rett.
Kr 140,00.
121-49B, Klauvtang med bøyd kjeft.
Kr 180,00.

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

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

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

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

Doseringssprøyte av plexi-glas.  Kan kokast.  Luer
tilkopling.
126-526927, 20 ml, 1 ml gradering.  Kr 75,00
126-526940, 50 ml, 5 ml gradering.  Kr 80,00
126-526113, Munnstykke.  Kr 60,00

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

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

126-441004, NJ Phillips doseringssprøyte 20 ml. Innfyllings-
mengden er trinnlaust regulerbar frå 0 - 20 ml, med 1 ml grade-
ring på sylinderglaset.  Sprøyta er av metall og ventilane er lett
tilgjengelege for reingjering.  Leverest med 1,5 m slange med
fjører som hindrer for stor bøy og 2,5 l væskebeholdar med
reimar og olje.  Kr 799,00.

371-128, Knarrhult`s flottørdrikke-
kar for sau og geit.  Karet er laga av
glassfiberarmert plast og rustfritt
stål og har røyrgjennomgang for sir-
kulasjon.  Breidde 39 cm, djupn 30
cm.  Kr 1500,00.

259-3030, Henke Drench-Matic 30 ml doseringssprøyte,
med trinnlaus innstilling av væskemengden frå 0 - 30
ml, 2,5 ml gradering. Med 1,5 m slange, støttefjører og
skrukobling til behaldar.  Kr 435,00.
259-30552, Ryggtank 2,5 l m/ kork  og reimar, kr 135,00.

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

Sparde pengar gjev betre økonomi!

720-100.0010 Suevia plastdrikke-
kar i eineståande god kvalitet, brukt
til både hest, storfe og småfe.  Mes-
sing rørventil med ½" tilbobling
ovanfrå.  Regulering av vatnet ved
å forstørre dyseboringa.  Kr 300,00.
720-100.0020, same drikkekaret
men med drikkeskål av emaljert
støypejern, kr 405,00.

7 2 0 - 1 0 0 . 0 1 3 0 ,
Suevia  drikkekar,
drikkeskål i plast med
flottørventil.  Deksel i
rustfritt stål.
Uttappingsplugg i bot-
nen, enkel justering av

vassnivået.  ½" tilkobling frå venstre eller
høgre, vekt 2,5 kg.  Egna for følsomme
dyr: hest, sau, kalv og hund, kr 422,00.

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

Me har løysinga for rimeleg
vassopplegg for husdyra dine.

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

720-100.0370, Suevia drikkekar for
kalv, sau, geit og hund.  Drikkeskål
av emaljert støypejern.  Lettgåande
røyrventil, ½" tilkobling ovanfrå.
Kan plasserast på vegg eller i
hjørne.  Vekt 3,8 kg.  Kr 390,00.
720-131.0152, Festebøylar for 1" -
1½” rør.  Kr 22,00 pr stk.

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

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

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

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

Me har utvalet i doseringssprøyter:

Velvære for husdyra gjev forteneste for eigaren!

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

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

363-1639, Klauvtang med riller i gapet, rett.
Kr 140,00.
121-49B, Klauvtang med bøyd kjeft.
Kr 180,00.

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

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

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

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

Doseringssprøyte av plexi-glas.  Kan kokast.  Luer
tilkopling.
126-526927, 20 ml, 1 ml gradering.  Kr 75,00
126-526940, 50 ml, 5 ml gradering.  Kr 80,00
126-526113, Munnstykke.  Kr 60,00

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

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

126-441004, NJ Phillips doseringssprøyte 20 ml. Innfyllings-
mengden er trinnlaust regulerbar frå 0 - 20 ml, med 1 ml grade-
ring på sylinderglaset.  Sprøyta er av metall og ventilane er lett
tilgjengelege for reingjering.  Leverest med 1,5 m slange med
fjører som hindrer for stor bøy og 2,5 l væskebeholdar med
reimar og olje.  Kr 799,00.

371-128, Knarrhult`s flottørdrikke-
kar for sau og geit.  Karet er laga av
glassfiberarmert plast og rustfritt
stål og har røyrgjennomgang for sir-
kulasjon.  Breidde 39 cm, djupn 30
cm.  Kr 1500,00.



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

363-3257, Sauefòrkar i kraftig kvalitet,
br. 23, høgd 12/21 cm, tek 6 l.  Eit ideelt
forkar for sauene dine.  Kr 76,00.
Forkaret du har venta på!

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

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

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

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

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

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

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

1 1 5 - V 2 7 8 ,
Lammefødselshjelp,
plastovertrekt ståltråd,
med handtak.  Kr 40,00.

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

780-101118, Fødselshjelp i plast,
(lamme-uttrekkjar).  Kan steriliserast
ved koking eller væske.  Kr 45,00.

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

126-434085, Lamme-
fødselshjelp med gummisko.
Kr 99,00.

3 8 0 - 1 8 0 5 1 1 ,
Bovivet granulat
350 g,  er gel i
p u l v e r f o r m .
Blandast med
vatn, normalt 12
g til 1 l, og ein har
ein svært god

fødselsgel av kjent Bovivet
kvalitet.  Kr 130,00.

Bovi-Vet glidemiddel
svakt desinfiserande.
For innsmørjing av
instrument, armar og
hender ved fødslar,
rektal-undersøking o.s.b.
380-180520, 0,5 l, kr
35,00.
380-180525, 1l kr 60,00.

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

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

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

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

540-12, Gummiringtang for montering
av gummiringar etter kastrering, på
navlestreng o.s.b., kr 120,00.
540-10, Gummiringar 100 stk. kr 18,00.

126-416149, Navle-
klemme av plast, kr 3,00.

4 4 5 - 0 3 6 4 ,
Navle- og
sårspray med
o z o n v e n n l e g
drivgass for
snøgg rens av
navlen og sår,
450 g, kr 90,00.

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

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

Raidex glidemiddel, svakt
desinfiserande, til bruk ved
rektal og vaginal undersø-
king av dyr.
650-60500, 0,5 l, kr 30,00.
650-61000, 1 l, kr 55,00.

380-260725, Ny type fødselshanske.
Hansken er lang og med halskrage slik at den
kan festast rundt hovudet.  Ein unngår då at
den blir trekt av armen under bruk.  90 cm
lang (frå finger til halsopning).  Laga av 100%
polyethylene, 25 my.
50 stk. pr. pk.  Kr 160,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

780-120004, Lamme- og kjesmokk av
slitesterk latexgummi.  Kr. 6,00.
54 smokkar, kr 5,50 pr. stk.
102 smokkar, kr 5,00 pr. stk.

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

210-2000, Plast skrunippel
med ventil. Til å halda
lammesmokk eller
kalvesmokk fast i
beholdarveggen, kr 14,00.

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

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

Verdens mjukaste lamme-
og smådyr smokk!

210-3066, Supersoft smokk kr 8,00.
210-4100, Mjuk gradert mjølkeflaske
500 ml, med supersoft smokk kr 38,00.
Smokken kan også monterast i
skrunippel 210-2000

Latex lammesmokk som høver i skrunippel 2000,
også for den blå bøtta frå Alva-Laval m.fl.
540-162, Gul smokk.  Denne smokken tek lamma
fint også som nyfødde.  Kr 12,00.
540-160, Rød smokk.  Kr. 12,00.

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

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

Flaskesmokkar:

Makalaust utval av smokkar og bar-system!

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

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

Når dei aller minste skal ha mat!

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

Spesialtilbod!

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

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

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

210-3080, Raud slitesterk
gummi-smokk for lammebar.
Tjukkare enn latexsmokken.
Kr 6,00.



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

Lag din eigen lammebar!  Smokkane står i ein haldar som
vert plassert over væskenivået i behaldaren.  Frå smokk-
haldaren går det ein plastslange ned til botnventilen som hindrar
mjølka i å renna nedatt i behaldaren.  Smokkhaldaren høver for
både den mjuke, fine smokken som lamma tek lett eller den
sterkare raude smokken i gummi, som til Nesse-baren.
Enkel Super Lammebar kompl. m/smokk:
127-5004.35, med 35 cm slange, kr 45,00.
127-5004.45, med 45 cm slange, kr 50,00.
127-5004.60, med 60 cm slange, kr 55,00.

Kvite, solide plasttønner med raudt skrulokk med gummipakning.
Same slag som me brukar til Nesse-baren. Også fFramifrå til
lagring av ymse slag matvarer o.l.
134-7006, 6,5 l, kr   100,00.
134-7015, 15,0 l, kr 190,00.
Tønner med håndtak på sidene:
134-6947, 26 l kr 280,00.
134-6950, 34 l kr 325,00.
134-6942, 55 l kr 455,00 (brun).
134-6944, 75 l kr 525,00 (brun).

Super lammebar med 2 håndtak, (utan stativ) med 5 eller
10 gule, mjuke smokkar.
000-2026.5, Super Lammebar 20 l, m/5 smokkar, kr 525,00.
000-2026.10, Super Lammebar 20 l, m/10 smokkar, kr 725,00.
000-2034.5, Super Lammebar 28 l, m/5 smokkar, kr 575,00.
000-2034.10, Super Lammebar 28 l, m/10 smokkar, kr 775,00.
000-2055.5, Super Lammebar 45 l, m/5 smokkar, kr 695,00.
000-2055.10, Super Lammebar 45 l, m/10 smokkar, kr 895,00.
000-2075.10, Super Lammebar 65 l, m/10 smokkar, kr 985,00.
000-2634, Stativ for 20 og 28 l med 5 smokkar, kr 250,00.

000-2015, Nesse Sparbar
med galvanisert stativ.
Behaldaren tek 15 liter, høve-
leg oppfylling er ca 11 liter,
montert med 6 mjuke smokkar
i haldarane, slangar og
ventilar, kr 550,00.

Nesse bruksferdige lammebarar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Når ekstra næring trengs - liv skal berges»

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

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

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

Col-Late råmjølkerstatning for lam er eit tilskotsfor som vert levert i 400 g emballasje, 10 posar på 40 g.  Vert brukt til lam som manglar
råmjølk fra mora.  40 g pulver (1 pose)  blandast med 100 ml vatn.  Gi blandinga til lammet så snart som mogeleg etter fødselen, helst
innan 6 timer.  Brukast når mora er i dårleg stand, har høgt lammetal og lite råmjølk pr. lam, når mora har dårlige mor-eigenskapar som
hindrar suging, når lammet er svakt eller ikkje kan suga, når eit lam blir sett til ein annan sau og når lam blir fora kunstig frå fødselen av.
Kun ein dose pr. lam.
445-0548, Whole Colustrum for lam, 400 gram (10 x 40 gram), for 10 lam, kr 300,00.

Col-Late - verdens best
formulerte tilskuddsfor!



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

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

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

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

650-34005, raud
650-34006, blå
650-34007, grøn

Raidex fargespray for husdyr.  På sau
må det sprøytast berre på panna eller
på føtene.  Tørkar snøgt.  Vert levert i 3
fargar på 400 ml boksar, kr 45,00.

Raidex sauemåling på 400 ml sprayboks.
Til merking av sau, sit på i fleire månader.
Fargen forsvinn ved vask av ulla, og kan
vaskast bort med såpe og vatn.  Kr 50,00.

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

I staden for fargestifter og spray:
210-4057+ farge, Borrelåsband for lam.  Leve-
rast i fargane kvit, gul, oransje. raud, grøn og blå.
15 cm lange, 20 pr pk.  Pris kr 65,00.

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

Merking

Grimer og halsband:

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

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

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

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

Nyheit!
Solid nylongrime for lama.  Grima
har doble saumar og
messingmaljer.  Svært god kvalitet.
Kr 125,00.
125-LHY05, for opptil 18 mnd, rød.
125-LHAA05, for mellomstor, rød.
125-LHAA06, for mellomstor, blå.

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

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

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

363-27188, rød
363-27189, grøn

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

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

Smittevern
P u d d e r f r i e
latex-hanskar.
100 stk. pr kart.
Kr 77,00.
380-260758, S
380-260759, M
380-260760, L

7 8 0 - 1 0 11 2 1 0 0 2 ,
Rimeleg fødselsfrakk
av PVC-belagt vevd
stoff.  Korte armar
med strikk, borrelås-
lukking bak og livreim.
Kr 264,00.

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

032-210.0010,
Besøkspakke,
består av frakk,
o v e r s k o ,
munnbind og
hette.  Kr 11,00.

650-54005, raud
650-54007, grøn

Ovi-Mark langtidsholdbar
merkespray for sau, 400 ml.
Fargen held seg i opptil 12
mnd. etter påføring,  Forsvinn
ved vask av ulla.  Kr 52,00
380-240460, raud
380-240461, blå
380-240462, grøn

Handtak for
sprayflaske.  Kr
40,00.



Norske bjøller og klavar!

Snappklave
med bjølle

Systemklave
med bjølle

050-361 + farge, System bjøllemerke, passar til alle
bjøller med bøylen på langs!  Blir levert i fargane: raud,
blå, grøn, gul, svart, kvit og oransje.  Førsteklasses
mjuk plast, som du sjølv kan skriva på med Ritchey
skriveflaske, eller ferdig trykk 5 cm høge bokstavar
eller tal.  Pris kr 7,60.

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

050-290+farge, Merkeflagg for småfe.  7 fargar: grøn,
blå, raud, gul, oransje, kvit og svart. Du kan laga din
eigen kode ved å setja ein eller fleire fargar på kvar
klave.  Merkeflagga høver til alle klavetypar.  Du kan sjå
dei på lang avstand.  Framifrå hjelp for sankelag.  Pris
kr 7,70

050-151, Snappklave, kr 29,00
050-152, Snappfeste, kr 4,00

050-201, Systemklave, kr 39,00
050-171, Klavar med Ess-krok, kr 26,00 (ikkje avb.)

Euronett
Godt nytt for saueeigarar.

Art.nr. Høgde Ant. piggar Pris

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

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

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

Nyheit!

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

Ei verkeleg "sveitserbjølle", støypt i bronse,
med stålbøyle, og ein klang som skil seg ut
frå andre.  Ei fin og haldbar bjølle.
Art.nr. Diam Vekt Pris
235-100.110 4 cm 110 g   155,00
235-100.111 5 " 130 "   185,00
235-100.112 6 " 190 "   210,00
235-100.113 7 " 230 " 235,00
235-100.114 8 " 300 " 260,00

Ny, blank messingbjølle!
Ei svært fin sveitserbjølle med ein annarleis
klang frå den støypte kolven.  Støypt hank.
235-100.132, 3 cm hank, 6 cm diam.
skjørtbr., vekt 200 g, kr 107,00.
235-100.134, 4 cm hank, 8 cm diam.
skjørtbr., vekt 300 g, kr 164,00.
235-100.136, 5 cm hank, 10 cm diam.
skjørtbr., vekt 450 g, kr 267,00.

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

Trekkfrie fjøs!

3 mm tjukk, breidde 30 cm, vekt 1,1 kg pr.m

930-5150, 25 m rull, kr 1700,00.
930-5150.1, metervis, kr 69,00.
2 mm tjukk, breidde 20 cm, vekt 0,48 kg pr. m.

930-5153, 50 m rull, kr 1400,00.
930-5153.1, metervis, kr 30,00.

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

W
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KombinettViltnett

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

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

Me har stort utval i gjerdeapparat for

tilkobling til straumnettet og med batteri,

med eller utan solcelle.

Sjå vår nettbutikk www.nessemaskin.no



Kontroll - kontroll.  Ikkje berre kassa-kontroll!
Rimelige klokkevekter,
krok over og under, stål-
kasse med tydelige tal.  Pris
kr 210,00.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.

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

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

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

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

med trekantbøylar i rustfritt stål for opp-
heng i vektkrok, kr 185,00.

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

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

363-2294, Kannibalolje, 1/2 l
flaske, er den svært så illeluktande
olja som reven skyr.  Kundane seier
at olja  held reven borte om du smø-
rer den på lamma under haka og
på brystet.  Bruk helst pumpekanna
med kost ved påføring av olja.  Bruk
også latexhanskar.  Pris kr 145,00

Vern lamma dine med «Revens skrekk»

Kjøp rasjonelt og spar pengar i ei tid då det verkeleg trengst.
Me sender deg varene fraktfritt når du tingar for minst kr. 1800,00. +
moms, (med få unntak)
Alle nemnde prisar er utan moms, så den kjem i tillegg.
Prisjusteringar kan forekomme då nye varer kjem inn på lager.
Det er mest lønsamt å kjøpa alt på ein stad i same sending.
Nessemaskin har landets største utval av reiskap for stell av
dyr slik at du kan tena pengar på å handla rasjonelt.

Send meg utan forpliktelsar:

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

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

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

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

A/S Nessemaskin A/S Nesseplast

Familiebedrifter - på og for bygde-Noreg sidan 1897

O Hovedkatalog 2008

O Lacme gjerdeapparat

O El. gjerdeutstyr

O Drikkeutstyr

O Windhager. Vern av hus,

hage og plante.

O Spesielt for hesten

Masta-Kill
biologisk insektdrepar!

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

Importør og hovudforhandlar for Noreg:

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

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

HK drektigapparat for sau.  No med ny teknikk og nytt design!  Vår
store salgssuksess i ei lang årerekkje har fått nytt hus som vernar
mot fukt.  Du får det levert for drift med vanleg batteri.
363-2785, Drektigmålar med spiralsonde og batteri, kr 3.150,00.

Kontroll fr
å

først til
 sist

Gjetarkrokar i aluminium:
126-419011, Mod. 1, lang halsfang, 135 cm, kr 210,00.
126-419023, Mod. 1, kort halsfang, ca. 93 cm, kr 165,00.
126-419047, Mod. 2, lang beinfang, 135 cm, kr 260,00.
126-419035, Mod. 2, kort beinfang, 95 cm, kr 190,00.
126-419059, Mod. 3, hals og beinfang, ca. 135 cm, kr 350,00.
126-420086, Mod. 5, hals og beinfang, ca. 135 cm, kr. 260,00.
363-27231, Gjetarkrok i plast, 90 cm, kr 65,00.
Knarrhult's gjetarkrok  i aluminium.  Lengre krok og derfor lettare å
fange dyret.
371-27.95, Lengde 95 cm, kr 244,00
371-27.125, Lengde 125 cm, kr 261,00

plast

Knarrhult's

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

708-DWSE, plast, kr 35,00.
261-575, metall, u/ "hank", kr 40,00.
261.575.1, metall m/ "hank", kr 60,00.

Hundefløyter

Denne annonsa viser berre litt av vårt
vareutval.  Be om gratis katalogar eller
sjå vår nettbutikk www.nessemaskin.no
så du er orientert.
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I heile organisasjonen Norsk Sau
og Geit vart det jobba mykje i
høyringsrunden på ny dyrevel-
ferdslov ved forrige årsskifte.
Meiningane var mange og sterke.
Lovframlegget er no bearbeidd
av fagdepartementa og lagd fram
for Stortingshandsaming i vår -
sesjonen. Den nye dyrevelferds -
lova skal avløyse dyrevernlova
frå 1974. 

-Me er nøgde med at fleire av innven-
dingane me kom med i høyrings -

runden er tekne til følgje, men viktige
ting står framleis att, heiter det frå
NSG. Det er særleg forståinga for
 beitenæringa og utmarksbruken som
framleis manglar. No har me nok ein
gong freista å få gjennomslag for våre
synspunkt, og me set vår lit til at
Næringskomitéen på Stortinget kan
«skilja snørr og bartar» i denne saka.
Altfor mykje rovdyrpolitikk har etter
vårt syn vorte lagt inn i eit lovforslag
som skal omhandle menneske si hand-
saming av dyr, ikkje rovdyr si hand -
saming av husdyr. Vi er opptekne av at
det må skiljast mellom ulike regime
når det gjeld tapsårsaker i utmark. Tap

grunna naturgjevne årsaker (sjukdom,
parasittar) skil seg vesentleg frå
 samfunnspolitiske årsaker (rovvilt,
veg/jernbane) når det kjem til bonden
sin moglegheit for påverknad og
reduksjon av tapsrisikoen. Norsk Sau
og Geit meiner lova må gje departe-
mentet rom for å krevje effektivt uttak
av skadegjerarar i dei tilfella der skade-
/rovdyr trugar velferd, tryggleik og
trivsel for tamme dyr. Risikoen ved
lovframlegget er at dyrevenleg, natur-
nær matproduksjon i aukande grad
vert erstatta av meir industrialiserte
former for husdyrhald, innan- eller
utanlands.

Framlegg til ny lov om dyrevelferd:

Gjennomslag for mangt 
– framleis mykje på spel
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Skotet fall, men det var jegeren
som vart liggande att på skot -
staden. Bjørnen sprang vidare,
men må søkjast etter fordi den er
skadeskoten og ekstremt farleg
der den ligg og vaktar sitt eige
bakspor på sårleie. 

Dette er ein tenkt situasjon som
 heldigvis ikkje har hendt i Noreg i
nyare tid. Kven er eigentleg å rekne for
ansvarshavande i ein skadefellings -
situasjon? Er det bjørnejegeren som
ofte er ein sauebonde, med store tap 
og kanskje manglande erfaring med
felling på farleg rovvilt, er det fylkes-
mannen, som har utstedt fellings -
løyvet, eller er det kanskje kommunen
som plukka ut det kommunale
fellings laget? Mange jegerar og korte
tidsfristar er heller ikkje å rekne som
forenklande i ein situasjon der eit
 farleg vilt skal oppdrivast og påskytast. 

Organisering av fellingslag
Finn Olav Myhren i Sogn og Fjordane
Skogeigarlag var fellingsleiar ved
skade fellinga av bjørn i Fjærland i
Sogn og Fjordane i sommar. Myhren
seier at ansvarsfordelinga er eit stort
svart hol ved denne typen felling. 

- I brevet frå
fylkesmannen
stod det berre
at det måtte
utnemnast ein
ansvarleg
 fellingsleiar,
ikkje noko om
kven som var
ansvarleg ved
ulykker eller
dødsfall. Det
stod til og med
at det ikkje var
naudsynt med årets skyteprøve, men
det var ønskjeleg for å auke effektivi -
teten på uttaket. Dette sette eg likevel
som eit krav då ein må vite korleis rifla
går under slike oppdrag. Alle måtte
også ha lese informasjonen som den
svenske staten sender ut til dei svenske
bjørnejegerane. I tillegg arrangerte eg
eit møte der alle på laget måtte vere til
stades. Jegerane vart plukka ut av dei

ulike kommunane som personar som
ein kunne stole på og som kunne greie
å gjennomføre fellingsoppdraget. Frå
desse listene kunne eg deretter plukke
mannskap, seier Finn Olav Myhren.
Dessutan vil Myhren presisere at sam-
arbeidet med fylkesmannen var bra og
i tillegg tykkjer han det er viktig å ha
eit beredskapslag som kan rykke ut på
kort varsel om det trengs, som veit kva
det dreier seg om. 

- Beredskapslaget er oppretta, men
løna er det verre med. Størstedelen av
timane vert brukte første veka, først i
andre veka er det høve til å søkje
 kompensasjon for tapt arbeidsforten -
este. Det er viktig å ha eit fellingslag
som er innstilte på denne fellinga og
som kan ta fri frå jobb, elles er det fort
gjort å komme opp i situasjonar der
ein ikkje har gode nok jegerar for
handa, seier Myhren. 

I etterkant er det no oppretta ei
arbeidsgruppe som skal jobbe fram
mot eit fylkesfellingslag som kan rykke
ut på kort varsel. 

Snartenkt og kaldt hovud
Bjørnefelling er ikkje ufarleg, og det set
store krav til jegeren. Ein bør helst ha
godt syn, vere rask på både lademeka-
nismen og avtrekkaren når det først
gjeld. I tillegg bør ein ha is i magen og

vere særs
skarp -
skytande.
Ein angrip -
ande bjørn
kjem lyn-
raskt og
med senka
hovud. Då
bør du helst
ha tid til å
fyre av meir
enn eitt

skot. Den som skal skyte bjørn bør òg
vite kvar han skal plassere skotet då
mykje av det du ser er fell og feittvev
som  vernar vitale organ. 

Uklart ansvar
Hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
er det uklart kvar eit eventuelt ansvar
ligg. 

- Eg trur nok ikkje det ligg her hjå

oss, seier Hermund Mjelstad som opp-
modar Sau og Geit om å kontakte
Direktoratet for Naturforvaltning
(DN) for å finne svaret. 

Hjå DN legg dei til grunn at om det
er snakk om kommunale fellingslag
som er utplukka av kommunen, burde
ansvaret liggje hjå kommunen. Spesielt
no som det er snakk om å betale
 fellingslaga for tapt arbeidsforteneste,
vil dei verte sett på som kommunalt
tilsette og ansvaret vil liggje på
 kommunen. 

- Me tildeler berre eit løyve og kan
ikkje stå til ansvar for noko som helst. 
I dei tilfella der det er SNO (Statens
naturoppsyn) som gjer uttaket vil det
vere eit statleg ansvar, utan tvil, men då
er heller ikkje kommunale fellingslag
involvert, seier Per Erik Sikstastø. Han
er jurist hjå DN og rår Sau og Geit til å
kontakte KS (Kommunenes Sentral -
forbund) for å avklare eventuelle
ansvarsforhold der. 

Børge Benum, som er jurist i KS,
seier at han umiddelbart er litt over -
raska over denne tolkinga sidan dei
nok ikkje er tilsette i kommunane, men
at dei berre er oppdragstakarar. Men at
det ikkje er mogleg å seie noko generelt
om dette, sidan avtalane kan variere frå
oppdrag til oppdrag. 

- Her må nok kvar avtale tolkast for
seg, seier Benum. Han vil heller ikkje
heilt avskrive at det kan vere hjå den
einskilde kommune at ansvaret ligg.

Må ha ei avklaring
Uansett kvar eit eventuelt ansvar måtte
ligge, er det, per dags dato, so pass
uklart for mange av dei involverte
 partane at dette er noko ein burde få ei
avklaring på før neste sesong. 

Det har endå ikkje skjedd ulykker i
samband med slike fellingar, men før
eller seinare vil eit eller anna komme
til å skje. Om dette er angrep av
 påskote vilt eller ein deltakar i fellings-
laget som skadar seg i ulendt terreng,
er dette begge situasjonar som krev ei
avklaring. Sau og Geit ser helst at dette
vert litt klarare før neste sesong med
skadefellingar. 

Av Håvard Øyrehagen

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

Fatland Gjestal Ull, Karmøy Tlf. 52 84 30 15
Fatland Gjestal Ull, Jæren Tlf. 51 66 93 93
Fatland Gjestal Ull, Lofoten Tlf. 76 08 00 72

Vi står foran et nytt år, med mange spennende utfordring-
er. Det siste halve året har vært preget av mange dårlige
nyheter omkring den økonomiske situasjonen både i
Norge, og ikke minst i utlandet. Spesielt første halvdel av
2008 fikk vi merke en økning i både priser på varer og
tjenester, samt lånerenter, men dette endret seg mot
 slutten av året. Selv om det er ventet mange økonomiske
utfordringer i 2009, vil det nok for mange være positivt at
priser på enkelte varer og tjenester vil gå ned, samtidig
som utlånsrenten vil fortsette å gå ned. Dette gir håp om
at 2009 ikke behøver å bli så negativt som en først
 fryktet, iallefall ikke her i Norge.

For ullstasjonene så går arbeidet for fullt, og vi er heldig-
vis i den situasjonen at sauene må klippes og ulla må
leveres, uansett hvordan det går. Vi har så langt ikke blitt
veldig mye påvirket av at markedet har stagnert, da vi
fortsatt har kontrakter for langt ut i kommende år. Det vil
derfor bli spennende og se hvordan markedet for ull vil
utvikle seg framover, og i hvilken retning det går. 

Noen i ullbransjen har sagt at i nedgangstider vil folk
strikke mer på egenhånd, og salg av strikkegarn vil øke.
Dersom dette stemmer så er det kanskje et håp om at
ulla vil bli etterspurt i tida framover også!

Vi er nå inne i en periode der vi jobber med å bli ferdige
med all høstulla som vi fikk inn i desember og januar. Det
er store mengder vi får inn, og vi håper at folk forstår at
det i denne tiden går litt lenger tid før en får oppgjør,
sammenlignet med resten av året. Vi gjør imidlertid vårt
beste for å få ut oppgjørene så raskt som mulig.
På Jæren er de allerede kommet godt i gang med klipping
av heilårsull, men til de fleste av dere andre vil vi opp -
fordre til å klippe både vår og høst. 
Ikke dropp vårklippen, da dette kan gå ut over ullkvaliteten.

Har dere spørsmål om levering, eller andre ting
 angående ull, ta kontakt med en av våre ullstasjoner.

Husk at Fatland Gjestal Ull står på for deg!

2009, et spennende år !
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ved den drepte sauen og se hvilke
 ådseletere som eventuelt ville komme
tilbake til kadaveret.

Bjørnen drap og forsvant
Bjørnen (som drepte sauen) kom ikke
tilbake, sannsynligvis på grunn av at
den traff meg og vokterhunden natta
etter at den drepte sauen, samt at det
var meget varmt i været disse dagene.
Dette gjør ofte at bjørnen blir liggende
i ro på et kjøligere sted nedenfor skog-
grensa. Det var nok ikke uten grunn at

bjørnen hadde dratt med seg sauen ut
på snøflekken heller.

To kongeørner, som var ved kadave-
ret da jeg fant det, kom heller ikke til-
bake, men korpen fortsatte å være der i
massevis. En jerv dukket også opp ved
kadaveret og den var der flere dager. 

Jerven gjorde reint bord
Kameraet var innstilt på enkeltbilde og
2 minutters delay for at korpen ikke
skulle fylle opp minnekortet i løpet av
kort tid. Jeg fikk høre fra SNO at det
hadde vært jervehi i sørdelen av
Kjørskardet (vest for Østre Brandsfjell)
i vår, og at de hadde funnet mange
beinrester av sau ved hiet. Beinrestene
var nok fra fjorårssesongen da både
jerven og bjørnen var aktive inne i
Kjørskardet mens sauene gikk der på
høstparten. Jerven benyttet vel sjansen
til å gjemme unna og lagre det som var
av kadaver i fjor høst, både det den tok
selv samt det som bjørnen tok.
Det gjorde denne jerven også. Den rev
løs hode/nakke på sauen først og
 fraktet unna (noe som er nokså vanlig
for jerven). Deretter delte den opp
resten av skrotten, og fraktet bort alt i
løpet av to døgn. Da jeg kom opp for å
sjekke kameraet var det kun vominn-
holdet og en fot/bein som lå igjen på
stedet. Foten lå litt på siden og jeg
 flyttet den fremfor kameraet før jeg
dro videre. Da jeg kom dit neste gang
var også den siste lille beinresten for-
svunnet og flere jervebilder lå og ventet
på minnekortet.

Vanskelig å dokumentere
Dette sier litt om hvor raskt man må
finne et kadaver for å kunne få det
registrert og dokumentert. Finner man
ikke kadaveret innen 2 døgn er det stor
sjanse for at det aller meste er borte før
man finner det. Særlig når man har
jerven i området (med god hjelp av 15-
20 korp samt 2 kongeørner.) Jeg har
tidligere sett at kun korpen har spist

Viltkamera avslørte:

- Jerven ekspederer
kadaver på 1-2-3

En ung kongeørn i flukt fra kadaveret. 

I slutten av juli i fjor ble en sau i
vår besetning i Lierne drept av
bjørn. Ved hjelp av flere vilt -
kameraer fikk vi dokumentert at
jerven overtok og fjernet
 kadaveret rask og effektivt i
 samarbeid med kongeørn og
korp.

Jeg satte opp to viltkameraer ved kada-
veret for å fange opp rovdyr aktiviteten

Her ser man hodet (til venstre) er revet av, og ligger klart til å bli fraktet bort. Noen bilder
senere er det borte.
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opp et helt kadaver av voksen sau i
løpet av fem døgn. Disse bildene viser
at jerven deler opp og gjemmer unna
en hel voksen sau, som bjørnen har
tatt, i løpet av to døgn. Så kan man
tenke seg hvor raskt den vil gjemme
unna f.eks. et lam som den tar selv.
Dette gjør det meget vanskelig å finne
mye av det som blir tatt i løpet av en
sesong.

Sikker dokumentasjon
Totalt ble det tatt 273 bilder på stedet,
og ca. 50 av disse var bilder av jerven.
Selv om vi ikke fant jervedrept sau i
fjor er det nok ikke usannsynlig at også
den kan ha vært frampå og tatt sau. Vi
har i alle fall god dokumentasjon på at
vi har hatt den i området sist sommer.

Tekst og foto: 
Arne Otto Sandmo, Lierne

Mer informasjon om gjeting,
viltkamera og vokterhund
finner du på:
http://gjeting.viltkamera.no 

På det meste var det bortimot 15-20 korp (ravn) på kadaveret.

Ser ut til å være kun vominnhold igjen, men jerven er nok ute etter det siste som er igjen
av tarmer og andre smårester.

SAUEKONTROLLEN 

Har du vurdert å 
melde deg inn i 
Sauekontrollen? 

Gratis medlemskap for  
hele 2009 ved 
innmelding før 1. april!

www.animalia.no

Gode resultater bygger på god oversikt!
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Antall sau og geit øker i Slovenia,
men ravn og ulv skaper problem.  

Eugen Gerzey speider inn i saue -
flokken. Har ulven forsynt seg igjen? 
I år har den tatt rundt 400 sau i dette
området, og ca. 50 av dem tilhørte
Gerzey. 

- Det er lite vi kan gjøre. Ulven er
fredet. Vi får 5.000 Euro (over 40.000
kroner) i bot hvis vi skyter ulv, opp -
lyser Gerzey. 

Vi er ved landsbyen Dolenja Vas i
det nye EU-landet Slovenia en høstdag.
Det er kun en time til kysten og Italia,
men i dette området er jorda skrinnere
og landskapet tørrere. Området kan
ligne litt på deler av Øst-Norge, med
åser og skog og små åkerlapper
mellom. Her har Eugen Gerzey et

 småbruk på 80 dekar. Tidligere drev
faren med melkesau, og Eugen hjalp til
ved siden av jobben som rådgiver i
 forsøksringen. 

I dag driver Gerzey i egen regi.
Melkesau er byttet mot kjøttsau av texel-
/suffolk-krysninger.  Gerzey leier over
2.000 dekar og har nærmere 350 søyer
fordelt på flere flokker. Sauen går ute
hele året. De fleste av søyene  lammer
også utendørs. I tillegg til sau har
Gerzey 20 ammekyr, 10 hester pluss en
håndfull slaktegris. De siste kjøpes inn
på våren og går ute til over sommeren.   

Jordleie og ravn
- Det blir egentlig flere som satser på
sau. Besetninger på min størrelse eller
større har blitt mer vanlig, forteller
Gerzey. Han leier jord for 0 til 50

 kroner fra småbruk som ikke drives.
Jordleie er klart mer lønnsomt enn å
kjøpe jord. 

- Jord koster rundt 15.000 NOK
 (norske kroner) målet hvis du vil
kjøpe. Den summen er umulig å for-
rente med landbruk, sier Gerzey. 

En stor del av inntektene ligger i å
pleie landskapet. Fra EU får de ca. 250
 kroner/daa i tilskudd til beitene. 

- Men det er mye jobb med
 gjerding, forteller Gerzey. Han har
nærmere 100 skift med gjerder å
 vedlikeholde. Helt alene er han ikke
om jobben med sauen. En svoger er
med som partner. I tillegg bidrar faren
så godt han kan.  

I Slovenia er mindre sauebesetning-
er fremdeles det mest vanlige.
Forskjellen på dem og de større er at

Slovenia:

- Ulv tok 50 sau

TEXEL/SUFFOLK: Sauen er en krysning av texel og suffolk.
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sauen går inne i tida rundt lamming. 
- Dermed er ikke ravn en trussel da

den kun er farlig for helt nyfødte lam,
opplyser Gerzey. I februar/mars får han
rundt 450 nye lam å passe på. Forrige
sesong gjorde ravnen livet kort for
rundt 10 lam. Det er rent tap for
Gerzey. Hvis derimot ulv tar sau gis det
erstatning. For tiden er satsen rundt
1.250 NOK for sau og 650 for lam. 

40 kr/kg
Gerzey har bra beiter gjennom våren
og fram til juli. Dette utnyttes for å få
fram lam til slakt.

- Vi slakter når de når 16-17 kg
slaktevekt. Da er prisen rundt 40
 kroner kiloen. Lam over 20 kg faller
svært mye i pris eller er umulig å selge,
opplyser Gerzey. Han bruker fra 3 til 5
måneder på å få lammene fram til
slakt. En del lam tar han også tilbake,
foredler og selger til restauranter eller
lokale forretninger. 

- Vi betaler ca. 110 NOK pr. lam i
leieslakt på slakteriet, opplyser Gerzey.

Ull derimot er ikke særlig god for-
retning. 

- Det koster nesten like mye å klippe
sauen som det vi får for ulla. Ulla blir
et nullprosjekt, sier Gerzey. Han er
likevel ganske fornøyd med å være  EU-
bonde i Slovenia. Det vil si EU-byrå-
krati pluss ravn og ulv kunne han godt
vært foruten. Byråkrati og regelverk
var en av grunnene til at de kuttet ut

melkesau. Men det som bekymrer aller
mest i øyeblikket er stigende kostnader
mens inntektene står stille. 

- Vi dyrker eget høy, bruker nesten
ikke kunstgjødsel og har et sauehold
med lave kostnader.  Men når nesten
alt blir dyrere bortsett fra kjøttet vi
 selger, merker vi at det blir mindre
igjen i lommeboka, sier Gerzey.

Tekst og foto: Erling Mysen

VANN: Det kan være tørt på beitene i Slovenia og vogn med vann må kjøres ut.  

Slovenia
2 millioner innbyggere
130 000 søyer 
25 000 geiter

MISTET 50:  – Ulven tok 50 av 800 sauer
i fjor, forteller bonde Eugen Gerzey i
Slovenia. 

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

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

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)
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For ei tid tilbake var det litt debatt i
fagblad og liknande der det vart sett
fokus på det høge talet lam som går
tapt under og like etter fødsel. Alle
 syntes å være samd om at dette talet
må reduserast, mens det nok er meir
ulike meiningar om årsak og tiltak.

Etter å ha drive med sau i snart
femti år, og over halvparten av tida som
medlem i verring og brukar av semin, er
eg no komen til eit punkt der eg må
spørje om dagens avl av norsk kvit sau
har gått for langt når det gjeld å auke
lammetalet. Eg veit eg vil bli møtt med
påstandar om at høgt lammetal gjev
stor avdrått og høg inntekt. Også at
vektlegginga av fruktbarheit er blitt
redusert dei siste åra. Synspunkta mine
vil også sikkert få motbør frå den eliten
av oppdrettarar som har som mål å
toppe avdråttsstatistikkar og få dyra og
namna sine inn i seminkatalogen.

Eg har i haust, som også tidlegare år,
brukt svært mykje tid på å studere
seminkatalogen. Og i sesongen er eg
nesten dagleg inne på NSG-Semin sine
nettsider. Og eg er sterkt kritisk til at

ein vêr med rundt 150 i indeks for
 lammetal, og ca. 60 for morsevne kunne
få avlsstatuetten. Og det er ikkje berre
siste statuettvêr som er blitt æra på feil
grunnlag – også tidlegare finn vi vin -
narar som har hatt heilt feil profil på
indeksane, slik eg ser det. Lammetal bør
heilt ut av indeksberegninga, eller aller
helst gjerast til ein negativ faktor
 dersom den kjem over eit visst nivå, til
dømes 110. 

Tildelte avlsstatuettar kan vel ikkje
trekkast tilbake, men for ettertida bør
dei ikkje utdelast før ein har meir sikker
kjennskap til avkomma sin mjølke-/
morsevne. Dette får ein til ved å ha
krav om at aktuelle vêrar må ha minst
100, helst langt fleire, døtre i produk-
sjon. 

Når vi avlar fram sauer som får tre,
fire og fem lam, samstundes som dei
knapt har mjølk til to, er det naturleg at
mange lam får problem og stryk med.
Avlssjefar og avlsforskarar burde kanskje
legge frå seg reknestykka sine ei stund,
og heller ta nokre veker i fjøset under
lamminga, så fekk dei sjå både dei

arbeidsmessige, økonomiske og dyre -
etiske sidene dette har. Og det bør vere
eit tankekors at NSG Semin midt i
sesongen måtte sette i salg semin frå
ein vêr som har svært lav indeks for
lammetal. 

At mange spedlam stryk med er ein
naturleg og naudsynt tilpassing av
 lammetalet. Det negative er at mange
av dei som overlever også er små og
svake. Men det verste er at mange
søyer blir øydelagt og må slaktast alt for
tidleg pga. brokk, børframfall(?), jur -
betennelse og andre sjukdomar/skader
som høgt lammetal fører med seg. At
Helsetenesta for sau og Mattilsynet
ikkje har engasjert seg sterkare i dette
er merkeleg. 

Det var, så vidt eg hugsar, nokon
som foreslo å redusere fôringa om
hausten for å få færre lam. Dette blir
for meg heilt feil, og syner berre kor
galt avlsarbeidet har vore på dette
området. 

Eg kan heller ikkje sjå at det i dag er
særleg økonomi i oppal av overskots-
lamma – til det er prisen på mjølke -
erstatning, kraftfôr og nødvendig utstyr
altfor høg. 

Sauene våre har hatt ei positiv utvikling,
særleg angåande kjøttfylde/slaktekvalitet,
dei siste åra. Men vi må alltid hugse at
dei er levande vesen som har naturgitte
grenser, og om desse grensene blir
tøygde for langt kan det slå kraftig
 tilbake på oss som produsentar.

Torbjørn Bruaset

LesarinnleggLammetal og lammetap

Future rundbuehaller
Den originale
Futurehallen
5X6 meter. 
Flyttbar og med
topp kvalitet i
plater. Kan også
brukes som 
ekstrahus i lamminga og ved utegangersau. 
Pris: kr 19.900.- + mva.

Permanente haller: 8, 10, 12 og 14 m bredde.
Priseksempel for 12X24 m: kr 171.600 + mva.
Prisen er uten treverk og frakt.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

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

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen
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Ni prosent auke i pinne -
kjøttsalet!
Nortura Marked førebudde årets jule-
sesong med 9% auke i pinnekjøttsalet.
Når vi gjer opp status ved årsskiftet, så
er det meste av pinnekjøttet selt. Alle
kundar fekk det pinnekjøttet dei ynskte
seg, og det ser ut til å ha vore rikeleg
med pinnekjøtt i butikkane heile jule-
sesongen. Dette er vi veldig godt for-
nøgd med. Vi merkar likevel at kun-
dane nå treng litt tid på å venne seg til
prisauken vi har hatt på lam dei siste
to åra. Vi kjem difor truleg ikkje til å
planlegge med like stor auke i 2009.
Lammerull er også eit stort jule -
produkt. Her selde vi 10% mindre enn
i 2007 - noko som truleg skuldast pris-
konkurransen frå juleprodukt basert
på andre kjøttslag enn lam.  Det ser
difor ut som om prisen har meir å seie
for etterspørselen nå enn før. 

2008 – et rekordår
I Nortura har vi slakta 691.000 lam i
2008. Dette er nesten nøyaktig same
tal lam som i 2007. Middelvekta for
lam i 2008 er 19,1 kg, noko som er 0,7
kg høgare enn i 2007. Tek vi omsyn til
dette, så har Nortura-sauebonden
levert nesten 4% meir lammekjøtt i
2008 enn 2007. Middelvekta på
 norske lam har aldri vore høgare 
enn dette året. Middel klasse er nå
7,7, dvs.  nesten klasse R. Dette er 
også ny rekord. Einaste negative
utviklinga er litt meir feittrekk. 
12,4% av lamma hadde feittgruppe
tre eller høgare. Til tross for meir
feitt-trekk, har likevel andelen
 stjernelam i Nortura aldri vore høgare
enn i 2008 - 63,5% av lamma i 2008
tilfredsstillar krava til stjernelam.
Dette er ein auke på 3,2% i høve til
2007.

Mindre behov for import av lam
i 2009
Ved årsskiftet ligg det 271 tonn lam på
reguleringslager. Ved førre årsskiftet
var reguleringslageret tomt. Det blir
difor mindre behov for import av lam i
2009 og administrativt nedsett toll blir
truleg ikkje innført før inn mot påske
ca 1. mars. I fjor var dette gjort alt ved

årsskiftet. Interessa hjå ulike aktørar
for å importere lam ser også ut til å
vera mindre. 

Avvikling av «vårlam» 
Vi har i dei siste to åra hatt tilbod om
avtaleproduksjon av svært intensivt
fôra «overskotslam» levert som
 «vårlam» med ei slaktevekt frå 9-13 kg.
Interessa for å produsere slike lam har
vore stor - for stor i høve til kva
 marknaden greier å ta unna av denne
type lam. I 2008 måtte vi difor setja
kvote på produksjon av vårlam og
bruke «fyrst til mølla»-prinsippet for
kven som fekk levere. Dette førte til
svært stor misnøye. Vi har difor
bestemt oss for å avvikle tilbod om
levering av vårlam dette året. Vi tilrår
heller at medlemmene våre produserer
ordinære slaktelam av overskotslamma.
Med eit godt opplegg bygd på mjølke-
erstatning, kraftfôr og gode beite, vil

lamma vera slaktemogne på ca. fire
månader og kunne slaktast tidleg i
sesongen til ein god pris. Team sau har
laga ei «oppskrift» på eit slikt drifts-
opplegg i samarbeid med sauebønder
som er flinke til å få til denne produk-
sjonen. Denne finn du på 
http://medlem.nortura.no/smaafe/,
eller du kan få det tilsendt frå
Medlemssenteret eller rådgjevaren 
din. 

Nortura satsar vidare på
Telespor og radiobjølla
Nortura ser det som viktig å utvikla
utmarksbeitenæringa og har difor gått
inn med 2,5 millionar kroner i ny
aksjekapital i selskapet Telespor. Dette
gjer det mogleg å produsere 10 000 nye
radiobjøller før beitesesongen 2009.
Erfaringar frå beitesesongen 2008 er at
90% av 08-modellen av radiobjølla har
fungert godt. 
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Vi har dette året hatt ei fylkesvis oppfylging av slaktekvaliteten
på lam på medlemsportalen til Team sau: http://medlem.nortu-
ra.no/smaafe/. Det er også laga ein statistikk for heile året. Dei
tre fylka med høgast stjernelam-% i 2008 er desse:

Fylke % Stjernelam

Troms 72,6

Buskerud 70,0

Sogn og Fjordane 66,2

Troms var også på topp i 2007 og vi har difor spurd tilførsels-
sjef for område Nord, Lars Ivar Fause, om kva han trur er
 årsakene til at Troms ligg på stjernelamtoppen to år på rad. 
Her er svaret:

- Årsaker til at Nortura-sauebøndene i Troms produserer
høg %-andel stjernelam er nok fleire, men den viktigaste årsaka
er rett og slett at lamma blir slakta til rett tid i høve til å opp -
fylle krava til vekt, klasse og feitt. Klimaet avgrensar lengda på
beitesesongen og kvaliteten på beitegraset utover hausten. For å
oppnå gode resultat må difor sauebonden i Troms drive ei
utstrakt plukkslakting. Dette blir her organisert gjennom
«Lammeringar». Ein lammering er ein samanslutnad av saue-
bønder i eit område som samarbeider om leveransar slik at
transporten til slakteriet blir rasjonell og godt utnytta, sam-
stundes som bonden held att dyr som ikkje er slaktemogne og
heller sender desse seinare. 

Fause meinar at avlsarbeidet som dei driv også har noko å
seie. I Troms har det i mange år vore satsa på ein relativt
 kompakt, godt kjøttsett sau. 

- Etter kvart som vi har teke inn over oss at det er vanskeleg
å avle både for gode kjøtteigenskapar og gode morseigenskapar
i same dyret, har bruksdyrkryssing vorte meir og meir vanleg. 
2 Nor-X avlsbuskaper er med på å gjera det mogleg å få tak i
gode kjøttverar, seier Fause.

Det er relativt mange i Troms som har ein stjernelam-%
over 85. Blant dei er også Jarl Myrholt, som med over 500
leverte lam, er den som har levert flest lam i Troms i 2008. 
Vi gratulerer Jarl og dei andre sauebøndene i Troms med eit
imponerande resultat!

Troms på 
stjernelamtoppen

FORMEL Sau

• Høg proteinkvalitet sikrer god 

mjølkeproduksjon

•  Høgt innhold av E-vitamin styrker 

immunforsvaret hos søye og lam

•  Tilpasset mineralinnhold

• God og stabil smak

Stimulerer mjølkeproduksjonen

hos søyene og gir høg lamme- 

tilvekst. Utviklet for å sikre et godt

vommiljø hos søyene og høgt

grovfôropptak i lammeperioden.
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Nytt fra Sauekontrollen

Hva skjer:
- Årsrapportene for 2008 er

 publisert: Du finner en detaljert
forklaring på bl.a. «Nøkkel -
talanalyse slakt» og «Årsrapport
buskap» på nettsidene våre.
Trenger du hjelp til å tolke
 rapportene, kan du snakke med
rådgiveren din i Sauekontrollen.

- Vårliste: Utplukk til trykking av
vårliste gjøres 15. januar. Ha alt
ajourført for å få korrekt
 noteringsliste til bruk under
 lamminga.

Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? 
Ta kontakt med ditt lokale slakteri.
For mer informasjon, se:
www.animalia.no/sauekontrollen

Nytt år - nye muligheter!
Planlegg vårsesongen nå ved
hjelp av rapporter fra parings -
registreringer og fostertelling. 
Da får du god oversikt i tiden før
og under lamming. 

Alder på søya, forventa lammedato og
antall foster er viktig informasjon og til
hjelp for å vurdere fôring og gruppe-
ring sammen med vurdering av hold
og tilstanden til søya. Bruk også års-
rapportene for 2008 til å se hvor du
kan gjøre forbedringer. Kan det gjøres
enkle tiltak før, under og etter lam-
ming som kan bedre resultatene? 

Planlegging av vårsesongen
Registrering av paring og fostertelling
er enkelt og gir deg nyttig informasjon.
Trenger du hjelp til å komme i gang
kan du kontakte rådgiver. Enten du
velger å sende notater til rådgiver eller
registrerer opplysningene selv, kan du
hente ut bl.a. liste over forventa
 lamming og noteringsliste for vår -
opplysninger i Sauekontrollen Web.
Her finner du også en rapport over
antall paringer fordelt på de ulike
værene du har brukt, omløp og bruk
av semin. 

Forventa lamming
Det er ulike ønsker for hvordan man
vil regne ut forventa lammedato, og vi
har forsøkt å ta hensyn til dette. Du
kan derfor velge om du ønsker å bruke
et fast antall dager, eller om du ønsker
å regne gjennomsnittlig drektighets-
lengde hos den enkelte søye ut fra
 tidligere lamminger. Dette velger du
ved å gå inn på «Eigne val» som du
finner under fanen «Mi side». Her kan
du markere for gjennomsnitt, eller
antall dager. Dersom du velger antall
dager kommer det forslag om å bruke
146 dager, men det kan du endre til det
dagantallet du selv ønsker. Norsk kvit
søyer går drektig ca. 147-149 dager og
spælsøyer 144-147 dager, men dette
varierer både med alder og antall
 foster. Som regel går eldre søyer drektig
lengre enn ungdyr, og søyer med
mange foster kortere enn søyer med
kun ett lam. 

Meld deg inn før 1. april – 
gratis ut året
Sauekontrollen har nå en medlems-
kampanje, med gratis medlemskap
 første året ved innmelding før 1. april.
I forrige utgave av Sau og Geit lå det
med en kalender fra oss med informa-
sjon om kampanjen og et inn -

Ved å gå inn på «Eigne val» i Sauekontrollen Web kan du selv bestemme hvordan du vil
regne ut forventa lammedato. 

meldings skjema. Vi håper medlems-
kampanjen gjør at flere ser de mange
fordelene det er å være med i
 kontrollen. Fornøyde medlemmer er
imidlertid våre viktigste støttespillere.
Er du fornøyd, håper vi du sprer det til
naboer og kjente. Er du ikke fornøyd,
håper vi at du forteller det til oss slik at
vi kan få gjort noe med det!

Av Stine Løvik Huse

(Foto: Grethe Ringdal)
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Reviderte regler for
Geitkontrollen fra 1. januar
2009
Regler for Geitkontrollen er nå revidert
og gjelder fra 1. januar 2009. Disse vil
bli sendt alle medlemmene. Reglene
finnes foreløpig elektronisk på
http://medlem.tine.no under
Fagbiblioteket, Husdyrkontroll, Geit.
De viktigste endringene er at:
• analyser skal tas av alle melkegeiter

hver gang det tas analyser, og etter
oppsatt plan, 

• jurvurdering skal utføres og rappor-
teres på alle melkegeiter hvert år, 

• alle paringer og insemineringer skal
rapporteres, dvs. ikke bare siste.

Husk: Riktig og fullstendig rapporte-
ring gir det beste utgangspunktet for å
påvirke framgang i buskapen og
 lykkes!

«Kvalitetsmjølk for kvit geitost»
TINE, NSG, Nordnorsk Landbruksråd
m.fl. har tatt initiativ til prosjektet
«Kvalitetsmjølk for kvit geitost», der
Norges Forskningsråd er med på finans -
ieringen. Prosjektperioden er 2008-
2012, og Universitetet for Miljø og
Biovitenskap (UMB), Institutt for
 husdyr- og akvakulturvitenskap leder
prosjektet. I tillegg deltar Institutt for
kjemi, bioteknologi og matvitenskap,
Bioforsk Nord, Nofima Mat (tidligere
Matforsk), TINE og NSG.   

Hovedmålet for prosjektet er å finne
avls- og fôringsstrategier som sikrer
optimal og stabil geitmelkskvalitet for

osteprodukter. Forbruksmønsteret for
geitmelksprodukter i Norge endrer seg
og går i retning av mer hvitost. I tillegg
er det betydelig aktivitet på eksport av
hvite geitmelksprodukter. Dette setter
stort fokus på geitmelkskvalitet og
ystingsegenskaper i melka. 
Prosjektet skal:
• Etablere analytiske redskap for å måle

melkekomponenter som er  relevante
for ysting.

• Foreslå metoder for å inkludere gode
ystingsegenskaper i forhold til avlsmål.

• Utvikle fôringsstrategier for melkegeit
som gir optimal og stabil melke kvalitet
i innefôrings- og beiteperiodene.

Kartlegging av framtidig geit-
melksproduksjon
Det er stor etterspørsel etter norske
geitmelksprodukter blant annet i
Storbritannia, Russland, Tyskland, USA
og de skandinaviske landene. For å
kunne gjøre gode prognoser i forhold
til tilgjengelig melkemengde og
 planlegging av volumer skal TINE
gjennomføre en kartlegging av fram -
tidig volum av geitmelk. Derfor vil alle
geitmelksprodusenter om kort tid
motta en spørreundersøkelse. Vi håper
dere tar dere tid til å besvare spørs -
målene og gi oss et godt grunnlag for
videre utvikling av geitmelks -
produksjonen. 

Innveiingstall for 2008
TINE mottok 19,4 millioner liter geit-
melk i 2008. Dette er på samme nivå
som i 2007. I 2008 var det imidlertid
en streik som gjorde at noe geitmelk

ikke ble hentet for en periode.
Korrigerer en for denne mengden
kan en forvente at innveiingstallene
for 2008 ville vært omkring 300.000
liter mer.
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SELEKTIV LAMMEFORER.

Kraftfor bare for lam.  Plass: 24 dyr

NOVA og NEXUS

Ledende henge-
maskin fra Lister
England. 
Topp kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8100,-
NEXUS 3-speed:
fra 12.500,+ mva

KVADRO MULTIFORER
for alle dyr, og alle for-
slag. Med tak. Sammen-
leggbar.

AVHEKTNINGHEKK

for sauebinger, lammebinger.
Alle typer fôr. 85 cm.
Betjener opptil 3 søyer.

ORION SAUERING med
rette eller skrå åpninger,
nå med tak.170 cm

CONICAL SAUERING
180 cm innoverskrånet gir
søya bedre adgang og
mindre forspill.

RAMBO FORHEKK med
35 plasser for sau. Lett
ilegg. Kommer med tak
Sammenleggbar.

OSTER SHEARMASTER

håndmaskin for sau bare kr. 2.300,-+ mva

ROYAL STÅLHALL
5 m bred og lengder: 6-8-10 m
Varmgalvanisert konstruksjon
muliggjør enkle dyreboliger.

CANVAS LEHALL i tett lerrets-
stoff. 6 x 3 m med 2 innganger og
avtakbar skillevegg. Til småfe,
storfe og hest. Sommerbruk.

REX HALL med stålkonstruksjon
og sterk plastduk. 250 kg/kvm.
bredder fra 6 m. Lengder etter
ønske.

UNDERLAGSMATTER for alle
dyr. Drenerende eller tette. 
F.eks til liggeplass for lam på 
strekkmetall.Flere typer.

Vi representer TORNADO, ledende engelsk
stålnettfabrikk, med et kjempeutvalg av stål-
gjerder med flere knuter. Vi henviser til 
forhandler, eller kan selge spesialgjerder 
direkte, for husdyr, vilt, vei o.a.

SELEKTIV LAMME-

PORT 120 cm
Brukes til selektiv
kraftforing av lam
både vår (til alle lam)
og høst for bare
magre dyr.

TITAN RAMMER er laget i
varmgalvanisert stål med nett
75 x 75 mm. Hver ramme har
2x2 assymetriske ører som kan
låses/hengsles til neste ramme
med en låsepinne.
Priser rammer 102 cm høye:
Lengder: 150-120-100 cm

Kr. 325-298-278 + mva

SE MER PÅ VÅRE HJEMMESIDER
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B-BLAD

SIKKER
rundballekorg
• Består av seks bevegelige deler
• Sauene unngår henging
• Alt fôr blir spist opp, også kjernen

i midten
• Tar en eller to rundballer om gangen

Fleksibelt
fôrbrett

Vendbar 
kraftfôrkrybbe

• Settes opp plukkes ned uten verktøy 
• Kan heves 0–55 cm
• Seksjoner 

120 og 250 cm
• Med eller uten stengsel

• Fôring fra utsiden
• Lett å snu
• Lengde: 200 cm
• Varmgalvanisert

NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
Ingebjør Sørbøen 3570 Ål 975 62 268
David Disserud 2093 Feiring 911 219 05
Ole Johan Bjørge 2634 Fåvang 975 26 886
Håvard Jønnardalen 3841 Flatdal 905 337 60
Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 971 782 74

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

KVALITETSPRODUKTER


