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Småfe-Norge har på ingen måte
 rukket å se konsekvensene av smitt-
som fotråte før den neste fryktede
sjukdommen nå står for tur. Det er
nok ikke noe sjokk at sjukdommen
blåtunge har kommet hit til landet.
Det har egentlig vært regnet som et
tidsspørsmål etter at den raskt har
spredt seg nordover det europeiske
kontinentet, «feiet over» Danmark og
i fjor høst ble konstatert i Sverige.

Mange hadde nok regnet med at
spredning fra Sverige nå ville danne
trusselbildet for Norge, selv om over -
føring luftveien fra kontinentet har
vært ansett som høyst aktuelt. At
smitten nå er påvist i Norge viser at
vi har et overvåkningsprogram som
fungerer. Etter at sjukdommen kom
vesentlig nærmere i fjor høst ble det
satt i gang et overvåkningsprogram
basert på uttak av tankmelkprøver
fra ku langs hele kysten fra svenske-
grensen til Rogaland. Så kan en si at
«den som leter den finner», noe som
vi i Norge i sannhet har erfart når det
gjelder fotråte. Men at blåtunge nå er
påvist på det myndighetene kaller et
tidlig stadium, gir håp om at det skal
være mulig å utrydde smitten igjen før
den får anledning til å etablere seg
her i landet. Og så langt er det
Mattilsynets klare mål å utrydde blå-
tunge i Norge. Blåtunge sprer seg
 normalt ikke gjennom kontakt fra dyr
til dyr, men via en såkalt vektor. I
dette tilfellet er det snakk om en type
sviknott.  At smitten nå er påvist på
denne tiden av året, da insektene ikke
er aktive, gir veterinærmyndighetene
tid til å planlegge strategi for å

bekjempe smitten. Nettopp det å
kunne ha litt tidsmessig rom for å
velge rett strategi er nok svært viktig i
dette tilfellet. At Mattilsynet jobber i
tett dialog med Husdyrnæringas
beredskapsforum på dette området
opplever vi som betryggende.

Når dette skrives er det fremdeles
kort tid siden de første tilfellene ble
påvist og det drives fremdeles et
intensivt kartleggingsopplegg for å få
oversikt over omfanget. Så langt er
det kun påvist tilfeller i storfebeset-
ninger og ikke på småfe. Men sjuk-
dommen går på drøvtyggere generelt
og er kanskje enda mer alvorlig for
småfe enn for storfe. Da dette er
klassifisert som en gruppe-A-sjukdom
blir det iverksatt svært strenge restrik-
sjoner på flytting av dyr i områdene
der smitten er påvist. Dette innebærer
at det blir etablert restriksjonsbelagte
soner rundt funnstedet - der det er
flytteforbud både innenfor den
 innerste sonen og mellom sonene.
Hos oss ser vi nå at dette byr på
 problemer i forhold til å få sau på
utmarksbeite. De delene av landet
som nå er sonebelagt er også de
områdene i Norge der det i størst
grad praktiseres beiteflytting over
lengre avstander. Med et småfehold
som er basert på utnyttelse av gode
utmarksbeiter, sier det seg selv at for-
bud mot å flytte dyr mellom hjemsted
og beite gir alvorlige konsekvenser. Vi
opplever imidlertid at myndighetene
så langt har vært svært imøtekom-
mende overfor næringa for å finne
 tilpasninger av restriksjonssoner som
skal skape minst mulig problemer for

Leder

I blåtungens tid

den kommende beitesesongen. Det
som imidlertid nå skaper usikkerhet
er at en nærmest må regne med at
dette kan være et opplegg i rask
endring etter hvert som det kommer
stadig flere resultat av prøvetaking i
overvåkningen og at en i dette må ta
høyde for nye tilfeller av smitte.  

Strategi i forhold til vaksinering er
et meget hett tema akkurat nå. Så
langt har myndighetene, etter klare
råd fra Veterinærinstituttet som har
våre fremste fagfolk på dette
 området, valgt å avvente vaksinasjon.
Det er nok mange i næringa som ikke
helt kan forstå hvorfor det ikke vil
være et godt tiltak å sette i verk
 massevaksinasjon så snart som mulig.
Myndighetenes begrunnelse så langt
er at det er behov for først å få en
bedre oversikt over situasjonen.
Vaksinasjon nå vil heller ikke gi en
god nok beskyttelse sett i forhold til
de ulempene dette også vil føre med
seg, f.eks. i form av at en da risikerer
å miste oversikt over et evt. spred-
ningsbilde for sjukdommen. Det er
 viktig å ha klart for seg at situasjonen
raskt kan endre seg framover slik at
også endring av strategi blir nød -
vendig. 

Uansett må vi regne med restrik-
sjoner framover i forbindelse med den
sjukdomssituasjonen vi nå står overfor.
Da er det betryggende at myndig -
hetene signaliserer god vilje til å velge
strategi i nær dialog med næringa.

Sau og Geit nr. 2/2009 • 3



4 • Sau og Geit nr. 2/2009

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. 2/2009, 
62. årgang
Kjem ut med 
6 nummer per år
ISSN 0036-5009

Manusfrist nr. 3/2009: 
12.05.09 
Materiellfrist 
annonser: 19.05.09  

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

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

Anne-Cath. Grimstad 
Informasjonsrådgiver
T: 51 43 29 88
M: 915 36 622
ag@nsg.no

Even Olsen 
Organisasjonssekretær
T: 23 08 47 74
M: 909 92 154
even.olsen@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: Arne Flatebø)

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 (permisjon)
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. 2/2009 • 5

Aslak Geir Skurdal hadde ein
lysande karriere ved Kongsberg
Automotive framfor seg, men
valde i staden å bli sauebonde
heime i Skurdalen i Hol
 kommune i Buskerud. I haust
flytta han inn i nytt sauefjøs 
med plass til 300 vinterfôra
søyer.

Sau og Geit var på besøk i januar,
saman med 20 sogningar, for å sjå og
høyra meir om det nye sauefjøset heilt
oppunder Hardangervidda. Sjølv om
det framleis stod igjen ein del detaljar
før bygget var fiks ferdig, verka det
framtidsretta og triveleg - både for dyr
og røktar.

Grisen måtte vike for meir sau
Aslak Geir Skurdal jobba tidlegare som
ingeniør ved Kongsberg Automotive
fram til han flytta heim i 2002 for å
driva familiegarden på heiltid.
Tidlegare hadde garden hatt smågris-

og slaktegrisproduksjon i kombinasjon
med sauehald. Grisehaldet blei kutta ut
i 1999 då Aslak Geir overtok gards -
drifta. Grisefjøsen blei ombygd til
kaldfjøs for sau, der dyra gjekk på talle,
og saueflokken auka frå 130 til 190
søyer. I 2008 blei bruket tildelt BU-
midlar gjennom Innovasjon Norge og
Skurdal bestemte seg for å satse enda
større på sauehald. I dag er buskapen
oppe i 270 vinterfôra dyr.

Kaldfjøs med komposittgolv
Fjøset er uisolert og bygd som ein stor
open hall, utan ei einaste innvendig
søyle. Som takkonstruksjon er brukt
limtrebuer. Fjøset er svært lyst og gir
god oversikt over saueflokken. 
Som golvløysing hadde Skurdal 
valt  drenerande golv i kompositt -
materiale. 

- At vi valde kompositt som golv
har eg ikkje angra ein dag på. Einaste
aberet med dette golvet er prisen som
er på kr 900,- per kvadratmeter, seier
Skurdal og ler. 

I Skurdalen kan det bli heilt ned

mot minus 40˚C på det kaldaste.
Strekkmetall under slike forhold ville
blitt eit svært kaldt liggeunderlag for
dyra. Komposittgolvet er varme -
isolerande, dessutan svært sklisikkert
på grunn av eit friksjonslag som er
støypt inn i overflata på golvet. 

- I USA er slikt golv brukt til gris i
over 30 år, så då bør det også halde til
sau, seier Skurdal etter å ha fått spørs-
mål om haldbarheita til golvet.
Golvet var utruleg reint for gjødsel og
fôrrestar. Det kunne sjå ut som at både
gjødsel og grovfôrrestar blei trødd
 lettare gjennom dette enn eit tradisjo-
nelt strekkmetallgolv.

Godt for dyra
Då Sau og Geit var på besøk viste
 gradestokken minus 10˚C, medan den
dagen før hadde vore nede i heile 28
kalde grader. Dyra, som gjekk med
 heilårsull, såg ut som dei stortreivst i
nyfjøset. Skurdal fortalde at han ikkje
rakk å klyppe sauene tidleg nok, i den

Frå bildelindustri 
til sauehald
Garden til Aslak Geir Skurdal ligg fint til ved foten av Hardangervidda. Men vintrane kan vera både lange og harde her oppe, ca. 800
meter over havet.

Fortsetter neste side.
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Fronten på den islandske fôrhekken er hengsla oppe. Dette gjer at dyra kan trykkje den
innover nede, dermed når dei alt fôret og kan eta fôrbrettet heilt reint.

 isolert. Vi har for eksempel mykje
 mindre hoste på dyra nå enn tidlegare,
fortel han.

Gyllegjødsel
Under bygget er det ei 1,8 meter djup
gjødselgrop. Legg ein på høgda på
 dragarane som golvet ligg på blir det til
saman ei samla høgde under golvet på

2,20 meter. Gjødsla blir tilsett vatn og
skal pumpes ut og spreiast på jordet
som gylle. Skurdal meinar at ein på
den måten får utnytta gjødselverdien
godt. Med dagens kunstgjødselprisar er
dette sjølvsagt eit viktig poeng.

Vassforsyninga
Dyra skal sikrast tilgang til friskt vatn
som ikkje frys ved hjelp av eit eige
 sirkulasjonsanlegg. Dette stod framleis
att og montere ferdig då vi var på
besøk. Men når det er på plass vil vass-
tilgangen bli både sikker og lettvinn. 

Lammingsbingar langs
 ytterveggen
Langsetter eine ytterveggen er det plass
til eigne lammingsbingar. Også her er
det lagt komposittgolv. I tillegg har
bygget eit eige vårfjøs som er bygd inn-
til vestsida av hovudfjøset. Dette er
meint som ein avlastningsavdeling
under lamminga. Her vil det vere plass
til ca. 80 søyer med lam. Denne delen
av fjøset har ikkje drenerande golv, i
staden er det valt talleløysing. 

Islandsk fôrhekk
Fjøset er delt inn i 5 store bingar med
plass til 50-55 dyr i kvar binge.
Kraftfôret blir tildelt på eigne fôrbrett
som også fungerar som bingeskiller og
går på tvers av heile fjøset. Grovfôret
blir lagt ut i heile rundballar i såkalla
islandske fôrhekkar, ein for kvar binge.

Aslak Geir Skurdal valde sauehald framfor
tilveret som ingeniør ved Kongsberg
Automotive.

- Komposittgolvet er eit godt underlag for dyra. Det er varmeisolerande og dermed
 behageleg å liggja på når det er kaldt. Dessutan er det sklisikkert, slitesterkt og held seg
reint ved at både møkk og fôrrestar lett blir trakka ned gjennom spaltene, seier Skurdal.

travle byggeperioden i fjorhaust, derfor
gjekk dyra med heilårsull.

- Men det er greitt nok. Så får vi
testa korleis det fungerar, også med
tanke på ulloppgjeret, seier Skurdal
som sjølv tar seg av klyppinga av eigne
sauer. 

- Det ser ut som dyra har det betre i
kaldfjøset enn i det gamle som var
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Fôrhekkane har plass til to rundballar
kvar. Desse blir lagt ut med hjelp av
den gamle silograbben som heng i ei
tradisjonell silotaljeskinne som går
langsetter heile fjøset.

- Utlegging av rundballar går svært
greitt. Det einaste eg kan tenkja meg ei
forbetring av er utforminga av sjølve
grabben, ein som er meir tilpassa rund-
ballane. Dette har eg teke opp med leve-
randøren, så då regnar eg med at det
også blir ei løysing på det etter kvart,
seier Skurdal. Han fortel at han har valt
silotaljeløysinga, framfor å  leggja rund-
ballane inn i fôrhekken med lesseappa-
ratet på traktoren, av fleire grunnar.

Grovfôrutlegging kvar fjerde dag
- For det første hadde vi silotaljen frå
før og såg dette som ein god og for -
nuftig utnytting av denne. Her i
Skurdalen har vi elles ein god del snø,
og det ville derfor blitt mykje arbeid
med snørydding langsetter bygget om
eg skulle nytta traktoren til å kjøre inn
fôret med frå langsida av huset.

Dessutan er det lett å skada innreiing
og fôrhekk når ein skal gjere dette
arbeidet med traktoren, meinar
Skurdal og seier at han er godt nøgd
med den løysinga han har valt.

Han fortel at det blir lagt inn  grovfôr
i fôrhekkane kvar fjerde dag. Dermed
har han moglegheit for å reise bort ei
helg, om det skulle være  ønskeleg.

- Det er lettare å få nokon til å sjå til
dyra når dei slepp arbeidet med
 grovfôrfôringa, seier sauebonden i
Skurdalen.

Utlufting
Fjøset har stort luftvolum pr. dyr - i og
med at det er fri høgde heilt til mønet
av bygget. Langs mønet er det ei open
spalte på 20 cm som bidrar til eit godt
luftskifte i fjøsrommet. Takplatene har
dessutan eit antikondensbelegg som,
saman med den opne spalta i mønet,
gjer at det ikkje er noko stort problem
med kondens og fuktnedfall på dyra og
på golvet, slik at fjøsklimaet blir
 utriveleg og golvet frys og blir glatt.

Prislapp
Dei samla byggekostnadane for saue-
fjøset i Skurdalen var budsjettert til 2,4
mill. kroner, inkludert eigne materialar
og eigen arbeidsinnsats på til saman
200.000 kroner. Innovasjon Norge har
gitt 450.000 kroner i direkte BU-støtte
og i tillegg løyvd rentestøtte for eit
lånebeløp på inntil 1,5 mill. kroner.
Denne rentestøtta er i dag 2,4%, rekna
ut frå eit serielån over 15 år.

- Driftsplanen vår hadde som føre-
setnad at vi måtte auka tal vinterfôra
sauer med ca. 40, frå dei 190 vi hadde
tidlegare, for at dette regnestykket
skulle gå opp. Me gjekk då ut frå eit
dekningsbidrag på 2.300 kroner per
vinterfôra søye. Kostnadskalkylen ser
det ut for at me skal treffe svært godt.
Me har romsleg plass for 270 søyer, 80
meir enn tidlegare, og me bør også
greie eit dekningsbidrag på 2.300
 kroner, seier Geir Aslak Skurdal som
ser lyst på framtida som sauebonde. 

Tekst og foto: Arne Flatebø

Fjøset er oversiktleg, lyst og triveleg. Langs mønet er det ei spalte som gjer at utluftinga fungerer bra og kondens under takplatene ikkje er
noko problem.
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Eige saueprosjekt
For å få større fokus på sauehaldet i
Sogn og Fjordane er det også starta
opp eit prosjekt i regi av Landbruks -
selskapet i Sogn og Fjordane. Bak
 prosjektet, som heiter Framtidsretta
sauehald, står landbruksavdelinga hos
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,
Felleskjøpet Agri, Nortura BA, bonde-
laget og bonde- og småbrukarlaget i
fylket og Sogn og Fjordane Sau og
Geit. Prosjektet har som mål å auke tal
sleppte sau og lam på sommarbeite i
fylket med 10%, som tilsvarar 20.000
dyr. 

- Alle partane i Landbruksselskapet
har stor interesse av at sauetalet aukar
og vil jobbe saman for å finne gode
løysingar på korleis dette skal gjerast.
For å nå målet må ein bruke ulike
 strategiar, seier leiar for saueprosjektet
i Sogn og Fjordane, Kjellfrid Støylen,

som også deltok på turen til
Hallingdal.

Drenerande golv framfor talle
Fleire av turdeltakarane hadde kon -
krete planar for bygging. Nokre av dei
var alt i full gong med å reise nytt fjøs.
Vi snakka med ekteparet Aina og Kjell
Jarle Bruheim frå Veitastrond i Luster
kommune. Dei hadde tidligare drive
med mjølkeproduksjon i kombinasjon
med sauehald. No skulle dei satsa berre
på sau og var i ferd med å byggja nytt
fjøs. Dei ville då få plass til ein buskap
på 400 vinterfôra søyer.

- Vi har gode sommarbeite heime i
Veitastrond, men for oss blir utfor-
dringane å skaffe nok vår- og haust -
beite til ein så stor saueflokk, meinte
ekteparet. Fundamentet til nyfjøsen var
alt støypt. Dei skulle satse på fjøs med
drenerande golv, då dei meinte at for

Sogningar på hallingbesøk

Fjøset i Rukkedalen hadde strekkmetallgolv, eigne drivegangar med tett golv som enkelt kunne utnyttast i lamminga ved å dele dei opp i
passe store lammingsbingar og det hadde ferdigmontert skinne i taket for grovfôrutleggjar. Her ser vi ryggen på nokre av turdeltakarane i
ivrig diskusjon med gardsfolket, Else og Mattis Asplin.

I Sogn og Fjordane har det dei
siste åra vore stor nedgong i tal
bruk med sau, men også saue -
talet er kraftig redusert. Situa -
sjonen er likevel ikkje heilsvart,
framleis finst det sauehaldarar i
fylket som ønskjer å satsa vidare.

I slutten av januar var Sau og Geit
saman med ca. 20 sauebønder frå Sogn
og Voss då dei var på studietur til
Hallingdal. Dei aller fleste hadde
 konkrete planar om investeringar,
enten i nytt fjøs eller å utvida eksiste-
rande sauehus. Turen til Hallingdal,
som var organisert av Veronika Seim
Bech ved landbrukskontoret i Vik,
hadde som mål å fanga inntrykk frå
nybygde eller ombygde sauefjøs og
hausta erfaringar frå yrkesbrør i
 nabofylket Buskerud. 
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Interessante besøksvertar
Det første fjøset turdelegasjonen var
og såg på var eit heilt nytt, isolert fjøs
med gjødselkjellar under heile
 fjøsrommet. Dette låg i Rukkedalen i
Nes kommune. Bygget var relativt
eksklusivt og kostbart innreia. Det
hadde installert gjødseltrekk og vil
etter kvart også få montert fôrutleg-
gjar hangande i skinne under taket.
Det var to fôrbrett langs etter heile
 fjøset. Alt var ikkje heilt  ferdig, men
når dette står ferdig vil det bli eit

svært triveleg fjøs, både for dyr og
røktar.

Andre dagen var ein innom tre fjøs i
Hol kommune. Det første var eit
ombygd eldre kufjøs der det også var
bygd til ein ny avdeling. Her hadde
dyra isolerte opphaldsrom med strekk-
metallgolv, der også kraftfôret blei til-
delt, men hadde fri tilgang til grovfôr i
rundballehekkar i uisolerte avdelingar. 
Også her var det relativt lite arbeid

Asbjørn Hønsi  frå Vik i Sogn bruka
 fotoapparatet flittig for å få med seg alle
detaljar.

Veronika Seim Bech (t.v.) frå Vik var initiativtakar til turen. Her saman med prosjektleiar
for Framtidsretta sauehald i Sogn og Fjordane, Kjellfrid Støylen.

Ivar Slettemoen frå Geilo hadde mange
erfaringar å dele med sauebøndene frå
Sogn og Voss.

Fortsetter neste side.

Per Høyheim (t.v.) frå Høyheimsvik i Luster i ivrig samtale med kollega Aslak Geir
Skurdal frå Skurdalen i Hol.

dei ville det bli svært vanskeleg å skaffe
nok strøy til ein akseptabel pris om dei
skulle velja tallefjøs.

Per Høyheim frå Høyheimsvik, også
i Luster kommune, hadde planar om
nytt sauefjøs til ca. 250 vinterfôra
søyer.

- Ein bør nok satse så stort om ein
skal byggje nytt og har tankar om å
gjere sauehald til ein leveveg, meinte
Høyheim. Heller ikkje han hadde tru
på tallefjøs som nokon aktuell løysing
for sin del.
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med fôringa, medan det gjekk meir tid
med til å halda strekmetallgolvet reint.
Eit av problema var at det blei drege
ein del fôr og strøy inn på strekk -
metallet frå fôringsplassane. Fjøset
hadde plass for 400-450 dyr.

Det andre fjøset som blei besøkt
denne dagen var eit nytt kaldfjøs med
komposittgolv og islandske fôrhekkar.
Sjå eigen omtale av dette fjøset annan
stad i bladet.

Også det siste fjøset, der tur del -
takar ane var innom, var eit nytt kald-
fjøs med drenerande golv med gjødsel-
grop. Fjøset hadde plass for 350
 vinterfôra dyr.

Fornøgde turdeltakarar
Initiativtakaren til turen, Veronika
Seim Bech, seier at ho hadde inntrykk
av at turdeltakarane var godt nøgde
med det dei hadde sett. Ho rekna med
at dei hadde fanga opp idéar og løys -
ingar som vil vera viktige i vurderinga
av eigne planar.

- Vik kommune arrangerte to møter
med tema «Samdrift i sauehaldet» i
haust, og ynskje om å vitje samdrifts-
fjøs for sau var utgangspunktet for
turen. No syslar minst fire sauebønder
her i Vik med planar om å byggje
 fellesfjøs. Det synte seg vanskeleg å
finne nye større fellesfjøs for sau her i
nærleiken. Samstundes var mange
andre interessert i å sjå ulike bygnings-
typar, planløysingar og måtar å tildele
grovfôret på. Eg vonar at dei fekk svar
på nokre av spørsmåla sine, sa tur -
arrangøren.

- Om samdriftsfjøset blir ein realitet
vil bli avgjort med det første. Så langt
er det vel ca. 70% truleg at fjøset blir
bygd, fortalde ein av dei fire sam -
bygdingane frå Vik som deltok på
turen til Hallingdal.

Meir om Framtidsretta
 sauehald
- Saueprosjektet vårt, Framtidsretta
sauehald, skal gjennom ulike delmål

komme med konkrete framlegg til
 korleis ein kan auke sauetalet i 
Sogn og Fjordane, fortalde prosjekt-
leiar Kjellfrid Støylen til Sau og Geit
som ein plausibel forklaring på 
kvifor ho deltok på studiereisa til
Buskerud. 

- Prosjektet skal hjelpe dei
 eksisterande og framtidige saue -
bøndene våre med å komme i kontakt
med dei rette fagmiljøa, og på den
måten skaffe seg gode råd og idéar.
Dette er sjølvsagt viktig i tillegg til meir
grunnleggjande rådgjeving. Eg
 forsøkjer derfor å bli med på møter og
samlingar der sauen står i fokus. På
den måten får eg også kontakt med
engasjerte sauebønder, seier Støylen
som, slik sett, meinar turen var nyttig
også for hennar del som prosjektleiar
for Framtidsretta sauehald i Sogn og
Fjordane. 

Tekst og foto: Arne Flatebø

Frå venstre: Kjartan Bergsvåg, Kåre Jostein Sylvarnes, Edvin-André Hugvik (delvis skjult), Per Høyheim, Asbjørn Hønsi, 
Kjell Jarle Bruheim og Bjørn Atle Nesheim prata fag også då dei slappa av i peisestova på Liatoppen der reisefølgjet overnatta. 
(Foto: Veronika Seim Bech) 
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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.
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 

dyreholds- 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,-
Med bluetooth, tillegg  . . . . . . . kr 1.000,-
Panelantenne  . . . . . . . . . . . . . . . kr 3.490,-

NYHET!

elektronisk merking

Sikker merking av småfeSikker merking av småfe
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Faginteressen og ønsket om mer
kunnskap er stort blant de yngste
småfeholderne i Rogaland. 
Hele 73 personer deltok da
Rogaland Sau og Geit (RSG)
nylig inviterte til faghelg for
unge og nye saueprodusenter, 
og minst 50 fikk avslag av
 plasshensyn.

Bakgrunnen for fagdagene var et ønske
fra RSG om å nå ut til den ferskeste
delen av yrkesutøverne med informa-
sjon, kunnskap og inspirasjon.  

Arrange  mentet var lagt til Hjelmeland
SPA hotell i Ryfylke, der de ansvarlige
hadde lagt vekt både på et program av
høy faglig kvalitet, et komfortabelt opp-
hold og ikke minst trivelig sosialt sam-
vær. 

Behov for å få ut informasjon
- Selve idéen dukket opp i et møte i
avlsutvalget i Rogaland, under disku-
sjonen om hvordan man kunne få mer
kunnskap om avlsarbeidet i saue -
næringen ut til medlemsmassen, sier
Per Johan Lyse, som både er leder i
avlsutvalget og varamann i styret i
Rogaland Sau og Geit. Sammen med

fylkeslagets sekretær, Hilde Elin
Østerhus i Nortura, har han hatt
ansvaret for den praktiske gjennom -
føringen av fagdagene.

Satset på de yngste
- Vi mente at de yngste medlemmene
gjerne var mest mottakelige for nye ting,
og valgte å starte med dem, sier Lyse. 

- Vi satte ikke noe eksakt krav til
alder, sier Hilde Elin Østerhus, som
blant annet har hatt hånd om på -
meldingen. - Men det ser ut til at vi
har truffet målgruppen godt. Selv om

Populære fagdager for
unge sauebønder

VELLYKKET SAMLING: Per Johan Lyse i Rogaland Sau og Geit og Hilde Elin Østerhus i Nortura hadde ansvaret for den praktiske
gjennomføringen av fagdagene. Her gratulerer de hverandre med et vellykket arrangement. 

Fortsetter side 14.
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6,5 cm høy for sau  . . . . . . . kr 41,–
7,5 cm høy for sau  . . . . . . . kr 43,–
8,0 cm høy for sau  . . . . . . . kr 52,–

Våre solide småfebjøller har en 
kort grov klang som høres langt 
selv i tett skog og kupert terreng.  
Bjølla tres enkelt inn på klaven.

FOKUS merkeplate

KVIKK saueklave  (uten bjølle)  . . . . kr 27, –
Preging av KVIKK  . . . . . . . . . . . . . . . . kr 3,50

FOKUS upreget . . . . . kr 6,20
Preging av FOKUS  . . kr 2,50

Bjøller som
høres langt!

saueklave

Leveres i fargene: grå, rød, gul, 
orange, grønn, blå, hvit og fiolett.

Kvikk

Nyttig til 
beitesesongen
Nyttig til 
beitesesongen

•  Produseres i slitesterk og formstabil 
spesialplast.

•  Rask og enkel lengderegulering (42–52 cm).
•  Settes på og tas av med et enkelt håndgrep. 
•  Maskinpreging gir varig skrift. 

- en favoritt!

•  Produseres i sterk spesialplast.
•  Kan brukes på Kvikk klaven, 

med eller uten bjølle.
•  Laserpreging gir varig skrift.

Leveres i fargene: 
grå, rød, gul, 
orange, grønn, 
blå, hvit og fiolett.

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

2550 Os i Østerdalen

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



FRAMTIDENS SAUEBONDE: Tre måne-
der gamle Niklas fra Jelsa var med mor
Marte og far Kjetil Berekvam under hele
faghelga, men fikk neppe med seg eget
kompetansebevis i denne omgang. Gutten
er nummer fire i søskenflokken og vil snart
måtte forholde seg til familiens 50-60
 vinterfôra sauer. Marte selv har vokst opp i
boligfelt på Sørlandet og ønsket nå å lære
mer om småfehold, slik at hun kan kombi-
nere arbeidet med hus, barn og dyrestell. 
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det var både yngre og eldre deltakere
med, viser personopplysninger i etter-
kant en gjennomsnittsalder på rundt
30 år. Deltakerne kom fra hele
Rogaland, men likevel med en liten
overvekt fra nordfylket. Den kjønns-
messige fordelingen var også ideell,
med nesten like mange kvinner som
menn. To tredeler av deltakerne var
faktisk par, sier Hilde Elin Østerhus.  

Inkluderte kompetansebeviset
Styret i RSG ble veldig begeistret for
fagdagtanken da varamannen presen-
terte idéen for dem. Det samme ble
samarbeidspartene innen slakteri -
næringen, Nortura og Fatland, og 
Tveit regnskap, som alle ble med på
sponsor siden.

- Siden vi proppet helgeprogram-
met med gode forelesere og variert og
nyttig fagstoff fra de fleste sider av
småfenæringen, mente vi det var en
god idé om vi samtidig greide å 
dekke inn kravene til kompetanse -
beviset for sauebønder i opplegget,
fortsetter Lyse. - Vi søkte og fikk
 programmet godkjent, og dermed
kunne potensielle deltakere slå flere
fluer i et smekk. 

Bredt program
Fagprogrammet startet allerede fredag
ettermiddag, med introduksjon og
 deltakerpresentasjon, samt redegjøring
for bakgrunn og betingelser for kom-
petansebeviset ved Arvid Reiersen fra
Mattilsynet.

Lørdag åpnet NSG’s avlssjef Thor
Blichfeldt med å snakke om satsingen
på styrt avl i saueholdet. Norturas råd-
giver, Knut Evensen tok for seg drifts-
bygning og husdyrrom, Harald Selsaas
fra Tveit Regnskap AS snakket om
generell økonomi i saueholdet, mens
siste post før spørsmålsrundene var
viet arbeidet i og tilbudet fra Saue -
kontrollen ved Hilde K. Håland fra
Fatland. 

Søndagens program fokuserte i
hovedsak på dyrevelferd i praksis.
Lisbeth Hektoen i Helsetjenesten for
sau tok utgangspunkt i dyrevelferd 
på beite, og snakket om handtering 
og transport av småfe i den 
anledning. Etter en programpost 
om lamming og stell av lam, avsluttet
hun med temaet «Håndtering av 
syke og skadde dyr».

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

SAMLET GJENG: De vel 70 kursdeltakerne samlet utenfor Hjelmeland SPA hotell i Ryfylke i en av pausene under fagdagene for unge og
nye saueprodusenter i Rogaland.
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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,-
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Lammemor 20 l.

Lammemor 9 l.

Jurliniment
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De 73 bøndene som deltok under
Rogaland Sau og Geit sine fagdager for
unge sauebønder hadde ulike motiver
for å være der. Noen var generelt
kunnskapssøkende, noen var opptatt
av å få konkrete tips til drifta, mens
andre først og fremst var interessert i
kompetansebeviset, som ble utstedt
etter helgesamlingen.

Merita og Geir Jostein Øvrebø
fra Nedstrand i Ryfylke er ett av de
mange ekteparene som fulgte fag -
dagene på Hjelmeland. Merita (33) har
vokst opp i boligfelt på Kvernaland,
mens ektemannen (33) er født på en

sauegård i Suldal. Sammen har de for-
paktet en gård med melkeproduksjon
og sau i 10 år, og er nå i ferd med å
satse utelukkende på sau. Paret deltok
både av faglige og sosiale grunner, og
hadde både slekt og venner blant de
andre deltakerne.

- Tidligere har jeg hatt mest med
kyrne å gjøre, mens sauene har vært
Geir Josteins område, sier Merita, som
nå ønsker å skaffe seg nyere og mer
omfattende småfekunnskap for å delta
aktivt i saueholdet, spesielt avlsarbeidet.
- Det trenger Geir Jostein også, for han
er en slik typisk bonde som har sine
kunnskaper utelukkende fra egen og
tidligere generasjoners erfaring, ler hun.

Bjørn Magne
Hundseid fra
Vikedal i Ryfylke
er ikke mer enn
19 år, men har like
fullt sin egen
besetning på
rundt 50 vinter -
fôra dyr hjemme

på foreldrenes gård. Han har alltid hatt
sansen for sau, og begynte så vidt med
sine egne dyr da han var 10 år gammel.
Foreløpig er han litt usikker på fram -
tiden, men tror han kanskje kunne
tenke seg en framtid som sauebonde,
kombinert med annet arbeid. Bjørn
Magne deltok på fagdagene sammen
med flere av sine jevnaldrende fra
Vikedal, og den viktigste motivasjonen
var, i utgangspunktet, at helga kvalifi-
serte til kompetansebeviset for saue-
holdere.

Magne
Bergsagel var
trolig den eldste
deltakeren med
sine 60 år. Han er
ingeniør i olje -
industrien, og har
aldri hatt sauer
tidligere.

Imidlertid er han nå i ferd med å
 etablere en besetning på et bruk han
har utenfor Stavanger, og ser for seg
noen år som deltidsbonde. 

KONSENTRERTE BØNDER: Fagprogrammet engasjerte sauebøndene, som under fagdagene på Hjelmeland fikk høre en rekke av de
 sentrale aktørene i norsk småfenæring snakke om sine spesialfelt. Her lytter konsentrerte deltakere til hva Harald Selsaas fra Tveit
Regnskap AS har å si om økonomien i saueholdet. Legg merke til Kjetil Berekvam i forgrunnen, som likevel tar seg tid til å skifte bleie på
sin tre måneder gamle sønn Niklas.

Fagdager fordi...
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Magne trenger både kunnskapene
og kompetansebeviset, og syntes
faginnholdet de tre dagene på
Hjelmeland var både nyttig og interes-
sant. Som nybegynner i faget håpet
han på konkrete tips både i forhold til
rasevalg, antall dyr og praktisk om -
bygging av driftsbygningen.

Bjørg Skjørestad (21) har vokst
opp på et kombi-
nert melke- og
sauebruk på Hana
i Sandnes, der
 foreldrene har
rundt 100 vinter-
fôra sauer, stort
sett av typen
norsk kvit. Bjørg
er for tiden under

utdanning, men er ikke fremmed for
en framtid der hun kombinerer
 arbeidet i helsesektoren med sauehold
på hjemgården. For henne var det
utsiktene til å få kompetansebeviset
som først og fremst motiverte til
 deltakelse på fagdagene.

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

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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Etter seminsesongen i 2007 har
Atle Mariussen testet ut en
 alternativ metode til å behandle
sæden på under tineprosessen. 

- Resultatene har vært enormt
oppløftende, sier eierinseminøren
fra Manger i Radøy kommune
like nord for Bergen.

Atle Mariussen har fått utviklet ei
 spesiell klype for å hente ut strå fra
sæddunken. Målet hans var å teste ut
egne teorier om hvordan en burde
behandle sæden under tineprosessen
og derigjennom forbedre KS-resultat -
ene. Han og flere rundt han har i flere
år slitt med nedslående resultater med
KS. Mariussen tok derfor kontakt med
NSG Semin og gjorde en avtale om å få
tilsendt sædbeholder for å teste ut og
videreutvikle egne teorier om hvordan
sæden bør håndteres i forbindelse med
tining. 

Sjokkerende observasjoner
- Vi gjorde sjokkerende funn og resul-
tatene var særdeles nedslående med
den tinemetoden som anbefales av
NSG Semin, sier Mariussen. 

Han forteller at de oppdaget at ca.
40% av sædcellene i alle stråa var døde
eller hadde sterkt svekket bevegelighet.
Dette mener Mariussen skyldes
omstendigheter i forbindelse med
 lukking av strået, fordi det var i den
enden av strået at han fant den døde
sæden. Det viste seg også at mye av
sæden strøk med under tineprosessen
når han benyttet den anbefalte tine-
vanntemperaturen. I tillegg forteller
Mariussen at så å si all sæden døde i
løpet av 12 timer etter at strået var tint. 

- Dette vil jeg hevde underbygger
min påstand om at den anbefalte tine-
metoden ikke er god nok. Det at vi fant
en temperaturforskjell på sæden i de
tinte stråene på 29˚C mener jeg er et
godt bevis på det, understreker han.

Ny tinemetode
Mariussen har konstruert et nytt
 verktøy (klype) for å hente ut strå fra
sæddunken og har sjøl utviklet en ny
tinemetode.

- Det at 40% av sæden blir drept
under produksjon av stråa har jeg ikke
hatt forutsetninger for å følge opp.
Etter mitt syn burde det, med relativt
enkle midler, være mulig å feilsøke og
kanskje klare å rette opp de feila som
gjøres under lukkingen av stråa. Det er
sannsynligvis da sædcellene blir drept,
mener han.

Flere sædceller overlever
Mariussen forteller at med hans tine-
metode kunne han ikke finne død sæd
i det uskadde området i strået etter
tining.

- I tillegg levde sæden dobbelt så
lenge i de stråene som var tint etter
min metode sammenlignet med de
stråene der jeg brukte 50˚C på tine -

- Det blir ikke lam 
av død sæd!

Atle Mariussen og kona Eli Gjellestad driver sauebruk på Radøy i Nordhordland. Der har de 100 vinterfôra sauer av rasen norsk kvit og
spælsau, pluss ca. 50 utegangersauer (villsau). Atle har sin hovedjobb i Nordsjøen som brønnhodespesialist. Både der og på gården finns
mange utfordringer som må løses etter hvert. - Å være åpen for nye utfordringer og løsninger gjør det mulig å komme videre, mener Atle.
(Foto: privat)
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www.norgesfor.no

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

Drøv Sau Melkefôr

vannet. Når jeg brukte min egen meto-
de var det fremdeles liv i sæden etter 24
timer. Det var heller ikke avvik i tempe-
ratur i de tinte stråene, hvilket kanskje
forklarer mye, mener Mariussen.

Oppløftende resultat på
 bukkesæd
Atle Mariussen forteller at det ble
 inseminert 14 geiter høsten 2007 der
den nykonstruerte klypa til å hente strå
fra sæddunken ble brukt og hans tine-
metode på stråa ble benyttet. Resultatet
var oppløftende - 13 geiter ble drek tige. 

- Sjøl om det her er snakk om få
dyr, og det ikke er et vitenskapelig
 forsøk, mener jeg at det bør gi en god
grunn for å gå videre med dette for å
se om mine teorier er riktige, sier han. 

To nykonstruerte klyper
Mariussen har fått laget to klyper; en
lang og en kort variant. Den korte er
ment som erstatning for pinsetten som
brukes ved NSG Semin sine tine -
metoder.

- Fordelen med begge klypene er at
strået kan hentes i lavere temperatur

og en minsker/eliminerer risikoen for å
drepe sædcellene når en henter stråene
fra frysebeholderen. Men det er viktig
at klypene blir brukt riktig, under -
streker den kreative inseminøren fra
Radøy.

Hvorfor er resultatene bedre
Noe av grunnen til at det blir så
 varierende og til dels svært dårlig drek-
tighetsresultat ved bruk av KS, mener
Mariussen skyldes at med NSG Semin
sin anbefalte tinemetode tar det for
lang tid å komme gjennom dekrystal -
l iseringsfasen. 

- Dette tåler ikke sæden og den dør,
sier Mariussen som hevder at hans
tinemetode gir rask tining gjennom
denne kritiske tinefasen. 

- Jeg har også lagt inn en rimelig
stor sikkerhetsmargin, både på
tinevanns temperaturen og tid i tine-
vannet. Summen av dette gir flere
levende sædceller og dermed bedre
drektighets resultat, sier han.

- Du skjønner at det blir ikke lam av
død sæd, understreker Atle Mariussen. 

Arne Flatebø

Lang klype for bruk av Mariussen sin tinemetode. Kort klype til erstatning av dagens
 pinsett, ved bruk av NSG sine tinemetoder.
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Suksess med egen 
tinemetode

Metode Antall Antall Antall Ikke-
besetninger søyer omløp omløps-%

Kontrollgruppa 5 135 58 57,0
Atles metode 16 402 120 70,1
Atles metode (med klype) 14 249 56 77,5
Totalt 16 537 178 66,9

Bruk av den spesialkonstruerte klypa viser seg å ha hatt en vesentlig betydning for resultatet.

- I fjor høst inseminerte vi 249
søyer i 14 besetninger der den
egenutvikla tinemetoden ble
benyttet. Resultatet ble en ikke-
omløps-% på 77,5. Dette vil gi oss
ca. 90 flere seminlam enn om vi
hadde benyttet NSG Semin sine
anbefalinger, sier Atle Mariussen. 

I alt var 16 besetninger og 537 insemi-
nerte søyer med i «forsøket» til Atle
Mariussen.

- Resultatene fra forsøket vårt gir et
økt tilslag på hele 20,5% ved bruk av
egenutviklet tinemetode og når vi

benytter den spesialkonstruerte klypa
for å hente stråa fra sæddunken.
Metoden er sammenlignet med NSG
Semin sin 50˚C-metode. De krever 5%
økt tilslag i seminforsøk med minst
200-300 søyer for å kunne godta resul-
tatet som en bedre metode. Vår meto-
de greide dette med glans, ivrer
Mariussen.

Egen kontrollgruppe
Forsøket var lagt opp med en egen
kontrollgruppe. Det ble inseminert 135
søyer der en fulgte NSG Semin sine
anbefalinger for tining av stråa. Også i
kontrollgruppa ble det bedring i
 resultatet sammenlignet med 2007-

sesongen. Av de inseminerte søyene var
det 58 som løp om igjen. Det gir en
ikkeomløps-% på 57.

- Tilslaget viser en økning på 5%
også for denne metoden sammenlignet
med mine undersøkelser fra 2007-
seminsesongen, forteller Mariussen.

Atles metode
Tilslaget er høyere ved bruk av Atles
metode i alle besetningene med reell
kontrollgruppe, men med ett unntak.
Høyeste tilslag i forsøket var 91%.
Rasen her var norsk kvit sau (NKS).
Laveste tilslag var helt nede på 25% og
gjaldt farget spæl.

- Jeg innser at antall besetninger og
antall inseminerte søyer er lite for å gi
en optimal statistikk der en kan regne
på sikkerhetsnivå. Allikevel håper jeg at
NSG Semin vil følge opp de positive
resultatene fra forsøket vårt, sier
Mariussen forhåpningsfullt.

- Fortsatt rom for forbedringer
- For eksempel brukte vi ca. 30˚C som

Mariussen understreker at det er viktig å
bruke klypa riktig om resultatet skal bli bra.

- Tegn et kart av sylinder/korga som viser de forskjellige stråenes plassering, så slipper du å
heve strået for høyt for å kunne lese værenummer, forklarer Atle Mariussen.



Sau og Geit nr. 2/2009 • 21

Nøyaktighet er viktig!
Atle Mariussen forteller at erfaring og tilbakemeldinger fra forsøket viser
svakheter som kan ha påvirket resultatet negativt, og som den enkelte kan
gjøre forbedringer med selv. Han lister opp følgende 6  viktige punkt:

Punkt 1: Les bruksanvisningen nøye, gjerne flere ganger, og følg den.

Punkt 2: Tegn kart av sylinder/korga som viser de forskjellige stråenes 
plassering, så du slipper å heve strået for høyt for å kunne lese 
værenummer.

Punkt 3: Ta ut plastpinnen i korga slik at den ikke er i veien ved henting 
av strå etter at kart er tegnet. 

Punkt 4: Det skal brukes 3-5 sekunder fra dunk til 1. tinevann.

Punkt 5: Husk å merke termosene for 1. og 2. tinevann.

Punkt 6: Det er viktig at klypa er tørr før den senkes i dunken. 

ønsket sluttemperatur ved tining av
stråa, men jeg vil ikke utelukke at
videre utvikling av metoden kan ende
med en sluttemperatur som gir enda
bedre tilslag, sier Mariussen.

Bedre sædkvalitet i år
- Ellers gleder det meg at sæden lever
også i den sveiste enden på stråene i år.
Dette var et problem i 2007-sesongen.
Jeg har heller ikke funnet sveiser som
lekker, og det synes også å være vesentlig
flere levende sædceller i årets strå sam -
menlignet med i fjor, sier Mariussen. 

Han understreker at forsøket hans
var etter avtale med NSG Semin, og var
ikke ment som negativ kritikk til det
seminutviklingsarbeidet som er ned-
lagt i Norsk Sau og Geit. 

- Jeg har hele tiden ønsket et samar-
beid, og gjør det fortsatt, avslutter Atle
Mariussen.

Arne Flatebø
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Sau fra jord til bord

Österöö Fårfarm i svenske
Halland har både sauefjøs,
 slakteri, nedskjæring, gårds -
butikk og restaurant.
Produksjonen er økologisk og
hele årsproduksjonen selges 
rett fra gården.

Vi er i Halland i Sverige. Halland
 tilhører vestre del av det svenske hus-
dyrbeltet nord for Skåne. Her er

 gårdene relativt små i svensk måle-
stokk. Jorda er dessuten skrinn når vi
kommer et par mil fra kysten. Österöö
er en av de større gårdene i området.
Den ligger dessuten vakkert til ved en
innsjø omkranset av bøkeskog. Gården
tilhører en familie fra Stockholm, men
har siden 1987 vært leid av Kristian og
Jeanette Carlsson. I 1987 var det gris
på gården, men Carlsson satset på sau.
Siden er det bygd både nytt sauefjøs
(2005), slakteri (2001), gårdsbutikk
(1992) og café/restaurant (1998). Og

hit kommer kundene, fra Gøteborg i
nord til Skåne i sør, for å handle, spise
eller høre sauen breke. Sau er forresten
ikke noe vanlig syn i Sverige.
Foreningen Lammprocenterna har kun
150 medlemmer. Men sauehold er en
næring som vokser. 

500 pelssau og fullfôr
Carlsson har i dag 500 søyer av rasen
gotlandsfår. Det er drøyt tre år siden de
økte produksjonen og flyttet fra den
gamle driftsbygningen til et nybygd,
uisolert sauefjøs på 60x20 meter. Huset
er satt opp i stålbuer, har trekledning
og vindnett istedenfor vinduer. Fra
hver binge går det dører ut til beiter på
hver side av fjøset. I bingene er det
halmtalle lagt rett på grusbakken. Midt
gjennom huset går en fire meter bred
kjørbar fôrgang. Her kjører Carlsson
med traktor og fullfôrvogn, akkurat
som i et kufjøs. 

- I øyeblikket har vi en blanding
med 10% bygg, 30% helsæd av havre
og erter og 60% rundballesilo, forteller
Carlsson. Bygg er ikke med i standard-
fôret, men brukes i forbindelse med
paring eller lamming. Ved lamming
brukes det dessuten protein i form av
bønner i blandingen. 

RIMELIG: Uisolert, rimelig og praktisk sauefjøs til under 1.000 kr/m2. 

POPULÆRT: Tørket fårechips er populær snacks fra gårdsbutikken på Österöo. Fortsetter side 24.
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Amigo
råmelksperiodenEt energitilskudd til bruk i                

Tilskuddsfôr til lam og kje

En knallstart på
et godt liv!
Pluss Amigo, 
energitilskudd til lam og kjeO
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Tror jeg bare slapper 

     av i dag også, jeg... Tullebukk! Se å få i deg

   litt energitilskudd, Amigo.
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Gårdsbutikk selger alt
Vis-à-vis gårdsbutikken skjæres lam-
mene ned og forvandles til varer i
butikken. Du kan se jobben gjøres
gjennom vinduer fra butikken. I gårds-
butikken kan du få kjøpt lammelår til
250 kr/kg, fåresalami til ca. 215 kroner
eller grytekjøtt til en hundrelapp
 mindre. De selger tørket fårechips og
de kan tilby pinnekjøtt, men det siste
er det bare noen nordmenn som
 kjøper. Enkelte kunder kjøper hele eller
halve lam. Da er prisen ca. 80 NOK/kg.
Prisen er, hvis Carlsson drev tradisjo-
nelt og solgte høstlam til et slakteri, 
ca. 35 kr/kg. 

I tillegg til produkter fra sauene har
gården også annen lokalprodusert mat
og håndverksprodukter til salgs.
Saueskinn tas også vare på og selges i
ulike varianter.

- Alt fårekjøtt vi produserer selges
gjennom butikken eller restauranten
vår. I tillegg leieslakter vi for noen
andre saueprodusenter i området. De
har også direktesalg fra sin gård. Vi tar
ca. 250 kroner pr. lam i betaling for
slakting, opplyser Carlsson. 

Café i brennevinskjelleren 
Men det stopper ikke med butikken. I

gårdens gamle brennevinskjeller fra
1700-tallet er det blitt café og restau-
rant. Også konferanser kan Carlsson
ordne. Ôsteröö er kjent for sin gode
mat og to ganger har restauranten fått
gastronomisk pris. Gården har
 dessuten fått både miljøpris og
 nyskaperpris. 

Det er ingen tegn på finanskrise på
Österöö. Etterpørselen har så langt
bare vokst etter hvert som tilbudet har
økt. 

- Vi omsetter i dag for ca. 5 mill.
NOK. Vi har seks ansatte, men bare fire
på heltid. I tillegg er både Jeanette og
jeg med for fullt, opplyser Carlsson.
Antall besøkende har vokst til rundt 
30 000 personer i året, med størst
pågang i sommerhalvåret. Nå jobber
Carlsson med å restaurere den gamle
låven til selskapslokaler. 

- Her skal vi i tillegg ha et rom der
vi kan vise saueklipping og hvordan vi
håndterer ull, forklarer Kristian.
Carlsson har hele tiden nye planer om
videreutvikling av Ôsteröö Fårfarm. Og
nye prosjekter på gården er noe de gjør
i tett samarbeid med engasjerte
 gårdeiere. 

Tekst og foto: Erling Mysen

Sauefjøset, som er på 1 200 m2, ble
satt opp for ca. 1,1 mill. kroner pluss
egeninnsats. Da er en besøkspaviljong,
opp en trapp i ene enden, inklusiv.
Herfra kan kunder/besøkende se sauen
på Österöö i vinterhalvåret.

Lamming april
Lamming på Österöö skjer i april. Da
får gården rundt 900 nye «husstands-
medlemmer». I mai sendes så sauen ut
på gårdens 400 dekar store beite -
område. Etter hvert beiter de også på
gårdens øvrige 1 000 dekar, og de går
ute fram til oktober. På slutten får de
noe tilskuddsfôr. Slakting av lam skjer
fra september og fram mot jul. Det vil
si noen etterslengere blir påskelam og
slaktes seint på vinteren. Slaktevekt er
fra 15 til 23 kg (snitt på 17,5 til 18 kg) 

SUKSESS: Med sau som husdyr har
Kristian Carlsson forvandlet Österöö til
en av Sveriges mest besøkte gårder.

GOTLANDSK: Det er gotlandsfår som gjelder på Österöö.
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Ole Andreas Våge, Sveio: -
Det er interessant å se hvordan de
får til saueholdet i et land med
 dårligere rammebetingelser enn vi
har. Tankegangen på Österöö er fra
jord til bord, som er en fascinerende
måte å ta utfordringen på, men den
krever mye. Fullfôr virker også
interessant når besetningen er stor.
Mest aktuelt for oss er kanskje å
flytte fôringa utendørs slik en av de
vi besøkte har gjort, sier Våge i Sveio
Smalasamdrift. Hjemme i Sveio
 driver han samdrift med to andre.
De tenker å øke fra 450 til 600 søyer
i besetningen.  

Guttorm Gudmestad,
Rennesøy: - Kanskje er det slik at
vi i Norge er alt for dårlige til å
utnytte fôret og at vi må til Sverige
for å lære det. Det er også nyttig å
vite hvordan svenskene tenker
 dersom en selv skal investere eller
gjøre forandringer i drifta. Noe
overraskende var det hvor mange
dekar det gikk pr. sau i Sverige, men
så var dette økologisk produksjon
på skrinn jord, sier Gudmestad på
Rennesøy. Han har 400 sauer av
rasen norsk kvit, men også noen
villsauer, i kombinasjon med
 mjølkeproduksjon. 

SAUESKILT: Österöö er en gård med mange hus. Skilting er en fordel – det skjer i sauens ånd.

Sauebønder besøker Sverige

Österröö
Fårfarm:
Økologisk produksjon
1 400 dekar 
(hvorav 400 daa beite)
500 Gotlandsfår
900 lam i året
14 ammekyr
Slakteri
Gårdsbutikk
Café/Restaurant
www.osteroofarfarm.com

Hilmar Eide, Karmøy: - Veldig
interessant å se hvordan de holder
sauen i rimelige, uisolerte
 bygninger. Det er byggeløsninger
som egentlig kunne fungert på
Vestlandet, men vi mangler halm.
Lamming om vinteren, slik en vi
besøkte hadde, var en ny tanke,
sier Eide fra Karmøy. Hjemme på
Kveiteviken har han både norsk
kvit og villsau.  



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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Lågare grasavlingar er ei viktig
årsak til at mange produsentar
ikkje legg om til økologisk saue-
hald. For produsentar med gode
forhold for pløying er det muleg
å oppnå gode avlingar utan bruk
av kunstgjødsel. 

Tiltak som bruk av meir kløver og
 kortare omløpstid i enga kan vere god
økonomi under dagens forhold anten
ein driv økologisk eller ikkje.

Nok og godt grovfôr er viktig
I ein grovfôrbasert husdyrproduksjon
seier det seg sjølv at disponibel fôr-
mengde er avgjerande for økonomien.
Det kan løna seg å gjere ein ekstrainn-
sats for å halde grovfôravlingane så
høge som råd når ein legg om til øko-
logisk drift. Det kan ikkje vera tvil om
at det lønar seg å produsere kjøt til ein
marknad utan overproduksjon. Er
lammevekta og klassinga for dårleg,
løner det seg «til og med» å bruke
kraftfôr for å rette på dette. 

Kan ein i staden dyrke meir eige
grovfôr til lågare kostnad, vert sjølvsagt
resultatet endå betre. 

Den viktigaste føresetnaden for nok
grovfôr (i tillegg til nok areal) er gode
avlingar som kjem frå ein god plante-
bestand. Vanleg sauehald med vår- og
haustbeite på innmarka kan vera tøft
for plantene, og dei aller fleste må
rekne med fornying med jamne
mellomrom om avlingane skal halde
seg nokolunde. Ekstra krevjande er det
for raudkløveren, som er så viktig for
nitrogenforsyninga i økologisk drift.

Attlegg løner seg
Økonomiberekningar viser at det ligg
gode inntektsmoglegheiter i tiltak som

gjev auka avlingar. Kostnader pr. fôr -
eining grovfôr ligg som regel godt
under kostnader pr. fôreining øko -
logisk kraftfôr. Ein i overkant allsidig
plantebestand kan tyde på at  mange
trur attlegg er dyrt. Kva kostar det
eigentleg, og kor mykje kan du vinne?

Kor mykje lågare avlingane vert
med aukande alder på enga, heng
saman med planteval, kor godt du
 lukkast med det førre attlegget og ikkje
minst korleis du tek vare på enga. Når
det gjeld planteval tenkjer vi fyrst og
fremst på at du har teke med beite-
planter som engrapp og kvitkløver.
Desse gjev ikkje maksimal avling, men
toler beiting godt, er varige og har evne
til å dekke bakken slik at ugras ikkje

slepper til. For at desse småfrøa artane
skal slå til må du lukkast med attlegget:
kalking, godt såbed, grunn såing og
inga beiting før enga har fått ein heil
sesong med maskinell hausting.

Avlingsnedgangen heng saman med
kor intens slått og beite du driv. Sjølv
med berre slått ser vi at timoteibaserte
blandingar gjev tydeleg mindre avling
tredje engåret når det vert teke 3 slåttar
pr. år. 

Skribenten sine eigne registreringar
i eit område der husdyrhaldarar òg har
mykje korn i omløpet viste at i eit
driftsopplegg med 3 slåttar pr. sesong
heldt avlinga seg oppe i to år etter att-
leggsåret. Deretter fekk vi ofte ein svikt
på 30% det tredje engåret. 

Utanfor kornområda vert spørs målet
gjerne om avlingsauken ved  attlegg kan
betale kostnaden med å snu enga.

Vi tek utgangspunkt i eit forsøk

Plog «skapar»
avling og inntekt

Tabell 2.  Avlingar, kg tørrstoff/daa.  Avrunda tal.
Engår 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sum
Gammal eng 500 500 500 500 500 500 3 000
«Ung» eng 800 800 800 725 700 400 4 225 Fortsetter side 30.
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SALTSTEINSAUTOMAT
Automat for 4 steiner.
Massiv 20 mm jernstang
(Alt jern er galvanisert)
Meget solid værbe -
standig 5 mm plastrør.

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

Vekt ca 11 kg
3 års garanti.

Pris kr 745,- eks moms 
+ frakt.

Geilo Mekaniske
Vøllovegen 3580 Geilo · Tel. 92 25 26 88

www.geilomekaniske.no
Epost: post@geilomekaniske.no

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

Border collie
Godt prega kvelpar etter Heide og
Lisitas Eye til sals. Begge foreldra er
avanserte arbeids- og klasse-3-
hundar. Samarbeidsvillige og topp
gemytt. 
Atle Arnesen, tlf.: 976 54 902.

Alltid oppdatert!
www.nsg.no
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utført hjå Bioforsk Løken i Valdres i
åra 1992-2003, der det berre vart nytta
husdyrgjødsel i små/moderate
mengder. Løken ligg i eit område der
to slåttar til no har vore det vanlegaste,
og det er dette systemet vi ser på. 

Gammal eng er 7-12 år gamal.  I
«ung» eng er det grønfôr 5. året, og
 attlegg utan dekkvekst 6. året. Vi ser at
avlinga i den gamle enga var stabil og
kan rekne med at det ville halde fram
så sant vi ikkje skar plantedekket. 

Her fann dei altså om lag 40%
meiravling, og det vert i gjennomsnitt
om lag 175 FEm/daa kvart år. For å
rekne kostnad på desse fôreiningane
har vi nytta tal frå Norsk institutt for
landbruksøkonomisk forskning (NILF)
sine økonomiforsøk. Nøkkeldata for
nødvendig reiskap og prisar på leige -
køyring i 2008 er henta frå bladet
Norsk Landbruk. 

Frå og med pløying til og med såing
har vi rekna 1,6 arbeidstime pr. daa.
Den største variasjon i arbeidsforbruk
finn ein som venta i steinrydding, som
i dømet her er rekna til 0,5 time pr.
daa. Med ein timespris på 200 kroner
vert arbeidskostnaden 320 kr/daa. Vi
har valt reiskap som til saman kostar
220.000 kroner. Med ein årleg drifts-
kostnad på 15% av investeringa og for-
delt på 70 daa (grønfôr og attlegg) vert
maskinkostnaden 470 kr/daa. Total -
kostnaden vert altså tett på 800 kr/daa
for attlegget. Til samanlikning vart pri-
sen berre drygt 400 kr/daa når vi nytta
leigeprisane beint fram, men her er
usikre moment som påslag for dårleg
arrondering, «oppmøtekost nadar» og
sterkt varierande lokale  prisar. Vi tek
det som eit teikn på at vi ikkje har vore
urimeleg kravstore til effektiviteten i
våre berekningar.

Vi har ikkje rekna kostnadar med
spreiing av husdyrgjødsel, då gjødsla
uansett skal ut på jordet og arbeids -
forbruk og maskinkostnad vert om lag
lik om ein driv på den eine eller andre
måten.

Pløying kan vere «god butikk»
Totalt koster det seksårige omløpet i
dømet frå eit grasområde om lag 1 600
kr/daa meir enn den varige enga. For
dette får vi 1 225 kg ekstra tørrstoff,
eller om lag 1 050 fôreiningar. Prisen
vert altså drygt 1,50 kroner pr. fôr -
eining for meiravlinga. Sjølv med
meiravlingar halvparten så store som i
dømet ovanfor vil ein økologisk

 produsent framleis ha att ein gevinst,
medan ein konvensjonell kjem ut om
lag i null pga. rimelegare kraftfôr.

Reknestykka over viser at det kan
vere smart å vurdere eigne kostnadar
med attlegg på den jorda du kan pløye.
Ved å snu enga oftare på areal som er
godt eigna for pløying vil ein også bidra
til fleire positive moment, som: meir
effektiv utnytting av kalken då denne
vert blanda i større jordvolum, mindre
rotugras og høgare kløverandel og alle
dei positive eigenskapane i fôr frå ung
eng. Har du ikkje tid eller  reiskap for å
gjere arbeidet sjølv, bør du vurdere om
det er muleg å få leigd andre til å snu
enga for deg. Det kan gje både auka
inntekt til den som  pløyer og den som
får snudd enga si.

Direktesåing eit alternativ?
Vi finn lite og inkje av raudkløver i
varig eng. Det gir lågare avling, fôr -
opptak og tilvekst hjå dyra, i høve til ei
ung eng med raudkløver. Fornying av

plantedekket på enklare vis enn attlegg
er difor interessant. Hjå Bioforsk
Fureneset fann dei 7% avlingsauke ved
godt tilslag på direktesåing av raud -
kløver. I vårt døme med gamal eng
ville det utgjort ein årleg auke i tørr-
stoffavlinga på 35 kg, eller snaut 30
FEm/daa. Kostnadene til frø og leige -
såing ville blitt drygt 3 kr/FEm.

Raudkløver og raigras er artar som
har gitt brukande tilslag ved direkte -
såing. Sjølv om det er godt nytt for
raudkløveren inneber det at vi vanskeleg
kan rekne med å reparere gamal, evt.
køyreskadd eng i særleg grad. Det beste
ein kan gjere er truleg å syte for ein
«frøbank» ved å så tidleg og la dyra
trakke frøet ned til jordkontakt. Det er
også mest aktuelt i nokolunde ung,
open eng. På eldre eng med ein del torv-
/strøsjikt må vi rekne med å setje inn
ekstra tiltak for å skapa jord kontakt.

Oddbjørn Kval-Engstad
Oddbjorn.Kval-Engstad@lr.no

��������	��


�����������	
	�����
������
���
������������

�	�	�������������������������������������� !������������

"#$�%&�����
��'(�)$$	%	�!*	+��

�����������������������������

���������	
�	�������	����������	��	������
�����	�������������������
	�	�	�����

���
�����
� ���	�	���	��
�����
����	
�

������	�
������������������



Sau og Geit nr. 2/2009 • 31

- e r f a r i n g - k u n n s k a p - f l e k s i b i l i t e t - k v a l i t e t - u t v a l g -

• h ø y d y r e k o m f o r t , s u n n h e t o g m i l j ø e r s a t t i f o k u s
• l a n g h o l d b a r h e t o g g o d g j ø d s e l g j e n n o m g a n g
• r a s k mon t e r i n g og enk e l å t i l p a s s e

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

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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Hvordan kommer man dit man
vil i lammeproduksjonen sin
 dersom man ikke på forhånd
bestemmer seg for hvor man vil?
Dersom du fra år til år bare har
som mål å gjøre som i fjor, kan
du være rimelig sikker på at du
relativt sett vil gjøre det gradvis
dårligere. Gjennomsnittsbonden
blir nemlig gradvis bedre!

Når et driftsår er avsluttet, er det på
tide å samle all relevant informasjon
om det avsluttede året. Disse opplys-
ningene skal danne grunnlaget for
målsettingene i det kommende året.
Skal du fra A til B, er du helt avhengig
av å vite hvor både A og B er og hvilke
faktorer som er relevante på hvilken
måte, for å komme seg dit. - Det er på
tide at du bestemmer deg for hvor du vil

og hva du vil oppnå i lammeproduk -
sjonen i 2009!

Betydningen av avl
Til forskjell fra eksempelvis et regn-
skapsår, har ikke året i lammeproduk-
sjonen tidsmessig en endelig start og
en endelig slutt. De fleste er i den
 situasjon at man blant annet må
bestemme seg for neste års avlsværer
før samtlige av årets lam er levert til
slakt. Det er en glidende overgang
mellom produksjonsårene som vi bare
må leve med. Avlen innen saueholdet
og da særlig for rasen norsk kvit sau
(NKS), har gjort noen klare kvalitets-
sprang de senere årene. NSGs ambisi -
øse avlssjef har ved ulike anledninger
forsøkt å tallfeste bruttobidraget i avls-
framgang, og intervallet 3-10 kroner
pr. O-indekspoeng har vært trukket
frem. Dette er selvfølgelig gevinster vi
skal forsøke å høste, men det stive

fokuset på avl har fått en del lamme-
produsenter til å glemme litt bondens
egne prestasjoner for bunnlinjen. Vi lar
derfor avlen ligge i denne omgang og
vil i en senere artikkel nærmere ana -
lysere de økonomiske betydningene av
avl etter de ulike delindeksene. 

Datagrunnlaget
Nå som vi er kommet på nyåret bør de
økonomiske og produksjonsmessige
nøkkeltallene foreligge. ROS-analysen
(Resultat Oversikt Slaktedata) fra ditt
slakteri er helt nødvendig dersom du
ønsker å forbedre driften. Enkelte har
påpekt at ikke alle parametrene der
nødvendigvis harmonerer med gode
økonomiske resultater i produksjonen.
Eksempelvis kan det være tvilsom lønn-
somhet i å «tvinge» alle lammene opp i
de øverste slakteklassene dersom dette
må foregå på omfattende kraftfôrbruk
på høsten. Den generelle  trenden er

Målstyring i lammeproduksjonen:

- Ikke gjør som i fjor!

Skal en forbedre økonomien i lammekjøtt-
produksjonen har mange mye å hente på å
heve lammetallet og den daglige tilveksten
på lamma. Kjøttfylde og god klassifisering
er sjølsagt også viktig. 
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likevel at produsentene som gjør det bra
på ROS-analysen også gjør det relativt
sett bedre enn gjennomsnittet på det
økonomiske planet. Videre er flere av
variablene i ROS- sirkelen sterkt korre-
lert. Men det skal være et klart mål, for
alle lamme produsenter i 2009, å sanke
flere  kvalitetspoeng i neste ROS-analyse
enn i foregående. 

Videre er Årsutskrift buskap og
Nøkkeltallanalyse slakt fra Saue -
kontrollen helt nødvendige data. Har
du ikke med besetningen din i Saue -
kontrollen, kan du nå umiddelbart ta
en pause i lesingen av denne artikkelen
og sende en e-post til Sauekontroll -
rådgiveren på ditt slakteri eller gå inn
på www.animalia.no og få ordnet det
der. La det ikke være noen tvil: Har du
ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag,
blir heller ikke beslutningene så bra
som de burde blitt! Med unntak av
jevnføringstallene som er sentrale nok i
seg selv, kan den enkelte bonde selv
stable på beina de relevante dataene,
men gjør du det?

Profesjonell rådgivning
Den individuelle etterspørselen etter
profesjonell rådgivning innen saue -
holdet er fremdeles forholdsvis lav i
Norge. Få bestiller fôrplaner eller
detaljert individuell gjennomgang av
ROS, årsutskrift og nøkkeltallanalyse.
Mange får ført regnskapet sitt profesjo-
nelt, men hvor mange bestiller en time
årlig for detaljert gjennomgang av
driftsregnskapet?

Vi skal ikke innen lammeproduk -
sjonen være redd for å betale for
 profesjonell rådgivning. Her er et bredt
spekter av mye kunnskap tilgjengelig.
Like selvfølgelig som at vi skal betale for
gode råd, er det en selvfølge at  veiled -
ningen skal bidra til å heve bunnlinje-
nettoen. - Vær tydelig på dette når du
kjøper profesjonell  rådgivning! 

Måletableringen 
Svært få lammeprodusenter er bønder
fordi de må være bønder. I tillegg til
trivsel vil vi derfor selvfølgelig ikke ha
bare knapper og glansbilder, men
 økonomisk fremgang på bunnlinjen.
Målene vi setter oss må derfor være
egnet til å heve utbyttet. Som vi har
drøftet tidligere i denne artikkelserien,
skal timetallet pr. søye reduseres.
Målene vi setter oss bør derfor ikke
føre til høyere timetall selv om netto -
utbyttet øker. Resultatet er i tilfelle

lavere timelønn og den er vel for lav i
saueholdet fra før?

Studerer du strukturen på inntekts-
siden i saueholdet her til lands, vil du
raskt oppdage de to mest sentrale
hovedparametrene: Antallet dyr og
mengden kjøtt pr. søye. Mens du
 grubler, kan vi slå fast at det eksempel-
vis er mer lønnsomt pr. søye med 3
lam à 16 kg O, enn én diger bamse på
23 kg i klasse U. Da står vi med to
 spesifiserte mål: Antall lam/søye som
slaktes skal opp og tilveksten fra fødsel
til slakt pr. lam skal opp.

På kostnadssiden drar fôret unna
mye av inntektene. Siden vi ikke øker
lønnsomheten ved å sultefôre dyra, må
fôrenhetene gjøres billigere. Kan du
presse de reelle grovfôrkostnadene over
tid, med kr 1,-/FEm, vil du i en beset-
ning på 75 søyer heve nettoen med 
kr 22.000,- pr. år. 

Maskinholdet ble drøftet i den
 forrige artikkelen i denne serien.
Endringer her krever vanligvis en leng-
er horisont enn ett år, så videre skal vi
derfor rette fokuset på inntektssiden.

Mengden dyr
De fleste lammeprodusenter har rime-
lig styring på hvor mange fødte lam de
fikk pr. søye sist sesong. Langt færre
har kontroll på hvor mange lam pr.
søye som ble sendt på sommerbeite og
hvor mange som ble slaktet.

NKS-søyene er meget fruktbare og
mange besetninger ligger godt over 2,0
fødte lam/søye. Nå er eldre raser
 mindre fruktbare. En del områder pla-
ges også av store rovdyrtap. Likevel
leverer gjennomsnittslammeprodu -
senten imidlertid bare 1,1 lam/søye til
slakt. Store lammetap før sommer -
beiteslipp er ren tapping av verdifulle
søyeressurser. Det er ingen krise å roe
ned tallet for fødte/søye noe og heller
legge energien i å ta bedre vare på
 lammene som kommer ut. Heves
 slaktet/søye fra 1,1 til 1,3 så utgjør det
ca. kr 12.500,- i en besetning på 75
søyer. Dette er tilnærmet ren netto da
søya har tatt nesten samtlige kostnader
før sommersending.

Mengden kjøtt
Hva betyr daglig gjennomsnittstilvekst
på totalen? Greier du å heve den
 daglige tilveksten med 20 gram pr. dag,
blir dette 2,9 kg levende vekt pr. lam
ved 145 dagers alder. Med en slakte-
prosent på 40, blir dette 1,16 kg pr. lam

som tilsvarer 1,5 kg pr. søye (1,3
lam/søye). I en besetning på 75 søyer
utgjør det over kr 5.000,-.

Hvor skal så tilveksten hentes ut?
Tilveksten er en funksjon av fødselsvekt,
søyas melkeevne, innefôring og kvalite-
ten på vår- og sommerbeite. Hvor inn-
satsen skal settes inn, er det ikke mulig å
gi et spesifikt råd om. Dette må avgjøres
i hver enkelt  besetning.

Hvor starter du
For det første må du ha et tilstrekkelig
tallmateriale for besetningen som
grunnlag for å sette neste sesongs mål.
Det er fort gjort å se seg blind på
 tallene for egen besetning. Man skal
derfor ikke se bort fra at en profesjo-
nell rådgiver kan ha verdifulle reflek-
sjoner å bidra med, både når det
 gjelder å sette mål og hvordan disse
kan nåes. Målene må settes slik at de er
innen rekkevidde. Urealistiske mål er
bare demotiverende. Gjør også et
 økonomisk resultatoverslag på de ulike
målene. Nesten viktigst av alt: - Evaluér
om et år! Hvordan gikk det - og
 hvorfor eller hvorfor ikke? Hva ble
økonomien med de ulike tiltakene?

Dag Høiholt-Vågsnes
dallerud@c2i.net

Sjå også:
www.gafner.no

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

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

Tørrgjødselspreiar

6851 Sogndal Tlf. 57 67 16 22

6801 Førde Tlf. 57 83 70 90

www.maskinsenteret.as

Størrelsar frå 1,7 til 7,0 m3

Til transporter 

frå 86 000,- eks. mva.
Som tilhengar

frå 110 000,- eks. mva.
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I forsøk, utført i samarbeid
mellom Felleskjøpet Fôrutvikling
og Bioforsk Nord Tjøtta, er det
vist at restriktiv fôring med mel-
keerstatning og tidlig avvenning
gir like bra tilvekst hos kopplam
som fôring med melkeerstatning
etter appetitt.

Forutsetningen er at oppdrettet
gjennomføres på riktig måte.
Forsøksresultatene kan bidra til bedre
lønnsomhet i kopplamproduksjonen. 

Mer lam - flere kopplam
Oppfôring av kopplam har økt de siste
åra, fordi søyene i dag får trilling- og
firlinglam oftere enn tidligere. For å
sikre at de lamma som går med søya i
fjellet skal komme hjem i godt hold, er
det mer og mer vanlig å ta bort det
 tredje og fjerde lammet til kopplam. Av
og til tas også det ene tvillinglammet til
åringene til kopplam. Dette vil i mange
tilfeller gi bedre holdbarhet på søyene. 

Tradisjonelt har kopplam i norsk
saueproduksjon blitt gitt melkeerstat-
ning etter appetitt de første 5-8 leve -
ukene. Dette er en enkel måte å fôre
kopplam på. De nye melkeerstatning-
ene på markedet, som er spesielt
 tilpasset lam, gir mulighet for god
 tilvekst også ved restriktiv fôring og
tidligere avvenning. Forsøk ved
Bioforsk Nord Tjøtta viser at det er
mulig å avvenne kopplam allerede ved
4 ukers alder og likevel oppnå samme
tilvekst fra fødsel til 7 ukers alder som
avvenning ved 5-6 ukers alder.
Vellykket avvenning ved 4 ukers alder
avhenger av systematisk fôring med
melkeerstatning, samt et smakelig og
proteinrikt kraftfôr. Imidlertid er det
faktorer på hvert enkelt bruk, som
arbeidskapasiteten og plassen i fjøset,
som avgjør om det er praktisk mulig å
gjennomføre denne driftsformen.

Strategi for avvenning ved 4
ukers alder
For avvenning ved 4 ukers alder ble

følgende strategi brukt i forsøket:
• 1. døgnet: Råmelk – minst 2 dl innen

6 timer.
• Uke 1 og 2: Fri tilgang til melke -

erstatning (kald), smakelig, protein-
rikt kraftfôr og høy.

• Uke 3: 0,5 liter melkeerstatning
(lunka) to ganger daglig, fri tilgang
på kraftfôr og høy.

• Uke 4: 0,5 liter melkeerstatning en
gang per dag, fri tilgang på kraftfôr
og høy.

• Ved 4 ukers alder: Stopp med melke-
fôringa.

• Uke 5 og 6: Fri tilgang på smakelig,
proteinrikt kraftfôr og beite.

• Fra uke 7: Vanlig lammekraftfôr
sammen med beite.

Forsøkene
Forsøkene med ulik strategi for melke-
tildeling var to separate forsøk i
 henholdsvis 2007 (appetitt i 5-6 uker)
og 2008 (restriktivt i 4 uker) hos den
samme produsenten på Mindland i
Nordland fylke. Lammene ble født i

Kopplam:

Restriktiv fôring øker
lønnsomheten
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perioden 25. april til 15. mai, de fikk
samme melkeerstatning (Pluss Pontus,
melkeerstatning til lam) og det ble
foretatt samme registreringer begge år.
Lammene ble veid hver uke fra fødsel
og fram til 8 ukers alder samtidig som
trivsel, helsetilstand og gjødselkonsi -
stens ble registrert. 

Tabellen viser at det i 2007 ble brukt
betydelig mer melkeerstatning de
 første syv ukene etter fødsel enn i 2008.
Derimot var forbruket av kraftfôr
 høyere i 2008. Det er stor forskjell i
pris pr. energienhet mellom melke -
erstatning og kraftfôr, og ved å dreie
energiopptaket tidligere over på kraft-
fôr i stedet for melkeerstatning er det
penger å spare.

Når det gis restriktiv fôring med
melk i tredje og fjerde uke, er det viktig
å passe på at hvert lam får sin tilmålte
mengde melk og at ikke noen lam tar
mer enn andre. Hvert lam må ha hver
sin smokk i denne perioden, eller
melka kan gis individuelt fra flaske.
Det bør ikke gis mer enn 5 dl pr. lam
pr. mål ved porsjonsfôring, da dette
kan gi lekkasje til vomma og oppblåste
lam. Kraftfôropptaket vil øke kraftig
når melkefôringa begrenses fra tredje
leveuke. 

Ved såpass tidlig avvenning som ved
4 ukers alder er det avgjørende at
lamma starter tidlig med opptak av
kraftfôr, derfor trengs et smakelig
kraftfôr. Kraftfôret er viktig for utvik-
ling av vomma slik at dyra kan utnytte
kraftfôr og grovfôr i ung alder. Det er
mulig å hjelpe lamma til å få smaken
på kraftfôret ved å putte litt inn i

Tabell 1. Gjennomsnittsverdier for framfôring av kopplam ved 7 ukers alder
ved melkefôring etter appetitt i 5-6 uker og ved restriktiv melkefôring i 4 uker
fra forsøk ved Bioforsk Nord Tjøtta i 2007 og 2008

Appetitt Restriktiv
5-6 uker (2007) 4 uker (2008)

Antall lam 20 23
Tilvekst første 7 uker, g/dag 237 288
Vekt ved avvenning, kg 16,1 15,8
Forbruk melkepulver, kg/lam 12,3 7,1
Forbruk kraftfôr, kg/lam 2,5 12,3
Utgifter melkeerstatning, kr/lam* 319,40 222,50
Utgifter kraftfôr, kr/lam* 13,70 42,60
Totale fôrutgifter første 7 uker, kr/lam** 332 244

* Det er brukt 2009-priser for Pluss Pontus melkeerstatning og FORMEL Mysli Start fra FKA i beregningene.
** I tillegg kommer høy/grovfôr.

Figur 1. Tilvekst g/dag for forsøkslamma i leveuke 1 til 7 for gruppene som ble
gitt hhv melkeerstatning etter appetitt i 5-6 uker og restriktivt i 4 uker.  

 munnen allerede de første dagene etter
fødsel. Næringsinnholdet i kraftfôret er
også avgjørende for at dette skal lykkes,
råvarene må være lett fordøyelige og
proteininnholdet bør ligge på 18-19%
fram til ca. 7 ukers alder for å utnytte
vekstpotensialet til dyra i denne
 perioden. I forsøket ble det brukt
FORMEL Mysli Start.

I forsøket med restriktiv tildeling av
melk økte opptaket av kraftfôr betyde-
lig fra tredje leveuke, sannsynligvis
fordi lammene ikke var så mette som
ved appetittfôring. Når lammene fikk
redusert tilgang til melk ble de tvunget
til å spise mer kraftfôr og grovfôr.
Samtidig hadde lammene lavere til-
vekst i uke 3 (Figur 1), men den varte
bare den uka. I fjerde uke økte tilvek-
sten igjen og var nesten på høyde med
de som fikk melk etter appetitt.  Lam -
mene som fikk melk etter appetitt
hadde høy tilvekst de første 3-4 ukene,
men tilveksten ble deretter sterkt

 redusert. Dette skyldes at kraftfôr- og
grovfôropptaket fortsatt var lavt og at
energien fra melkeerstatningen ikke
var bra nok til å opprettholde en god
tilvekst til tross for at lamma følte seg
mette. Lammene på appetittfôring med
melk brukte også lenger tid på å øke
opptaket av kraftfôr etter avvenning til
tross for at de hadde hatt fri tilgang fra
fødsel. Etter 7 uker var vekten av
lamma den samme - uavhengig av
framfôringsstrategi. Det var ingen
 problemer med diaré i noen av for -
søkene, og det var ingen forskjell i
 trivsel, helsetilstand mellom de to
 forsøkene.

Basert på fôrforbruk de første syv
ukene i framfôring av kopplam er det
ingen tvil om at strategien som ble
valgt i 2008 er mer lønnsom, men den
er litt mer arbeidskrevende i perioden
med restriktiv fôring med melke -
erstatning. 

Fôring etter avvenning
Lamma trenger melk helt til vomma
kan utnytte annet fôr, derfor må de ha
tilgang til melk i minimum 4 uker.
Etter avvenning kan lamma flyttes på
godt beite, men de må fortsatt ha fri
tilgang på proteinrikt kraftfôr fram til
ca. 7 ukers alder. Etter 7 ukers alder
kan det brukes et mindre proteinrikt
kraftfôr, og mengden kan avpasses
etter beitekvaliteten og planlagt slakte-
tidspunkt. 

Prisløypa hos slakteriene viser at det
er en høyere utbetalingspris før selve
høstslaktesesongen setter inn. Dersom
dette utnyttes optimalt kan det gi en
merinntekt i kopplamoppdrettet.

Kari Ljøkjel, Felleskjøpet Fôrutvikling 
Vibeke Lind, Bioforsk Nord Tjøtta
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I forrige nummer av Sau og Geit
orienterte Synnøve Vatn om
«Prosjekt Friske føtter». – Vi er i
gang, men veien er lang, skreiv
Vatn da. Vi har tatt en prat 
med prosjektlederen for å høre
 hvordan hun ser på fotråte -
situasjonen i dag.

- Vi utvikler vår kompetanse hele
tiden, men fortsatt sitter vi med veldig
mange ubesvarte spørsmål og denne
situasjonen gjør at vi vil få store utfor-
dringer fram mot beiteslipp, sier pro-
sjektlederen. 

Nytt klinisk bilde
- I starten, da vi alle trodde at fotråte-
bakterien var avgrenset til noen få
besetninger, var målet om å kvitte seg
med smittestoffet og ikke bare sjuk-
dommen riktig. I dag veit vi at bakteri-
en er funnet i over 400 besetninger og
at det mest sannsynlig fortsatt vil

dukke opp flere tilfeller, etter som en
leiter i nye besetninger eller tar prøver
fra nye dyr. Fotråtebakterien er et
 smittestoff vi dessverre blir nødt til å
lære oss å leve med, blir det hevdet.

- Hva er din kommentar til dette?
- I noen besetninger har vi funnet

dyr som har vært hardt angrepet –
med svært stygge klauver. Dette var et
helt nytt klinisk sjukdomsbilde for oss.
Slike tilfeller er nok av nyere dato og
det er nærliggende å tro at de skyldes
varianter av bakterien som er av nyere
dato. At vi har funnet bakterien i så
mange områder og besetninger tyder
mer i retning av at vi kan ha hatt
 stammevarianter av fotråtebakterien
her i landet lenge, men ikke den
aggressive typen. Å skille på hva som er
«snille» og hva som er «hissige»
 bakterietyper er uhyre komplisert. I dag
finnes det faktisk ikke etablerte, sikre
metoder for å greie dette, sier Synnøve
Vatn og legger til at prosjektet nå jobber
med og se på sammen hengen mellom
serogrupper og  klinikk.

- Målet er at vi skal klare å skille på
«snille» og «hissige» bakterietyper og
på sikt kunne ta hensyn til dette i
bekjempelsesstrategien, sier hun. 

Ulike metoder
Bakterieprøver er stort sett tatt bare fra
besetninger der det er funnet dyr med
endringer i klauvene, men det er også
blitt tatt bakterieprøver i besetninger
uten at det er gjort slike mistenkelige
funn. Så har det vist seg at fotråte -
bakterien også er blitt påvist i flere
besetninger uten at det har vært noe
mistenkelig på klauvene hos noen av
dyra. 

Til dette sier Synnøve Vatn at det
faglige grunnlaget for «Snu sauen»-
prosjektet har vært; har en ikke funnet
klinikk (dyr med endringer i klauven)
så finnes ikke bakterien i besetningen.

- Mattilsynet har delvis også tatt
bakterieprøver fra besetninger uten
 klinikk. Derfor ble praksisen ulik for
Buskerud og for eksempel Rogaland.
Når det nå har vist seg at det er påvist
bakterier også i besetninger uten
 klinikk må vi vurdere å forandre
 metodikken vår, sier prosjektlederen.

- Våre erfaringer avgjør
- Hvordan er planene for videre kartleg-
ging av utbredelsen av fotråte? Hvilke
områder skal undersøkes nå? 

- En starter alltid å sjekke tilstanden
i de områdene der en sjukdom først
blir oppdaget. Slik har det også vært
når det gjelder fotråte. Men samtidig er
det blitt analysert bakterieprøver også
fra andre deler av landet. Når en har
vært usikker på om klauvlidelser hos
sau kunne være fotråte er dette blitt
gjort. Til nå er sjukdomsbakterien
påvist i Hordaland, Rogaland, begge
Agder-fylka, Telemark, Buskerud,

Prosjekt Friske føtter: 

- Hva skjer nå?

Prosjektleder for Friske føtter, Synnøve
Vatn, sier at prosjektet fortsatt har mange
ubesvarte spørsmål og at denne situasjonen
gjør at en vil få store utfordringer fram
mot beiteslipp.

Fortsetter side 37.



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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Oppland, Akershus og Østfold. Senere
kan det sjølsagt bli aktuelt med et
nasjonalt overvåkingsprogram også for
fotråte, slik vi for eksempel har for
skrapesjuke, mædi, paratuberkulose
osv., forklarer Synnøve Vatn.

Hun forteller at prosjektet fortsatt
ikke har bestemt hvordan en skal gå
videre for å kartlegge utbredelsen.

- Vi har ulike kartleggingserfaringer
som vi vil se nærmere på og ta lærdom
av før vi konkluderer på dette. Det blir
neppe videre kartlegging av sjukdoms-
utbredelsen før til høsten, sier prosjekt-
lederen.

Storfe en utfordring
Hva som skal skje med de storfebeset-
ningene som har fått påvist fotråte -
bakterien er heller ikke bestemt enda.
Men Synnøve Vatn mener at det kan
være aktuelt å prøve ut fotbading i
enkelte av disse.

- Når det gjelder fotråtesmitte må vi
se på storfe og småfe i en sammen-
heng. Vi klarer ikke å kvitte oss med
sjukdommen hos sau og geit dersom vi
ikke også inkluderer storfe i dette
arbeidet, mener Synnøve Vatn og
 legger til: - Vi må huske på at i
Storbritannia ser de på fotråte som det
største velferdsproblemet hos sau.
Dette mener jeg at også vi må ta
 lærdom av.

- Men er ikke klimaet annerledes hos
oss?, prøver vi oss litt forsiktig.

- Jo, men vi må ikke lure oss til å tro
at fotråte av den grunn ikke kan bli et
like stort problem hos oss, sier hun og
viser til at også i de tørre områdene i
for eksempel Australia er fotråte en
kjempeutfordring.

Lov å bruke formalin
Mange produsenter mener at noen av
de tiltakene som prosjektet har
 foreslått for å redusere smittepresset/
smittespredningen ikke står i forhold
til det ekstraarbeidet og de høye kost-
nadene dette medfører. Særlig er fot -
bading med sinksulfat blitt trukket
fram som både særs arbeidsomt og til
dels lite effektfullt. Dette, sammen med
de høye kostnadene med å måtte levere
sinksulfaten på godkjente avfalls -
deponi, gjør at mange mener at
 formalin egner seg bedre. 

Vi ber prosjektlederen kommentere
dette:

- Internasjonalt benyttes det tre
 preparater til fotbading mot fotråte;

sinksulfat, kobbersulfat og formalin.
Alle de tre preparatene er miljømerket.
Det at et preparat må leveres til god-
kjent avfallsdeponi bør ikke være
avgjørende for preparatvalget. Når
 prosjektet har valgt å anbefale sink -
sulfat er det gjort ut fra flere grunner,
blant annet humanmedisinske årsaker.
Formalin er oppgitt å kunne være
allergi- og kreftfremkallende dersom
dampen fra dette stoffet innåndes.
Føre-var prinsippet har vært avgjør -
ende for oss, forklarer Synnøve Vatn.
Hun kan allikevel opplyse om at
 prosjektgruppa nå også foreslår å
 godkjenne bruk av formalin, men at
dette formelt enda ikke er vedtatt i
 styringsgruppa.

Men - anbefaler fortsatt
 sinksulfat
- Sjøl om vi nå også eventuelt godtar
bruk av formalin, når en benytter
anbefalt beskyttelsesutstyr, er det fort-
satt sinksulfat vi anbefaler. Og så må vi
huske på at formalin ikke skal brukes
dersom dyra har åpne sår i klauvene
eller på beina, for det vil være smerte-
fullt, understreker hun.

Egenerklæring
Alle 400 besetningene som er båndlagt
skal på nytt snues og sjekkes klauvene
på før beiteslipp til våren. Dette blir en
krevende jobb med stort tidspress. Det
er kommet forslag om at denne jobben
bør kunne gjøres av brukerne sjøl – en
form for egenerklæring. 

- Vurdering og sortering av dyra, på
bakgrunn av helsetilstanden til klauv -
ene, må utføres av kompetent perso -
nale. Dette er et minimumskrav som
både Mattilsynet og prosjektet står bak.
Klauvhelsevurderinga som skal skje nå i
vår, av det tidligere utplukka og opp -
lærte «snukorpset», vil også være viktig
som kompetansebygging for prosjektet,
forklarer Synnøve Vatn. Vi er også inne
i en prosess med å vurdere en differen-
siert forvaltning av besetninger avheng-
ig av sjukdomsbildet. Da vil denne vur-
deringa kunne inngå som et ledd i det.  

- Er du ikke redd for at prosjektet kan
komme i miskreditt hos produsentene
når dere står så hardt på dette. Skal en
lykkes i dette viktige arbeidet er en vel
avhengig av godt samarbeid med
næringa?

- Ja, vi er sjølsagt avhengig av et
nært og godt samarbeid med produ-
sentene. Jeg håper og tror likevel at det
er forståelse for denne avgjørelsen. Det
har vært et uttalt mål at flest mulig skal
få komme til fjells, og prosjektgruppa
mener at dette er et minimum av tiltak
som må gjennomføres for at produ -
sentene skal få slippe dyra sine på
utmarksbeite. Det å kunne bruke
utmarksbeitet er viktig, men ikke sjøl-
sagt når et dyrehold har fått påvist en
B-sjukdom. Vi må huske på at vi også
har et ansvar for å beskytte andre
besetninger mot smitte, sier prosjekt -
lederen for Friske føtter. 

Tekst og foto: Arne Flatebø
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Fredag 20. februar kom den første
meldingen om at det var påvist
blåtunge også i Norge. Når dette
skrives (6. mars) er det påvist
blåtunge i fire storfebesetninger,
alle i Agder. Selv om vi kan si at
vi oppdaget dette på et heldig
tidspunkt, fordi smitte situa  -
sjonen nå nærmest  bokstavelig
talt er frosset, vil dette allikevel
få betydning for husdyrnæringa i
flere år framover.

Blåtunge er en alvorlig sjukdom, men
det er ikke observert dyr som er eller
har vært sjuke i de norske besetning-
ene. Fra de to første besetningene ble
det påvist antistoffer i tankmelkprøver
i forbindelse med overvåknings -
programmet som ble startet opp
 høsten 2008. Disse prøvene ble tatt ut i
desember. Funnene i tankmelka ble
deretter bekreftet ved undersøkelse av
blodprøver. De to siste besetningene er
oppdaget etter at det ble satt i gang
ytterligere prøvetaking i området rundt
de første funnene. Ut i fra mengden
smittestoff som lar seg påvise, anslås

det at smitten mest sannsynlig skjedde
rundt september 2008. 

Blåtunge er en A-sjukdom, altså
blant de aller mest alvorlige smitt-
somme dyresjukdommene. Blant våre
husdyr kan blåtunge gi alvorlig sjuk-
dom hos storfe, sau og geit. Sjuk -
dommen spres ikke direkte fra dyr til
dyr, men ved at sviknott suger blod fra
et smittet dyr og deretter fra et friskt
dyr. Det er derfor ikke smittefare om
vinteren (såkalt vektorfri periode). På
hvilket tidspunkt sviknotten blir aktiv
igjen varierer med temperatur og klima,
men fra april til november kan det være
aktiv sviknott i Norge. Det regnes som
svært lite sannsynlig at smittet sviknott
overlever vinteren i Norge. Dyra som
ble smittet i høst vil heller ikke kunne
infisere ny sviknott til våren.

Restriksjonssoner
Rundt smittede besetninger opprettes
en sperresone på 20 km. I denne sonen
er det ikke tillatt å flytte livdyr, men
dyr kan sendes til slakteri. Det opp -
rettes videre en risikosone som går
minst 100 km fra smittet besetning, og
utenfor denne igjen en observasjons -
sone på minst 50 km. Friske dyr kan
flyttes innenfor en sone, men det er i
utgangspunktet ikke lov å flytte dyr fra
risikosonen til observasjonssonen eller
fra observasjonssonen til område uten-
for sonene. Det gis imidlertid dispen-
sasjon til å transportere dyr over
 sonegrensene i forbindelse med
 slakting, og i den vektorfrie perioden
til flytting av friske dyr som er
 undersøkt for blåtungesmitte. 

Når smittesituasjonen i sperresonen
er godt kartlagt og det ikke blir funnet
nye smittede besetninger, vil sperre -
sonen kunne inkluderes i risikosonen.
De andre sonene må opprettholdes i
minst to år.

Nytt fra HT-sau:

Blåtunge i Norge 
– hva skjer?

Feber, skummende sikling, rennende nese og øyne, sår og skorper i og rundt munn og
 lepper, hevelse i hodet, svullen tunge, halthet og betennelse i klauvranda kan være
 symptomer på blåtunge hos sau. (Foto: Roger Vrouenraets)
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Etter at rundt 3 800 besetninger er
undersøkt for fotråte er bakterien
Dichelobacter nodosus påvist i ca.
450 flokker nå i mars (se kart). En
viktig sak for prosjektet nå er å orga-
nisere og finne praktiske løsninger for
snuing av besetninger som er avheng-
ige av å sende dyr til fjells sommeren
2009. I samarbeid med det lokale
Mattilsynet arrangeres det i disse
dager møter med eiere av båndlagte
besetninger for å diskutere det
 praktiske rundt snuing før beiteslipp. 

I tillegg til å beskytte andre flokker
mot smitte, vil undersøkelsen gi oss
verdifull kunnskap i forhold til
 utviklingen av fotråte i disse flokkene.

Sonene vil endres ved eventuelle nye
påvisninger. Mattilsynet vil ha infor-
masjon om gjeldende soner og hvilke
regler som gjelder.

Betydning for beitesesongen
I praksis er det ikke mulig å flytte sau
mellom soner i beitesesongen. Denne
problemstillingen er uavhengig av
spørsmålet om vaksinering. Sonene,
slik de er pr. 6. mars, vil berøre ca.
40.000 sau som ikke kommer på sitt
vanlige sommerbeite. Husdyrnæringas
beredskapsforum har derfor jobbet
med forslag til utvidete soner for å
gjøre det mulig for flest mulig å
komme på beite, og Mattilsynet har
signalisert at de vil gå inn for utvidete
soner for å lette beitesesongen mest
mulig. 

Vaksinering
Med nåværende smittesituasjon har
myndighetene valgt å avvente
 vaksinering. Det er blant annet
begrunnet i at smitterisikoen er lav,
mulighet for god overvåkning, samt at
man mener man kan oppnå samme
sikkerhet for dyrehelsa med vesentlig
mindre samfunnskostnader. Det er
imidlertid en beslutning som vil revur-
deres kontinuerlig ut i fra overvåkning
og risikobilde. En omfattende over -
våkning er uansett nødvendig i lang tid
framover.

Av Lisbeth Hektoen
Helsetjenesten for sau 

Mer informasjon om blåtunge og
videre håndtering av sjukdommen
i Norge, følg med på: 
www.animalia.no, www.vetinst.no
eller www.mattilsynet.no

Rettelse:
Da vi skrev om det nye forsknings -
prosjektet om lammetap i forrige
nummer av Sau og Geit, skrev vi at
prosjektet var finansiert av Norges
forskningsråd. Søknaden er behandlet
av forskningsrådet, men midlene
 kommer fra Fondet for forsknings -
avgift på landbruksprodukter og
Forskningsmidler over jordbruks -
avtalen. Vi beklager feilen!

Status for fotråte 
Vi trenger erfaring med hvordan
 fotråte arter seg under norske for-
hold. Funnene i de forskjellige
 flokkene er viktig for å kunne kate -
gorisere flokker, som eventuelt kan
danne grunnlag for en differensiert
forvaltning av flokker. 

For å få økt kunnskap om utbred -
elsen av fotråtebakterien på nasjonalt
nivå er det planlagt og delvis gjenn -
omført foreløpige undersøkelser av
storfe- og saueføtter på slakteri. Økt
kunnskap om utbredelsen av fotråte-
bakterien er verdifullt i forhold til
valg av strategi framover. 

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter

Kart framstilt av Veterinærinstituttet som viser alle flokker hvor det er tatt prøve med
positivt (rød prikk) og negativt resultat (grønn prikk). De positive utgjør 40% av alle
 prøvetatte flokker og 9% av alle snudde flokker. 

Småfebesetninger som er prøvetatt for undersøkelse for 
Dichelbacter nodosus pr. 02.03.09
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Stord Sau og Geit og Fitjar Sau
og Geit har gjennom mange år
hatt eit konstruktivt samarbeid.
Gjennomføringa av kurset i
dyrevelferd hos sau er eit nytt
godt døme på dette.

Stord-øya ligg strategisk til midt
mellom Bergen og Stavanger langs
hovudpulsåra E-39. Øysamfunnet er
best kjent som hovudleverandør av
oljeriggar i Noreg gjennom mange år.
Blant bøndene på øya er det mange
med interesse for sau. 

Informasjon
Lokallagsleiarane, Tore Atle Sørheim
(Stord) og John Karsten Raunholm
(Fitjar), gjekk breitt ut til alle medlem-
mane med invitasjon om å delta på
kurset i dyrevelferd hos sau. Dei
 allierte seg også med landbruks -
kontoret for å få laga ein informasjons-

folder, slik at kursopplegget skulle bli
godt kjent blant alle sauebøndene på
øya.

- Me hadde håpa på 60-70 del -
takarar, sidan lokallaga til saman har
om lag 80 medlemmar. Til første kurs-
kvelden hadde me 106 påmelde, seier
dei to lokallagsleiarane.

Gjennomføring
Kurset vart gjennomført 5 måndags-
kveldar à 3 timar, i perioden 12. januar
- 9. februar. Alle 106 fullførte med stil. 

- Kvar kveld samlast me i auditoriet
ved Stord ungdomsskule. Der hadde
me ein ressursperson som heldt eit
 fagleg innleiingsforedrag på om lag 45
min. Me brukte veterinær, konsulentar
frå Mattilsynet og representant frå
Sauekontrollen. Dette meiner me var
eit lurt trekk. Kurskveldane ville truleg
blitt for mager kost ved berre å arbeida
etter arbeidsinstruksen i studieringane.
Etter innleiinga vart deltakarane delt

Dyrevelferd hos sau:

Stor interesse for dyre-
velferdskurset på Stord

Blide kursdeltakarar: Frå venstre Lars Olav Tveita, Ragnhild Tveita og Kristine Vad. (Foto: John Karsten Raunholm)

inn i 10 studieringar som gjekk
 parallelt utover kvelden, fortel Sørheim
og Rauholm.

Oppmøte
- Det som kanskje imponerte oss mest
var den gode tonen som var i forsam-
linga.

Me fekk sjølvsagt spørsmål om dette
kurset var nødvendig, men det utvikla
seg ikkje til noko negativ tone av den
grunn. Drøsen gjekk livleg i kaffi -
pausane. Røysta måtte hevast kraftig
for å få forsamlinga tilbake i arbeid.
Me registrerte mest ikkje fråvær i det
heile gjennom desse kurskveldane.
Dette tek me som eit signal på at
 kursopplegget har vore bra. Siste
 kurskvelden vart det sett ned ein
 komité som skal ta ansvaret for ei
 sosial samkome når kursbevisa skal
delast ut. Me gler oss alt til denne
 kvelden, seier dei to kursentusiast-
ane.
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Stor oppslutnad:
Ut frå medlemstalet pr. 31.12.08 har
90% av medlemmane, både i Fitjar
Sau og Geit og Stord Sau og Geit,
fullført kurset (27 av 30 i Fitjar) og
(45 av 50 på Stord) 

Det høyrer også med til historia
at kurskveldane har ført til at Stord
Sau og Geit har fått 20 nye medlem-
mar og Fitjar Sau og Geit 4 nye
medlemmar.

Godt grovfôr er eit viktig element for god dyrevelferd. (Foto: John Karsten Raunholm)

Kompetanse
Dei meinar at kurset har gitt deltakar -
ane nyttige kunnskapar på mange felt.
Samfunnet rundt er ein viktig aktør for
utviklinga av norsk landbruk. Reflek -
sjon og synspunkt på dei oppfatning-
ane samfunnet har av landbruket er
viktig å ta med seg i det daglege
 arbeidet.  På den måten er ein betre
rusta til å møta både mediafokus og
kritiske spørsmål.

- Besetningsgjennomgangen gir ein
god analyse av drifta på garden slik at
ein tydeleg kan få fram kvar ein kan
gjera forbetringar. Kanskje bør ein
besetningsanalyse bli ei årleg  opp -
summering av drifta, spør Sørheim og
Rauholm.

Tilretteleggjarar
Dei seier at dei er svært godt nøgde
med BSF, avd. Ullensvang v/Kjersti
Vines. Ho har vore  hjelpsam og rask
med tilbakemeldingar. Derimot stiller
dei seg noko undrande til andre
 aktørar bak kurset:

- Korleis kunne for eksempel
 forlaget gå tom for bøker alt før jul når
ein visste på førehand at tusenvis av
sauebønder kom til å tinga boka? Og,
kvifor kosta boka kr 419,- når det i
invitasjonen til kurset står at ho skal
kosta  kr 398,-? Mange undrar seg også
over Mattilsynet - har me blitt lurt?
spør Sørheim og Rauholm.

Ser framover
Lokallagsleiarane på Stord meinar at
2008 har vore eit godt år for saue -

bøndene, med gode prisar både på 
sau og lam. Dei seier at det vert 
viktig å byggja vidare på den opti -
mistiske tonen som ein no føler rår i
næringa. 

- Kurset Dyrevelferd hos sau har gitt
oss auka kunnskapar, og ikkje minst ei
bevisstgjering for den enkelte saue -
eigar. Kveldane lysnar og før me veit
ordet av det er våren og lamminga i
gang, avsluttar dei.

Arne Flatebø

Veterinær Slettebø var ein av dei som heldt
foredrag. (Foto: John Karsten Raunholm)

Deltakarane i studiering nr. 7. Vi ser frå venstre Ole Vad, Sissel Aga, Nils Runnane, Stig
Berge Presthaug, Steinar Skålevik, Tor Gunnar Andersen, Svein Litlabø, Bjarne Børtveit,
Ruth Valde og Per Martin Vatna. (Foto: John Karsten Raunholm)
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For å oppnå en høy mjølke -
produksjon og god mjølkekvalitet
er det viktig at man har kontroll
på næringstilførselen til geitene.
Det er viktig å tilpasse kraftfôr-
mengdene til grovfôrkvaliteten
og laktasjonsstadiet. 

De mest kritiske fôringsperiodene
synes å være sinperioden og første del
av laktasjonen. Viktigheten av riktig
fôringsstrategi i tørrperioden synes å
være undervurdert. 

Fôring og mjølkas sammen -
setting
Fôringa har avgjørende betydning for
mjølkeytelse og mjølkas kjemiske
sammensetting. Av de kjemiske
 komponentene er det fettet som viser
størst variasjon og som har størst betyd-
ning for mjølkekvaliteten (lukt og smak)
og ostekvaliteten (fasthet og  tekstur). 

En viktig kvalitetsegenskap er inn-
holdet av frie fettsyrer (FFA), og flere
undersøkelser har vist at både fôr -
rasjonens sammensetting og valg av
fôringsstrategi har stor betydning for
utviklingen av FFA. Hensikten med
denne artikkelen er å fokusere på
fôringas effekt på mjølkeytelse, fett -
innhold og FFA.

Mjølkefett og lipase
Mjølkefettet består av det vi kaller
 triglyserider som er bygd opp av en
sammenbinding av én enhet med
 glyserol og tre enheter med fettsyrer.
Fettsyrene karakteriseres ved at de har
ulikt antall karbonatomer og forskjellig
smeltepunkt. Et eksempel er stearin -
syre som har 18 karbonatomer og et
smeltepunkt på 70°C. En annen fett -
syre med 18 karbonatomer er oljesyre.
Den har et smeltepunkt på 4°C, og det
lave smeltepunktet skyldes at oljesyre
er mer umetta. Oljesyra utgjør vanlig-
vis 25-30 % av fettsyrene i geitemjølka.
En annen viktig fettsyre hos drøv -
tyggerne er palmetinsyre. Den har 16
karbonatomer og utgjør en stor andel

av dyrenes kroppsfett samtidig som
den utgjør 20-30% av fettsyrene i
mjølka. Den karakteristiske «geite -
smaken» skyldes fettsyrene kapron,
kapryl og kaprin. De har henholdsvis
6, 8 og 10 karbonatomer og til sam-
men utgjør de om lag 10% av fett -
syrene. Gjennom fôringa kan vi på -
virke fettsyresammensettinga i mjølka,
men det gjelder først og fremst fett -
syrer med 16-18 karbonatomer.
Fôringa har liten innvirkning på de
karakteristiske «geitesyrene».  

For at mjølkefettet ikke skal klumpe
seg sammen, men holde seg jevnt for-
delt i mjølka må det «pakkes» inn i en
membran, den såkalte mjølkefett -
membranen. Stabiliteten til denne er
helt avgjørende for mjølkekvaliteten.
Mjølkefettmembranen er sammensatt
av mange ulike komponenter, blant
annet proteiner, kolesterol, karbo -
hydrater og fettsyrer. Sammensettingen
har stor betydning for egenskapene og
stabiliteten til membranen. Dersom
den er ustabil eller blir utsatt for hard
behandling vil den sprekke og mjølke-
fettet vil frigjøres i mjølka. Lipaser er
enzymer som naturlig finnes i mjølka.
De har egenskapen at de spalter
mjølke fettet slik at fettsyrene foreligger
i mjølka i fri form. Det er disse vi i
mjølka måler som FFA. Spaltinga av
mjølkefettet kaller vi for lipolyse. Når
mjølka kommer ut av juret er inn -
holdet av FFA null. Lipasene er aktive

selv i kald mjølk og FFA oppstår i for-
bindelse med lagring av mjølka.
Geitemjølka er mer utsatt for lipolyse
enn kumjølka. Det skyldes at lipasene
er mer knyttet til mjølkefettmem -
branen i geitemjølk enn i kumjølk.
Mjølkas lipolyseaktivitet er avhengig av
laktasjonsstadiet. Figur 1 viser at akti-
viteten er lav i begynnelsen av lakta -
sjonen og at den høyeste aktiviteten
oppstår når geita er i 10.-20. lakta-
sjonsuke. Det er derfor man i denne
perioden har størst sannsynlighet for å
få problemer med mjølkekvaliteten.

Byggesteiner for mjølkefett
Hva er så byggesteinene for mjølke fettet
og hvorfor varierer sammensettinga
med fôringa? Figur 2 viser en skjematisk
oversikt over hvordan ulike byggesteiner
for mjølkefettet påvirker mjølkeytelse,
fettinnholdet og sammensettinga av
mjølkefettet. I vomma blir karbohydrat -
ene i fôret (NDF, stivelse og sukker)
omdannet til eddiksyre, smørsyre og
propionsyre. Eddiksyre er den viktigste
energikilden for geita, samtidig som det
er en viktig byggestein for mjølkefett i
juret. Fôrrasjoner som gir mindre
eddiksyrer, for eksempel rasjoner med et
høyt innholdt av stivelse, vil gi et lavere
fettinnhold i mjølka. Fôrrasjoner som
gir en høy andel smørsyre i vomgjær -
inga vil være gunstig for fettinnholdet.
Fôrmidler som har vist seg å være
 gunstige er betfiber (roesnitter), kålrot

Fôring – mjølkeytelse 
og mjølkekvalitet

Figur 1. Lipolyseaktivitet i mjølk gjennom laktasjonen.
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og sukker i gras. Fra tynntarmen absor-
beres fettsyrer som stammer fra fôret.
Det betyr at fettsyreprofilen i fôret
påvirker fettsyreprofilen i mjølka. Økt
fettinnhold i fôret er gunstig for mjølke -
ytelsen og fettinnholdet i  mjølka.
Samtidig vil en økt andel av fettsyrer
med 18 karbonatomer gi et mjølkefett
med redusert geitesmak. I de første 8-10
ukene av  laktasjonen vil geitene være i
negativ energibalanse. Det betyr at de
mobiliserer kroppsfett for å oppretthol-
de en høy mjølkeytelse. Mjølkeytelsen i
denne perioden er derfor styrt av
energiforsyn inga fra fôret og størrelsen
på energi mobiliseringa. Desto større
fettreserver ei geit har, desto mer og
lengre kan ho mobilisere, noe som er
gunstig både i forhold til mjølkeytelsen,
fettinnholdet og utviklingen av FFA. 

Både fettmobiliseringa og fôringa
med fett har vist seg å ha betydning for
innholdet av FFA i mjølka. Generelt vil
en god energiforsyning virke positivt,
både fordi det gir et høyt opptak av
næringsstoffer og forlenger fettmobilise-
ringsperioden. Kraftfôrblandinger med
et høyt fettinnhold (5-6%),  spesielt med
høyt innhold av palmetinsyre og stear-
insyre, har vist seg å være positivt for å
redusere innholdet av FFA i mjølk. 

Fôring og fôringsstrategier
Når vi skal velge fôringsstrategi er det
viktig å ta hensyn til hvordan fôringa
er påvirket av laktasjonsstadium og
geitas fysiologiske status. I tillegg er det
viktig å fokusere på hvordan fôringa i
sinperioden påvirker mjølkeytelsen og
kjemisk sammensetting i mjølka i
kommende laktasjon. Energibehovet
hos ei geit når vanligvis sitt høyeste

nivå etter fem uker, samtidig er det en
intens fettmobilisering de første 8-10
ukene. Ei geit vil i denne perioden
mobilisere 3-6 kg kroppsfett. I midt -
laktasjonen, når geita er i positiv energi-
balanse, vil hun prøve å legge på seg det
kroppsfettet hun mobiliserte i begyn-
nelsen av laktasjonen. Det betyr at både
noe av energien og fettet fra fôret kan
bli omdirigert fra juret til fettvevet. I
denne perioden er det derfor en risiko
for et for raskt fall i  mjølkeytelse og en
ustabil mjølke kvalitet. Det er derfor
 viktig at man klarer å sikre et høyt fôr-
opptak i denne perioden. Det oppnås
med et høyt grovfôropptak og tilstrek-
kelig med kraftfôr. Et høyt grovfôropp-
tak sikres først og fremst ved at man har
en fôringsstrategi som gir appetittfôring
(20-30% rester per dag) og en god grov-
fôrkvalitet. På beite kan det være aktuelt
å gi tilskudd av grovfôr for å sikre et
jevnt høyt energiopptak og et godt
 vommiljø som sikrer en høy
 energiutnyttelse. 

Fôring i sinperioden
Forsøk har vist at fôrstyrken (energi -
tilførselen) i sinperioden har betydning
både for mjølkeytelsen og mjølkas
sammensetting i kommende laktasjon.
En god energiforsyning som gjør at
geitene legger på seg i sinperioden vil
gi både en høyere mjølkeytelse og fett -
innhold i mjølka. For å kontrollere at
tilveksten har vært god i sinperioden
kan en aktuell strategi være å plukke ut
fem referansegeiter som man veier ved
avsining og som man igjen veier ca ei
uke før kjeing. Dersom daglig tilvekst
har vært over 100 gram har fôrstyrken
i sinperioden vært god.

Fôring i første del av laktasjo-
nen (0-10 uker)
En sterk fôring i begynnelsen av lakta-
sjonen er avgjørende for mjølkeytelsen
både i denne perioden og for å opp-
rettholde ytelsen i midtlaktasjonen. I
forsøk med sammenligning av 0,65 og
1,2 kg kraftfôr per dag var mjølke -
ytelsen 25% høyere samtidig som fallet
i mjølkemengde i perioden 10-30 uker
var 28% seinere, selv om det var
samme kraftfôrfôring. Det tyder på at
geiter som får god energiforsyning har
en lavere daglig energimobilisering,
men at de mobiliserer over en lengre
periode. Med en høy kraftfôrandel risi-
kerer man imidlertid en lavere fettpro-
sent. Det skyldes et høyere innhold av
 stivelse i fôrrasjonen. Samtidig er det
en risiko for at et dårligere vommiljø
gir en negativ effekt på grovfôropp -
taket. Derfor er det viktig å ha fokus på
grovfôrkvaliteten og å tilpasse kraftfôr-
nivået til grovfôrkvaliteten. Det vil
sikre et høyt grovfôropptak, godt
 vommiljø og en høy fôreffektivitet. 

Fôring i midt- og seinlaktasjon
Etter at geitene har passert topplakta-
sjonen blir utfordringen å holde oppe
mjølkeytelsen og samtidig sikre en god
mjølkekvalitet. Også i denne perioden
har grovfôret en avgjørende betydning.
Det er en klar sammenheng mellom
energiinnholdet i grovfôret og grovfôr-
opptak og mjølkeytelse. Fôringsforsøk i
denne laktasjonsperioden har vist at
kraftfôrnivået i denne perioden har en
stor effekt på grovfôropptaket. En
økning i kraftfôrmengden fra 0,8 til 1,4
kg/dag vil i gjennomsnitt redusere
grovfôropptaket med 30%. Samtidig
viser forsøkene at dersom man ikke
klarer å opprettholde en god energi -
forsyning i denne perioden øker inn-
holdet av FFA i mjølka. Derfor er det
igjen viktig å kjenne grovfôrkvaliteten.
Dersom den overvurderes er det en
risiko at man bruker for lite kraftfôr,
og at man dermed får en for rask
 nedgang i mjølkeytelsen og et for høyt
innhold av FFA. Også i denne lakta-
sjonsperioden er tilstrekkelig med fett i
kraftfôret viktig for mjølkekvaliteten.
Et norsk forsøk hvor kraftfôr med 6 og
11% fett ble sammenlignet var fore-
komsten av besk og harsk smak 20%
lavere ved det høyeste fettnivået.

Av Harald Volden 
Fagsjef TINE Rådgiving og 

Professor UMB

Figur 2. Skjematisk oversikt over hvordan ulike byggesteiner for mjølkefettet
påvirker mjølkeytelse, fettinnholdet og sammensettinga av mjølkefettet. (+)
positiv effekt, (÷) negativ effekt, (-) ingen effekt.  
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Årsmøtet i Norsk Mohairlag ble
avholdt på vakre Lien Fjellgard i
Telemark 31.1.-1.2.2009. 25
 medlemmer fra hele landet
 deltok. Årsberetningen forteller
at Norsk Mohairlag er i god vekst
både hva gjelder medlemmer og
antall registrerte dyr.

- Et felles mål er en offensiv og god
utvikling av småfeholdet i Norge. Vi
oppfordrer derfor alle medlemmer i
Norsk Mohairlag om å bli medlemmer
i NSG. I den sammenheng er det fra
2009 innført redusert kontingent i
raselaget for de som er medlemmer i
begge laga, forteller leder i Norsk
Mohairlag, Frank Hvaal. Han legger til
at mohairnæringen for tiden har to
hovedfokus; innovasjon/næringsut -
vikling og dyrehelse/raseutvikling.

Små enheter med egen
 foredling
Målet for Norsk Mohairlag er å skape
gode og lønnsomme arbeidsplasser ved

å utvikle eksklusive produkter som
markedet vil ha.

- Mohairgeiteholdet er preget av
mange relativt små besetninger (10-30
dyr), der avkastningen må skapes
gjennom foredling av de produkter
geiteholdet gir. Mohair er en svært
 eksklusiv fiber, men den har liten verdi
om den bare selges som råvare, sier
Hvaal.

Eget spinneri
I 2008 ble Telespinn AS 
(www.telespinn.no), startet i Svartdal i
Seljord. En offensiv satsning støttet av
sterke lokale interesser; Innovasjon
Norge og Norsk Mohairlag. Se egen
omtale i Sau og Geit nr. 1/2008.

Med basis i solid håndverkskompe-
tanse og vilje til å satse er det hittil
investert nær 2 mill. kroner i et
 komplett spinneri. Målet er å produ-
sere eget høykvalitetsgarn og i tillegg
utføre leiespinning for de som ønsker
sitt eget garn tilbake. Hovedfokus vil
være mohairfiber, men også andre ull-/
fibertyper vil kunne spinnes. 

- To arbeidsplasser er allerede
 opprettet, og flere kan komme, mener
Frank Hvaal.

Sentralt i Telespinn-prosjektet står
Bjørg M. Solheim som har solid faglig
ballast fra Raulandsakademiet.  Selv
har hun bygget opp en godt funge-
rende besøksgård på Midt-Svartdal, der
spinneriet har lokaler.

Innovasjon og næringsutvikling
Det arbeides nå med å starte et  prosjekt
for å ta vare på norsk tekstiltradisjon,
med norske råvarer. Til dette er spinne-
riet også interessert i god saueull fra
norske besetninger. Spinn eriutstyret er
innkjøpt fra Canada og etter en opp-
startsperiode høsten 2008 er Telespinn
nå i daglig drift.

- Telespinn AS er et godt eksempel
på at innovative, engasjerte og dyktige
bygdekvinner også i vår tid kan skape
fremtidsrettet næring, framholder den
entusiastiske lederen i Norsk Mohairlag.

Årsmøte i tradisjonsrike
 omgivelser
Som en god synliggjøring av annen
næringsutvikling ble årsmøtet avholdt
på Lien Fjellgard, (www.lien-
fjellgard.no), en 1500-talls gård der det
virkelig gode liv kan leves.

Med gourmetmat, basert på
mohairgeitkjøtt, i tradisjonsrike
 omgivelser, fikk en et godt eksempel på
framtidsrettet og lønnsom nærings -
utvikling i bygde-Norge.

- Kombinert med aktiv landskaps-
pleie skapes attraktive og lønnsomme
opplevelsesprodukter i bygde-Norge.
Flere av Mohairlagets medlemmer
 driver egen produktutvikling, gårds -
butikk eller annen næring relatert til
småfehold på sine gårdsbruk. Norsk
Mohairlag stimulerer dette arbeidet
med utviklingsstipendier til gode
 prosjekter, forteller lederen for laget.

Mohairgeita:

- Grunnlag for innovasjon
og næringsutvikling 

Lien Fjellgard i vinterskrud. Her ble årsmøtet i Norsk Mohairlag holdt. Fortsetter side 46.
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SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m.     3 m. vegg/dør.

90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr,

leskur, garasjer, o.a. 

Fra kr. 29.000,-  + mva. 

LISTER NOVA

Enestående kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8.100,-

LISTER NEXUS

3 speed 
for erfarne klippere.
Leveres med 
fleksibel 
drivkabel 
kr 11.500,-
eller faste drev:
Kr 13.700,- 

KRONE 190 cm, 5 delt, til hest
og  storfe, 10 åpninger. 

TITAN-serien består av rimelige
rammer og foringsutstyr.
Rammene koples lett sammen
med et låsestag. 150 cm- 
og 120 cm. 

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted.  Varmgalv. stål.

Kr. 22.000 + mva

STALLELEMENTER.220 cm høye i
varmgalvanisert stål, bredde etter
ønske. Skyvedør med seksjonsåpning i
døren hengslet i nedkant. Leveres med
eller uten treverk. Meget konkurranse-
dyktige priser. 

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE
GJERDER for alle slags beitedyr er
effektive og meget kostnadseffektive. 
5 tråders 125 cm holder rovdyr ute. 
Vi prosjekterer gjerdet for deg (gratis),
eller gir veiledning.

OSTER 

SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

TITAN REGULERBAR LAMMEPORT gir adgang til kraftfor for vår-
lam og ikke slaktemodne høstlam på en rimelig måte uten stress.
Den  gir selektiv inngang av lam eller blålam. Regulerbar avstand
mellom sylindrene.   
TITAN HOPPER kraftforhekk, tar en sekk kraftfôr. Reg.bar nedfall.

EUROPLEX Doseringspistol 
m/ryggtank.   

ALVIN drikkekar i varm-
galv. stål med flottør.  
Kr. 340,- 

REX HALL til flerbruk i kraftig
grønn plast med hvit tak-lys-
stripe. Tåler 250 kg/kvm. Lett
oppsett-nedtak. Flere bredder,
høyder og versjoner. Til dyre-
hold, lager,vedlager, Be om
pris.

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-
UNDERLAGSMATTER for
alle dyr. Drenerende eller
tette. F.eks til liggeplass for
lam på strekkmetall. Flere
typer.

KVADRO MULTIFORER

for alle dyr, og alle fôrslag. Med
tak. Sammenleggbar.

ORION SAUERING med rette
eller skrå åpninger, nå med
tak.170 cm

RAMBO FORHEKK med 35
plasser for sau. Lett ilegg.
Kommer med tak
Sammenleggbar.

CONICAL SAUERING 180 cm
innoverskrånet gir søya bedre
adgang og mindre forspill.

SELEKTIV LAMMEFORER.

Kraftfor bare for lam.  Plass: 24 dyr

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

Alle priser eks frakt og moms.

Forbehold om prisendringer og

trykkfeil.

Vil du vite mere,  kontakt oss for

brosjyrer eller besøk våre hjemme-

sider.
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Norsk Mohairlag
(www.mohairgeit.com), ble etablert
29.7.1992. Laget arbeider for et
 rasjonelt og lønnsomt mohairgeitehold,
herunder avlsarbeid og produkt -
utvikling.

Raselaget har 62 medlemmer og har
registrert litt over 800 dyr i lagets
 stambok. Det ble i 2008 inngått sam -
arbeidsavtale med NSG.

Mohairgeita er opprinnelig en
 tyrkisk fjellgeit. Mest utbredt er den i
Australia, New Zealand og USA.
Geiterasen kom til Nord-Europa midt
på 80-tallet og til Norge i 1992.

Mohairgeita er normalt 25-40 kg
levende vekt som voksen og gir 4-6 kg
mohairfiber pr. år. Dyra klippes vår og
høst. 

Mohairfiberen er lett, glansfull og
varm (4 ganger varmere enn vanlig ull).

Mohairgeita har et rolig tempera-

ment og er lett å holde innenfor
 normale sauegjerder.

Rasen trives godt i det tørre og kalde
klimaet vi har i Norge. 

Mohairgeiter er toppgressere og liker
godt lauv og kratt, og er derfor en
 glimrende kulturlandskapspleier.

Vil du vite mer; ta gjerne kontakt
med Frank Olav Hvaal, leder i Norsk
Mohairlag, e-post: frank.hvaal@sthf.no,
mobil: 908 97 198. 

Dyrehelse og raseutvikling 
- Ulike smittsomme sykdommer har
dessverre, i for stor grad, preget situa-
sjonen for småfeholdet de siste åra. For
tiden er det fotråte nyhetsmediene har
vært mest opptatt av. I mohairbeset-
ningene har det vært svært lite syk-
domsproblemer. Flere besetninger
 deltar også frivillig i prosjektet Friskere
Geiter, framholder Hvaal.

Han mener at Mohairlaget har et
sterkt fokus på dyrehelse og avlsutvik-
ling. Og sier at de, i tillegg til myndig-
hetenes regelverk, har egne krav til
dokumentasjon, stambokføring og
 helsekontroll.

- Dette, kombinert med relativt små
besetninger og lite intensiv drift, har
gitt god dyrehelse, mener Hvaal.

Utfordringer på helsesiden
På årsmøtet hadde Mohairlaget denne
gang fått veterinær Seltveit i Mat -
tilsynet til å holde innlegg om fotråte
og blåtunge. Usikkerheten med hensyn
til utbredelse og eventuell bekjempelse
av fotråte, versus symptomfore -
byggende tiltak, ble fremholdt som
store. 

- Mohairbesetningene er relativt lite
eksponert, fordi det verken er vanlig
med utmarks-/fellesbeiting eller
 bukkeringer. Likevel har en stor beset-
ning i Telemark dessverre fått påvist

fotråtesmitte. Usikkerheten vedrørende
utbredelse av smitte innebærer, i tråd
med et føre-var prinsipp, strenge
restriksjoner på flytting av dyr. Dette
støttes av Norsk Mohairlag, men blir
en betydelig utfordring for mohair -
besetningene. En liten populasjon
 krever god fordeling av det beste
 bukkematerialet, sier lederen i Norsk
Mohairlag til slutt og legger til at
denne problemstillingen vil de sam -
arbeide med Mattilsynet og NSG om i
tiden som kommer.

Tekst: Arne Flatebø. Foto: Frank Hvaal

Fakta om Norsk Mohairlag og mohairgeita

1 2

3

4

Representanter for mahairrasen.

1. Kardemaskinen gjør ulla klar for
 spinning. 

2. Rågarn er første steg i spinneprosessen. 

3. Spinningen er i gang. 

4. Glansfullt, varmt og fargerikt garn fra
norske mohairgeiter.  



GEITEDAGANE 2009
Beitostølen 21. – 23. august

NSG Semin har kurs i eigarinseminering på geit i for-
kant av Geitedagane. Kurset blir på Radisson SAS
Beitostølen 20. og 21.august. Sjå eiga omtale i neste
nr. av Semin Nytt.

GEITEDAGANE 2009
Beitostølen 21. – 23. august

Utferdene: 
Tur 1: 3-4 t fjelltur med førar. Over Bitihorn, ned på 

Skjelstølen.
NB: Maks 16 deltakarar. Først til mølla...

Tur 2: Stølsdrift, beiting, planteliv. Vandring/
botanisering frå Båtskardet til Skjelstølen.

Tur 3: Driftsbygningar. Nytt kaldfjøs og gammelt 
fjøs under ombygging.
Eitt stølsbesøk og to gardsbesøk.

Påmelding:
Både arrangement og opphald på Radisson SAS og
utferd: tlf. 61 35 10 00.
Frist 1. juli.
Prisar: Kr 1.295 pr. person i dobbeltrom/ 

kr 1.495 i enkeltrom
Kr 200 pr. barn pr. døgn alder 3-6 år 
Kr 600 pr. barn pr. døgn alder 7-15 år  
Gratis for barn under 3 år.

Kr 350 pr. dag for dagpakke inkl. kaffe/kaker
og lunsj
Kr 350 i tillegg for festmiddag laurdag

Oppgi også nr. på den utferda du evt. vil delta på.
Den er gratis.    

Meir detaljert program med evt. endringar vil koma i
«messeavisa» som blir utsendt til geiteprodusentane 
ca. 1. juni.

TINE Rådgiving vil ha stand under årets arrangement.

TINE vil også, saman med nokre mjølkemaskin firma, ha
miniseminar om mjølkingsutstyr for geit. Ca. kl 12-15
før opninga av sjølve Geitedagane. For detaljar og
påmelding, sjå neste nr. av Sau og Geit.

PROGRAM
Fredag 21. august:
Kl. 15.00 Lett traktering med lokalmat og 

TINE geiteprodukt
” 16.00 Opning.Velkomen til Geitedagar i Valdres

Orientering om Valdres Matforum
Stølslandskapet i fortid, nåtid og framtid
Prosjekt Friskere Geiter: Utfordringane og
vegen vidare

” 20.00 Middag

Laurdag 22. august:
Kl. 09.00 Geitas behov - og kroppsspråk

Sosialt miljø for geit
Bygningar for geit

” 11.00 Kulturlandskap, utmarksbeite, stølsdrift
” 12.00 Lunch
” 13.00 Avreise fjelltur/fagturar
” 20.00 Festmiddag

Sundag  23. august:
Kl. 09.00 Avlsarbeidet
” 11.30 Sunnylven-prosjektet

Ny teknologi i geitemjølkanvendelsen
” 12.30 Satsing på geit i TINE
”  13.00 Lunch
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Organisasjonsnytt
Arrangementskalender
Aktivitet Dato

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 

Geitedagene 2009 - Oppland 21.08.09 - 23.08.09 

Dyrsku´n i Seljord 11.09.09 - 13.09.09 

Manusfrist Sau og Geit nr. 5/2009 17.09.09 

Sauens Dag på Bogstad gård, Oslo 20.09.09 

Fårikålens festdag 24.09.09 

NM i gjeterhund 09.10.09 - 11.10.09 

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  

Årets superverver ble 
Jon Egil Østerhus fra Suldal

Landsmøtet 
25.-26. mars 2009
Dette nummeret av Sau og Geit leveres
posten like før åpningen av landsmøtet
2009 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. I
 sekretariatet pågår forberedelsene for fullt
og vi ser fram til et spennende møte med
mange poster på programmet. Onsdag
24. mars kl. 20.00 blir det et åpent
 fagmøte om fotråte og blåtunge. Denne
delen av møtet er åpent for alle, ta gjerne
en tur innom dersom du har anledning. 
Under selve landsmøtet vil statssekretær i
Landbruks- og Matdepartementet, Ola T.
Heggem innlede til debatt om fagtema
«Småfêet i landskapet». Ellers skal lands-
møtet gjøre vedtak i alle de viktige lands-
møtesakene, inkludert revisjon av lags -
lovene og det skal deles ut Gromsau-,
Lyklepris og avlsstatuetter m.m. 
Vi ønsker alle årsmøteutsendingene vel
møtt, og vil oppdatere hjemmesida i løpet
av møtet, slik at alle kan følge med på hva
som skjer (http://www.nsg.no).

Jon Egil Østerhus, Suldal Sau og Geit 25 Canon Powershot kamera
Eirik Skretting, Sør-Jæren Sau og Geit 10 Steiner kikkert (10*24)
Mikal Gorsetseter, Oppdal Sau og Geit 10 Canon Ixus kamera
Ola Steinsland, Bømlo Sau og Geit 10 Canon Ixus kamera
Arne Sølvberg, Stryn Sau og Geit 9 Canon Ixus kamera
Norleif Omdal, Eigersund Sau og Geit 8 Steiner kikkert (8*24)
Jon Kristian Aune, Rindal Sau og Geit 7 Olympus kikkert (8*21)
Bård Tjernshaugen, Søndre Akershus Sau og Geit 7 Olympus kikkert (8*21)
Anita Jordalen, Vossestrand Sau og Geit 7 Olympus kikkert (8*21)

Vi takker alle ververne og ønsker de lykke til i jakten på nye medlemmer i 2009!

2006 2007 2008
Antall medlemmer (31.12) 13 354 12 469 12 207
Antall vervinger 57 122 218
Antall ververe 17 43 83
Årets superverver (antall nye medl.) 11 14 25

Medlemstallet var 12.207 pr. 31.12.2008.
Det er en nedgang på 262 medlemmer
(2,1%) fra i fjor. Det ser altså ut til at
medlemsnedgangen har flatet ut og dette

skyldes blant annet god innsats fra våre
ververe! I tabellen nedenfor finner du
opplysninger om medlemstall og verving
de tre siste årene.

Alle som har vervet nye medlemmer får
tilsendt en vervepremie for hvert nytt
medlem de har vervet og som har betalt
kontingent i 2008. I tillegg får de ni
 ververne som har vervet minst syv nye

medlemmer en ekstra premie. Nedenfor
er årets beste ververe listet opp. I neste
nummer av Sau og Geit blir årets super-
verver, Jon Egil Østerhus presentert
 nærmere.

Husk å betale
kontingenten! 
Kontingentinngangen har vært meget bra i
år, men det er alltid noen som glemmer å
betale. Forfallsdatoen var 1. mars og det
blir sendt ut én purring. De som ikke
betaler da, vil bli slettet som medlemmer
og vil ikke lenger motta Sau og Geit.

Kurs i dyre -
velferd hos sau
Det er fortsatt stor aktivitet på kurs -
fronten og mange lokallag har hatt kurs i
dyrevelferd for sau i vår. På side 40 kan du
lese om hvordan Stord Sau og Geit og
Fitjar Sau og Geit har gjennomført kurset.
Til orientering opplyser vi om at boka
«Helse og velferd hos sau» koster kr
398,-. De som har fått faktura på kr 419,-
pr. bok, bes om å kontakte Tun media for
å få refundert penger. 

Vi har også fått melding om at studie-
forbundet Natur og Næring, som Norsk
Bonde- og småbrukarlag er medlem i,
 tilbyr kurset.
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Lagsnavn og bruk av NSG-logo Kompetanse-
konkurranse

- Også jeg vil støtte laget!

Svarfristen for kompetansekurskonkur -
ransen som NSG utlyste i oktober var 1.
mars 2009. Vi har mottatt ca. 10 enga -
sjerte og positive svar innen fristens utløp.
Mange lag har også kontaktet oss og
beklaget at de ikke rekker å bli ferdige
med kursene sine før fristen. Vi har derfor
bestemt at vi vil kåre 5 vinnere i denne
omgang og at vi i tillegg vil utvide konkur-
ransen til 31.12.2009. På nyåret 2010 vil vi
foreta en ny vurdering og kåre fem nye
vinnere. 

De fem vinnerne av den første delen
av konkurransen vil bli presentert i neste
Sau og Geit.

Eigersund Sau og Geit har sendt oss et
bilde som viser det nyeste medlemmet i
laget.

- Hun meldte seg inn i lokallaget fordi
at hun har vært «lam» i 13 år, som hun
sjøl skrev på innmeldingsskjemaet som
hun sendte NSG på nettet. Hun heter
Kristina Åmot og sitter i rullestol, men er
likevel en livsglad og optimistisk jente.
Kristina mener at Eigersund Sau og Geit
gjør en god jobb lokalt med markeds -
føring av organisasjonen når de selger 
t-skjorter med påskrifta «Sau og geit, det
besta eg veit!». Derfor kjøpte hun 
t-skjorter til mange i familien sin. 

Vi i Eigersund håper å passere 100
 medlemmer i år, skriver leder i Eigersund
Sau og Geit, Jan Helge Havsø.

Norsk Sau og Geit endret navn og logo
for 4 år siden. Endringen ble vedtatt av
landsmøtet i 2005. Sjøl om det har gått
flere år siden dette ble
vedtatt er det fortsatt en
del lokallag, og også
noen fylkeslag, som
benytter det gamle
 navnet – sau- og geitalslag. 

Det er viktig i forbindelse med mar-
kedsføringen av organisasjonen at navnet
blir brukt riktig. Vi understreker derfor at
alle fylkes- og lokallag også skal bruke
«Sau og Geit» i lagsnavnet, ikke sau- og
geitalslag. Videre må vi presisere at alle
 fylkes- og lokallag skal benytte NSG sin
logo. Det er ikke tillatt å lage egne logoer,

for eksempel ved å bryte opp lagslogoen.
Den offisielle logoen til Norsk Sau og
Geit, fra landslag til lokallag, er slik bildet

her viser og slik dere kjen-
ner den fra Sau og Geit og
fra brev dere mottar fra
landslaget. 

Ved bruk av logo og
navn i forbindelse med hjemmesider skal
dette gjøres slik noen av fylkeslaga våre
har gjort. Se websidene til for eksempel
Oppland Sau og Geit;
http://www.nsg.no/oppland/ eller Akershus
Sau og Geit; http://www.nsg.no/akershus/

Er det usikkerhet rundt bruken av navn
og logo vil vi be om at sekretariatet blir
kontaktet, tlf.: 23 08 47 70. 

Her ser vi Kristina avbildet sammen med lederen i Eigersund Sau og Geit.

NM i 
saueklipping
I Sau og Geit nr. 6/2008 opplyste vi
om at NM i saueklipping i 2009 «ser
ut til å bli» i Steinkjer. Dette stemmer
ikke og det arbeides fortsatt med å
få på plass arrangør.  Vi kommer
 tilbake med mer opplysninger så
snart arrangørsted er bestemt.
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I oktober 2008 arrangerte Fræna Sau og
Geit 50 års jubileum. Laget leide festlokale
og hadde en flott markering med god
mat og dans etterpå. All maten besto av
diverse retter utelukkende laget av kje og
lam. Det var elever fra Fræna videregå-
ende skole, restaurant- og matfag, som
stod for all tilberedning og servering. 

- Arnfinn Sandøy og Atle Moen hadde
utarbeidet et lite hefte med lagets historie
fra start og fram til nå. Dette ble lest opp
og deretter delt ut til festdeltakerne. Vi
hadde også fått inn en del gamle bilder og
materiell som var artig å studere. Atle
Moen ble utnevnt til æresmedlem for lang
og tro tjeneste i laget, forteller leder i
Fræna Sau og Geit, Lisbeth Hollingsholm, i
en e-post til Sau og Geit.

Noen begynner og noen slutter

Gjeterhundprøver 2009

Siden sist har NSG fått en ny medarbeider.
Anne-Cath. Grimstad (54) er tilsatt som
informasjonsrådgiver i NSG fra 20. februar.
I tillegg til å lage reportasjer og annet
 journalistisk stoff for Sau og Geit og NSGs
nettsider, vil hun delta i generell informa-
sjonsformidling internt og eksternt, forestå
eller være behjelpelig med pressekontakt
og ellers være rådgiver/diskusjonspartner i
forhold til informasjonsfaglige spørsmål
overfor alle ledd i organisasjonen. 

Anne-Cath. Grimstad er oppvokst i
Trondheim, har journalistutdanning og har
arbeidet innen presse og informasjon i
hele sitt yrkesaktive liv. Etter flere år som
journalist i aviser og radio, har hun fra
 midten av 1980-tallet blant annet vært

pressemedarbei-
der i Forbruker -
rådet, informa-
sjonssjef i Bærum
kommune og
informasjons -
strategisk rådgiver
hos byråds lederen
i Oslo. I 2001 brøt
hun med hoved-

stadslivet og flyttet til Jæren, hvor hun  
eta blerte seg som fotograferende  frilans -
journalist og etter hvert hobby saueeier. I
den  forbindelse har Grimstad, i en årrekke,
levert reportasjer til Sau og Geit og andre
landbruksfaglige tidsskrifter. 

Grimstad vil i utgangspunktet ha sin

kontoradresse på Jæren, men vil være
mobil i den utstrekning arbeidet krever
det. Hun kan kontaktes på tlf. 915 36 622
eller på e-post: ag@nsg.no

Ada Kalheim, som har vært administra-
sjonssekretær i NSG siden 1988, har
 sluttet. Hun hadde hovedansvar for
 regnskap og mange andre viktige oppgaver
i laget. Hun er allerede sterkt savnet. 

Rådgiver utmark, Ragnhild G. Vikesland, har
permisjon. Håvard Øyrehagen overtar
ansvaret for utmarkssaker i administrasjo-
nen, men kapasiteten på området vil være
noe redusert inntil videre.

Nordisk: 7., 8. og 9. august. Det er Norge som er arrangør.
EM (CSC): 24.-27. september i Sveits.
NM: 9., 10. og 11. oktober.  Vefsn i Nordland.

Norgesserieprøvene:
22.-23. august: Hordaland (Radøy)
29.-30. august: Sør-Trøndelag (Klæbu)
3.-4. oktober: Hordaland (Etne) og Nord-Trøndelag 
17.-18. oktober: Oppland og Vestlandet 
31. oktober og 1. november: Finale - Telemark (Bø) 

NB. Prøvene på Radøy og Klæbu er parallelle prøver. 
Det er kun mulig å delta på en av stedene.

Styret i jubileumsåret. Fra venstre ser vi Ståle Mordal, Lisbeth Hollingsholm (leder), Ronald
Slemmen, Ivar Egil Sandblåst og Stine Rimmereid.

Det blir seks prøver i innledende del av Norges -
serien, hvorav de to dårligste strykes. De 35 beste
hundene er kvalifisert til finalen.
Det blir åpnet for påmelding i løpet av  sommeren
(medio juli). Orientering om  påmelding og andre
praktiske forhold rundt Norgesserien vil bli
 publisert på www.nsg.no og i informasjonsskriv til
fylkessnemndene/-laga.

Andre gjeterhundprøver
Terminlista for de andre gjeterhundprøvene 
vil bli publisert på www.nsg.no. De som ikke har
internettilgang kan få terminlista tilsendt ved å
henvende seg til lagskontoret (tlf.: 23 08 47 94).

Fræna Sau og Geit 50 år
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Styrets 
hjørnePolitivedtektene 

og beitebruken
Kommunene har ei forskrift som
kalles Politivedtekt. Den skal
 regulere ro og orden i kommunen.
Så langt er det greit, inntil en
 kommer til paragrafen som
omhandler dyr. Paragrafen har
 følgende ordlyd: «Det er forbudt å
la hest, storfe, sau eller geit gå løs
på eller ved offentlig sted uten
 forsvarlig tilsyn». Noen kommuner
har i tillegg føyd til svin, villsvin,
lama, tamrein og fjørfe.

Definisjon på offentlig sted er:
«Gate, vei, herunder fortau, sti,
park, torg eller lignende plass, bru,
brygge, kai, strand, anlegg eller
annet sted som er alminnelig
 beferdet eller bestemt for alminnelig
ferdsel».

Dyreeier kan anmeldes dersom
 dennes dyr befinner seg bl.a. på
offentlig vei. Det finnes allerede
eksempler der husdyrholdere er blitt
anmeldt, bøtelagt og dømt for at
deres dyr befant seg på offentlig sted. 

Vi som beitebrukere risikerer, i følge
denne paragrafen, ytterligere arbeid i
løpet av beitemånedene med å holde
beitedyra våre unna alle offentlige
steder for å unngå anmeldelser.
Selvsagt er det både upraktisk og lite
ønskelig med småfe som har fast til-
hold på veiene med de trafikkfarlige
situasjoner det kan medføre. Å
 skjerme alle veier mot beitedyr er
omtrent håpløst. Det er heller ikke
nok tilskuddsmidler til for eksempel
strømgjerder og andre installasjoner,
for å rette på situasjonen. Stor egen-
innsats er lagt ned i oppsetting av
slike gjerder, men ofte er det få beite-
brukere å dele belastningen på. Årlig

vedlikehold, motvilje til gjerde over
enkelte eiendommer og konflikter med
andre interesser i utmarka er noe av
utfordringene.

Vi som husdyrholdere har ikke 
 kontroll med eventuelle streifdyr som
måtte komme inn på offentlig vei. Hva
med gjerdeproblematikken ved fra -
flytta eiendommer? Jeg frykter at vi må
forberede oss på at det kan bli lavere
terskel fra allmennheten for å anmelde. 

Politiet på sin side gjør egentlig bare
jobben sin når det kommer en
 anmeldelse på noe som så klart er
 nedfelt i vedtekt, som igjen er hjemla i
lov (Politiloven §14). I fortsettelsen sier
politiet at dersom dyreeier beviselig
har gjort en innsats for å fjerne dyrene
fra offentlig sted vil sjansen for hen -
leggelse være til stede. Altså i hvor stor
grad dyreeier responderer når dennes
dyr er kommet inn på offentlig sted, og
gjør noe konkret for å fjerne dem. Det
sies imidlertid ikke noe om repe -
terende tilfeller - for eksempel når en
fjerner sau, men der de stadig vender
tilbake. Det er òg prosedert på at som
dyreeier forplikter en seg til å sette seg
inn i til enhver tid gjeldende regelverk. 

I store deler av vårt langstrakte land er
det hovedferdselsårer gjennom beite-
områder. Skal det settes opp gjerder
mot disse veiene? Sauene blir i så fall
tvunget til å oppholde seg i et begrensa
område, med det resultat at beite -
trykket forskyves.

Det er kommunestyrene som vedtar og
reviderer politivedtektene. Men hvor
vidt disse har vært på allmenn høring
før de vedtas er uvisst. Vi beitebrukere
gjør en stor innsats for å bevare og

opprettholde kulturlandskapet. Nå
må kommunepolitikerne se på hvilke
 konsekvenser regelverket kan få for
bruken av beite. Noen kommuner har
imidlertid tatt hensyn til dyr på
utmarksbeite.

I mitt lokallag, i de områdene som
grenser til offentlig vei, er beite -
brukerne bekymret for framtidig
bruk av utmarka som beite. Både vi
husdyrholdere og myndighetene vil 
at utmarka brukes til nærings -
produksjon. Men det synes å medføre
så mange forpliktelser at dette kan bli
vanskelig å innfri, både økonomisk
og arbeidsmessig. 

De lag der politivedtektene går i
 beitebrukernes disfavør bør komme i
dialog med kommunen for å få starte
en prosess med å få rettet på dette.
Beitebruksplanarbeidet vil med
denne utfordringen få enda større
aktualitet. Fra sentralt hold må saken
også vies oppmerksomhet.

Magnhild Nymo
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Det var folksamt og stor
 stemning i festsalen på
Tromsvang, da den spreke 
60-årsjubilanten, Fåvang Sau 
og Geit, vart feira sist helg.
Ringebu er den største saue -
kommunen i heile fylket, og
Fåvang kan nok med rette 
kallast for sauehaldets «Mekka».

Med heile 18 000 sau på beite sist år i
heile Ringebu kommune, er det god
grunn til å feire både sauen og dei som
står bak det daglege stell av desse dyra
som så mange er lidenskapeleg opp -
tekne av og glade i. Naboane nord i
kommunen, Ringebu Sau og Geit, var
også invitert. 

Seier alt om interessa for
sauavl
Til saman vart det godt og vel hundre
som benka seg til bords for å nyte
 lammegryte med godt tilbehør, fest -
talar og gode historier. Festleiar
Øyvind Myhrsveen fortalde historia
om han Victor Listuen frå høgt oppi
Lia på Sør-Fron, som reiste heimafrå
med hest ved 5-tida ein morgon, med
ei søye på sleden, for å få para ho med
ein gild vedde inst i Spela i Brekkom.

- Han kom ikkje heim at før langt
på natt, og attpåtil betalte han 200
 kroner for paringa. Dette seier sitt om
fåvangingar og saueavl, sa Myhrsveen.

Leiaren fortalde frå dei siste 
ti åra
Da laget fylte 50 for ti år sia, vart det

gjeve ut jubileumsbok. Nåverande leiar i
laget, Sigurd Krekke, fortalde i store
trekk kva som hadde føregått dei siste ti
åra, og eit jubileumshefte med
 teikningar og fine bilete, gav alle ei god
oversikt over det viktige og interessante
arbeidet eit sau- og geitavlslag driv med.
Kari Morken fekk overrekt  blomar for
arbeidet hun har hatt med heftet.

Mange lagsoppgåver
Norsk Sau og Geitavlslag vart etablert i
1947. Alt året etter vart det lokallag for
Ringebu kommune, men dette vart
delt att i to lag, slik det er nå. Laget har
hatt som hovudmål å løyse oppgåver til
beste for den einskilde småfeeigar i
bygda. For geita sin del er mykje av
arbeidet i seinare tid organisert
gjennom Tine.

Organisert gjeting, avdråttskontroll,
opplæring i saueklypping, avlsarbeid,
miljø og fag, er dei største felta laget
har arbeidd med. Her har Fåvang vore
tidleg ute med det meste, og enda i dag
har Fåvang sin eigen utstillingsplass,
Flyausa, der det kvar haust er kårings-
sjå med stor oppslutnad av både to- og
firbeinte. 

Viktig med klyppeopplæring 
Laget arrangerte NM i saueklypping i
2000, og var med som arrangør i 2005.
Satsinga på opplæring i saueklypping
har betalt seg godt, med  gull og sølv-
medalje i fjorårets NM i juniorklassa,
av Sindre Myhrsveen og Kai Tore
Høyesveen.

Fåvang satsar vidare
I Fåvang har rovdyra tidvis gjort store
inngrep i saueflokkane. Saman med
andre negative trender i jordbruket,
har også Fåvang hatt sine nedgangs -
tider, men nå er det stor aktivitet på
byggjesida og sauetalet aukar. Dette
viser meir enn tydeleg kor viktig eit
godt miljø i næringa er.  

Veteranar og æresmedlemmar
- Med optimisme, pågangsmot og tru

Gildt 60-årskalas 
i Fåvang

Sigurd Krekke vart utnevnt til æresmedlem under festen.
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på det vi driv med, skal vi leggje gro-
botn for eit aktivt småfehald i Fåvang,
avsluttar to av veteranane i Fåvang Sau
og Geit, Hans Hjelstuen og Sigurd
Krekke, jubileumsheftet med.

At dei lenge har vore med å næra
den grobotn, med si heilt spesielle
interesse for sauen, er det mange som
kan skrive under på, både i nære og
fjerne strok av landet. Dei er m.a.
 stadig på farten rundt omkring for å
dømme lam på kåringssjåa om haust -
en. At Hans har vore leiar i laget i heile
19 år, seier også sitt om eit særskilt
engasjement. For å bli æresmedlem 
må ein ha vore leiar. Fyrst nå har det
lukkast å få Sigurd til å sitje ved roret.
Med det var det duka for å overrekkje
også han æresmedlemskap.

- Det Sigurd driv med, er minst
hundreogein prosent, sa Erik Borgen
under overrekkjinga. 

- Dette kom brått på meg, takka ein
lettare rørt Krekke.

Eigen song
Som seg hør og bør ved runde dagar,
får jubilanten gjerne ein personleg
song på dagen. Ein annan kjent og
kjær personlegdom innan sauehaldet i
Ringebu kommune, Øyvind
Rønningen, kan også å forme orda, og
hadde varta opp med ikkje mindre enn
13 vers til jubilanten. Korkje han eller
Hjelstuen kunne delta på festen.

- Men eg trur nok og veit at tankane
deira er meir her enn der dei er i kveld,
meinte Myhrsveen. 

Pål Skoe Kjorstad, som er fylkesleiar
i Oppland Sau og Geit, hadde med
 helsing frå fylkeslaget og Sør-Fron Sau
og Geit, og takka til slutt for den gode
maten. Tobias Stubrud frå Øyer
 representerte naboane i sør, med
 helsing, gåve og ei god historie.

Dans ut i dei små timar
Etter mykje god næring for både kropp
og sinn, gjorde det godt med ein
 svingom for sau- og geitfolket. Den
gode forma som mange opparbeidar
seg i sauesankinga om hausten, kom
godt med i rytmene etter «Vi to». 
Men rundt borda gjekk praten om
grom søya og storkulten. Og om «ei
næring som aldri blir avleggs» som 
det sto i jubileumsberetninga, «for 
mat er det siste som folk vil og kan
unnvera».

Tekst og foto: Fride Rudi

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. 

“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.

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10
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Markeringa av at Askøy Sau 
og Geit runda 60 år ble en stor
 suksess med stort oppmøte og 
en glimrende tale av Lars
Sponheim.

Lørdag 10. januar hadde Askøy Sau og
Geit en festmiddag på Asketun i forbin-
delse med lagets 60 års jubileum. I god
tid i forkant vart stortingsrepresentant
fra Hordaland, Venstre-leder og tidligere
landbruksminister, Lars Sponheim fore-
spurt om å delta med en fagpolitisk tale.

Sponheim tok utfordringen
Til vår store glede svarte Sponheim ja
takk til å delta ved markeringa. Årsaka
til den positive tilbakemeldinga var, i
følge Sponheim sin egen tale, at han
aldri før hadde vært spurt om slike
utfordringer fra saue- og geitenæringa
sine interesseorganisasjoner. Han
hadde derfor bestemt seg for at den
første henvendelsen som kom fra den
kanten skulle han takke ja til, uansett
hvor dette var i landet.

I tillegg til Sponheim var også lokale

politiske ledere, ansatte i landbruks -
forvaltninga og lederen for Hordaland
Sau og Geit invitert. Fra Askøy stilte
landbrukssjef Tone Bøyum og kommu-
nestyrerepresentantene Roald Viksund
(KrF) og Per R. Midtøy (DEM).
Venstre var representert med tidligere
kommunestyrerepresentant Sissel M. S.
Juliussen og Leif Juliussen.

En sauebonde er alltid glad
Sponheim hadde en både humoristisk
og faglig god tale under middagen.
Han la i talen vekt på at sauebøndene
alltid er glade. De er glade når lam-
minga starter og når den er ferdig, de
er glade når sauene er kommet til fjells,
de er glade når de går til fjells for og se
etter dyra, de er glade når sauene er
sanket heim, de er glade når paringa
starter og når den er ferdig og de er
glade om vinteren når de bare skal fôre
sauene fram til lamming.

Sponheim hadde også, mellom sine
mange gode historier, en del vel -
begrunnede faglige synspunkter om
fôring og stell av sauer og kvaliteten 
på lamma, særlig sett i et historisk

 perspektiv. Han fokuserte på de
 utfordringene sauenæringa står   
overfor og hadde grundige analyser 
av framtidsutsiktene.

Lokale problemstillinger
Foredragsholderen kom i sin tale også
inn på den lokale problemstillingen en
står overfor på Askøy med arealpress,
gjengroing av kulturlandskap og
mulighetene videre for saueholdet på
øya. Også de lokale politikerne som var
til stede tok opp denne problematikken
i sine innlegg. Viksund (KrF) og
Juliussen (V) snakket blant anna litt
om sine erfaringer med landbruks-
spørsmål fra Komité for teknikk og
miljø, mens Midtøy (DEM) utfordret
forsamlingen til å være mer synlig og
samstemt i spørsmål knyttet til areal-
og landbruksnæringa på Askøy.
Samtlige av politikerne roste det arbei-
det landbruksnæringa gjør for land-
skapspleien og trivselen på øya. Talene
og innleggene falt, etter applausen å
dømme, i god jord hos forsamlingen.

Aktivt lag
Leder i HSG, Inga W. Rørlien, poeng-
terte i sin hilsen fra fylkeslaget at
Askøy-laget er et av de mest aktive,
størrelsen tatt i betraktning. Dette
 gjelder både publikumsarrangementer
av typen «Sauens dag»/kåring, som ble
avholdt ved Kleppestø Senter i slutten
av september, sosiale arrangementer,
samt kurs og informasjonsarbeid.

Lokallagsleder Magnar Stien takket
talerne for deltagelsen og gode taler og
innlegg. Han framhevet særlig at
hovedtaler Sponheim hadde brukt av
sin begrensede fritid for å besøke lokal-
laget vårt denne kvelden. Resten av
kvelden var det musikk og under -
holdning, blant annet av den lokale
multikunstneren Kjell Bergsvik.
Og for de som måtte lure på det:
Middagen bestod selvfølgelig av
 lammelår av utmerket kvalitet.

Av Magnar Stien

Askøy Sau og Geit 
markerte 60 år

Leder i Askøy Sau og Geit sammen med gjestene. Fra venstre: Magnar Stien (leder), Lars
Sponheim (V), Inga W. Rørlien (leder HSG), Leif Juliussen (V), Sissel M. S. Juliussen (V),
Per R. Midtøy (DEM), Roald Viksund (KrF) og Tone Bøyum (landbrukssjef).
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Radiobjeller er foreløpig dyre i
anskaffelse, men har hjulpet
sauebøndene i Verran Radio -
bjellelag til å finne døde dyr tid-
ligere og derigjennom få bedre
erstatning. Samtidig er bjellene
til stor hjelp i sanking og etter-
sanking.

Det å ha udokumenterte rovdyrskader
har gjennom en årrekke ført til at flere
sauebønder i Verran i Nord-Trøndelag
heller ikke fikk full erstatning for
 skadene. Det til tross for at det var
verifisert at det fantes både jerv, gaupe
og muligens andre rovdyr i beite -
områdene. At det ikke ble funnet
kadavre tidlig nok, satte en stopper for
full erstatningsutbetaling.

Gjennom beitesesongen 2008 er det
forholdet forandret etter at et forsøk
med såkalte radiobjeller ser ut til å ha
vært en suksess og vil bli videreført. 

Radiobjeller betyr at en sender

 festes til bjelleklaven på søyene.
Bjellene bruker GPS-systemet til regis-
treringer av søyenes posisjon og
 vandring. Den sender så dataene via
mobiltelefonnettet (GSM) tilbake til en
datamaskin hjemme hos saueeieren
som, litt lettvint sagt, «bare kan sitte
hjemme og følge med på hvor dyrene
befinner seg». Eventuelle dødsvarsel
sendes hver tredje time, mens inter -
vallene kan justeres for de øvrige
 registreringene.

Dyrt prosjekt
De 23 brukerne i Verran valgte etter
nøye overveielse å sette i gang prosjek-
tet, og fant ut at å etablere et radio -
bjellelag på ren kommersiell basis var
det rette, og Verran Radiobjellelag ble
etablert. 

Prosjektet viste seg å koste en hel
del, og det ble på et tidlig tidspunkt
klart at det måtte komme til høye
egenandeler for hver bruker. Bjellene
kostet 1 800 kroner pr. stk i innkjøp.
Det ble bestilt 2 000 bjeller, men

 leverandøren kunne bare klare å levere
870 stk. innen beiteslippdato. De siste
ble ikke levert før mot slutten av juni,
til saueeiernes store fortvilelse.

Finansiering og drift 
Samlet innkjøpssum var 1.8 mill.
 kroner. Finansieringa av prosjektet
kom på plass ved at Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag gikk inn med 
kr 450 000 i tilskudd via prosjektet
«Forsterket tilsyn» (landbruks -
avdelinga), kr 50 000 fra miljøvern -
avdelinga og et tilskudd fra Verran
kommune på kr 230 000. De øvrige
midlene måtte laget låne i bank.

Den videre driften skjer ved utleie
av bjellene. Leieprisen er for tiden 
kr 270 pr. bjelle/år. Det er prisen laget
må ha for at det skal gå rundt øko -
nomisk. Driftskostnadene består i
hovedsak av webløsning og tellerskritt
på kr 96 (5 måneder) og batteriskift på
kr 45, regnet pr. enhet.

Det var forventet at bjellene skulle
bli billigere inneværende år, men den
internasjonale finanskrisen og valuta -
situasjonen har satt sine spor også her.
Prisen vil neppe gå vesentlig ned før
produksjonen kommer opp i rundt 40-
50 000 enheter. I år blir det produsert
10 000.

Leder for Verran Radiobjellelag,
Ståle Lyng, mener det beste er å ha
bjeller på alle søyene.  

Forventet levetid på bjellene er 5-7
år. Men dette kan ikke sies med sikker-
het, ettersom alt er så nytt. De kan vare
lengre.

Mobildekning
Hele systemet avhenger av god mobil-
dekning. God mobildekning i denne
sammenheng betyr at det må være god
nok GSM-dekning til å kunne sende
meldinger. Det viste seg gjennom
sesongen at flere områder «var svarte»,
eller uten dekning. Enkelte av om -
rådene mener Ståle Lyng at Telenor
med enkelhet kan forbedre dekningen

Er radiobjellene 
kommet for å bli?

Slik ser det ut på skjermen når signalene fra radiobjellene mottas hjemme i stua.
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på. Det sier han ut fra at det allerede
står mobiltelefonmastrer som det
enten kan settes en ekstra antenne på
eller at spredningsvinkelen på signal -
ene kan justeres på allerede oppsatte
antenner. Laget arbeider for fullt med
denne saken. 

Et positivt punkt i denne forbin-
delse er at om søya går ut av deknings-
området, vil GPS-systemet i bjella i
flere dager fortsatt lagre hvor den har
vært. Så snart den igjen kommer inn i
dekningsområdet får saueeieren til-
sendt disse dataene til sin maskin og
kan se hvor sauen har vært. 

Svakheter
Det viste seg gjennom beitesesongen
2008 at rundt 10% av bjellene hadde
feil i seg fra utstyrsprodusenten og
sluttet å virke etter kort tid. Det var en
kondensator i et kretskort som sviktet
og førte til utlading av batteriene.

På bjellene produsert før 2008 viste
det seg at det var feil på rundt 50% av
bjellene. Der var det den tekniske løs-
ninga som ikke holdt. De gamle bjel-
lene bestod av to deler med en ledning
mellom. Lekkasjer førte til at bjellene
sviktet. Feilene har produsentene tatt
tak i og arbeider for å bli kvitt. Alle
som har kjøpt av de gamle bjellene har
fått tilbud om oppgradering for en
rimelig penge.

Lammenoder
Et fåtall bjeller har også vært utprøvd i
Meråker. Der ble det samtidig prøvd ut
lammenoder, eller lammemedaljonger
som de også er blitt kalt. Det er enkelt
beskrevet en rørbit med sender som
henger i et halsbånd på lammet. Send -
eren har en rekkevidde på 150 meter,
men kan ikke rapportere direkte til
mobilnettet. Den kan imidlertid rappor-
tere til hvilken som helst av radiobjel-
lene på søyene, som igjen  sender lam-
meregistreringene videre til saueeieren.

Det har vært mange problemer med
lammenodene. Fra Meråker sies det at i
den kvalitet lammenodene leveres i dag
har de ingen nytteverdi. Prisen på lam-
menodene ligger på rundt 400 kroner
pr. stk.

Andre erfaringer
Det som forbauset Ståle Lyng mest da
han tok i bruk systemet, var hvor langt
og fort sauene dro. 

- Jeg oppdaget at jeg hadde søyer på
steder jeg aldri hadde tenkt at mine

sauer ville gå, forteller han. Noen var
relativt stedbundne, mens andre
 vandret hele tiden.

- Programvaren var lett å bruke,
men man kunne bli lurt. Dersom det
kom varsel om dødt dyr og man
 zoomet inn punktet, kunne det se ut
som punktet beveget seg og at dyret
fortsatt levde. Vi trodde første gang at
det var feil med senderen, og dro ikke
opp. Dermed fikk vi ikke dokumenta-
sjon på rovviltskade den ene gangen,
sier Lyng. Han forteller videre at inn-
rapportert GPS-punkt kunne ha en
feilmargin på 15-30 meter.

Dokumentasjonen av rovviltskader
kom på plass med prosjektet, men
samtidig ser Lyng også stor nytte-
verdi av radiobjellene under sanking
og ettersanking. I sin buskap har 
han redusert antall sankedager med
50%.

Framover i tid ser han også for seg
at kombinasjonen av tilsynspersonell
og bruk av radiobjeller vil effektivisere
tilsynet radikalt - i og med at personell
kan sendes akkurat dit størsteparten av
flokken går.

Tekst og foto: Tor-Arne Olsen

I to år har flere beitelag i Nord-
Trøndelag og Møre og Romsdal fått
tilskuddsmidler fra Statens Land -
bruks forvaltning (SLF) til såkalt
 forsterket tilsyn. Midlene ble admi-
nistrert gjennom fylkesmannens
landbruksavdeling og har vært med
på å betale ekstra tilsyn i fjellet i tolv
forskjellige beiteområder/lag i 2008.
Det gjelder beiteområder både med
og uten store tap. Målet for prosjektet
har vært å skaffe god dokumentasjon
på alt som foregår i fjellet gjennom
beitesesongen. Et mål har vært å
finne kadavre raskt og med det, på et
tidlig tidspunkt, kunne fortelle hva
dødsårsaken var, og deretter sette inn
nødvendige tiltak. Bruk av GPS til
registreringer har vært en viktig del
av dette bildet.

Prosjektet har hatt varierende
resultater, men mange viktige data er
registrert. Når vi nå skal inn i beite -
sesongen 2009 er det klart at for -
sterket tilsyn, i den form det til nå

har hatt, ikke er like attraktivt å gi
 tilskudd til. Tapene har ikke gått ned i
forhold til innsatsen.

På et møte hos fylkesmannen i
Nord-Trøndelag i begynnelsen av
mars, ble det klart at for å få tilskudd
til forsterket tilsyn må dette kombi-
neres med «noe annet». Hva dette
«noe annet» kan være, er i skrivende
stund ikke helt avklart. Det synes
klart at det vil bli prioritert å bruke
radiobjøller, i kombinasjon med til-
syn, i de samme beiteområdene som
har vært med tidligere.

Andre elektroniske registrerings-/
overvåkingssystemer vil kanskje også
bli utprøvd. Blant annet skal mulig -
ens et produkt som leser elektroniske
øremerker, eksempelvis på saltstein-
plasser, prøves ut.

Så langt er det satt av 5,5 mill.
 kroner for dette året, men det  arbeides
fortsatt intenst på høyt plan for å få til
en bedre og mer langsiktig finansiering
av blant annet radio bjøllene.

Forsterket tilsyn og radiobjøller

Radiobjellene har etter hvert fått en grei utforming. 
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I begynnelsen av april kom
Mattilsynet med en ny nettbasert
skjematjeneste som skal gjøre det
enklere for deg som husdyreier å
rapportere ulike opplysninger til
Mattilsynet. 

Løsningen heter Mattilsynets skjema -
tjenester og inneholder blant annet
selvbetjeningsløsninger for kommu -
nikasjon med Mattilsynet for alle som
har husdyr. 

Nytt husdyrregister
Dagens husdyrregister vil bli lagt ned
og erstattet med et nytt husdyrregister
som vil ligge i denne nye løsningen hos
Mattilsynet. 

Husdyreiere som tidligere har
 rapportert direkte til Husdyrregisteret,
eller via Mattilsynets distriktskontorer,
kan fra slutten av mars rapportere
 husdyrhendelser på Mattilsynets
 skjematjenester.

Opplysninger om dyreholdet
Mattilsynets skjematjenester innebærer
at du som husdyreier kan gjøre all
 rapportering til Mattilsynet via
Internett. Hvis du søker tilskudd hos
Statens landbruksforvaltning (SLF), vil
Mattilsynets skjematjenester få overført
en del opplysninger om dyreholdet ditt
derfra. Informasjonen som overføres
fra SLF vil bidra til at Mattilsynet, til
en hver tid, kan ha oppdatert oversikt
over dyreholdet ditt.

I begynnelsen av april kan du som
er husdyreier logge deg inn på
Mattilsynets skjematjenester og bli kjent
med løsningen og se på opplysningene
som er registrert om ditt dyrehold.

Tilgang til Mattilsynets
 skjematjenester
På Mattilsynets hjemmeside vil du
etter hvert finne mer informasjon om
løsningen. Her vil du også finne
 brukerveiledninger for pålogging via
Altinn. Følg med på 
http://www.mattilsynet.no/skjema. 

I tråd med statlige føringer har
Mattilsynet valgt å la Altinn håndtere
påloggingen til sine nye skjematjenes-
ter. Altinn gir en sikker identifisering
av brukerne ved påloggingen.  Dette er

den samme metoden
for pålogging som
Statens landbruks -
forvaltning benytter
for sine elektroniske
 tjenester. 

- Når du bruker
Mattilsynets
 skjematjenester får du
som dyreeier god
oversikt over
 informasjonen som
er registrert på ditt
dyrehold hos Mat -
tilsynet. Du får alltid
kvittering på opplys-
ningene du fyller ut i skjemaene. I
 tillegg vil selvbetjeningsløsningene
 forenkle saksbehandlingen for Mat -
tilsynets distriktskontorer, skriver
Mattilsynet i et informasjonsskriv som
er sendt ut om saken. 

Arne Flatebø

Nye skjematjenester for husdyreiere

Dette er noe av det du kan gjøre i
Mattilsynets skjematjenester: 
• Få oversikt over det som er

 registrert om ditt dyrehold 
• Registrere nytt dyrehold 
• Endre informasjon om ditt

 dyrehold 
• Melde om bygging av nytt fjøs

eller ombygging 

• Melde storfehendelser
• Årlig innrapportering av antall

småfe
• Melde flytting av svin og småfe 
• Registrere deg som importør av

dyr og avlsprodukter
• Melde import av dyr og avls -

produkter
• Søke om godkjenninger

Hvis du har spørsmål, ta kontakt 
med det lokale distriktskontoret 
til Mattilsynet i ditt distrikt; 
telefon 06040. 

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

SPENMAX – de grønne styrkedråpene
jurbetennelse eller andre problemer?
For gris , sau og melkekyr

Tillatt solgt 

av Mattilsynet Spenmax 
– de foredlede 
dråper for dyr og 
mennesker fra 
naturens eget 
spisskammer.

• Tar de fleste betennelses -
problemer. 

• Ca. kr 100,- pr. behandling.
• Mange fornøyde brukere i

norsk landbruk. 
• 20 års forskning. 
• 100% naturprodukt.

1 fl. kun kr 750,- eks mva/frakt
(nok til 8-10 behandlinger).
Kjøp 2 fl. og få en gratis! 



Sterke, driftssikre gjerdeapparat for nettdrift eller for batteridrift, med eller utan solcelle.  3 års garanti.

393-601.700, Clos 2000.
Eit kraftig apparat med 4 Joule
slagstyrke, 10.000 V, 50 impulsar
pr. min, vekt 2,8 kg.  Svir graset.
Kr 1.540,00.

393-606.400, Secur 2000,  for
middels og lange gjerde.  4
Joule, 10.000 Volt.  Ekstra uttak
som gjev 0,8 Joule.  Automatisk
kontroll av jording og sporing av
spenningstap/ lampe lyser
raudt.  Kr 1.630,00.

393-602.800, Clos 2005.
Dette er apparatet for vanske-
lege gjerdeforhold, store flater,
mykje undervokster og vanske-
lege dyr.  Slagstyrke 6 Joule, som
er den sterkaste slagstyrken du
etter lova kan ha ut frå appara-
tet.   Ekstra uttak som gjev 0,4
Joule.  Kr 2.040,00.

363-441212, 9V, 55 Ah, kr 130,00
363-441213, 9V, 90 Ah, kr 195,00
363-441219, 9V, 130 Ah, kr 235,00

GjerGjerGjerGjerGjerdeutstyrdeutstyrdeutstyrdeutstyrdeutstyr

SuperSuperSuperSuperSupersterstersterstersterkkkkke bae bae bae bae batteriatteriatteriatteriatteriapparpparpparpparpparaaaaat m/rt m/rt m/rt m/rt m/reeeeegulerbar slagulerbar slagulerbar slagulerbar slagulerbar slagstyrgstyrgstyrgstyrgstyrkkkkkeeeee
(Leverast utan batteri)

393-613.000, Secur 100, Slagstyrke 170 - 1000 mJ, kr 1738,00
393-613.200, Secur 130, Slagstyrke 220 - 1300 mJ, kr 2115,00
393-613.300, Secur 130 + 6W solcelle, kr 2905,00.
393-613.400, Secur 200, Slagstyrke 330 - 2000 mJ, kr 2290,00
393-613.500, Secur 200 + 10W solcelle, kr 3990,00.
393-613.600, Secur 300, Slagstyrke 500 - 3000 mJ, kr 2640,00
393-613.700, Secur 300 + 25W solcelle, kr 6424,00.

Tørrbatteri.
Eit kvalitetsbatteri som
høver til alle vanlege
g j e r d e a p p a r a t .
Naturvenlege utan kvikksølv
og kadmium.

Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.
393-631200, Extra Bleu tråd.
6 fortinna kopartrådar 0,25 mm. Motstand
0,067 Ohm/m.  Rull 250 m, kr 224,00.

393-635400, Ruban Bleu 12.  Standard
band 12 mm.  5 fortinna kopartrådar 0,25
mm, forsterka kant, motstand 0,08 Ohm/
m.  Rull 200 m, kr 189,00.

393-636000, Rublanc Renforce 10.
Forsterka band 10 mm.  3 fortinna
kopartrådar 0,30 mm.  Spesielt utvikla
for ekstreme vilkår.   Motstand 0,086
Ohm/m.  Rull 200 m, kr 202,00.

393-607.800, Secur 2005,
for middels og lange gjerde.
6 Joule, 12.000 Volt.  Ekstra
uttak som gjev 1 Joule.  Lam-
per avslører spenningstap
og jordinga kan testast.  Kr
2.150,00.

393-608.800, Secur 2006,
same apparat som Secur
2005 men har i tillegg digi-
talt display som viser iso-
lasjonen på gjerdet med
bargraf og i prosent.  Kr
2.904,00.

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

Nytt!

363-44434, Kvit heilisolerande gjerdestolpe,
totallengde 109 cm.  Kr 16,00.
363-441802, Kvit heilisolerande titan gjerdestolpe,
totallengde 110 cm.  Kr 15,00.
363-44495, All-Round gjerdestolpe av kvit, seig plast,
totallengde 108 cm.   Toppen på stolpen er utforma
slik at den også kan brukast til støttepåle. Kr 18,00.
363-44494, Same gjerdestolpe som 44438, men to-
tallengde 156 cm.  Kr 24,00.
230-10644, Glasfiberarmert orange gjerdestolpe.  To-
tallengde 103 cm.  Kr 18,00.
230-10646, Forlenger 45 cm (for 10644).  Kr 9,00.

Gjerdetråd og band.Gjerdetråd og band.Gjerdetråd og band.Gjerdetråd og band.Gjerdetråd og band.

Elektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenetting
Euro-netzEuro-netzEuro-netzEuro-netzEuro-netz
Nettingen har sveisa (plomberte) maskekryss og blir leverte

i 50 m lengde med 14  påsette stolpar med 1 eller 2 piggar.

Sau/geitenetting finst i høgde 90 cm og 106 cm.

Kombinetting finst i 90 og 105 cm høgde.  Denne nettingen har
innstøypte støttespilar (i tillegg til dei 14 stolpane).  Den største slage-
ren i elektrisk sauenetting.  Nettingen står stødig og pent oppreist.

Art. nr.: Størrelse Ant. piggar Pris

148-901, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m, 1 pigg 725,00
148-902, Sauenetting ekstra 90 cm  x 50 m, 2 piggar 825,00
148-1061 Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m, 1 pigg 850,00
148-1062, Sau/geitenetting plus 106 cm x 50 m, 2 piggar 950,00
148-KOMBI 901 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 1 pigg. 725,00
148-KOMBI 902 Kombinetting 90 cm   x 50 m, 2 piggar 825,00
148-KOMBI 1051 Kombinetting 105 cm x 50 m, 1 pigg 850,00
148-KOMBI 1052 Kombinetting 105 cm x 50 m, 2 piggar 950,00

393-660302, Super
spenningsmålar med
6 lys.  Måler
spenningar fra 1.000
- 10.000 Volt.  Isolert
jordwire med lite
jordspyd.  Kr 150,00.

363-44669, Batteridreven
spenningsmålar med 5
lys.  Måler spenningar frå
low - 8.000 Volt.  Treng
ikkje jording.  Blir dreve av
9 V batteri.  Kr 275,00.

Tlf. 57 69 48 00,     Fax 57 69 48 01     www. nessemaskin.no

SpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålar

890-270126, Gjerde-
testar.  Gjer det lettare å
overvake gjerdet.  Når
spenninga blir for låg star-
tar lampa å blinke.  Batteri
medfølgjer.  Kr 290,00.



RøyrRøyrRøyrRøyrRøyr- o- o- o- o- og drikkg drikkg drikkg drikkg drikkeutstyr!eutstyr!eutstyr!eutstyr!eutstyr!

720-100.0130, Suevia drikke-
kar mod. 130P.  Drikkeskål i
plast med flottørventil.  Deksel i
rustfritt stål.  Uttappingsplugg i
botnen, enkel justering av
vassnivået.  ½" tilkobling frå
venstre eller høgre, vekt 2,5 kg,
kr 422,00.

720-100.0370, Suevia
drikkekar mod.370.  Drikkes-
kål av støypejern, emaljert.
Lettgåande røyrventil, ½" til-
kobling ovanfrå.  Kan
plasserast på vegg eller i
hjørne.  Vekt 3,8 kg.  Kr
390,00.

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30°C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for innlegging av vatn i fjøs.
720-103.0891, ½" røyr, kr 19,00 pr. m.
720-103.0892, ¾" røyr, kr 29,00 pr. m.
720-103.0893, 1" røyr, kr 40,00 pr. m.
(leverast i 4 m lengder.)

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

rimelege røyrdeler.

Geka vatningsutstyrGeka vatningsutstyrGeka vatningsutstyrGeka vatningsutstyrGeka vatningsutstyr
Messingspreiar med stålfjører.

360-354424, Spreiar. ¾" utv.gjenger. 360°.  Kr 260,00.
360-604424, Spreiar. ¾" utv.gjenger. Med sektor-
inndeling og regulering av strålen.  Kr 600,00.
360-706348, Spreiar. 1" innv. gjenger. 360°.  Kr 680,00.
360-656331,Spreiar. 1" innv. gjenger. Med sektor-
inndeling og regulering av strålen.  Kr 1050,00.

100% kadmiumfri.
Ikkje eigna for varmt vann.
Driftstrykk ved 20 °C: ¾" - 9 bar,  1" - 6 bar
360-305019SB, Slange ¾", 50 m.  Kr 485,00.
360-305025SB, Slange 1", 50 m.  Kr 1050,00.

Myk PVC Myk PVC

Kryssflettet poly-
ester-garn

Spreiarstativ i galvanisert stål.

Samanleggbart stativ.  Stativhøgde 70 cm,
innstillbart til 107 cm.  Utv. gjenger i begge endar.
360-356034, Stativ ¾".  Kr 330,00.
360-706510, Stativ 1".  Kr 350,00.
360-507034, Slede ¾".  Utv. gjenger i begge
endar.  Kr 325,00.

Geka S-classic slange.

780-120004, Smokk av
slitesterk latex. Kr. 6,00.
54 stk. kr 5,50 pr. stk.
102 stk. kr 5,00 pr. stk.

210-3080, Raud
slitesterk gummi-
smokk.  Kr 6,00.

2 1 0 - 2 0 5 0 ,
Lammesmokk
med skrukork
for å montera
direkte på
brusf lasker.
Tilbod kr

10,00.

Supersoft lammesmokk!

210-3066, Supersoft smokk
kr 8,00.
210-4100, Mjuk mjølke-
flaske, 500 ml, med skala og
supersoftsmokk, kr 38,00.

000-2015, Sparbar 11 l med 6 smokkar,
kompl. m/ galv. stativ, kr 550,00.
Super lammebar med 2 handtak, (u/stativ)
med 5 eller 10 mjuke gule smokkar.
000-2026.5, 20 l, m/5 smokkar, kr 525,00.
000-2026.10, 20 l, m/10 smokkar, kr 725,00.
000-2034.5, 28 l, m/5 smokkar, kr 575,00.
000-2034.10, 28 l, m/10 smokkar, kr 775,00.
000-2055.5, 45 l, m/5 smokkar, kr 695,00.
000-2055.10, 45 l, m/10 smokkar, kr 895,00.
000-2075.10, 65 l, m/10 smokkar, kr 985,00

Enkel Super lammebar, for den som er interessert i
sjølv å laga ein lammebar.  Leverast kompl. med
holdar, slange, botnventil og smokk.

127-5004.35, 35 cm slange, kr 45,00
127-5004.45, 45 cm slange, kr 50,00
127-5004.60, 60 cm slange, kr 55,00

Smokksystemet du kan tena pengar på!

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

1191-4402, Baker strips
pH 3,8 - 5,5, kr 200,00
pr. pk. (200 strips).

540-15, Raud
mjuk smokk
med skrukork
for å montera
direkte på
b r u s f l a s k e
o.l. Kr 14,50.

Pumpe til blanding av Kalvegodt
med vatn, omrøring for klumpfri
mjølk, jamn pH i heile blandinga
og pumping frå hovudbehaldar
til mjølkebarane.
077-32327800, Water-Craft

pumpe uten flottør.  Kapasi-
tet 90 l/min.  Lyftehøgde 5,5 m,

230 V einfasa motor, 1" tilslutning utvendige røyr-
gjenger, 10 m nettkabel.  Vekt 3,3 kg.  Levert med
tilkoblingar.  Kr 1030,00

Vern lamma dine med «Revens skrekk»

363-2294, Kannibalolje, ½ l.  Svært
så illeluktande olja som reven skyr.
Bruk latexhanskar ved påføring av
olja.  Pris kr 145,00.

259-3030, Henke Drench-Matic 30 ml
doseringssprøyte.  2,5 ml gradering.  Kr. 485,00.
259-30552, Ryggtank 2,5 l m/ kork og reimar.
Kr 135,00.

126-441004, NJ Phillips 20 ml doserings-
sprøyte.  1 ml gradering.  Leverest med 1,5 m
slange med fjører som hindrer for stor bøy og
2,5 l væskebeholdar med reimar.  Kr 799,00.

Doseringssprøyter



Rimelige klokkevekter

for allsidig bruk, krok over
og under, stålkasse med
tydelege 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.

VVVVVekter i storekter i storekter i storekter i storekter i stort utvt utvt utvt utvt utval!al!al!al!al!

027-100, Solid vegebøyle med ut-
forming som gjer at dyret ikkje glir
så lett ut.  Bøylen er pulverlakkert
i svart holdbar farge.  Kr 350,00.

Salter klokkevekter.
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)

415-4121 ,
Vege -se le
for lam. Hy-
gienisk og
s l i t e s t e r k
plastbelagt
duk, 30 cm.

Trekantbøylar i rustfritt
stål.  Kr 185,00.

445-0064, Nylon
bære- og vege-
sele for lam.  18
cm under buken,
hand-stroppar
og regulerbar
brystreim.  Kr
115,00.

415-4023/99, Bambli Truss.
Framfalls-bandasjen med alle
fordelane!  Laga av solid
impregnert nylonreim, alle
syingar er impregnert mot råte
og solid sydde.  Lengde- og
livreimjustering.  For å hindra

gnagsår er reimane bak påsydde mjukt lær.  Kan
brukast på alle saueslag.  Kr 235,00.

415-4029,
Magebelte/
korsett for
sau som
har fått
"vom i

skinn".  Bandet er laga av vanntett,
pustande, stabilt og slitesterkt
spesialstoff.  Kr 245,00.

783-001, Teljeapparat,
inntil 9999.  Enkel
nullstilling.  Kr 100,00.

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

for elektroniske øyremerker.  Kr 19.900,00.
Vegehovud og scanner kan og brukast på andre kasse-
vekter med sentraloppheng, f.eks. "dei gamle blå".

Nyheit!

415-5114, Dobbelsydd
nylon væregrime, 25 mm
brei, m/ hakeband.  Kr 90,00.

780-121121, Lærreim, 3 x 80 cm m/ spenne og
«hvirvel».  Kr 75,00.
780-121122 + farge, Nylon halsband, 3,5 x 80 cm,
5 fargar, lærforsterkning i hollengda.  Kr 60,00.

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

050-201, Systemklave, kr 39,00
050-171, Klavar m/ Ess-krok, kr 26,00

Snappklave
m/bjølle

Systemklave
m/bjølle

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

Ny, blank messingbjølle!
Fin sveitserbjølle med ein “annarleis” klang.
Støypt hank.
235-100.132, 6 cm diam., 3 cm hank, kr 107,00.
235-100.134, 8 cm diam., 4 cm hank, kr 164,00.
235-100.136, 10 cm diam., 5 cm hank, kr 267,00.

050-361 + farge, System

bjøllemerke.  Passar til alle
bjøller med bøylen på langs!  Blir
levert i fargane: raud, blå, grøn,
gul, svart, kvit og oransje.  Kr
7,60.

050-290+farge, Merkeflagg for
småfe.  7 fargar:  raudt, blått,
grønt, gult, orange, svart og kvit.
Kr 7,70.

050-200+farge, EasyFix plastklave for
småfe.  Justerbar lengde 45 - 54 cm.  Rust-
fri lås.  Leverast i fargane: 1-orange, 2-
gul, 3-kvit, 5-raud, 6-blå, 7-grøn.  Kr 25,00
(u/bjølle)

089-30650, Lærreim 3 x 65
cm.  Kr 160,00

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

KlaKlaKlaKlaKlavvvvvararararar,,,,, bjøller o bjøller o bjøller o bjøller o bjøller og rg rg rg rg reimareimareimareimareimar.....

363-27188, rød
363-27189, grøn

Nessemaskin har landets største utval av reiskap for stell av dyr.
Be om gratis katalogar eller sjå vår nettbutikk www.nessemaskin.no.
Fraktfri levering ved ordrar over kr 1800,00. + moms, (med få unntak).

Alle nemnde prisar er utan moms.

Nessane, 6899 Balestrand.

Tlf. 57 69 48 00   Fax 57 69 48 01

www. nessemaskin.no

Raidex - fargestifter i
8 fargar.  Kr 9,50 pr.
stift.  Ved kjøp av heile
øskjer på 10 stk. i ein
farge:   kr 90,00 for
10 stk.

Ovi-Mark merkespray for sau, 400
ml.  Fargen held seg i opptil 12
mnd. etter påføring.  Fargen for-
svinn ved vask av ulla.  Kr 52,00.
380-240460, OviMark rød
380-240461, OviMark blå
380-240462, OviMark grønn
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Svært mange av medlemmene i
Norsk Sau og Geit bortfester
eiendom både til boligformål og
fritidsformål. Tomtefeste har
vært et rettsinstitutt som stadig
er under angrep. 

Vi har fått vedtatt innløsningsrett på
boligtomter og tomter til fritids -
eiendom. Dette har medført at svært
mange som regnet med faste og sikre
inntekter samt en mulighet til å gjen -
erverve arealet har opplevd noe som
svært mange oppfatter som en ren
 ekspropriasjon fra staten sin side.
Innløsningssummen har vært relativt
beskjeden - begrenset til enten 40% av
eiendommens råtomteverdi eller 30
ganger det årlige tomtefestebeløp. 

Lav innløsningssum
Dette følger av tomtefestelovens §37 og
har vært en utfordrende regel spesielt i
utkant-Norge der tomtefesteavgiften
ofte har vært lav og råtomteverdien
 tilsvarende.

Mange har nok følt at de har blitt
«dradd over nesen» når man har valgt
å gå for tomtefeste og så opplever at
feste innløses svært rimelig. 

Mulighetene for avgifts -
regulering
I det videre skal jeg gi en kort rede -
gjørelse for mulighetene for å regulere
festeavgiften. 

Dette fordi Høyesterett har
 behandlet en rekke saker vedrørende
dette spørsmålet samtidig som retts -
tilstanden har vært uklar. 

Basis blir å finne i tomtefesteloven 
§15 som lyder slik: 

« Ved feste av tomt til bustadhus og
fritidshus kan kvar av partane krevje at
festeavgifta blir regulert i samsvar med
endringa i pengeverdien sidan feste -
avtala vart inngått. Har festeavgifta
vorte regulert, er det den avgifta som
lovleg vart innkrevd etter forrige regule-
ring, som kan bli regulert i samsvar med
endringa i pengeverdien sidan det tids-
punktet. Har partane tvillaust avtalt at
festeavgifta skal stå uendra, eller har dei
avtalt ei lågare regulering enn det som

følgjer av endringa i pengeverdien, gjeld
denne avtala istaden.»

Dette betyr i praksis at det ikke er
adgang til å kreve avgiften regulert
med mer enn det som følger av
Statistisk Sentralbyrås konsumpris -
indeks. 

Unntaket her er førstegangs opp -
justering av leien etter 1. januar 2002,
det vil si på eldre festeforhold. Her kan
man kreve oppregulering; «i samsvar
med det som tvillaust er avtalt», men
dog maksimalt kr 9.000,- pr. dekar
tomt. 

Reguleringsadgangen er således
begrenset i etablerte festeforhold. Man
bør således vurdere å kreve maksimal
festeavgift ved nystartede festeforhold,
for derigjennom å gjenspeile verdiene. 

Innløsningsretten
Sammenholdt med det faktum at
 tomtefester både har forlengelsesrett og
innløsningsrett på tomtefeste, får man
en situasjon der det er svært ugunstig å
bortfeste. Man bør således tenke seg
godt om før man inngår nye feste -
avtaler. Når det gjelder eldre feste -
forhold bør man ta kontakt med Norsk
Sau og Geit sentralt for rådgivning hvis
det er usikkerhet rundt spørsmålet om

innløsning og oppregulering av tomte-
festeavgift. Blant annet bemerkes det at
det ikke er innløsningsrett på tomte -
fester som skal brukes til forretnings-
formål. 

Innløsningsretten er også begrenset
der bortfestevirksomheten inngår i
landbruksvirksomhet av en viss stør-
relse. Dette må vurderes individuelt fra
tilfelle til tilfelle. 

Det er også viktig å sikre at gamle
avtaler blir oppregulert, hvilket det er
anledning til slik at basisen for den nye
tomtefesteavgiften blir mer markeds-
riktig. Også dette kan det oppnås
 assistanse for gjennom samarbeids -
advokaten.

En lov under utvikling
Avslutningsvis bemerkes det at tomte-
festeloven stadig er under utvikling og
endring slik at reglene lett kan endre
seg. 

Det til en hver tid gjeldende styrke-
forhold innad i Regjeringen avgjør nok
utfallet og slik situasjonen er i dag har
landbruksinteressene langt på vei
 måttet vike for forbrukerinteressene. 

Anders Folkman
samarbeidsadvokat

Tomtefeste

(Foto: Frida Meyer)
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• Full oversikt over buskapen din, hver søye har
kartotekkort med hele livet på et sted.

• Enkel og sikker registrering.
• Slaktedata og indekser hentes fra Internett.
• Henter data fra vekter, PDA og lesestaver.
• Helse - Fôring - KSL - prognoser - stamtavle.
• Vi hjelper deg i gang. Pris kr 1.200,- + mva

Led-Sau – dataprogram for 
aktive saueholdere

PDA, med og uten RFID-leser forenkler registreringen betydelig.
• Vi har 2 års erfaring med PDA til registrering av opplysninger.
• Kan brukes til registrering av vekter, paring, lamming, scanning,

hendelser, behandling, sortering, oppslag m.m.
• Kan sende til Sauekontrollen.
Pris PDA og nødvendig program, fra kr 2.690,- + mva

For flere opplysninger ring: 62 34 50 05
– eller besøk vår nettside: lindholtdata.no-20 år med data så folk forstår det!

Effektiv melking av geiterI-mek
Kompetanse

Løsninger

Produkter

Montering

Service

Optimalisering

www.
fk-landbruk.no

Midiline™ SG300 melkestall er et melkesystem hvor melkeorganet er festet til
armer som automatisk svinger mellom de to sidene i melkegraven.

Armene er festet høyt opp i en skinne midt over melkegraven. Dyrene på den
ene siden av melkegraven melkes, mens den andre siden tømmes og fylles
opp av en ny gruppe dyr som er klare for melking. Systemet gir stor kapasitet.
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Slakting av sau og lam på nyåret
I skrivande stund har vi slaktestatistikk
til og med veke 8 (22. februar). I denne
perioden har vi slakta 33.300 sau og ung
sau. Dette er ein auke på nesten 3.000
dyr eller 9,6% i høve til same periode i
2008. Årsaka til denne auken er nok at
satsane for produksjonstillegg husdyr
vart heva i den siste jordbruksavtala,
spesielt for besetningar 75-100 søyer.
Fleire finn difor økonomi i å utsetje
slaktinga av søyer til etter nyttår. 

I same perioden er det slakta ca.
18.000 lam i Nortura. Dette er ca. på nivå
med fjoråret. 51,8% av  lamma var
Stjernelam, noko som er ein auke på
1,8%. Andelen lam med feittrekk har gått
ned med 2%-poeng til 15,9%, til tross for
at middelvekta har auka med 0,3 kg til
18,8 kg. 2009 har difor starta godt med
tanke på ein ytterlegare  framgang for
slaktekvaliteten på lam i Nortura. 

«LAM - verdas eldste påske -
tradisjon»
Dette er mottoet når Nortura Marked
dreg i gang salsaktivitetar på lam i sam-
band med påskefeiringa. I vekene 13, 14
og 15 vil både TV, vekepresse og aviser ha
stoff om påskelam. Dei mest span ande
produkta er i Gourmetlam-serien. Her
får butikkane tilbod om lammebiff,
handsurra lammesteik av lår og bog, lam-
mekotelettar, lammefilet, lamme -
r ibbe med ytrefilet, lammeskank og lam-

mecarré. Bestseljaren er Gilde lammelår
med knoke. For den som vil ha eit garan-
tert perfekt resultat til påskemiddag med
minimal eigeninnsats, så er  ferdigstekt
lammesteik med sjy det beste alternativet. 

Tilgangen på norske lam for å møte
påskesesongen er også mykje betre dette
året enn i fjor. Det er godt med lam på
Nortura sine eigne lager og det er også
240 tonn lam på reguleringslager. I fjor
på same tid var reguleringslageret tomt.

Tabell 1. Dei 8 beste fylka når det gjeld kvalitetspoeng med tilhøyrande slakteresultat: 
Fylke Tal % O % O og % alle % alle Kval.- Slakte- % Stjerne- % Feitt-

slakt - og O+ R E og U poeng vekt, kg lam trekk
alle P

Troms 46 185 2,70 12,22 70,07 15,01 9,3 19,56 75,92 7,75
Nordland 64 708 3,51 14,25 68,92 13,31 9,0 20,08 70,82 10,74
Sogn og Fjordane 67 314 2,28 16,77 60,87 20,07 8,9 19,86 66,98 10,92
Rogaland 123 917 3,25 15,28 62,81 18,66 8,8 19,09 67,21 15,17
Buskerud 41 303 4,33 13,53 70,01 12,12 8,7 19,62 71,11 11,25
Vest-Agder 16 367 5,28 16,34 63,17 15,22 8,7 18,70 66,83 11,09
Nord-Trøndelag 28 175 5,10 22,11 63,30 9,49 8,4 19,35 66,91 10,53
Oppland 79 110 6,10 19,09 62,18 12,64 8,4 18,80 63,71 12,52
Du vil finne fullstendig fylkesliste over ROS-resultat på http://medlem.nortura.no/smaafe/siste_nytt/

Fra venstre: Per Liahagen, Gol - 23 års
fartstid i Nortura, Agnar Johnsen,
Sortland - 33 års fartstid i Nortura og
Asbjørn Alsaker, Nordfjordeid - 44 års
fartstid i Nortura.

Bruk ROS-analysen til å bli
betre!
Alle medlemmer i Nortura, som
 leverer minst 15 lam til Nortura sine
 slakteri, har nå fått tilsendt ROS-
 analysen (Resultat Oversikt

Slaktedata). ROS-analysen er ei att -
endemelding på kvaliteten på slakta du
leverte i 2008. Du kan samanlikne deg
med middelet og dei 25% beste av alle
medlemmer i Nortura og middelet i
den regionen du høyrer til. Den

 viktigaste samanlikninga du bør gjera
er med dine eigne ROS-resultat frå året
før og om du greidde å nå dei måla for
slaktekvalitet som du sette deg for
2008. 

Onsdag 25. februar inviterte tilførsels-
direktør småfe John Olav Husabø til
«Lammeting» for alle som jobbar med
sau og lam i heile verdikjeda i
Nortura. Fagutvalet for småfe repre-
senterte medlemmene på Lamme -
tinget. Dette vart ei konstruktiv
 samling med mange gode diskusjonar
om korleis Nortura kan bli eit enda
betre reiskap for Nortura-sauebonden. 

På dette lammetinget vart tre
 markante personar innan småferåd -
gjeving og medlemsarbeid i Nortura
takka for mange års innsats av til -
førselsdirektør småfe, John Olav
Husabø.  Dei tre som fekk ein  
vel fortent takk er: Asbjørn Alsaker,
Nordfjordeid, Per Liahagen, Gol og
Agnar Johnsen, Sortland. Til saman
har desse tre 100 års fartstid i Kjøtt -

samvirket og vil nok også vera godt
kjende av mange av Sau og Geit sine
lesarar. Vi ynskjer lykke til med ein ny
kvardag som aktive pensjo nistar!

Heider til veteranar i Team sau på «Lammetinget»

Rådgjevingstilbodet til 
Team sau
Team sau har hatt ein gjennomgang
av rådgjevingstilboda og laga ei ny
brosjyre som syner kva tenester vi kan
tilby Nortura-sauebonden. Du finn
den på:  http://medlem.nortura.no/
smaafe/raadgiving eller du kan få den
tilsendt frå eit medlemssenter eller 
ein rådgjevar i Team sau.
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www.skogmoklaven.no

Skogmoklaven har etter 10 års testing  
endelig kommet på markedet! 
 
 Enkel, men sterk låsmekanisme

Utformet for festing av bjelle
Kan merkes
Testet av SINTEF (UV-stråling/frost)
Passer for både sau og geit
8 forskjellige farger 

Prøv Skogmoklaven GRATIS i dag!  
Gå inn på vår nettside eller ta kontakt på Tlf.: 911 53 133 

 

SKOGMOKLAVEN PRØV GRATIS!
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Våren er i fremmarsj og det er
snart tid for registrering av årets
lamming. Før eventyret starter
tar vi oss tid til å kikke litt på
hvordan det gikk i 2008. 

Andelen tapte lam i Sauekontrollen ser
dessverre ut til å fortsette å øke både i
inneperioden og på beite. Blant annet
har dødfødte lam økt fra 4,18% i 2007
til 4,27% i 2008. Det totale lammetapet
var i 2008 på 17,4%, noe som tilsvarer
99.596 av de fødte lamma i
Sauekontrollen (se figur).

Rekordhøyt lammetall 
Samtidig som lammetapet stiger, så
fortsetter også lammetallet å øke.
Antall fødte lam var i 2008 kommet
opp i 2,07 pr. para søye mot 2,00 i

2007. Når det gjelder antall levende-
fødte har det vært en økning fra 1,85
lam i 2001 til 1,98 lam i 2008 (se
tabell). Høsten 2008 hadde vi i snitt
1,63 lam pr. para søye, mot 1,59 året
før. Til tross for at man sitter igjen med
flere lam om høsten, tapes det altså
 stadig flere lam. 

År Fødte Levende- (%)
lam fødte lam dødfødte 

2001 1,91 1,85 3,44

2002 1,91 1,84 3,44

2003 1,95 1,88 3,64

2004 1,94 1,86 3,73

2005 1,95 1,87 3,97

2006 2,00 1,91 4,07

2007 2,00 1,92 4,18

2008 2,07 1,98 4,27

Lammingskoder
I Sauekontrollen benyttes ulike lam-
mingskoder for å beskrive situasjonen
til søya: 

1. Utan hjelp: Søya lammer uten hjelp.

2. Med hjelp, utan feilstilling:
Fødselshjelp må til på ett eller flere
lam i kullet, men ingen feilstillinger.

3. Med hjelp, med feilstilling:
Fødselshjelp må til på ett eller flere
lam i kullet pga. feilstilling.

4. Gjeld: Søya er para, men er tom ved
forventa lammingstidspunkt uten at
det er registrert kasting.

5. Kasting: Synlig foster eller fødsel før
foster er levedyktig, eller tom søye
som fikk påvist foster ved foster -
telling. 

6. Ikkje para: Søya er ikke blitt para.

Viktig med rett farnummer
Fedre med kåringsnummer skal regis-
treres med ni siffer. Bruker du egen
vær registreres individnummer, og er
far ukjent på grunn av tjuvparing
registreres væren som ukjent og med
individnummer 00-0000.

Registrér også døde lam
For å få full oversikt er det viktig å
registrere de døde lamma. Dødfødte
lam er definert som lam født til riktig
tid, men som ikke har hjerteslag eller
pust ved fødsel. Dersom lammet dør
mellom lamming og merking, registre-
res det i felt for Død før merking. Lam
som dør etter merking skal registreres
med individnummer og meldes ut 
med kode, for eksempel kode 4 -
Daud inne.

Hvilke ørenummer har du?
I Sauekontrollen registreres alle dyr
med individnummer på seks siffer,
hvor de to første skal vise fødselsåret til
dyret og de fire eller fem siste er
 identisk med øremerket til dyret. Har
du øremerker lik 9001 eller 99001, skal
dette registreres som individnummer
09-9001. Øremerker med nummer

Nytt fra Sauekontrollen

Husk HT-Sau sine anbefalinger om RRR (Råmelk - Raskt og Rikelig) og TTT (Tett, Tørr
og Trekkfri liggeplass). (Foto: Stine Løvik Huse)
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90001 skal registreres som individ-
nummer 09-0001 i Sauekontrollen. 
Les mer på nettsiden vår, eller ta 
kontakt med rådgiver om du har
spørsmål.

Forsinket utsending av
 årsrapporter
Dessverre ble utsendingen av års -
rapporter og søyelista for 2008 kraftig
forsinket. Vi beklager dette overfor de

Hva skjer:
• Medlemskampanje: Meld deg inn

før 1. april og få gratis medlem-
skap ut året. Ta kontakt med ditt
lokale slakteri, eller les mer på
www.animalia.no/sauekontrollen.

• Ny brukerveiledning: Ny og
 utvidet brukerveiledning kan fås
tilsendt fra rådgiver eller ved å
kontakte brukerstøtte. Du finner
den også ute på nettsiden vår.

• Registrér paringa: Legger du inn
paringsopplysninger, blir lam-
mingsregistrering både enklere og
sikrere. 

Figuren viser lammetap i ulike perioder i 2008 sammenlignet med 2007.
Andelen er beregnet ut fra risikopopulasjonen, det vil si antall lam som var i
live før hver periode. 

av dere som ventet på rapportene i
posten. Du finner rapportene ved å
logge deg inn på Sauekontrollen Web. 

Av Stine Løvik Huse

løst eller på selvbærende rammer! Ny type 4 mm platetykkelse = 11,2 kg/m2.
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Følg med mjølke -
kvaliteten! 
Logg deg på http://medlem.tine.no
og få resultater fra siste avregna
leveranse og analyseresultat i
Geitkontrollen. På menyvalget 
«Min buskap Geit – Mjølkekvalitet»
ser du resultater fra siste av regna
månedsleveranse. Er det resultater
her som det er grunn til å følge
opp? På «Min buskap Geit -
Veiedata mjølk» er det oversikt
over analyseresultat på enkelt -
geiter. Denne oversikten viser også
ut viklingen over tid, slik at det er
lett å plukke ut de  geitene som har
bidratt til melke kvaliteten. Vurdér
om det har sammenheng med
fôring og stell, helse eller avl. Din
TINE-rådgiver kan hjelpe til med
å vurdere hvilke tiltak som er
 nødvendige.

Har du ikke vært inne på
http://medlem.tine.no enda? 
Klikk deg inn og følg veiledningen
øverst på  nettsiden eller ta 
kontakt med din TINE-rådgiver
for hjelp.

Jurvurdering 
- Husk rappor tering til
Geitkontrollen!
For de fleste er tida nå inne for å ta
jurvurdering av melkegeitene. Reglene
for Geitkontrollen krever rapportering
av jurvurdering for alle melkegeitene
hvert år. Dette er et viktig arbeid med
tanke på avlsarbeidet i din egen
 besetning, og som et av flere ut -
plukkskriterier for påsett og utrange-
ring av dyr.

Jurvurderingsliste geit 2009 ble sendt
alle medlemmene i november i fjor.
Har du ikke disse listene må du
 kontakte din TINE-rådgiver. For egen -
registrator er det bare å skrive ut ny
liste fra registreringsprogrammet
«Rapport - Sjekk data – Jurvurdering».

Internasjonal satsing på
Snøfrisk 
Snøfrisk kremost er et produkt med
en unik blanding av geitmelk og
ku fløte. Dette gir en karakteristisk,
men mild smak av geitmelk. Ikke
overraskende er det denne milde
smaken som er unik og den har
flere ganger blitt belønnet nasjonalt
og internasjonalt. Snøfrisk finnes i 3
ulike smaksatte varianter (Dill,
Skogsopp og Einerbær) og er en ost
med mange muligheter. Den kan
brukes som pålegg, i salater, til oste-
kaker, snacks, dip og varme retter.

Men det er ikke bare smak og
brukervennlighet som appellerer til
forbrukerne utenfor Norge. Det er
Norge i seg selv. Eksotisk, ren og
dramatisk natur med beitende dyr
er noe vi i Norge tar for gitt, mens
det  internasjonalt verdsettes høyt. 

Dette skjedde med Snøfrisk i
2008: 
• Mai - Lansering av Snøfrisk

Naturell og Skogsopp i Sverige
ved Milko AB. 

• September - Lansering av
Snøfrisk Naturell og Dill i
Danmark ved Wernersson
Tølløse.

• Oktober - Lansering av Snøfrisk
hvitost i Storbritannia.

• Russland - økte salget i 2008 med
74% i forhold til 2007.

EK Geit 2007
Det er 63 geitmelkprodusenter som
fikk gjennomført EK Geit for regn-
skapsåret 2007. Disse er i hovedsak i
TMØ og TMN med henholdsvis 28 og
25 EK-medlemmer. Vi oppfordrer flere
til å benytte seg av dette tilbudet. EK
Geit gir en god oversikt og en grundig
økonomisk analyse av økonomien i
den enkelte buskap. 
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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

Et av de sikreste vårtegnene vi har er når vi ser små lam
springende utover jordet i full vigør. For noen er lamminga
snart over, mens for andre har den såvidt begynt. Uansett så
er dette en spennende og travel tid, som mange snart er
 ferdig med, eller nå står overfor. Forhåpentligvis vil de fleste
av dere være fornøyd med både kvalitet og antall lam, når
lamminga er over.

Mellom lamming og klipping er det også viktig å få levert ulla.
Fatland Gjestal Ulls sine ullstasjoner har allerede fått inn
mye vår- og heilårsull, og etter påske starter vi med ullrutene
for fullt. For de aller fleste lønner det seg å klippe både vår
og høst, og det er viktig og ha rutiner på dette for å opprett-
holde en god ullkvalitet. 
Vi har de siste årene sett en økende tendens til at folk  dropper
høst- eller vårklippen, og dette gir et vesentlig dårligere
ulloppgjør, enn om du klipper regelmessig to ganger pr. år.
Med de prisene det har vært på ull den siste tiden, er det
 viktig at en prøver å få et best mulig oppgjør, slik at en får
mest mulig ut av ulloppgjøret. For å få mest mulig ut av saue-
holdet, er det viktig å tenke økonomi også når det gjelder ull.

Har dere spørsmål, så ta gjerne kontakt med en av våre tre
ullstasjoner.

Når vi nå står foran en periode med kjøring av diverse ullruter
er det viktig at sauelagene også er med på å gjøre en jobb.
Det er svært viktig at vi får inn utfylte lister der både navn på
laget, og ikke minst navn og antall sekk på de som har levert
er korrekt og tydelig notert. I tillegg må en selvfølgelig merke
sekkene med navn, evt. adresse og antall sekk. Dette er
 viktig slik at vi på ullstasjonen på en enkel måte kan skille de
enkelte lagene, og ikke minst hver enkelt produsent. Det er
også viktig med tanke på innsamlingsgodtgjørelsen på 85
øre pr. kg, at laget gjør en jobb for å samle inn ulla. Mange
lag er flinke til dette, mens andre lag fortsatt kan bli veldig
mye flinkere til å bidra.

Fatland Gjestal Ull ser fram mot en lysere tid på året, og
håper at både gamle og nye produsenter vil fortsette å
levere ulla til oss.

Husk at Fatland Gjestal Ull står på for deg!

VÅR OG LYSERE TIDER!

 
   

 
 

  
 

  
  

 
 

  

      

    

        

- Markedets mest:

- Kan styre lys og varme ved bruk av GSM

- Trådløs eller kablet innstallasjon

- Brann og innbrudd

- Med eller uten GSM

- Kameradetektor kan leveres

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- Levering direkte fra lager
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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.
Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- *
FG-Godkjent brannvarsling.
Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,- * Grunnpakke bolig fra kr. 5990,-*Grunnpakke bolig fra kr. 5990,-*

Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen iht.offentlig
regelverk. Pakken kan utvides etter behov. Grunnpakken inneholder
aspirasjondetektor, kondensflaske, forfilter, 48m rør, skjøt, bend,
klips og sirene

Grunnpakken inneholder Sentral, trådløs modul,
trådløs tastatur, 3 stk trådløse røykvarslere
og trådløs innesirene

* Eks. Montering og mva. Prisene gjelder for bestilling før 30.06.2009
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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 





www.knarrhult.no

Innredninger
Praktiske og fleksible innredninger
som fungerer i praksis og varer i
mange år.

• Ingen takavstivinger
• Porter i front med valgfri slagretning

Vektsystem
frå Knarrhult
NYHEIT 
• Automatisk veging og sortering i opp 

til 9 grupper
• Avlesing av elektroniske øyremerker
• Overføring direkte til din PC

SKILLEGRINDER
• Topp kvalitet med låg vekt
• Varmgalvanisert
• Fire forskjellige lengder
• Høyde 105 cm

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

Sauevekter 
som dekker 
alle behov!

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

B-BLAD


