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Jordbruksavtalen er i hamn. Det var
godt at det var 17. mai dagen etter,
så ein i alle fall kunne ropa hurra
for noko, for avtala vart som
 forventa lite å jubla for. Det var
 sikkert feil av oss bønder å rekna
med ein inntektsvekst midt oppi
finanskrisa. Men alt er ikkje
 heilsvart, avtalen gjev eit lite løft til
geitenæringa og ikkje minst at den
opnar for nyetableringar, det trur eg
er særs viktig.

Eg kan ikkje hugsa at me tidlegare
har fått så mykje midlar over
 budsjettet. Dette er pengar som
ikkje forsvinn etter vegen, så honnør
til Sp for det.

Det er eit paradoks at SV tilsyne -
latande er det partiet i regjeringa
som sterkast går i mot norsk
 matproduksjon. Samstundes
 argumenterer dei sterkt for mat -
varehjelp - folk må ikkje svelta -
men bønder i Norge er tydeligvis ein
styggedom. Politikken frå partiet SV
overfor utkant-Norge er nok vel
gjennomtenkt - både når det gjeld
miljø- og ikkje minst rovviltpolitikken.

Nobelprisvinnaren i økonomi,
Amartya Sen slår klart fast at dess

større skilnad det blir mellom
 inntektene til bøndene og resten av
samfunnet, vil fleire og fleire
 gardsbruk bli borte. Det er ingen
menneskerett å vera bonde, men
ein kan ikkje forventa at me er så
glade i yrket vårt at me held fram
same kor lite det kastar av seg og
same kor mykje me sakkar akterut i
levestandard i forhold til andre. 

Amartya Sen slår vidare fast at i
tida framover vil forbruket av mat i
verda auka kraftig. Den økonomiske
veksten i land som India og Kina
gjer at fleire kan eta seg mette kvar
dag, og det må vel vera godt nytt.
Men produksjonen må vesentleg
opp skal ein klara å stetta den
aukande etterspurnaden etter mat,
og då krev også framtida mat -
produserande bønder. Fellesskapet
må ta kostnadane med å opprett-
halda eit levedyktig landbruk, utan
at det blir storindustri av det. Me vil
ha bønder i heile landet, ikkje berre
nokre få storbedrifter.  Våre politiske
parti må ta innover seg at alle land
må ha ein eigen matproduksjon for
å dekka det lokale og globale
 behovet. Jordbruksavtalen ber
 dessverre ikkje preg av ein slik
 tankegang.

Leder

Treng menneske mat?

Det er fyrste gongen eg har sett at
faglaga forhandla ned staten sitt
 tilbod - faglaga ville tydelegvis ikkje
gå med på å gje 5 mill. til fotråte-
kampen. Løyvinga var ikkje stor,
men viktig for dyrehelsa. 

Det er stor usikkerheit med omsyn
til utviklinga for gjødselprisane
 framover, men avtalen føreset ein
nedgang på 25%. Dersom ikkje
dette slår til, har me i beste fall eit
nulloppgjer. Det er uhyre vanskeleg
å forhandla om framtida - kanskje
burde ein forhandla berre for inne-
verande år?

I småfehaldet må me vera glade for
oppgjera dei to føregåande åra.
Men nå må me vera vakne slik at
me ikkje går inn i ein overproduk-
sjonssituasjon. Prognosane for 2009
syner at underskottet er kun 500
tonn - varsellampane har byrja og
blinka.

Håpet er det siste som døyr. Med
håp om ein sommar med godt
beite og små rovdyrtap.
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NSG sitt landsmøte på Stjørdal i
Nord-Trøndelag, i slutten av
mars, var både omfattende og
arbeidskrevende for de 61
 utsendingene med stemmerett og
de ca. 40 andre tillitsvalgte,
 gjester og ansatte. Men som
 vanlig sitter trolig de fleste også
igjen med gledelige minner fra
nok et interessant og minnerikt
møte med næringen, kolleger og
gode venner.

Tradisjonen tro hadde man lagt opp til
både styremøte og representantskaps-
møte i forkant av selve landsmøtet, slik
at administrasjonen og sentrale tillits -
valgte startet sitt landsmøteopphold på
hotellet øst i Trondheimsfjorden   
alle rede mandag 23. mars. Her fikk

enkelte av landsmøtesakene sin
 forberedende behandling, mens andre
tema kun var styre- og representant-
skapsanliggender.

Oppklarende fagmøte om
 sykdom
Nærmere 70 småfeinteresserte ble opp-
datert i forhold til status og videre
håndtering av sykdommene da det i
forkant av landsmøtet ble arrangerte
åpent fagmøte om smittsom fotråte og
blåtunge. Veterinær Ola Nafstad fra
Animalia stod for den rent veterinær-
faglige gjennomgangen av sykdom-
mene, diagnostiseringen og behand-
lingsmetodene. I tillegg orienterte
 tidligere prosjektleder av Snu sauen-
prosjektet, Bjørn Høyland, om første
fase av fotråtekartleggingen. Daglig
leder i NSG, Lars Erik Wallin, rede -
gjorde for siste nytt når det gjelder

funn av blåtungevirus og beslutninger
rundt forbyggingen. 

Småfeets posisjon i landskapet
Statssekretær Ola T. Heggem,
Landbruks- og Matdepartementet
 innledet fagtemasekvensen med et
foredrag under tittelen «Småfeets
 posisjon i landskapet». Her pekte han
på  landbruket som selve bærebjelken i
 distriktspolitikken, og hvordan
 regjeringen tenker rundt dette i
 framtiden.

Statssekretæren favnet ellers tema-
tisk nokså bredt, og var innom både
matsikkerhet, jordvern og sauens og
geitas plass i klimadebatten. Han
 redegjorde for inntektsutviklingen i
småfenæringen, der jordbruks  -
 avtalene legger til rette for en inn-
tektsvekst over 3 år på 60.000 kroner
pr. årsverk, og presenterte tanker
rundt markeds ordningene for kjøtt 
og egg.

Geitmelkproduksjon, kvoter og
 kvoteleie var et annet tema, og under-
skuddet på norskprodusert sau- og
lammekjøtt, samt satsingen på øko -
logisk sau ble også berørt.

Dyrevelferd står i fokus i disse tider,
ikke minst på grunn av den nye
Dyrevelferdsloven. Heggem opplyste
om at den omstridte formuleringen
om rovvilt er fjernet i den endelige
 lovteksten. Statssekretæren redegjorde
også for myndighetenes håndtering av
rovviltpolitikken.

Landsmøtesakene
De tradisjonelle sakene; årsmelding,
regnskap, kontingent og budsjett ble
gjennomgått på en rask og grei måte.
Det ble vedtatt at kontingenten ikke
skal økes i 2010. Styret i NSG plan -
legger å revidere lagets strategier i for-
bindelse med revisjon og samordning
av handlingsplaner innen rovvilt, geit
og kommunikasjon. Det ble derfor ikke
gjort store endringer i «Strategiplan

Innholdsrikt 
landsmøte

SYKDOMSBEKJEMPELSE: Leder i NSG, Ove Ommundsen (t.v.) i samtale med Ola
Nafsted, Animalia (t.h.) og Bjørn Høyland under møtet om fotråte og blåtunge. Fortsetter neste side.



6 • Sau og Geit nr. 3/2009

2009-2011» og «Strategi- og handlings-
plan for geit 2009-2011».

Engasjement rundt viktige saker
Rovviltforvaltning, «Friskere geiter» og
«Friske føtter» er eksempel på viktige
temaer som ble tatt opp av flere i til-
knytning til lederens tale og etter
Heggems fagtema «Småfeets posisjon i
landskapet». Det ble også hevdet at
disse temaene burde vært satt opp som
egne saker på landsmøtet.

Mange landsmøteutsendinger er
opptatt av rovviltproblemene som
 stadig flere sliter med, og frustrasjonen
over hvordan forvaltningen fungerer er
stor. Flere trakk også fram problemer
knyttet til sykdomssanering og ba NSG
om å være mer åpen for innspill. Når
det gjelder «Friskere geiter» ble det sagt
tydelig at prosjektet må evalueres
 skikkelig og det må brukes mer tid på
gjennomføring av prosjektet.

Lovrevisjon
Styret sitt forslag til revisjon av lags -
lovene skapet en del debatt. Særlig for-
slaget om at styremedlemmene skal
være en del av representantskapet med
stemmerett. Representantskapet hadde
vedtatt å legge dette forslaget fram for
landsmøtet. Imidlertid hadde flere
 fylkesledere drøftet saken før lands -

møtebehandlingen, og det endte med
at forslaget ble nedstemt.

Setningen «Utmelding må skje
skriftleg og det må betalast kontingent
til og med det året utmeldinga skjer.»
ble strøket, fordi denne regelen ikke
overholdes i praksis. Det ble også
 vedtatt klarere regler for medlems -
kontingent for deltakere i samdrifter:
«Ved deltaking i samdrift må del -
takarane som vil vere medlem betale
kontingent ut i frå dyretalet i samdrifta
delt på deltakaren sin eigardel».

Innkomne saker
Nord-Trøndelag Sau og Geit hadde
fremmet tre saker for landsmøtet.
Forslaget om å utarbeide en egen
handlingsplan mot rovvilt ble tatt godt
i mot og styret ble bedt om å starte
arbeidet med denne saken umiddel-
bart, slik at den kan legges fram for
representantskapet allerede høsten
2009. 

Det andre forslaget fra Nord-
Trøndelag omhandlet avlsarbeidet og
hadde skapte stor debatt i organisasjo-
nen og i media i forkant av lands -
møtet. Saken gikk på vektlegging av
lammetall i O-indeksen. Landsmøtet
ga styret fullmakt til å avgjøre vekt -
leggingen av delindeksene etter
 anbefaling av Avlsrådet for sau. Et

 forslag om å legge vekt på dyrevelferd i
avlsarbeidet fikk også flertall i møtet.
Se mer om lammetall  og avl i egen sak
på side 12.

Det tredje forslaget gikk ut på at
NSG skal jobbe for innføring av et nytt
gjerdetilskudd. De aller fleste ønsker
seg bedre ordninger når det gjelder
gjerdehold og det er viktig å belyse at
gjerdeloven ikke fungerer, men i
 debatten ble det også trukket fram at et
nytt tilskudd kan gå utover andre til-
skuddsordninger. Forslaget ble derfor
ikke vedtatt.

Tankevekkende avslutning
Sauebonde og tillitsvalgt i Norges
Bondelag, Karstein Bergset fra
Rendalen fortalte om det som hendte
han og sauene hans, da han mistet
kontroll over livet sitt. Han fortalte
også om kameratene som hjalp han på
rett kjøl og om hvordan erfaringene
kan påvirke måten Mattilsynet
 håndterer slike saker. Historien har
engasjert mange, og har blant annet
medført at noen i samme situasjon har
tatt kontakt og fått hjelp til å komme
ut av tilsvarende problemer.

Tekst: Anne-Cath. Grimstad og 
Signe Dahl

Foto: Anne-Cath. Grimstad

LYTTER TIL LANDSMØTEUTSENDINGENE: Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og Matdepartementet var innleder under
Landsmøtet. Her lytter han til utsendingenes spørsmål og kommentarer etter innlegget. 
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Et hundretalls festkledde lands-
møteutsendinger, gjester, tillits -
valgte og ansatte deltok under
årets landsmøtemiddag på Rica
Hell Hotel, Stjørdal. 

Stemningen var høy og maten særdeles
godt tilberedet. På menyen stod
 chevresalat, lammerygg og créme
 brûlée. Underholdning, sang, artige
historier og utdeling av utmerkelser
stod også på programmet.

Lykleprisen og Gromsauen delt
ut for andre gang
Lykleprisen og Gromsauen er opprettet
av NSG i 2007, og skal være en
 utmerkelse til personer innenfor geite-
og saueholdet, som har gjort en ekstra
innsats for næringa og på positiv måte
bidratt til å fremme småfeets sak.
Prisene deles ut på NSGs landsmøte
hvert annet år.

Lykleprisen 2009 til 
Ola Søgnesand
Ola Søgnesand fra Sogn og Fjordane
ble tildelt årets Lyklepris, overrakt av
statssekretær Ola T. Heggem i LMD.

I begrunnelsen dette året het det

blant annet at årets vinner av Lykle -
prisen er en sann ambassadør for geite-
holdet i Norge – i mange år gjennom
egen drift, og i det senere som en
 sentral person i veiledning og råd -
givning til andre brukere. Hans
 engasjement favner vidt fra avlsarbeid,
driftsteknikk og prosjekt «Friskere
 geiter» til det planlagte Norsk
Geitesenter SA. 

Gromsauen 2009 til 
Bjørn Høyland
Leder i avlsrådet for sau, Bjørn
Høyland, Rogaland ble tildelt Grom -
sauen for sin årelange og iherdige
 innsats for saueholdet i Norge. Prisen
ble overrakt av statssekretær Ola T.
Heggem i LMD.

I sin begrunnelse har juryen blant
annet lagt vekt på at årets Grom sau-
vinner på en optimistisk og lun, men
likevel sikker og krystallklar måte, har
styrt Avlsrådet for sau de senere årene,
samt hatt en sterk hånd med i semin-
virksomheten. 

Når fotråte var et faktum i Norge
var det i grunnen heller ingen tvil om
hvem som skulle ta grep og sette i gang
tiltak. Det allsidige engasjementet og
den smittende tiltroen til at ikke noe er

umulig, gjør at han nyter en unik
respekt i alle leire, het det i juryens
begrunnelse.

Avlsstatuettene til Rogaland og
Buskerud
Wendy og Ivar G. Slettemoen fra
Buskerud fikk avlsstatuetten for væren
200529119 Kjempegod (NKS).
Kjempe god oppnådde høsten 2008 en
O-indeks på 150 og er gransket i ring
61 Hol.

Avlsstatuetten for beste bukk gikk til
Tordis og Sigbjørn Efteland  fra
Rogaland for bukken 2005301 Brake.
Med en avlsindeks på 134, lå han likt
med bukken 2005305 Paul, men Brake
ble vinneren på grunn av flest døtre.
Bukken er granska i bukkering 111
Dalane.

Årets superverver 
Jon Egil Østerhus fra Erfjord i
Rogaland mottok vervepremie

Festmiddag med mange utmerkelser

Fortsetter neste side.

Statssekretær Ola T. Heggem overrakte Lykleprisen 2009 til Ola Søgnesand. Gromsauen 2009 gikk til Bjørn Høyland.



Wendy og Ivar G. Slettemoen fra Gol i Buskerud fikk overrakt avlsstatuetten for væren
200529119 av leder i avlsrådet for sau, Bjørn Høyland. 
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En redaksjonskomité oppnevnt av
representantskapet la fram forslag til
uttalelser fra Landsmøtet. To ble
 vedtatt sendt ut som pressemelding-

er, se faksimilene. En tredje uttalelse
om markedsordningene for kjøtt
«Alt over på volummodellen» ble
vedtatt sendt til avtalepartene. 

Årets superverver, Jon Egil Østerhus fra
Erfjord i Rogaland fikk overrakt diplom og
blomster fra generalsekretær Lars Erik
Wallin.

 (kamera) og diplom som den desidert
beste medlemsververen i NSG i 2008. I
alt 25 nye medlemmer ble ført opp på
lista i Suldal Sau og Geit i løpet av
 fjoråret, takket være iherdig innsats fra
den 34 år gamle Rogalandsbonden. 

Uttalelser fra landsmøtet

- Krever omorganisering av rovviltforvaltningen
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit krever en omorganisering av norsk
 rovviltforvaltning, og at både utforming og praktisering av forskrifter
innen dette området blir underlagt bedre politisk kontroll.

Stortinget har vedtatt en todelt målsetting når det gjelder rovviltforvalt-
ning, med plass til både rovvilt og husdyrhold, og etablering av definerte
soner der rovviltetableringen skal finne sted. Småfenæringen opplever
imidlertid at stortingsvedtaket overstyres av forvaltningen, for eksempel
ved at direktoratet ikke er villig til å ta ut rovvilt som etablerer seg utenfor
de definerte sonene.

- Krever egen krisepakke for landbruket
Landsmøtet i Norsk Sau og Geit krever at regjeringen oppretter en
 tiltakspakke for landbruket på minst 400 millioner kroner. 

Pengene tenkes brukt til investeringer i de ulike næringer, og vil kunne
 generere en total satsing på rundt 3 milliarder kroner. NSG mener at en slik
tiltakspakke vil være av avgjørende betydning for arbeidsplassene i gris-
grendte strøk i årene framover, og at den vil gi en langt større sysselsettings-
messig gevinst enn tilsvarende krisepakker som tidligere er bevilget til andre
næringer.

Tordis og Sigbjørn Efteland, Rogaland fikk
overrakt avlsstatuetten for bukken 2005301
Brake. 
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Fornyet tillit

NSGs STYRE 2009-2011: Nyvalgt ordfører Aslak Snarteland (foran til venstre), styremedlem Erling Offerdal og leder Ove Ommundsen.
Bak fra venstre står styremedlem Olav Edvin Heggvold, nestleder Magnhild Nymo og styremedlem Tone Edland, med styremedlem
Kristin Bakke Lajord foran seg. Nyvalgt styremedlem Ove Holmås var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Vivi Lindholm
ble takket for inn -
satsen som ordfører
i NSG gjennom de
siste 8 årene. Tidligere varaordfører
Aslak Snarteland fra Telemark overtar

ordførerklubba og nyvalgt
varaordfører er Svein

Skjølsvold fra Møre og
Romsdal.

Gurandsrud fra Buskerud og Ingrid
Arneng fra Oppland ble takket for inn-
satsen gjennom flere år, mens Ove
Holmås fra Hordaland og Tone Edland
fra Telemark ble valgt inn som nye
 styremedlemmer.

Både Ove Ommundsen fra
Rogaland og Magnhild Nymo 
fra Troms ble gjenvalgt som
 henholdsvis leder og nestleder i
styret.

To medlemmer gikk ut av styret i NSG
under landsmøtet i Stjørdal 25. og 26.
mars 2009, og to nye
representanter ble
valgt inn. Øyvind
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- Jeg ønsker også å tjene penger på
saueholdet mitt, og vil at  søyene
kommer hjem fra fjellbeitet med
flest mulig lam. Men nå har lam-
metallet hos NKS-sauen begynt å
gå på dyrevel ferden løs, sier
Tobias Stubrud i Øyer.

Tobias Stubrud er sauebonde med 200
vinterfôra dyr, og har nå søyer og
åringer som blir drektige med så
mange lam at han mener at det er blitt
et dyrevelferdsproblem. 

Store lidelser
Mange av dyra hans blir utslitt i

 kroppen eller beina i ung alder. Sauene
har et økende antall forekomster av
feilstillinger og vanskelige fødsler, og
deretter børbetennelse som følge av
dette. I tillegg får dyra stadig oftere
«vommiskinn», skjedeframfall og
 endetarmsframfall før lamming, samt
børframfall etter lamming. 

- Alle disse problemene fører til
flere død- og svaktfødte lam, samt
søyer som selv dør før fødselen, slik at
vi får et alt for stort lammetap, sier
Tobias Stubrud. 

Stort antall dødfødte
Halvveis i lamminga i år var mer enn
14 prosent av lammene som hadde
kommet til verden på Stubrud døde

ved fødselen, mens tallet for «risiko-
gruppen» var helt oppe i 26 prosent.
(Med risikodyr mener han voksne
søyer som får fire eller flere lam, og
åringer med tre eller flere, uten at det
gis kraftfôr til de voksne sauene i
paringa). 

Av de 101 sauene det var snakk om,
var 1 død på grunn av skjedeframfall, 1
var død som følge av fødselsvansker og
2 åringer med trillinger var sydd før
fødselen på grunn av skjedeframfall,
hvorav den ene døde.

Et spørsmål om dyrevelferd
- Flere av oss mener å kunne dokumen-
tere at vi har flere lam igjen om høsten
av de søyene som føder tre lam, enn av
de som føder fire eller flere, sier
Stubrud. - Men det er dyrevelferden
rundt dette som er utfordringen, ikke
spørsmålet om hvorvidt søya tåler å gå
med to, tre eller fire lam om sommeren.

Tobias Stubrud er opprørt over den
pågående avlsdebatten, og over dem
som fortsatt ønsker å vektlegge høyt
lammetall i utregningen av O-indeks -
en. Selv mener han det umulig kan
være riktig å øke lammetallet ytter -
ligere, da det allerede på dagens avls-
materiell er mange som opplever at 20
prosent av sauene får så mange lam at
det er stor risiko for problemer under
drektighet og fødsel. 

Stort nok potensiale
- Erfaringene fra egen besetning, og det
vi ser blant dem som fôrer sauen sin
slik at den er i vanlig godt hold hele
året, er at dagens NKS-sau nå har et
potensial til å føde minst 3 lam i
gjennomsnitt pr. voksen sau og opp-
under 2,5 pr. åring. Dette bygger på
opplysninger fra vår egen værering, og
fra saueklippere som klipper noen
tusen dyr om våren, forteller han.

- De fleste som fôrer sauene sine
godt gjennom året, har i gjennomsnitt
2,4-2,9 lam pr. vinterfôra sau ved
 fostertellinga, selv om de prøver å

Nå må vi begynne å
tenke dyrevelferd!

AKTIV BYGD: Tobias Stubrud er stolt av Øyer-bygda og det avlsarbeidet som er gjort
blant sauebøndene her gjennom 30 år. – Men nå må vi begynne å tenke dyrevelferd i avls-
arbeidet vårt, sier Tobias Stubrud, som mener man ikke lenger kan vektlegge evnen til
høyt  lammetall.
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begrense lammetallet med dårligere
fôring i paringa.

Halvveis i årets lamming var hans
egne dyr oppe i 2,24 merka lam pr.
søye, mens gjennomsnittlig fødte var
2,62.

Argumentet om at lammetallet redu-
seres bare man fôrer dårligere rundt
paring, mener Stubrud fungerer bedre i
teorien enn i praksis. Selv har han fulgt
alle «oppskrifter», både fra avlssjefen og
andre, uten at dette har gitt noen særlig
effekt. Derimot tror han nok at de som
sliter med lite lam, kan hente dette raskt
inn ved å bli bedre grovfôrdyrkere, fôre
sauen  riktigere rundt paring og ellers
gjøre det de kan for å redusere lamme-
tapet. Avl hjelper lite hvis ikke disse
tingene er på plass. 

Feil med avlsopplegget
Stubrud er mer enn gjennomsnittlig
opptatt av saueavl, og har deltatt i
 systematisk avlsarbeid i snart 30 år.
Han har vært, og ble i 2008 igjen valgt,
som leder i Øyer - nå Oppland Være -
ring, avdeling 47. I løpet av denne
tiden har han og de andre ringmed-
lemmene brukt semin fra værer med
høyest mulig avlsindeks på de søyene
og lammene i besetningen som selv har
høyest indeks. Det burde i henhold til
avlsprinsippene resultere i de beste
dyra som kan framskaffes. 

- Når denne avlen likevel har ført til
besetninger med så høye lammetall at
søyene ikke har kropp til å bære dem

fram, må det være noe feil med avls-
opplegget, påstår Stubrud.

Vanskelig å avle bort
- I de første årene fungerte avlsarbeidet
godt, forteller Tobias Stubrud. - Dyra
ble bedre og bedre for hver generasjon,
men for rundt 10 år siden begynte vi å
se de første tendensene til mange lam
og problemer hos søyene. Situasjonen
har forverret seg, og i de siste tre årene
har det vært håpløst, sier Stubrud.
Fordi også andre medlemmer i være-
ringen opplever det samme, har man
vært enige om å bruke seminværer
med høy avlsindeks (O-indeks), men
at ingen likevel skal velge værer med
mer enn 120 i fruktbarhetsindeks. 

- Personlig kunne jeg tenkt meg
semin fra værer med enda lavere del -
indeks på lammetall, men da hadde vi
ikke hatt særlig mange å velge mellom,
sier Stubrud.

Bort med lammetall – inn med
helse
Og det er der han mener problemet lig-
ger. Fordi det i avlsarbeidet er lagt så stor
vekt på evnen til å få mange lam, er det i
praksis umulig for en vær med lav del -
indeks på lammetall å nå opp i systemet.

- De ringbesetninger som bruker
slike værer i dag, melder seg i virkelig-
heten litt ut av granskningsarbeidet,
sier han. Det er nok riktig for kontrol-
lens skyld at indeksen for lammetall
fortsatt beregnes, men den bør etter

min mening ikke vektlegges særlig i  O-
indeksen. På den måten ville saueeiere
som ønsker å bruke værer med lav
fruktbarhet ha mulighet til å gjøre
dette, og likevel kunne levere gransk-
bare værer til ringen. 

- Med dagens sau tror jeg vi har
mer å hente på å ta inn en vekting på
sykdom og lammingsvansker etter
samme modell som Geno bruker når
det gjelder utmelking og helse. Klarer
vi dette, vil de søyene som blir drektige
med flere lam enn de tåler å bære fram
få et trekk for helse. Dette vil igjen
smitte over på væreindeksene, slik at
disse linjene får svekket sin posisjon i
avlsarbeidet, avslutter Tobias Stubrud.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

BEGYNNENDE FRAMFALL: Slikt begyn-
nende skjedeframfall er det mange av søy-
ene på Stubrud som får. Heldigvis kan
mange av dem fullføre svangerskapet uten
inngrep, men smertefritt er det nok ikke.

ALT PÅ PC: Tobias Stubrud (t.v.) og sønnen Sondre forsøker å drive så profesjonelt som
mulig, og legger alle relevante opplysninger inn på PC både i lamminga og ellers i året.
Derfor kan de dokumentere alt som skjer rundt lammetall, fôring og fødselsvansker.

SYDD FØR LAMMING: På grunn av
mange lam og skjedeframfall, har denne
søya fått skjedeåpningen sydd igjen av
veterinær før lamming. Både mor og barn
har det bra i dag, men søya har hatt store
smerter underveis. 
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- Det vil alltid være variasjoner i en
husdyrpopulasjon. Og siden vi ønsker
en sauenæring med søyer som produ-
serer nok til å ha to lam hver i snitt om
høsten, må vi forvente at ti prosent av
dyra får fire lam. Men skal vi fokusere
på disse ti prosentene med potensielle
problemer, eller konsentrere oss om de
90 andre prosentene? 

Ingen grunn til reduksjon
- Jeg ser ingen grunn til å redusere
vektleggingen av lammetallet i avlsin-
deksen nå, fortsetter Bernt Undheim -
La oss prøve en stund og se om 
ikke den vektprosent vi har er riktig 
for å bevare lammetallet på dagens
nivå.

Bernt Undheim «leker ikke butikk».
Han avler intensivt, både av genuin
interesse for faget og for å oppnå best
mulig resultater, og satser på mange
lam og høy avdrått. Avlen spisses i
prinsippet ut fra O-indeks og høy
fruktbarhet, men ikke for enhver pris.
Det ideelle er en besetning der voksne
sauer går med minst tre lam i
gjennom snitt, og der alle åringer går
med to. Såpass «knallhard» er han i
utvelgelsen av dyr at han etter drektig-
hetskontrollen sender alle tomme søyer
og lam til slakt, sammen med en rekke
søyer med bare ett foster. Resten av de
einstaka sauene brukes som adoptiv-
mødre for andres overskuddslam. I år
sendte han til og med en del åringer
med bare ett foster, men det var dyr
helt nederst på indekslista.

Sauer med to lam får gå med disse,
men i mange av tilfellene venner han
under et tredje.

Lammetalls-
diskusjonen handler 
om ekstremtilfeller

ÅRING MED FINE FEMLINGER: - De
fleste av våre sauer har helse til å bære
fram tre eller flere lam. Denne åringen, for
eksempel, er fortsatt i godt hold etter å ha
født 5 fine, jevnstore lam, sier Bernt og
Helga Ueland og viser fram mordyret og
fire av hennes små. Hun lå ihjel en av
 femlingene et par dager etter fødselen og en
av dem ble for sikkerhets skyld tatt til
kopplam ved beiteslipp. Men de tre reste-
rende skal søya gå med i fjellet i  sommer.

- Den pågående diskusjonen om

man skal beholde eller redusere

vektleggingen av lammetallet i

avlsindeksen, er fundamentert

på ekstremtilfellene, sier 

Bernt S. Undheim på Vigrestad i

Rogaland.
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Hell i uhell
Bernt og Helga Undheim på Herikstad
i Hå kommune på Jæren har 450
 vinterfôra sauer. Sauebesetningen er
ikke mer enn 12 år gammel. Som
 kontaktbesetning under skrapesjuke -
utbruddet i 1997 måtte de slakte ned
sin daværende besetning og starte på
nytt.

- På en måte kan du si jeg hadde
hell i uhell i 1997, sier han. - Erstat -
ning s dyra jeg fikk fra Buskerud og
Ringebu etter skrapesjukesaneringen
viste seg å holde en mye bedre avlskva-
litet enn dem jeg hadde før. Med riktig
fôring greide disse sauene og åringene
både å bære fram og gå med mange
lam. 

Tåler mange lam
Og på Herikstad kommer det mange
lam. I år hadde Undheim fem voksne
sauer med femlinger, 21 med firlinger,
150 med trillinger og 173 med tvilling-
er. Blant åringene var det en som fikk
femlinger, 3 med firlinger og 24 med
trillinger.

- Men det er klart, det er forskjell
på sauer også, sier Bernt Undheim.
De fleste sauene mine tåler å bære
mange lam, og har fine, jevnstore lam
og nok melk til dem, selv om de får
firlinger. Hos andre må vi ta ifra ett
eller flere av lamma og venne dem
under andre sauer, eller ta dem som
kopplam.

Ikke spesielt høyt
Bernt Undheim føler likevel ikke han
har noe spesielt høyt gjennomsnittlig
lammetall. Til det har han fortsatt for
mange sauer som bare får ett og to
lam. I snitt har besetningen i år 2,13
merka lam pr. mordyr, mens gjennom-
snittlig fødte var 2,36. Hvis man ser på
åringer for seg, er de tilsvarende tallene
1,92 merka lam mot 2,14 fødte. 

Få dødfødte
Til tross for mange fir- og femlinger
synes ikke Undheim at antallet død-
fødsler er spesielt høyt hos ham. Av
rundt 900 påviste lam ved lysing, har
han registrert til sammen 81 som
«dødfødte», det vil si ca. 9 prosent.
Men i det tallet ligger også 28 typiske
kastinger før tiden, og 16 som
mødrene har ligget i hjel, eller som på
annen måte har dødd før merking. I
tillegg omfatter det også 22 lam som
ble funnet døde ved søyer som hadde

født på egen hånd, enten som følge av
manglende tilsyn i fødselsøyeblikket,
eller fordi de ikke var levedyktige.

Lite problemer 
Også når det gjelder andre problemer
knyttet til drektighet eller lamming er
Bernt Undheim fornøyd med situasjo-
nen. Av 450 lamsauer har det vært lite
fødselsvansker. Ingen har hatt vomi-
skinn i år. Én åring med 4 lam og to
åringer med 3 måtte gå med sele på
grunn av skjedeframfall. Det samme
gjaldt 4-5 voksne søyer. Men alle hadde
greie lamminger og har vært uten
 problemer i ettertid. 

- De største «klattet» har jeg faktisk
med åringer som bare får ett lam. Her
kan det forekomme både feilstillinger
og vansker under lamminga, men
 sjelden hos de andre. I tillegg har vi
vært litt plaget med leddbetennelse hos
enkelte lam etter noen dager, men det
har neppe noe med lammetallet å
gjøre, sier han.

Sparer ikke på fôret
Bernt Undheim tror at mye av årsaken
til at han kan la de fleste sauene gå
med 3 og 4 lam i heia og åringene med
to og tre, skyldes fôringa. Og han
 sparer ikke på fôret gjennom vinteren,
spesielt ikke til de dyra som venter
mange lam. 

Livlamma settes på kulturbeite av
god kvalitet når de kommer fra fjellet i
begynnelsen av september. Ca. 20. okto-
ber settes de inn på godt grovfôr og en
daglig kraftfôrrasjon på 0,6-0,7 kilo.

Søyene beiter i utmark fram til 5.
oktober, da de flyttes til godt kulturbei-
te fram til paringa starter i begyn-
nelsen av november. Etter drektighets-
kontrollen i januar begynner de voksne
søyene så smått å få kraftfôr etter
 lammetall, og 3-4 uker før lamming
økes mengden til 0,8-1,0 kilo pr. dag.
Etter lamming og fram til utslipp får
både voksne søyer og åringer kraftfôr
tilnærmet etter appetitt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

LUNT OG GODT PÅ TALLE: Sauene til Bernt og Helga Ueland flyttes over i det nye
sauefjøset mot slutten av drektighetstiden og lammer på talle i store garer. Sauer med
mange lam får «enerom» noen dager, mens de andre deler på bekvemmelighetene.
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Alt avhenger selvsagt av miljøet
den lever i, men i utgangs -
punktet er NKS-sauen i dag en
veldig god og effektiv sau. På
avlssida planlegges kun mindre
justeringer, sier leder i Avlsrådet
for sau, Bjørn Høyland.

- Den sauen vi har i dag, er en helt
annen enn den vi hadde for 20 år
siden, sier Høyland. 

God og effektiv sau
- Systematisk avlsarbeid har gitt oss et
dyr som i stor grad stemmer overens
med næringens ønsker, selv om det
fortsatt er ting vi ønsker å justere noe.

Av positive egenskaper kan nevnes:
• Stor tilvekstevne
• Evne til å få mange lam
• God kjøttfylde
• God utmarkssau, med evne til å

 tilpasse seg og utnytte alle typer
 beiteforhold.

På forbedringssiden finner vi:
• Generelt litt for feit
• For dårlige morsegenskaper
• Søyenes holdbarhet kunne vært

bedre. 

Kroppslige skavanker
Begrepet holdbarhet omfatter blant
annet skjelettstyrke, kroppsfasong,
evne til å bære fram mange lam, kunne
lamme uten vansker, morsinstinkt,
lammestørrelse, jurhelse og annen
helse. 

- Dette skulle vi gjerne ha tatt tak i,
hvis det var mulig, sier Høyland. – I
dag må vi utrangere alt for mange
søyer i løpet av året, på grunn av
kroppslige skavanker. Dermed er det
ikke nok dyr igjen i besetningene til å

rangere ut søyer med for lave indekser.
På den måten får man heller ikke for-
bedret besetningen sin i den takten
som ville vært ønskelig, og det er et
problem. 

Lammetall og økonomi
- I den pågående debatten diskuteres
det hvorvidt søyenes holdbarhet har
direkte sammenheng med hvor mange
lam de får, og dermed om evnen til å få
mange lam er en positiv eller negativ
egenskap hos sauen vår. Men uansett er
det ikke til å komme fra at antallet lam
og økonomi i saueholdet henger veldig
nøye sammen, sier Bjørn Høyland. 

- Det betyr at avlsrådet, på vegne av
næringen, ønsker en sau som har
evnen til å få mange lam, men at det
faktiske lammetallet i hver enkelt
besetning bør stå i forhold til dyras
beskaffenhet og miljøet de lever i. Og
lammetallet kan påvirkes av fôrings-
kurven før paring. Men det er også
mange andre forhold som påvirker
sauens evne til å kunne bære fram og
fø på mange lam - først og fremst
fôringa, men også generell helse, plass
og hygiene i sauehuset, klauvstell,
 forebyggende sykdomsbekjempelse
med mere, sier Høyland.

Vil bevare fruktbarheten
- Avlsrådets holdning er at vi i dag har
en sau med evne til å få nok lam. Den
evnen ønsker vi å beholde på dagens
nivå, og det er ikke nødvendig å øke
vektleggingen av den i det videre avls-
arbeidet, sier Høyland.

- I dag er lammetallsevnen vektlagt
til 15 prosent i den totale avlsindeksen
(O-indeksen), og vi diskuterer om den
tåler å senkes noe og likevel forbli på
dagens nivå. Personlig tror jeg kanskje
at det burde holde med 10 prosent,
men dette er ting som til enhver tid

avgjøres av Avlsrådet, etter innspill fra
eksperter på avl og arvbarhet. 

- Nå er det jo også sånn at summen
av vektingen av de ulike egenskapene
(delindeksene) til sammen må bli
 hundre prosent. Det betyr at om man
reduserer vektleggingen av én egen-
skap, må man øke den for en annen.
Og her må vi være veldig forsiktige, så
vi ikke skaper misforhold mellom ulike
egenskaper, og ødelegger det vi
 møysommelig har bygd opp gjennom
systematisk avlsarbeid gjennom 35 år,
fortsetter lederen i avlsrådet.

Fett og tilvekst
- Når det gjelder fettinnholdet i norsk
sauekjøtt har vi de siste tre årene for-
søkt å redusere dette ved omtrent å
doble vektleggingen av magrere kjøtt,
fra 5 til 9 prosent. Dette burde føre til
at fettinnholdet går sakte, men sikkert
nedover. 

- Tilveksten på dagens lam er bra,
men fordi den har så stor innvirkning
på økonomien, tror vi den tåler å økes
litt til. Derfor er vektingen også hevet
med et par prosentpoeng, fra 17 til 20.

Mer melk 
- Når det gjelder morsevne, det vil si
sauens melkeevne i forhold til lamme-

DISKUSJON: I Avlsrådet diskuterer vi om
vektingen på fruktbarheten tåler å senkes
noe, og likevel forbli på dagens nivå.
Personlig tror jeg kanskje at det burde
holde med 10 prosent, men dette er ting
som til enhver tid avgjøres av Avlsrådet,
etter innspill fra eksperter på avl og arv-
barhet, sier avlsrådets leder Bjørn
Høyland. 

Kun mindre 
justeringer av 
avlsindeksene
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tallet, ønsker vi fortsatt at den skal
bedres i årene framover. Her har vi nå
også begynt å skille mellom melke -
evnen rett etter lamming og melke -
evnen gjennom sommeren. Totalt har
vi de siste årene økt vektleggingen av
morsevne fra 25 til 33 prosent, sier
Høyland. 

Mindre fylde 
Evnen til god kjøttfylde har avlsrådet
derimot lagt noe mindre vekt på i det
siste. Den er nylig redusert fra 27 til 23
prosent av den totale vektleggingen,
blant annet fordi norsk sau generelt er
alminnelig godt kjøttsatt. 

- Personlig betviler jeg dessuten at
en slakteribransje med anstrengt øko-
nomi som følge av finanskrisen, kan
fortsette å betale 4-5 kroner mer for
kjøtt i de høyeste klassene, all den tid
de selger det ut til markedet for samme
pris som kjøtt med lavere kjøttfylde.
Det blir spennende å se hva som skjer i
dette markedet framover. Slakterienes
politikk vil også innvirke på avlsrådets
prioriteringer, sier Bjørn Høyland.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

- Vi skulle gjerne ha vektlagt
bruksegenskaper som skjelett-
styrke, kroppsfasong, evne til å
lamme uten vansker, mors -
instinkt, lammestørrelse og
 jurhelse i O-indeksen. Det ville
imidlertid kreve en helt annen
innsats fra bøndenes side, i en
årstid som er travel nok for de
fleste.

- Men hvis det er tilstrekkelig vilje i
næringen til å gjøre en slik jobb, så vil
avlsrådet helt klart ta tak i noe av dette,
sier leder i Avlsrådet for sau, Bjørn
Høyland. 

Ekstra travel tid
I avlssammenheng har man definert
slike praktiske bruksegenskaper hos
søyene inn under fellesbegrepet
 «holdbarhet». 

- Mens informasjon om lammetall,

melkeevne, avdrått, fettinnhold og
kjøttfylde i stor grad kan hentes ut fra
slakterioppgaver og minimumsopp -
lysninger i Sauekontrollen, vil vekt -
legging av holdbarhetsegenskaper i
avlsindeksen forutsette et mye mer
omfattende og obligatorisk registre-
ringsarbeid hos bøndene, enn det som
gjøres i dag.

- Og når vi vet hvor hektisk det er i
norske sauefjøs under lamminga, på
den tiden slike registreringer måtte
gjøres, tror jeg dette kan bli vanskelig.
Det er tungt nok, allerede i dag, å få
inn særlig flere opplysninger enn antall
lam og vår- og høstvekter, sier
Høyland.

Mye informasjon
- Vi måtte for eksempel ha fødselsvekt
på alle lam, beskrivelser av fødselsfor-
løpet hos hver enkelt søye, nøyaktige
notater om alle typer feilstillinger og
fødselsvansker, beskrivelse av jurform,
spener, speneplassering, melkekurve,

søyas adferd i forhold til lamma, og
en rekke andre forhold. Dette måtte
følges opp med nye veiinger og
 tilvekstopplysninger, sykdoms -
informasjon ut over forsommeren
med mer.

Må være ønsket
Lederen i avlsrådet er usikker på hvor-
dan man eventuelt skulle ha grepet
saken an for å få til delindekser knyttet
til holdbarhet.

- Aller først måtte vi i tilfelle se om
det er tilstrekkelig vilje i næringen til å
framskaffe de opplysninger som trengs
for å kartlegge status og følge opp avls-
resultater. Bare det i seg selv kan være
en utfordring, mener Bjørn Høyland.

- Norske sauebønder er generelt
ikke veldig flinke til svare på spørre-
skjema heller, fortsetter han, og viser
som eksempel til at kun 40 prosent har
svart på skjemaet som ble sendt ut til
saueeierne i forbindelse med kartleg-
gingen av fotråte. 

- Det skulle vært forsket mye mer
på fôring av sau. I dag er det alt
for dårlige kunnskaper om dette
i norske fagmiljøer, sier Bjørn
Høyland.

- Seriøse sauebønder burde kunne ha
et tilbud om god og sikker veiledning
når det gjelder fôring gjennom sesong-
en. Men ringer man til fôrrådgivere og
andre veiledere i fagmiljøene rundt
sauebøndene i dag, får man trolig like
mange forskjellige svar som antall
 kilder man ringer til, sier Bjørn
Høyland nådeløst.

For dårlig fundament
- Mens husdyrforskere i årevis har
 studert fôring av storfe og gris, og hatt
kikkhull rett inn i fordøyelsessystemet
til levende kyr, er lite eller ingenting
gjort på småfesiden de siste åra.
Rådgiverne baserer seg på gammel
kunnskap, uten fundament i dagens
virkelighet. Særlig kan vi lite om fôr-
inntak og energiomsetning hos dyra
mellom paring og lamming. Det

 gjelder også betydningen og effekten av
vitaminer og mineraler.

Endret situasjon
- De sauene vi har i Norge i dag er
nemlig vesensforskjellig fra dem vi
hadde for 20 år siden, sier Bjørn
Høyland. Dette gjelder mange av
 egenskapene - ikke minst tilvekst og
lammetall.

- Dessuten har vi også en helt annen
grovfôrsituasjon enn tidligere, der
 bruken av rundballer har gitt oss et
grovfôr med mye bedre kvalitet og
 innhold enn det vi fôret sauene med
for bare få år siden.

Næringens ansvar
Bjørn Høyland har ikke tenkt så mye
på hvem som burde forestå forskning
og formidling på området.

- Men muligens vet sauenæringen
selv best hvor skoen trykker, og da
kunne kanskje vi i NSG på eget
 initiativ søke om midler til for
 eksempel et treårig forskningsprosjekt
og ansette et par medarbeidere med
dette for øyet?   

Skulle gjerne vektlagt  bruksegenskaper

For dårlig kunnskap om fôring
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Etter kvart som fylkeslandbruks-
kontora har fasa seg ut frå plan-
leggingsarbeid med nye fjøs har
det oppstått eit udekka behov på
dette fagfeltet i landbruket – eit
«bygningsvakuum». Nortura har
teke utfordringa og har i dag 3
spesialrådgjevarar på sauefjøs. 

Sau og Geit tok turen til Lesja, midt i
travlaste lammingstida, saman med
Knut Evensen og Finn Avdem i
Nortura. Vi besøkte tre sauebruk i fjell-
bygda mellom Dombås og Romsdalen
som alle har søkt råd hjå Nortura i
samband med bygging av sauefjøs.
Knut er spesialrådgjevar på sauefjøs og
Finn er fagsjef. Sistnemnde har vakse
opp på garden Avdem midt i Lesja-
bygda, med utsikt over dei fine
 nydyrkingsfelta nede på Lesjaleira, som
det heiter der Lesjavatnet låg før det
blei tappa ned for ca. 150 år sidan. 

Både Knut og Finn er ein del av
Team Sau i Nortura – eit team på ca.
25 sauerådgjevarar med allsidig
 praktisk og teoretisk kunnskap om
sauehald. 

Sel rådgjevingspakkar
Det melder seg fort eit ønskje om meir
rasjonelt driftsopplegg når saue -
buskapane blir større. Dette gjer at
mange produsentar har behov for å
endra på gamlefjøset eller byggje nytt.
Både små og store buskapar syslar i
dag med byggjeplanar. Som oftast gjeld
dette yngre brukarar, men også godt
vaksne sauebønder kan av og til tenkja
seg å satse meir på sau eller få ein let-
tare kvardag ved å byggje nytt. 

- Team Sau kan i dag tilby å vere ein
nøytral samarbeidspartnar i slike
 prosessar, og me har fleire gode
 rådgjevingspakkar å tilby sauebonden,
fortel Finn Avdem.

Meir detaljar om kva dette går ut på
og kva det kostar finn ein ved å gå inn
på http://medlem.nortura.no/smaafe/
raadgiving/.  Men i korte trekk
 forklarar fagsjefen rådgjevingstilboda
frå Team Sau slik:
• ByggSkisse - Tilbod til den som er

tidlig i planleggingsprosessen, fram
mot at ein skal ta avgjerd om å
 byggje.

• ByggRåd - Tilbodet passar for den
som er komen lengre i prosessen og
derfor er sikrare på korleis bygget
bør vera.

• ByggRåd med driftsplan - Dette er
eit tilbod til dei som ynskjer å ha
hjelp til å laga ein fullstendig 
s øknad til Innovasjon Norge.

«Base» med bygningsteikningar
- Me har etter kvart opparbeidd ein

Sauefjøsrådgjeving

Fjøset på Kaarbø: Sauefjøsplanleggjar i Nortura, Knut Evensen
(t.v.) i munter passiar med ein stolt eigar av nyfjøset, Kristen
Kaarbø.  

Fortsetter side 18.



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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base med bygningsteikningar tilpassa
ulike planløysingar. I fjor var eg
 involvert i ca. 70 prosjekt, og hittil i år
er det kome opp i 25, seier Knut
Evensen og meinar å kunne hevde at
investeringslysta er i ferd med å ta seg
opp i sauehaldet.

Alle prosjekta er ikkje blitt realisert.
Sauefjøsrådgjevaren understrekar at
det er viktig med realisme i alle planar
og ærlegheit i dei råda ein gjev. Når
planane blir for «flyktige» - prosjekt
han vurderar til ikkje å ha ein økono-
misk realisme i seg - meinar han det er
rett å seie i frå tidleg og tilrå å ikkje gå
vidare med slike. 

- Investeringane bør gje ei rimeleg
forrenting og moglegheit for ei
 anstendig løn for arbeidsinnsatsen i
produksjonen ein legg opp til, seier han. 

Team Sau-representantane fortel at
dei aller fleste produsentane legg vekt på
enkle, men rasjonelle løysingar der saue-
bonden skal kunna bruke meir tid på til-
syn av dyra og mindre på tungt arbeid.

Førevar
- Når ein står oppe i ein fjøsbygge -

prosess er det viktig å ha god dialog
med Mattilsynet. «Forskrift om velferd
for småfe» set ulike krav til husdyr-
bygg. Sjølv om Mattilsynet ikkje for-
melt krev at teikningar av nye fjøsrom
vert innsendt for formell godkjenning,
er det greitt å ha førevist og fått aksept
for eit planlagd bygg. Det er verre å
gjera om på smittesluser, opplastings-
rampar/-plassar, bingeutforming og
andre tekniske innretningar i bygget
etter at bygget er ferdig, forklarar Knut
Evensen. Han meinar at det er betre å
vere «førevar enn etter snar» i slike
saker.

Funksjonelle planløysingar
- Me legg stor vekt på at innreiings -
løysingar skal vera både funksjonelle
og rasjonelle. All handtering av saue-
flokken må vera enkel, men sam -
stundes skånsam mot dyra. Fôrings -
innretningar, vasstilgang, bingar,
 bingeskiller, drivegangar osv. bør vera
utforma slik at det er lett å fôre dyra, at
ein har god oversikt over saueflokken,
gir god flyt i rutinearbeid med dyra,
som for eksempel ved fosterteljing og

vaksinering, og gjer det elles enkelt å
flytte på dyr mellom bingar. Særleg i
lamminga er mykje av dette viktig,
understrekar spesialrådgjevaren på
sauefjøs og framheld at eit isolert og
fint vaktrom/kontor med dusjmogleg-
heiter set prikken over i-en når ein
byggjer nytt eller skal innreia gamle
bygningar. 

- Eit slikt vaktrom kan faktisk redda
mange lammeliv og kan dermed også
gi god forrenting på investeringa. Det
gjer det samstundes triveligare å vere
sauebonde, meinar han.

Teikningar som anbodsgrunnlag
- Saman med brukaren utarbeider vi
fasadeteikningar av bygget, snitt-
 teikningar og skisser for innreiing osv.
Desse teikningane definerar eit klart
grunnlag for anbodsinnhenting på
heile bygget eller delar av bygget og
anboda kan dermed greitt saman -
liknast på pris, fortel Knut Evensen. 

Nortura-rådgjevarane kan også tilby
utarbeiding av fullstendige driftsplanar
i tråd med krava som vert stilt i sam-
band med søknad om støtte og tilskot

Praktiske detaljar:  Kristen Kaarbø viser her nokre praktiske detaljar. Han har laga eit enkelt arbeidsbord som han kan festa på toppen av
innreiinga og som kan skyvast bortover etter som han arbeidar seg framover i bingen. På bildet til høgre ser vi «saloonporten» han har
laga for å letta arbeidet for klypparen. 



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

Sommeren
står snart for døren, lammingen er over og vi er i ferd med å få det meste av ulla i 
hus. Det er tid for litt oppsummering. Det har vært krevende tider i ullvirksomheten. 
Prisene på verdensmarkedet var allerede synkende, og så kom finanskrisen på toppen 
av det hele. Nå står vi i en situasjon der råvareverdien på ull er svært lav samtidig 
som kostnadene er høye. Dessverre må vi forvente at også starten av ullåret 09/10 
være krevende, men vi håper og tror at markedet etter hvert vil stabilisere seg slik at 
prisene igjen kommer opp på et mer akseptabelt nivå.

Ull er et fantastisk naturprodukt og vi må for all del unngå at en slik ressurs ender opp 
som kostbart avfall. Derfor har Norilia i løpet av 08/09 satt i gang en rekke tiltak for å 
redusere våre håndteringskostnader slik at vi på litt sikt kan betale deg som bonde 
bedre for ull av god kvalitet. Blant annet har vi gått igjennom strukturen vår og har 
dessverre sett oss nødt til å legge ned ullstasjonen på Tynset. Gardsulla fra Tynset vil 
framover bli kjørt til Gol, der vi har investert i en ny og effektiv presse. Vi arbeider også 
med å effektivisere arbeidsprosessene ved klassebordet og innsamlingsrutinene.  

Skal vi lykkes framover, er vi avhengig av et godt samarbeid med deg som er 
produsent, og med de lokale sauealslagene. Vi opplever at samarbeidet fungerer godt 
idag, men vi tar gjerne imot flere tilbakemeldinger og innspill til forbedringer fra dere!

Lever ulla til en av Norilias ullstasjoner og nyt godt av våre fordeler:
• pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling
• differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24
• personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og 

ullbehandlingen
• 85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia om 

innsamling, jf avtale med NSG

Norilia ønsker dere 
alle en riktig god 

sommer!
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frå Innovasjon Norge. Knut Evensen
fortel at dei har hatt stor breidde i stor-
leiken på dei planane dei har vore borti
– frå 50 vinterfôra sau til 3.000 sau.
Det største er framleis ikkje realisert,
og det er høgst usikkert om det nokon
gong vil bli det. Mange av prosjekta
ligg på rundt 200 vinterfôra sau.

- For at eit byggeprosjekt skal få
innovasjonsstøtte bør ikkje kostnadene
for bygget koma noko særleg over
6.000-7.000 kroner pr. vinterfôra sau.
Men dette varierar noko frå fylke til
fylke. Det finst fylke som godtar ein
kostnad på opp mot 9.000 kroner pr.
vinterfôra sau, seier Knut Evensen.

Evensen meinar at mange bønder
kan spara ein god del i eit bygge -
prosjekt ved for eksempel å adminis-
trere bygginga sjølv, bidra med eigen
arbeidsinnsats under bygginga og eigne
materialar, der det er mogleg. 

- Dette lettar på kapitalutlegga og
dermed lånebehovet og gjer prosjekta
meir lønsame, seier han.

Har eigne visningsfjøs
Nortura har også avtale med eigne
 visningsfjøs. Dette er både produsentar
som har ferdige spanande funksjonelle
fjøs og produsentar i utbyggingsfasen

Finn Avdem i Nortura (t.v.) er stolt over at fleire i heimbygda hans satsar på sauehald.
Her ser vi han i ivrig  samtale med leiar av Lesja Sau og Geit, Jann Erik Dalum. 

som fortel om byggjeprosessen sin. Her
kan andre produsentar som går med
planar om å byggje kome og sjå og
 diskutere med brukarane om ulike
detaljer og praktiske løysingar. Stoff
om visningsfjøsa er også lagt ut på:
http://medlem.nortura.no/smaafe/
raadgiving/

- Fjøsa ligg spreidd over heile
 landet, seier Finn Avdem og Knut
Evensen.

I tillegg til å opna fjøsdøra for
 besøkjande skal visningsbruka også
leggja fram økonomien i prosjekta.

Tekst og foto: Arne Flatebø
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Lesja er ei av dei større saue -
bygdene i Oppland. Her finn me
mange som satsar på sauehald.
Fleire har utvida eksisterande
fjøs eller bygd nytt siste året. Eit
av desse er garden Veslhaugen
som blir drive av leiaren i Lesja
Sau og Geit, Jann Erik Dalum.

Hovudfjøset på Veslhaugen er frå 1983
og reist av Odd Dalum, far til Jann
Erik. Siste året er det bygd på ei heilt
ny fjøsfløy i tillegg til den gamle.
Denne har plass til 90 vinterfôra sau
(v.f.s.). I dag er det i alt 230 v.f.s. på
bruket. Grovfôrgrunnlaget er ca. 230
daa, leigejord inkludert, pluss 40 daa
med gjødsla beite. Sauene beitar om
sommaren i Slådalen/Grønhøe-
 området - fjellpartiet sørover mot Vågå
i Ottadalen. 

- Vi er med i Vestsida sankelag. Beite -
området vårt er oversiktleg og gjer det
greitt både med tilsyn og sanking, for-
tel Odd og Jann Erik Dalum. Eit sper-
regjerde på 3-4 km mot bygda, som
blei sett opp i 2004, har løyst ein del
tidlegare problem med at dyr kom ned
i bygda. Tapa på sommarbeite har vari-
ert ein del frå år til år, alt avhengig av
kor store jerveproblema har vore.

Gyllegjødsel
Nybygget er satt opp som eit fullisolert
husdyrrom med kjellar under heile
bygget. Det er ikkje port inn til gjødsel-
kjellaren, så gjødsla blir pumpa ut og
spreidd som gylle.

- Om hausten brukar me vatnings-
anlegget og pumpar inn 50-60 cm med
vatn i den tomme kjellaren, slik at
gjødsla blir liggjande å flyte oppå dette.
Me leiger traktor med vakuumvogn
som spreier gjødsla for oss. Dette blir

Frisk sauesatsing på Lesja
Garden Veslhaugen som leiar i Lesja Sau og Geit, Jann Erik Dalum eig og driv.

Leiar i Lesja Sau og Geit, Jann Erik
Dalum.
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mykje billegare enn å sitja med slikt
dyrt utstyr sjølv, fortel Jann Erik
Dalum.

Det var fleire grunnar til at han
valde å byggja fjøs med drenerande
golv framfor å satsa på tallefjøs. 

- Vanskeleg tilgang på og dyrt strøy,
saman med at me får utnytta gjødsel-
verdien godt med gyllegjødsling, gjorde
dette valet enkelt, seier Dalum. Han
fortel at han også var inne på tanken
om å byggja lav gjødselgrop med
mekanisk gjødseltrekk som kunne

transportere gjødsla over i kjellaren
under gamlebygget.

- Kostnadsinnsparinga var ikkje så
stor at dette blei aktuelt. Dessutan har
slikt mekanisk utgjødslingsutstyr ein
lei tendens til å svikte når det minst
passar. Nei, me tregar ikkje på at me
bygde full kjellar under fjøset, seier
han. 

Planløysing og innreiing
Dalum har nytta tradisjonelt strekk -
metall som drenerande golv og har

kjøpt innreiing frå Knarrhult. Vass -
forsyninga er løyst med drikke niplar.
Det er montert så mange i kvar binge
at sjølv i lamminga, med  oppdeling i
mange lammingsbingar, skal det bli
minimalt bruk for vassbøtter.

- Eg er godt nøgd med innreiinga
frå Knarrhult. Dei langsgåande ete -
opningane med ei røyr som kan heisast
opp i underkanten av opninga, slik at
lamma kan stikka hovudet inn på fôr-
brettet og eta grovfôr utan fare for at
dei vaksne søyene strupar dei, fungerar
godt, meinar Dalum. - I tillegg blir
høgda frå strekkmetallgolvet og opp til
eteopningen så pass høg at lamma
ikkje klarar å hoppe inn på fôrbrettet, i
alle fall ikkje før dei er over 2 veker
gamle, legg han til. 

Den nye fjøsfløya er innreia tradi-
sjonelt med ein brei midtgang med
fôrbrett ut til kvar side. Midtgangen er
så romsleg at den skal kunna nyttast
som klyppeplass og at det skal vere
greitt å komme fram med ein hjul-
grabb, som vert nytta for å dra ut
 grovfôret. 

Både høy og rundballar
Hjå Dalum vert det nytta både rund-
ballar og høy som grovfôr. Høytørka,
som tar ca. 50 tonn, blei bygd av far til
Jann Erik då han bygde nytt sauefjøs i
1983. Graset blir fortørka ute, kjørt inn
med sjølvlessande vogn og blåst inn på
tørka ved hjelp av høykanon med tele-

Den nye fjøsfløya på Veslhaugen er lys og triveleg, både for folk og dyr.

Innreiinga frå Knarrhult er praktisk utfor-
ma slik at lamma kan stikke hovudet inn
på fôrbrettet utan fare for at dei blir klemt
i hel av dei vaksne søyene.

Dalum nyttar grabb for å ta høy ut frå høytørka. Rundballerivaren/-kuttaren er nyttig for
å unngå at dyra drar for mykje fôr inn i bingane. Fortsetter neste side.
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skopfordelar. Høyet blir teke ut igjen
frå tørka med talje og grabb.
Grovfôrgrunnlaget på garden har gjort
det mogleg å selje 20 tonn høy kvart år.

Rundballane blir lagt inn i ein
rundballeriver/-kutter og frakta ut på
fôrbretta med ein hjulgrabb. 

Prislappen på bygget
Jann Erik Dalum fortel at det er ned-
lagt relativt stor eigeninnsats på ny -
bygget, både som arbeidsinnsats og i
form av eigne materialar. Blant anna
hadde dei skore eigne materialar til
ytterkledningen og til golvåsane som
strekkmetallgolvet ligg på. Golvåsane
hadde dei dessutan fått trykkimpreg-
nert hos Dombås Treimpregnering.
Han fortel at dei totalt har leigd inn ca.
200 arbeidstimar til snekkerarbeidet,
nokre timar til elektrikar, resten hadde
dei stått for sjølve. 

- Totalt var fjøset kalkulert til
650.000 kroner, og det ser ut for at me
klarer oss med eit reint kroneutlegg på
0,5 mill. Me har også fått støtte frå
Innovasjon Norge på 162.000 kroner
pluss rentestøtte på lånet, fortel Dalum
og meinar at byggeprosjektet kjem bra
ut økonomisk.

Fleire nye sauefjøs på Lesja
Det er ikkje berre lokallagsleiaren på
Lesja som har tru på sauehald som ein
framtidig næringsveg. Me besøkte to
andre sauebruk i bygda som også
hadde bygd nytt fjøs siste året. Begge
var nettopp ferdige med bygge -
perioden. 

Kristen Kaarbø hadde bygd for litt
over 300 v.f.s. og Ymbjørg og Ingebrikt
Øwre hadde plass til 450-500 dyr i sitt
nyfjøs. Begge hadde, som Dalum, bygd
isolert fjøs med kjellar og drenerande
golv. Gjødselhandteringa var også som
hos Dalum – innleige av tankvogn som
pumpar ut gjødsla frå kjellaren og
spreier den på jordet.

Snekra innreiinga sjølv
Både Kaarbø og Øwre har treinnreiing
i nyfjøsa sine. Kaarbø seier at han har
bidrege med mykje av arbeidet på
nybygget. Han fortel at han har admi-
nistrert heile byggeprosessen sjølv, har
gjort mykje av grunnarbeidet med
utgraving av tomta og forskaling av
grunnmuren, gjort ein god del anna
snekkerarbeid og bidrege der han
kunne når det gjaldt elektriske installa-
sjonar og med røyrleggjararbeidet. 

- I alt reknar eg med å ha spart ca.
400.000 kroner i leigearbeid gjennom
min eigeninnsats på bygget. Berre
snekringa av innreiinga har spart oss
for 200.000 kroner i forhold til om me
skulle kjøpt stålinnreiing, seier Kaarbø.

Totalt har nybygget til Kaarbø kome
på i underkant av 2 mill. kroner. Han
hadde fått ca. 300.000 kroner i innova-
sjonstilskott pluss rentestøtte.

Funksjonelle planløysingar
Både Kaarbø og Øwre har lagt vekt på
funksjonelle planløysingar, som både
skal gjera fôringa lettvinn og gje god
oversikt over saueflokken. Begge
 meinar at det er viktig å innreie fjøset
slik at det gjer det enkelt å flytte på dyr
mellom bingar og når ein skal hand-
tere dyra i andre samanhengar. Dette
har dei blant anna løyst med eigne
 drivegangar langs eine ytterveggen.

Sett bort heile byggeprosjektet
Øwre hadde sett bort heile bygge -
prosessen til Prebygg. Det einaste dei
hadde bidrege med var snekring av
innreiinga. 

Dette fjøset hadde kome på ca. 3
mill. kroner, kunn sjølve råbygget.
Innreiinga, elektrikararbeidet og røyr-
leggjararbeidet kom i tillegg.

Tru på framtida
Alle tre sauebrukarane me besøkte på
Lesja hadde tru på framtida som saue-
bønder. Felles for dei var at dei ønskte
seg ein triveleg arbeidsplass der dei
kunne bruka meir tid på dyra og min-
dre på tunge arbeidsoppgåver i fjøset.
Dette meinte dei alle at dei hadde
 lukkast bra med, og byggekostnadene
låg innanfor det som kunne forsvarast
ut frå produksjonsomfanget på bruka.

Tekst og foto: Arne Flatebø

Landbruksbygda Lesja:
Fulldyrka jord til slått og beite: 35.359 daa
Overflatedyrka jord til slått og beite: 600 daa
Innmarksbeite: 4.094 daa
Tal bruk med sau: 72 bruk
Tal medlemmar i NSG: 55 medlemmar
Tal vinterfôra sau: 6.561 dyr
Tal sau og lam på beite om sommaren: 16.262 dyr
Leverings-% til Nortura (sau/lam): 94,3 %

Fjøset til Ymbjørg og Ingebrikt Øwre har langsgåande fôrbrett og drivegangar langs
 ytterveggane. Dette gjer det oversiktleg og funksjonelt. Treinnreiinga gir inntrykk av eit
«varmare» miljø for dyra.
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Under prosjektnavnet
«Kompetanse senteret for sau» vil
sauenæringen i Midt-Norge,
Hedmark og Oppland etablere et
«nav» for kunnskapsformidling
som skal komme næringen til
gode, både lokalt og ellers i
 landet.

Etter initiativ fra den lokale saue -
næringen i Oppdalsområdet ble det i
2007 utarbeidet et forprosjekt for å få
«ny giv» i næringen i Midt-Norge.
Bak grunnen var underskuddet på
norskprodusert sauekjøtt, og progno-
ser som viste en økning i forbruket,
samtidig som produksjonen gikk ned.
Prosjektet er senere blitt vedtatt
videreført i tre år, først under navnet
Midt-Norsk kompetansesenter for
sau, senere endret til «Kompetanse -
senteret for sau». Deltak erne er
 samtidig utvidet med interesse -
grupper fra både Hedmark og
Oppland. I januar i år ble Marianne
Østby tilsatt som prosjektleder.

Skal utvikle saueholdet
I prosjektet ønsker initiativtakerne å
sette fokus på sauenæringen, både for å
sikre rekrutteringen, øke produksjonen
og i tillegg ta vare på beitebruken og
kulturlandskapet. Økt kompetanse og
kunnskap er en viktig faktor for å
utvikle saueholdet videre i Midt-
Norge, og prosjektet setter særlig fokus
på kompetansehevende tiltak. Det er
tenkt å skulle være et supplement til de
andre prosjektene som også skal frem-
me saueholdet i regionen, hvor noen av
hovedutfordringene er økonomi,
rekruttering og rovdyr. 

Nav for kunnskapsformidling
- Sauenæringen har problemer med
rekrutteringen, og vi har behov for nye
stimuli og positiv fokus på yrket, blant
annet gjennom oppslag i aviser og eter-
medier. I tillegg har vi gjennom dette
prosjektet som mål å etablere et
 permanent «nav» - en formidlings -
sentral for allsidig kompetanse, der
sauebønder, både lokalt og andre
 steder fra, kan hente råd og veiledning

om alt innen næringen - stort som
smått. Dette finner vi ikke noe annet
sted i dag, sier to av medlemmene i
prosjektets styringsgruppe, Pål
Kjorstad og Kjell Erik Berntsen. De er
henholdsvis fylkesleder i Oppland Sau
og Geit og nestleder i Sør-Trøndelag
Sau og Geit.

- Vi ser for oss alt fra råd i det
 praktiske arbeidet på gården og maler

for søknad om rovdyrerstatning til
 formidling av forskningsresultatet,
 studieturer, kurs og fagdager, fortsetter
Kjorstad og Berntsen.

- Vår egen hovedorganisasjon, NSG,
verken har eller skal ha kapasitet til
slikt, - den skal først og fremst arbeide
politisk. 

Kompetansesenter for sau

NY GIV: Initiativtakerne til Kompetansesenter for sau har stor tro på prosjektet, og mener
det kan medvirke til en ny giv i midtnorsk sauenæring. Her er prosjektleder Marianne
Østby sammen med tre av representantene i styringsgruppa. Fra venstre medlem i
 styringsgruppa og nestleder i Sør-Trøndelag Sau og Geit, Kjell Erik Berntsen, nestleder i
styringsgruppa og fylkesleder i Oppland Sau og Geit, Pål Kjorstad og medlem i styrings-
gruppa og styremedlem i NSG, Olav Edvin Heggvold.

Fortsetter neste side.
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Usikker finansiering
Prosjektet «Kompetansesenteret for
sau» eies i hovedsak av næringen selv,
gjennom NSGs og bondeorganisa -
sjonenes underliggende fylkeslag og
lokallag i Midt-Norge. Det har en
 samlet budsjettramme på rundt 4,5
mill. kroner, som hovedsakelig er tenkt
finansiert gjennom sentrale og regio-
nale BU-midler, kommunale bidrag,
egeninnsats og tilskudd fra NSGs
involverte fylkeslag. I skrivende stund
er imidlertid finansieringen ennå ikke
klar. Blant annet har prosjektet i første
omgang fått avslag på enkelte av
 søknadene om BU midler. Styrings -
gruppen for prosjektet er imidlertid i
god dialog med fylkesmyndighetene
med tanke på justeringer og tilpasning-
er, og styreleder for prosjektet, Ivar
Riise Hoel har godt håp om at man
skal komme i mål med økonomien i
løpet av et par måneders tid.

Nettverk
Prosjektleder Marianne Østby er uansett
godt i gang med arbeidet sitt, og har
hatt et par utfordrende måneder i den
nye jobben. Forventningene har vært
store, både fra sauenæringen selv og
dens samarbeidspartnere, og opp gavene
er mange og arbeidskrevende. 

Den første tiden brukte Østby til å
gjøre seg kjent med miljøet. Riktignok
har hun trådt sine barnesko i et gårds tun
i Nord-Trøndelag, men noen  detaljert
innsikt i småfebøndenes hverdag og
utfordringer hadde hun ikke. Derfor har
hun deltatt på utallige lokallagsmøter,
fagsamlinger og produsentsammen -
komster. Hun har oppsøkt eller blitt
invitert til forskningsmiljøer, forvalt-
ningsorganer og utstyrsleverandører. 

Medieprofilering
I tillegg har hun også hatt hyppig
 kontakt med avisredaksjoner og lokale

radio- og TV-

 stasjoner for å fortelle om prosjektet og
det man håper å gjøre ut av det. I
 mandatet hennes  ligger det nemlig et
oppdrag om å gjøre «navet» til et tale-
rør for saue holdet, både ut til media,
forbrukerne og storsamfunnet. Og
 særlig skal hun få fram verdien av
 beiting med småfe i forhold til kultur-
landskapet.

Kartlagt behov
Den neste fasen er å kartlegge hva slags
behov for kompetanse sauebøndene i
regionen etterspør - hva de selv håper å
kunne få hjelp til ved et eventuelt per-
manent, framtidig kompetansesenter.
Dessuten vil hun veldig gjerne finne ut
hvorfor 220 sauebruk er blitt lagt ned i
Sør- og Nord-Trøndelag i løpet av de
siste fire årene, og hvem av de gjen -
værende som har planer om det
samme - eller kanskje det motsatte?

Mange tiltak
Oppdraget er imidlertid ikke slutt med
det. På lista over konkrete tiltak som
skal gjennomføres, står både kurs -
arrangement og fagdager innen de fag-
felt produsentene etterspør. Det skal
videre tilbys spesialkompetanse for nye
brukere med blant annet fadder -
ordninger.

Prosjektleder Østby skal kartlegge
eksisterende fagmiljø, holde kontakt
med dem og formidle kompetanse på
alt fra produktutvikling, fôring, helse
og avl, til driftsapparat, økonomi,
 beiteproblematikk og en rekke andre
ting.

Og sist, men ikke minst, har hun så
smått begynt å bygge opp en egen fag-
database, som med tiden skal ligge på
Internett. Her skal en finne kontakt-
personer på ulike fagfelt, de mest
 vanlige spørsmålene med tilhørende
svar, og linker til relevante artikler og
annen dokumentasjon innen de for-
skjellige temaene. 

Tekst og foto:
Anne-Cath. Grimstad

BLANT ANDRE NÆRINGDRIVENDE:
Prosjektet Kompetansesenter for sau har
kontorlokaler i Oppdal næringshage, som
er regionens senter for nyskaping og
bedriftsutvikling.

Marianne Østby
Marianne Østby (33) er vokst opp
på gård i Høylandet i Nord-
Trøndelag og har landbruksfaglig
utdannelse fra Høgskolen i
Hedmark og Norges landbruks-
høgskole (UMB) på Ås. I tillegg
har hun i flere år arbeidet som
journalist, blant annet i
Bondebladet. I januar i år ble hun
tilsatt som prosjektleder i
«Kompetansesenteret for sau» med
kontorlokaler på Oppdal.

Østby sier selv at prosjektarbeid
er en ny arbeidsform for henne,
men at hun trives godt med sine
mange parallelle gjøremål og den
hyppige kontakten med småfe -
næringen og dens mange sam -
arbeidspartnere. Bakgrunnen som
journalist er i tillegg ideell, i og
med at en viktig del av jobben er
profilering av prosjektet gjennom
media. 

PROSJEKTLEDER: Marianne Østby
er tilsatt som prosjektleder for
Kompetansesenter sau, og skal forsøke
å bygge opp kunnskapsnettverket
rundt sauenæringen i Midt-Norge.
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Maja Grostad har fire sauer og
en vær, og er fast bestemt på å bli
sauebonde som voksen. Med sine
elleve år er hun Agdenes Sau og
Geit sitt yngste aktive medlem.

Maja bor i Agdenes i Sør-Trøndelag, og
har vokst opp på gården Grostad i den
bratte lia ned mot Trondheimsfjorden.
Faren Jomar Grostad sluttet imidlertid
med sau allerede i 2001, og begynte
som industriarbeider på Orkanger.
Men bondegenene var tydeligvis bragt
videre til neste generasjon, for døtrene
begynte å ymte frampå om egne hus-
dyr allerede for flere år siden.

Sauer fra presten
Mens storesøster ønsket seg hest,
hadde Maja en drøm om å få sine egne
sauer. Høsten 2007 ble niåringens

drøm til virkelighet. Fra den lokale
presten fikk hun kjøpt den årsgamle
sauen Svartnos og lammet Ruttala.
Svartnos var drektig, og utpå våren i
fjor nedkom hun med tre fine lam, to
sauelam og vær. De små fikk gå rundt
husene sammen med mora og den
andre sauen hele sommeren, og vokste
seg store og flotte. 

Da høsten kom, bestemte den unge
saueeieren at det 55 kilo tunge vær -
lammet Bamba skulle slaktes, - hjem-
me. 23 kilo kjøtt fikk hun ut av det.
Noe gav hun bort til bestemor, mens
resten ble lagt i familien Grostads egen
fryser. 

Kjøpte værlam
Men dette var også tiden for å tenke på
avdråtten i 2009. Maja hadde to voksne
sauer og to årslam, og trengte en vær.
Derfor møtte hun opp på den lokale

kåringsdagen i Agdenes, fast bestemt
på å finne en verdig lammefar til den
vesle buskapen sin. Etter gode råd fra
pappa og bygdas eldre sauebønder,
vurderte hun det ene værlammet etter
det andre. Til slutt bestemte hun seg
for staskaren Bjærke, betalte det han
kostet, og fikk kjørt ham opp de bratte
bakkene hjem til Grostad.

Sau er artig
Lammene ble ikke forsøkt parret, men
Bjærke har gjort jobben sin i forhold
til de andre, for i skrivende stund
 venter både Svartnos og Ruttala lam.
Saue bonde Maja har selv tenkt å være
jordmor, og har ingen betenkeligheter
med det. Hun har jo allerede en lam-
mesesong bak seg. Og skulle det oppstå
komplikasjoner, har hun saktens pappa
i bakhand. Han synes for øvrig det er
veldig trivelig at det er kommet sauer
på gården igjen, og har overlatt både
faglitteraturen og notatbøkene til sin
datter. 

Elleveåringen fører allerede nå nøy-
aktige dagbøker med alle relevante
opplysninger gjennom driftsåret. Hun
har eget hovedmedlemskap i NSG, og
har seriøse planer om å gjøre saue -
produksjon til sitt framtidige levebrød. 

- Hvorfor? 
- For at mainn kainn tjen’ på det…

og så e’ det arti!
Tekst og foto:

Anne-Cath. Grimstad

JURET ER I ORDEN: Maja Grostad har
allerede god trening i å håndtere sauene
sine. Her sjekker hun at juret til Ruttala 
er i orden. Dyrets navn er for øvrig
 oppkalling etter en gromsau som Majas 
far en gang hadde.

Maja er 11 år 
og sauebonde

NØYAKTIG BOKFØRING: Maja har overtatt farens faglitteratur og notatbøker, og
 skriver inn alle relevante opplysninger om sauene sine gjennom året.  



26 • Sau og Geit nr. 3/2009

Beitesesongen nærmar seg for
dei fleste geiteflokkar. For mange
er perioden frå mai til september
ei  utfordrande tid i høve til å
halde jamn mjølkeyting og god
mjølkekvalitet.

Av kvalitetsstatistikkane ser vi
at innhaldet av frie fettsyrer i
mjølka er høgast og mest ustabilt
i mai, juni, juli og august.

Geiter som  har mjølka i 3-4 månader,
har brukt opp mykje av kropps -
reservane sine, og har  utfordringar i  å
dekke energibehovet både til mjølke-
produksjon og til gjenoppbygging av
kroppsreservar  utover i midtlakta -
sjonen.

Samstundes er beitesesongen ein
meir ustabil periode fôringsmessig.
Beitekvaliteten endrar seg utover
 sommaren og geitene sitt beiteopptak
vert styrt også av vermessige tilhøve. 
Kjem geitene i negativ energibalanse,
er resultatet ofte fall i fett-% og/eller
stigning i innhald av frie fettsyrer i
mjølka.

Tiltak som sikrar eit høgt og stabilt
grovfôropptak og god energiforsyning
også i beitemånadane, er grunnlaget
for god mjølkekvalitet og jamn yting.

Overgangsfôring
Overgangen frå innefôring til beite må
skje gradvis. Vomfloraen, som er heilt
avgjerande for å få god fôrutnytting og
god energiutnytting, treng tid til å
omstille seg til ein «ny» fôrrasjon.
Den første veka bør geitene ha om lag
full innefôring og så gradvis meir og
meir beite.

Kraftfôrmengda bør reduserast
gradvis med 3-4 hg over 5-7 dagar heilt
tidleg i beitesesongen  når beitegraset
er energi- og proteinrikt og NDF-
 fattig. 

Det er viktig å vere klar over at for
sterk kraftfôrfôring reduserer beite-
opptaket og kan gi ugunstige vom -
forhold og dårlegare fôrutnytting.

Beiteopptak
Dei fleste nyttar utmarksbeite eller
fjellbeite til geitene størstedelen av
sommaren. Kor stor del av energi -
behovet til mjølkeproduksjon og ved -
likehald geitene greier å dekke
gjennom beiteopptaket er avhengig av
tilhøve som; alder, vekt og mjølkeyting
ved beiteslepp. Tilgang og kvalitet på
beite, kraftfôrnivå, vêrtilhøva i beite -
tida og kor lenge dyra beitar om dagen
er også faktorar som betyr mykje. Ein
må også tenke på at geitene treng
 energi til å gå over relativt store avstan-
dar når dei beitar.

Faktisk kan det daglege energibeho-
vet til vedlikehald auke med 30-40%
hvis geitene går over avstandar på 6-10
km. For ei geit på 50-55 kg betyr dette
eit auka energibehov på 0,2-0,3 FEm
pr. dag. 

Det er dei same faktorane som er
avgjerande for fôrkvaliteten av
utmarksbeita som dei som verkar inn
på kvaliteten av innhausta grovfôr frå
innmarka - slik som tidspunkt i beite-
sesongen og utviklingssteget til
 plantane. Dei ulike planteartane har
ulikt næringsinnhald og ulik fordøye-

legheit og dette endrar seg også utover
i beitesesongen.

Av plantegruppene inneheld urtene
mest protein og mineralar. Lauv av
ulike artar er også rike på desse
næringsstoffa. Næringsverdien i gras
og halvgras fell raskt utover i beite -
sesongen og innhaldet av protein og
mineral er lågare enn i urter og lauv.
Næringsinnhaldet i lyng og einer er ein
god del lågare enn i gras og halvgras. 
Sidan geitene vil beite på mange
 planteartar, har dei lettare for å få dekt
næringsbehovet sitt i beiteområde med
variert plantesetnad enn der det finst
nesten berre lyng, gras og halvgras.
Det er gjort fleire registreringar av
 geiter sitt fôropptak på fjellbeite og
utmarksbeite.

Slike registreringar har synt at
 fôropptaket gjerne ligg på 1,2-1,3 FEm
hos vaksne geiter og 0,9-1,0 FEm hos
ettåringar i første del av juli ved tilgang
til beite heile døgnet. 

I siste halvdel av juli og utover i
august går det daglege fôropptaket ned
med 0,1-0,2 FEm. 

Dersom ein avgrensar beitetida til
geitene ved å ha dei inne om natta, vil

Fôring av mjølkegeiter:

– Yting og mjølkekvalitet

Figur 1. Prosent prøver under 1,8 mmol FFA i perioden januar til desember
2008.

FFS geitmjølk
% prøver < 1.8 pr. mnd i 2008
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dei ha eit ytterligare lågare fôropptak. 
Den beste rettesnora for å vurdere om
energitilførselen er god nok, er å
 vurdere utviklinga i  mjølkeyting og
mjølkekvalitet. I praksis ser ein ofte at
nedgang i tørrstoff-% og auke i inn-
hald av frie fettsyrer i mjølka, fell
saman med at beitekvaliteten går
attende i juli og august. (Figur 1.) I
 tillegg får mange geiteflokkar avgrensa
beitetid ved at dei står inne om natta. 

Figuren viser at innhaldet av frie
fettsyrer er høgast i mai, juli og august.
I mai månad er situasjonen ofte at
 geitene har brukt mykje av kroppsfettet
og dei er også på eit tidspunkt i
 laktasjonen der noko av energien frå
fôr og fett vert kanalisert frå juret til å
bygge oppatt fettreservar. I juni er
beitet på det beste og energiforsyninga
og fettinnhaldet i beitet er betre, men
fell utover i juli og august.

Om ein ikkje kompenserer for fall i
energiopptak frå beite ved at ein
 tilleggsfôrar med grovfôr, påverkar
dette tørrstoff og innhald av frie
 fettsyrer i mjølka i negativ lei. 

Beite er ein viktig ressurs i geit-
mjølkproduksjonen, men geitene
stiller store krav til energi- og
protein forsyning for å kunne
 produsere mjølk med høgt
 tørrstoffinnhald og lågt innhald av
frie fettsyrer.

Kraftfôr i beiteperioden.
Kraftfôrnivået i beiteperioden må rette
seg etter beitekvalitet, sannsynleg opp-
tak av beitegrøde og ikkje minst
 utvikling i mjølkeyting og mjølke -
kvalitet. Et høgt kraftfôrnivå vil redu-
sere beiteopptaket, særleg tidleg i beite-
sesongen når beitekvaliteten er best. I
beitetida får ein heller ikkje delt opp
kraftfôret i fleire tildelingar pr. dag og
vombelastinga kan bli stor ved større
mengder kraftfôr. Særleg gjeld dette
hvis geitene står inne heile natta uten
tilgang på grovfôr etter kveldsmjølk -
inga. Oppdeling av kraftfôrrasjonen
før og etter mjølking både morgon og
kveld vil bidra til å halde eit gunstigare
vommiljø. At det går 1 til 2 timar
mellom kraftfôrtildelingane vil hjelpe
på og oppretthalde eit betre vommiljø.

Å gi mindre kraftfôrmengder om
 morgonen i høve til om kvelden, kan
bidra  til at geitene beitar meir om
dagen. Ei fordeling med 30% av kraft-
fôrmengda om morgonen og resten

om kvelden er aktuelt å prøve med
kraftfôrmengder på t.d. opp til 0,8 kg
om dagen. 

Ligg kraftfôrnivået høgare enn dette
kan fordelinga vere 40/60 for ikkje å få
for stor rasjon om kvelden.

Tilråding om kraftfôrnivå på beite:  
God beitekvalitet: 0,5-0,7 kg
Normal/ middels  
beitekvalitet: 0,7-0,9 kg

Ein bør auke kraftfôrnivået med 0,2-
0,3 kg når beitekvaliteten avtar.

Variasjonane i beitekvalitet og fôr-
opptak er store, så ein lyt alltid
bruke eigne produksjonsresultat til
å vurdere fôrstyrken til ei kvar tid. 

Støttefôring i beitesesongen
Den beste måten å sikre ein meir stabil
fôringssituasjon for geitene gjennom
beitetida, er å gå inn med tilleggsfôring
med grovfôr. Rundballar av god
 kvalitet, både i forhold til energiinn-
hald og gjæringskvalitet, vil auke grov-
fôropptaket og vere med å sikre god
energiforsyning og godt vommiljø.
Håbeite eller at ein slår til geitene i
 tillegg til utmarksbeite, er også måtar å
auke grovfôrtilgangen. Geitene må ha
gradvis tilvenning til håbeite, og må ha

tilgang til NDF-rikt fôr ved sida av.
Faren for enterotoxemi er stor ved
brått fôrskifte og større mengder
 strukturfattig og proteinrikt gras. 

I tilfeller der ein ikkje har praktiske
forhold for å gi tilskot av grovfôr, er
det aktuelt å bruke kraftfôrslag med
høgt fiberinnhald i tillegg til det kraft-
fôret ein brukar som hovudkraftfôr.
Tilskot på 0,2-0,4 kg fiberrikt kraftfôr
som ein stabil «grunnrasjon» kan
 prøvast i periodar der ein erfarings-
messig veit  at kvalitetsutviklinga på
mjølka går i uønska retning. 

Produksjonsresultata, når det gjeld
yting og mjølkekvalitet, er det beste
svaret på om fôringa fungerer slik
den skal i beitetida. 

Av Helga Kvamsås og 
Harald Volden



28 • Sau og Geit nr. 3/2009

Ved Universitetet for Miljø- og
Biovitenskap (UMB) er det
prøvd ut ulike typer skillevegger
på liggeareal i binger for geiter.
Det viste seg at skilleveggene ikke
hadde noen påvirkning på
dyrenes liggeatferd, men de viste
en klar preferanse for å hvile
med veggstøtte. 

Negative sosiale interaksjoner (stang-
ing, dytting, jaging og fortrengning fra
liggeplassen) ble også studert, men
 heller ikke her hadde skillevegger stor
betydning.

Bingeareal
Geiter i norske fjøs holdes som regel i
små binger sammenlignet med andre
land. I for eksempel Sverige og Sveits
ligger anbefalingene på 1,0 m2 per geit,
mens for økologisk geitehold kreves
det 1,5 m2 per voksen geit. Generelt
foretrekker geiter å holde en viss
avstand til sine flokkmedlemmer, og
studier har vist at de ligger mindre i

kroppskontakt sammenlignet med sau.
For å øke avstanden mellom dyrene
kan man enten øke totalarealet eller,
som tidligere forsøk har vist, dele
 arealet opp i to plan, med liggehyller i
høyden. Et annet alternativ er å sette
inn skillevegger i bingen som gir en
kunstig deling av arealet mellom
dyrene. 

Liggeatferd
De fleste husdyr foretrekker å hvile
inntil en vegg. Grunnet til dette kan
være den økte liggekomforten, men det
kan også tenkes at dyrene øker
 avstanden seg i mellom ved å fordele
seg mer langs veggen. Ved å sette inn
skillevegger på liggearealet øker man
bingens totale vegglengde slik at flere
individer får sjansen til å ligge med
veggstøtte og samtidig kan man på en
kunstig måte skape en viss avstand
mellom dyrene. «Ute av syne, ute av
sinn» kan være en mulig forklaring på
hva som skjer. Geitene får flere flukt-
muligheter og kommer seg bort fra
synsfeltet til dominante individer.
Gjennom et kontrollert forsøk ved
UMB på Ås ønsket vi å teste om inn-
setting av skillevegger på liggearealet
påvirket geitenes atferd.

Forsøksoppsett
I fem av seks binger ble ulike ut -
forminger av skillevegger satt inn på
liggearealet, mens den siste bingen
 fungerte som en kontrollbinge uten
skillevegger. Skilleveggene hadde

 følgende utforming; horisontal vegg,
kryss vegg, vertikal vegg, vegger
 oppsatt som liggebåser og tre vegger
hvor hver vegg pekte inn mot midten
av liggearealet. Liggearealet var bygget
opp med en tett trepall og strødd med
litt sagflis. I hver binge ble det holdt
fire geiter og disse hadde et like stort
ligge- og aktivitetsareal, noe som gav et
totalt areal på 1,5 m2/geit. Det ble lagt
tregrinder i aktivitetsarealet slik at det
skulle være ubehagelig å ligge der.

Effekt av skilleveggene?
Skilleveggene hadde ingen stor påvirk-
ning på geitenes totale liggetid, syn -
kronitet i liggeatferd eller hvor mye de
lå i aktivitetsarealet. Geitene lå svært
sjelden i kroppskontakt med mer enn
én geit. Heller ikke antall negative
 sosiale interaksjoner ble påvirket av
om det var skillevegger i bingen eller
ikke.

Det må sies at ikke alle skillevegg -
typer var like enkle for geitene å ligge
inntil. Enkelte typer som f.eks. kryss-
vegg gav geitene et begrenset med
antall liggeposisjoner, og det ble obser-
vert at ei geit var i stand til å blokkere
andre fra liggearealet på grunn av
 liggeposisjonen. Likeledes opptok noen
skillevegger mye plass og det var
 vanskelig å trekke seg tilbake fra en
konflikt. Det kan hende at geitenes
atferd hadde vært annerledes dersom
det hadde vært mer plass mellom
 bingevegg og skillevegg, noe som bør
studeres i fremtiden.

Skillevegger og 
liggeatferd 

Figur 1. Utformingen av skilleveggene satt inn på liggearealet.
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Tabell 1. Effekt av skillevegger på liggeatferd (gjennomsnitt av totalt antall observasjoner eller liggeobservasjoner) og
negative sosiale interaksjoner hos geit. Tall i rødt gav signifikant forskjell mellom bingetyper.

Atferd Kontroll Horisontal Kryss Vertikal Liggebåser Tre vegger

Total liggetid (% av tot.obs.) 68 67 67 67 65 65

Alle ligger samtidig (% av tot.obs.) 44 40 42 44 39 42

Ligge i aktivitetsareal (% obs.ligg) 9 12 11 11 7 14

Ligge inntil bingevegg (% obs.ligg) 72 57 61 68 6 40

Ligge inntil skillevegg (% obs.ligg) - 29 27 13 85 43

Ligge på liggearealet uten veggstøtte (% obs.ligg) 20 2 1 9 2 3

Ligge i kroppskontakt med en geit (% obs.ligg) 13 7 11 15 8 9

Ligge i kroppskontakt med flere geiter (% obs. ligg) 0,4 0,4 0,0 0,2 0,7 0,1

Antall offensiv atferd pr. geit/6 timer 6 6 10 7 6 6

Hviler med veggstøtte
Geitene lå signifikant mer inntil både
skille- og bingeveggen, i forsøks -
bingene sammenlignet med i kontroll-
bingen. Kontrollbingen hadde ikke like
lang total vegglengde som forsøks -
bingene og hadde derfor en høyere
andel geiter som lå uten veggkontakt.
Dette konstaterer at geiter har en

 preferanse for å ligge med veggstøtte
som mange andre husdyr, og velger
dette dersom de har muligheten til det. 

Av Rebecca Ehrlenbruch, 
Grete H. M. Jørgensen, 

Inger Lise Andersen og Knut E. Bø. 
Alle forskere ved (UMB)

Mer om fysisk og sosialt

miljø for geit og 

geiteforsøk finner du på:

www.umb.no/iha/geit
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kåringer i stede for kåringssjå, da det
gir vesentlig mindre sjanse for smitte -
spredning. 

Minstekrav ved kåring i 2009 er 110
i avlsverdi. Dette kravet økes til 115 i
2010 og til 120 i 2011. Krav til bukkens
eksteriør er 7 poeng. Kravet til mors
jurpoeng er satt ned fra 7 til 6 poeng. 

Gjennomføring av kåringene
Det er bare bukker som brukes i flere
besetninger i samme sesong som i
 teorien behøver et kåringsnummer.
Ved kjøp og salg vil bukken få med seg
all slektskapsinformasjon over i den
nye besetningen. Argumentet for å kåre
bukker utenom bukkeringssystemet er
at kåring fungerer som en kvalitets -
sikring av bukken. NSG tilbyr dermed
kåring til alle bukkeringer og avlsbeset-
ninger. I tillegg kan sanerte besetninger
som selger livdyr kåre bukker i 2009.

Godkjente kåringsdommere vil få
en forespørsel om å kåre på oppdrag
fra NSG. Det skal benyttes bare en
kåringsdommer per besetning.
Kåringssesongen varer fra 20. mai til
31. August. Fristen for innmelding er
15. mai for de som kårer i mai/juni og
10. juli for de som kårer i august. 

Innmeldingen av bukker foregår 
på web. Produsentene må logge seg 
inn på sin egen besetning på 
www.geiteavl.nsg.no. Der er det en link
som heter «Kåring 2009», og man
 melder inn til kåring ved å klikke på
«meld inn» for de bukkekje man
ønsker å stille til kåring. Kåringsskjema
kan skrives direkte ut fra web der alle
kjente opplysninger er forhåndsutfylt.
Kåringsdommeren skriver ut kårings-
skjema like før kåring, og har ansvaret
for å rapportere inn de registrerte
kåringsopplysningene til NSG på web.
Når kåringsopplysningene er registrert,
vil det fra sentralt hold tildeles kårings-
nummer fortløpende. Vi går dermed
bort fra den fylkesvise nummerserien.
Kåringsmerker og endelig kårings -
skjema sendes ut til produsentene når
kåringsnummer er tildelt. Det er
 produsenten sitt ansvar å sette kårings-
merket i øret på riktig bukk. 

Nytt fra Fagrådet for geit
Det har i løpet av våren 2009
blitt avholdt et fysisk møte og tre
telefonmøter i Fagrådet for geit.
Her er litt fra de sakene som har
vært behandlet.

Saker som har vært opp til gjennom-
gang ved flere anledninger er;
gjennomføring av kåringene i 2009 og
revidering av regelverk for kåring av
bukker og dømming av melkegeit. I
 tillegg er det utarbeidet et regelverk for
avlsbesetninger og bukkeringer men
norsk melkegeit. 

Seminsesongen 2009 
Det skal i år tas inn maks 10 prøve -
bukker til semin. Disse skal være mini-
mum heterozygote for «null»-varianten
av alfa-s1-kaseingenet. Det vil si at vi
tar inn prøvebukker med status «ikke-
null» * «null» og «ikke-null» * «ikke-
null». De halvfranske bukkene kommer
i tillegg. Det skal tas inn 6-8 elite -
bukker. Minst en av disse vil komme
fra en sanert besetning. 

Fordelingen mellom prøvebukksæd
og elitebukksæd endres fra tre til to
prøvebukkdoser per elitedose. Dette

gjelder ikke for avlsbesetninger og
 bukkeringer. Mer informasjon om til-
deling av årets bukkesæd blir offentlig-
gjort når det er klart. 

Vektlegging av delindekser
Det har vist seg at egenskapen
utmjølk ingshastighet har veid tungt i
den samlede avlsverdien. Vektleggingen
av utmjølkingshastighet, sammen med
celletall ble redusert før indeks -
kjøringen i mars. Hvis noen opplevde
at dyr gjorde et hopp i avlsverdi på
dette tidspunktet, er nok endring i
vektlegging mellom egenskaper
 grunnen. NSG vil hvert år gå igjennom
vektleggingen av delindeksene og
 justere vektleggingen hvis det er nød-
vendig.

Revidering av kårings -
reglementet
Formålet med kåring er å kvalitetssikre
bukkekje for bruk i geitavlen. Det
anbefales at det gjennomføres gårds -
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Avlsbesetninger
Fagrådet for geit ser ikke andre mulig-
heter for avkomsgransking på et til-
fredsstillende nivå, enn å innføre
avkomsgransking i en flokk. Disse
 flokkene vil i tillegg til de eksisterende
bukkeringene ta seg av all avkoms -
gransking fremover. Vi er dermed
avhengige av at produsenter ønsker å
bli avlsbesetninger. Vi trenger 100 avls-
besetninger (inkludert bukkerings -
medlemmer) for å få gransket nok
bukker. 

Det er utabeidet et regelverk for
NSGs avlsbesetninger og bukkeringer
med norsk melkegeit. Dette finnes på
www.nsg.no under linken «Geit». 

Krav til drifta av en
 avlsbesetning
Geitkontrollen skal gjennomføres full-
stendig i samsvar med regelverket. Den
sist beregnede avlsverdien skal være
hovedkriteriet for avlsmessig rangering
av bukker og geiter. Alle bukker som
brukes i avlsbesetningen skal være
kåra, og avlsbesetningen skal hvert år

gi Fagrådet for geit en oversikt over
hvilke bukker som er i besetningens eie
og hvordan de vil bli brukt. 

Geiter deles inn i elitegeiter, påsett-
geiter og produksjonsgeiter. Eliteparing
er inseminering av elitegeit med
semin elitebukk eller paring med elite-
bukk. Påsettgeitene skal pares med
besetningens prøvebukker.

Avkomsgransking i en flokk
En kåra bukk som granskes i en flokk
må ha fem døtre i produksjon for å få
publisert offisiell indeks. Døtrene må
være registrert med en melkekontroll
med melkeprøve, samt poeng for jur
og utmelkingshastighet for å telle
med. Har man 50 geiter kan man
granske en bukk. Er flokken på 100
geiter kan besetningen granske tre
bukker.

Avlsbesetningen skal hvert år bruke
semin i et slikt omfang at det er minst
tre døtre etter seminfar i hver ny
årgang med geiter. Seminbruk er en
forutsetning for at det skal være avls-
faglig forsvarlig å avkomsgranske

 bukker i en flokk. Semindyra er
 «referansedyr» som gjør det mulig å
beregne indekser som er sammenlign-
bare mellom flokker. Vi anbefaler å
inseminere minst 20 geiter for å få tre
semindøtre i produksjon. NSG Semin
har rett til å kjøpe avkomsgranska
 bukker fra avlsbesetninger når bukkene
har fylt tre år. 

Avkomsgransking i bukkering
En prøvebukk i bukkering må få minst
åtte døtre i produksjon fordelt på
minst tre besetninger for å få publisert
en offisiell indeks. Døtrene må være
registrert med en melkekontroll med
melkeprøve, samt poeng for jur og
utmelkingshastighet for å telle med. En
bukkering skal hvert år bruke semin i
et slikt omfang at det er minst seks
døtre etter seminfar totalt i ringen i
hver ny årgang med geiter, fordelt på
minst to besetninger. Ut fra dette
 anbefaler vi 40 insemineringer i ringen
for å få seks semindøtre i produksjon. 

Trine Bjørnerås
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Beiteslipp!
Drøvtyggere som slippes på beite får ofte i seg 

for lite mineraler. Sau og geit som får mindre enn 

4 hekto kraftfôr og ungdyr, sinkyr, ammekyr og alle

melkekyr som får mindre enn 3 kilo kraftfôr, bør 

få fri tilgang til Pluss Multitilskudd Appetitt eller

Pluss VM-blokk på beite. Dette vil øke dyras 

fruktbarhet, trivsel og produksjon. For å redusere

faren for graskrampe hos kyr, kan det i tillegg være

gunstig å gi Pluss Multitilskudd Mg-rik noen uker

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

gras. Dyr som ikke får annet mineraltilskudd på beite

bør ha fri tilgang til Pluss Saltslikkestein. 

Pluss tilskuddsfôr er en billig forsikring mot mangler

og sykdommer, og du kan spare penger både på

medisiner og veterinær. 

Bønder som bruker Pluss 

går oftere i pluss, 

enkelt og greit.
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Den 6.-8. mars 2009 arrangerte
Norsk Kasjmirlag årsmøte samling
på Voss. Her finner du litt fra de
temaene som var oppe på møtet.

Det var omkring 20 frammøtte på den
faglige møtedelen som foregikk hele
lørdagen. Daværende lederen i Norsk
Kasjmirlag, Ola Rygg, åpnet møtet med
å vise optimisme for framtida og for
næringa i sin helhet. Nyvalgt leder ble
Gudbrand Kaurstad fra Søgne.

Friskere kasjmirgeiter
- Mange kasjmirprodusenter er med i
prosjektet «Friskere geiter», da de ønsker
å bli kvitt de tre kroniske  sykdommene
som finnes. Kasjmir geitene er imidlertid
utrolig friske,  hevder Gudbrand
Kaurstad, som overtar som leder etter
Ola Rygg i Norsk Kasjmirlag. 

- Livdyrhandel er antageligvis skyld i
mer enn 50% av all smitte mellom beset-
ninger, sier Ola Egil Nyberg,  med -
arbeider i prosjektledelsen til «Friskere
geiter». Andre smittekilder og smitte -
veier kan være fellesbeiter,  persontrafikk
som veterinær, rådgiver, avløsere, naboer
og klauvskjærere, i  tillegg til turister,
 redskap/utstyr og innkjøpt fôr. For å
 forhindre smitte spredning må man sikre
gode hygienerutiner. Å skaffe seg god
dokumentasjon av selgerbesetningens
smittestatus, ved eventuelle kjøp, og
unngå import er særdeles viktig. 

Mobilt slakteri
Mobilslakt AS ble presentert av daglig
leder Torill Malmstrøm. Det mobile

slakteriet tar dyrenes behov på alvor og
slakter hjemme på gården eller der det
passer produsenten best. Dermed
 unngår en at dyrene blir stresset i
 forbindelse med transport til slakteriet. 

- Dette er dyrevern i praksis, sier
Malmstrøm. - Kortreist mat, trygg mat,
levende bygder, livskvalitet, verdi -
skaping, dyrevelferd og kunnskaps-
overføring er noen av de verdiene som
Mobilslakt AS baserer seg på.  

Klassifisering av kjekjøtt
Det er skrotten som bestemmer om
slaktet er geit eller kje. Torleif Bjella,
ansvarlig for råvarebaserte lokal -
produkter i Nortura, forteller at kjøtt-
fulle geiter/kje kan få klassifisering U i
EUROP-systemet. Kjekjøtt kan
sammenlignes med kalv på den måten
at kalv er mer populært blant kvinner
enn annet storfekjøtt, da kalv har mye
lysere kjøtt, akkurat som kje. 

Det har vært liten tradisjon for å
selge kjøtt fra geit i butikk i Norge.
Geitkjøttet har stort sett havnet i
 spekepølse. Det har imidlertid vært
mange prosjekter med magert resultat
når det gjelder å få til en lønnsom kjøtt-
produksjon fra Norturas side. Nortura
har ikke mulighet til å selge alle nisje-
produkter. Dette skyldes i stor grad at
det er så små volumer, og at det igjen
fører med seg store kostnader. Det som
er en mulighet for lokale foredlere eller
produsenter som ønsker kjekjøtt til eget
bruk, er å kjøpe tilbake skrotten fra
 slakteriet til engrospris. Dette er det en
del som benytter seg av i dag. 

En konsentrert slakting til visse
tider kan imidlertid effektivisere inn-
transport, slakting og omsetning, for
eksempel rundt den muslimske id. I
dag levers det 5-12 måneder gamle kje
på kontrakt til Alfathi på Gol til kr 4,-
under noteringspris på lam. 

Et prosjekt i regi av Nortura skal nå i
gang, der det er inngått en avtale om at
kasjmirprodusenter skal slakte dyr, og
der Nortura deretter skal utnytte sine
salgskanaler og prøve kjekjøtt i noen
butikker i løpet av 2009. Pro sjektet skal
etter planen også gjennomføres i 2010. 

Lokal foredling
Haugen Gardsmat sto ferdig med
«foredlingshus» i 2001. De satser på
lokal mat og det konkurreres på mang-
fold og kvalitet (forskjellige kvaliteter),
ikke på pris og volum. 

- Kjeslakt har få kilo å fordele kost -
nadene på. Man må derfor drive
 produktutvikling og ha realistiske
 forventninger til produksjonen. Kjøttet
er lett å selge til folk som vil kjøpe,
bare en finner de, sa Odd Ohnstad. -
For å starte som meg må man ha en
foredler i magen og du må tenke
 igjennom på forhånd hva dette skal
bety for deg, avslutter han. 

Neste møtested er Beitostølen
Det var en forsamling med engasjerte
produsenter som var samlet denne
 helgen. En gjeng som ser lyst på frem-
tiden med ammegeiter. Neste trinn i
den faglige utviklinga av ammegeit-
bøndene er Geitedagene på Beitostølen
21.-23. august. Fellesprogrammet
 fredag og lørdag går på beitevurdering
og landskapspleie med geiter, aktuelle
tema for alle typer produksjon med
geiter. Søndagens program er mer
 spesifikt for melkegeiter. Norsk
Kasjmirlag er oppfordret av arrange-
mentskomitéen for Geitedagene å lage
et program mer tilpasset ammegeit -
interesserte denne dagen. Norsk
Kasjmirlag inviterer derfor til en
utflukt til en kasjmirgeitbesetning hvor
temaene blir: hus for kasjmirgeiter,
gjerdemetoder og beitestrategi. 

Trine Bjørnerås

Nytt fra Norsk Kasjmirlag



Supersterke gjerdeapparat for sau!

393-613.600, Secur 300 batteriapparat (u/batteri), den store slage-
ren for dei som driv med sau og treng eit sterkt gjerdeapparat som kan
brukast med både tørrbatteri, akkumulatorbatteri og solcelle.  Apparatet
kan og koplast direkte til straumnettet v.h.a. Lacme adapter (393-
624000).  Impulsstyrken kan regulerast i 8 steg for dermed å få størst
mogeleg effekt og for samstundes å spara straum.   Kr 2640,00.
Secur 300 m/ 25 W solcelle, kr 6424,00.

15 cm

15 cm

15 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

Aktuelt i tida  -  no kan du spare tusenlappar!

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

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

30 cm

Gode tilbod på gjerdestolpar og tråd/band:
363-441802, Gjerdestolpe Titan, m/ 8 feste, total lengde 110 cm, kr 15,00.
230-10644, Glasfiberforsterka stolpe m/ 5 feste, totallengde 103 cm, kr 18,00.
393-631200, Gjerdetråd Extrableu, m/6 leiarar, 250 m, kr 224,00.
393-635400, Gjerdeband Ruban m/5 leiarar, 12 mm, 200 m, kr 189,00.

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

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

393-601.700, Clos 2000, Europas
mest selde standardapparat som
kan brukast til vanskelege dyr.
Svir graset, eit kraftig apparat med
4 Joule slagstyrke, 8 W, 10.000 V,
50 impulsar pr. min, vekt 2,8 kg.
Kr 1.540,00.

393-607.800, Secur 2005, toppspenn-
ing 12.000 V, maks slagstyrke 6 Joule,
uttak to med redusert slagstyrke 1
Joule.  Gir doble impulsar, lamper av-
slører spenningstap, jordinga kan
testast, med fleire av morgondagens
finesser innebygd.  Kr 2.150,00.

Me har 14 ulike modellar gjerdeapparat å velja mellom.

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

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

Salssuksessen

Masta-Kill

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

Securgal, galvanisert ståltråd:
393-633500, ø 1,8 (ca 1300 m), kr 990,00.
393-633100,  ø 2,5, (ca 600 m), kr 924,00.

393-670500, Galv.
strekkfjør for ståltråd
2,5 mm, kr 55,00.

Permanent elektrisk gjerde!
Raskt, billig og lang levetid!

Gripple trådskjøt,
For 2 mm, kr 14,00.
For 3 mm, kr 14,50

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

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

Snail Free
Vernar hagen din mot sneglar.

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

Nessane, 6899 Balestrand. Tlf. 57 69 48 00

Fax 57 69 48 01, www. nessemaskin.no

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 prisar er utan moms. (med atterhald om prisendringar og trykkfeil)

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30°C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for 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!

720-100.0130, Suevia flottørdrikkekar
mod. 130P.  Drikkeskål i plast.  Kr 422,00.
720-100.0370, Suevia røyrventildrikke-
kar mod.370.  Drikkeskål av støypejern,
emaljert.  Kr 400,00.

Suevia drikkekar Vatn på beite

720-160.0103, Suevia drikketrau WT200 av
UV-bestandig plast.  Volum 200 liter.  Vekt
15 kg.  Enkel tømming v.h.a stort drenerings-
hol.  Kr 1780,00.
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Høyt lammetall og gode slakte -
resultater gir klingende mynt i
kassa for sauebonden og 2008
var i så måte et godt år for med-
lemmer av Sauekontrollen. Både
høstvekter og slakteresultater er
de beste som til nå er registrert. 

Mye av økonomien for en saueprodu-
sent ligger i produktet av antall lam
levert til slakt og kvaliteten på disse.
Aldri har resultatene vært bedre. Hver
para søye avvente i snitt 74,2 kg lam
om høsten (korrigert høstvekt). Legger
vi til kopplammene, avvente hver para
søye 77,6 kg. Og med en gjennom -
snittlig slaktevekt på nær 20 kg, kan vi
si at 2008 var et godt år for medlem-
mene i Sauekontrollen.

Et rekordår
I overkant av 27% av landets saue -
produsenter deltok i Sauekontrollen i

2008. 40% av landets søyer over 1 år er
registrert i kontrollen, noe som også
bekreftes i slaktestatistikk for hele
 landet, som viser at 40% av alt
 lammeslakt i 2008 ble levert av med-
lemsbesetninger.

Det ble i snitt født 2,07 lam per para
søye, en økning på 0,2 lam fra 2007.
1,98 lam var levendefødt. Tabell 1 viser
utviklingen i antall lam per para søye
fra fødsel til avvenning fra 2000-2008. 

Lammetapene har økt litt de siste
årene (Figur 1). Andel dødfødte har
hatt en svak økning, mens vi ser en
større økning i tap om sommeren.
Likevel har det aldri vært avvent flere
lam per søye; 1,71 lam inkludert
 kopplam. 

Også høstvektene var rekordhøye i
2008; 45,5 kg (korrigert), en økning på
1 kg fra 2007. Med et høyt lammetall
og høye vekter, oppnår vi dermed høy-
este avdrått per para søye målt til nå;
74,2 kg (Tabell 2).

Best i klassen
Slakteverdien på lammet bestemmes 
av slaktevekta og klassifiseringsresul -
tatene. Vi har sammenlignet resulta-
tene for alle lammeslakt (976.504 stk.)
levert av medlemmer og ikke-medlem-
mer i 2008, ved å se på statistikk fra
Animalia sin database med klassi -
fiseringsopplysninger fra alle landets
slakterier.

Slaktevektene for medlemmer var
på 19,8 kg, mens ikke-medlemmer
oppnådde 18,4 kg, en forskjell på 1,4
kg. Når det gjelder klasse, som er et
uttykk for slaktets kjøttfylde, oppnådde
medlemmer klasse R, mens lam fra
ikke-medlemmer fikk gruppe R-.
Samme forholdet var det i 2007. Det
ble levert svært få P-lam (medlemmer:
0.06%, ikke-medlemmer: 0,45%).

Fettgruppe er et uttrykk for graden
av fettdekke og mengde fett bedømt ut
fra utsiden av slakteskrotten samt
bryst hula. Både medlemmer og ikke-
medlemmer leverer slakt med
gjennomsnittlig fettgruppe 2+, det vil
si slakt med tynt fettlag der muskula -
turen er synlig over hele slaktet. Dette
er en økning på en gruppe fra 2007.
Generelt ser vi litt fetere slakt enn
 tidligere. 13% av lammene fra med-
lemmer fikk fettrekk, mens 14% fra
ikke-medlemmer fikk fettrekk.

Stjernelam er lam som oppfyller
visse kvalitetskriterier: slaktevekt fra 16
til 25 kg, klasse O+ til E+ og fett -
gruppe 1+ til 3-. 70% av lammene
levert av medlemmer oppfylte disse
kriteriene, mens 54% av lam fra  ikke-
medlemmer gjorde det samme. 

Slaktene fra medlemmer holder
generelt en bedre og jevnere kvalitet
enn slakt fra ikke-medlemmer. Dette
ser vi i alle landsdeler og på tvers av
slakteri. Vi ser det f.eks. på sammen-
hengen mellom slaktevekt og klasse.
Oppnåelse av en god klasse er mindre
vektavhengig hos medlemmer enn
ikke-medlemmer. Dette kan vise at
lammene hos medlemmer har en bedre
kjøttfylde ved lavere vekt, eller at

Rekordresultater i
Sauekontrollen

Tabell 1: Antall lam per para søye.
Fødte Levende Sluppet på Sluppet på Om høsten 

År lam fødte vårbeite sommerbeite inkl. kopplam
2000 1,90 1,84 1,79 1,77 1,63
2001 1,93 1,87 1,81 1,79 1,65
2002 1,93 1,87 1,82 1,80 1,64
2003 1,96 1,89 1,83 1,81 1,65
2004 1,98 1,90 1,85 1,83 1,69
2005 2,00 1,92 1,85 1,83 1,68
2006 2,05 1,97 1,90 1,87 1,70
2007 2,05 1,97 1,90 1,88 1,71
2008 2,07 1,98 1,92 1,90 1,71

Tabell 2: Utvikling av høstvekt og avdrått fra 2000-2008 (kopplam ekskludert).
Høstvekt, Korrigert Korrigert

År kg høstvekt, kg avdrått, kg
2000 43,5 44,1 70,6
2001 43,0 43,6 70,0
2002 43,3 44,1 71,3
2003 42,7 43,7 70,2
2004 43,3 44,3 73,2
2005 43,5 44,6 73,3
2006 43,0 44,5 72,6
2007 42,7 44,5 72,7
2008 44,2 45,5 74,2
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 produsentene er flinkere til å plukke ut
slaktemodne lam. Figur 3 viser tids-
punkt for levering av slakt gjennom
året. Her ser vi at medlemmer generelt
leverer slakt tidligere på høsten samt at
de har lavere andel overfôringsdyr.

Også når det gjelder sammenhengen
mellom slaktevekt og fettgruppe ser vi
en lavere sammenheng for medlem-
mer. Lam levert av medlemmer får
ikke samme økning i fettgruppe ved
økende slaktevekt, som vi ser hos ikke-
medlemmer. Dette styrkes av betydelig
lavere sammenheng mellom klasse og
fettgruppe for slakt fra medlemmer,
som viser at økende klasse ikke gir
samme økning i fethetsgrad på
 slaktene.

Avdekke forbedringsområder 
Rapporten «Nøkkeltallanalyse slakt» i
Sauekontrollen Web er utarbeidet for å
gi en bedre forståelse av hvilke grupper
av lam som drar ned slaktekvaliteten
og dermed økonomien i saueholdet.
Rapporten gir medlemmene et nyttig
verktøy for å jobbe målrettet med
 slaktekvalitet. Hvem blir feite? Er
plukkslaktingen riktig? Er tilveksten
god til riktig tid? Gjennom rapporter
fra Sauekontrollen står medlemmer
godt rustet til å finne forbedrings -
områder i produksjonen som kan
bedre både slakteresultater og
 økonomi.

Morten Røe, morten.roe@animalia.no
Stine Løvik Huse, 

stine.lovik.huse@animalia.no
Marit Lystad, marit.lystad@animalia.no

Figur 1: Utvikling av lammetap fra 2000-2008.

Figur 3: Leveransetidspunkt for lammeslakt blant medlemmer og 
ikke-medlemmer i Sauekontrollen 2008.

(Foto: Grete Ringdal)



Norske kokker blir stadig mer
opptatt av å velge norske råvarer.
Norsk lam og sjømat er favorit-
tene. Det viser en undersøkelse
som Gastronomisk Institutt har
gjennomført for KSL Matmerk. 

Norsk fisk og skalldyr etterfulgt av
norsk lam og viltkjøtt står øverst på
lista når norske kokker velger norske
råvarer. Spørreundersøkelsen blant
norske kokker som Gastronomisk
Institutt har gjort for KSL Matmerk
viser at norsk lammekjøtt i løpet av de
fem siste årene har tatt steget fra å
være sesongråvare til å bli et produkt

som kokkene mener er best, uansett
sesong. I følge undersøkelsen har også
norsk spekemat og ost fått høyere
 status. Kokkene er dessuten blitt mer
opptatt av at den norske maten kan
knyttes til historie og opprinnelse. 

Stolte
- Kokkenes holdninger til norske
 råvarer er meget bra. De er stolte av
det vi har i Norge. Lokale matvarer
med en historie er noe som «selger»,
og noe kokkene ønsker å bruke. Men
ikke for enhver pris. Varene må
 dessuten være tilgjengelige, sier
 prosjektansvarlig Britt Elisabeth Olsen
i Gastronomisk Institutt. Hun mener

likevel å se at flere kokker nå gjør det
lille ekstra for å få tak i gode lokale
norske råvarer.

Velger kvalitet
Tilgjengeligheten av ulike varer synes å
være bedre enn for fem år siden, og
varene velges hovedsakelig basert på
kvalitet. Denne holdningen deles av
restauratør Jørn Lie ved Restaurant
Det Gamle Raadhus i Oslo.

- Kvaliteten avgjør, men hvis norske
og importerte produkter har noen -
lunde like kvaliteter, velger jeg norsk,
sier han.

- Det er dessuten mye hyggeligere å
stå foran gjestene og fortelle at lammet
er fra Vesterålen, og ikke fra New
Zealand. Det gir noe ekstra til måltidet,
sier Jørn Lie. 

Innflytelse
Gjennom kvalitetssystem og merke -
ordningene Nyt Norge, Spesialitet og
Beskyttede betegnelser skal KSL
Matmerk bidra til at forbrukerne
 velger norskprodusert mat. 
Tore Jarmund i KSL Matmerk mener
kokkene har stor innflytelse på hvor-
dan forbruksmønsteret og forbruker-
markedet for mat utvikler seg.

- Denne undersøkelsen gir oss viktig
kunnskap om hvordan det profesjonel-
le markedet vurderer og bruker norske
råvarer. Samtidig peker den på viktig-
heten av at norske produsenter og
 matprodukter er synlige og tilgjengeli-
ge der kokkene gjør sine innkjøp, sier
Jarmund. 

51 kokker fra spisesteder over hele
 landet deltok i undersøkelsen, som ble
gjennomført av Gastronomisk Institutt
for KSL Matmerk i januar 2009. En
 tilsvarende undersøkelse ble også
gjennomført i 2004. 

Arne Flatebø

Norske kokker velger mer lam:

Lam det mest
populære kjøttet

• fisk 96% (88%)
• skalldyr 96% (70%)
• lam 94% (70%)
• viltkjøtt 82% (47%)
• rotgrønnsaker 67% (70%)
• svinekjøtt 65% (53%)
• fjørfe 65% (47%)
• bearbeidede kjøttvarer 65% (47%)
• salater 55% (59%)
• spekemat 49% (35%)
• frukt 47% (47%)
• ost 43% (29%)

3 av 10 kokker svarer svært viktig og
6 av 10 viktig på spørsmålet om
 viktigheten av å vite opprinnelsen til
maten de serverer. Halvparten av de
spurte har opplevd å ikke vite opp-
rinnelsen til maten.

Lokale varer med en historie
 foretrekkes, men ikke for enhver
pris. Ved valg av råvare er kvalitet
viktigst, deretter anerkjent leveran-
dør eller norsk opprinnelse.

Hovedtrekk i kokke undersøkelsen 2009
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Interessen for norske råvarer øker.
Ved fritt valg av norske råvarer
 velger kokkene målt i prosent slik
(tallene fra 2004 i parentes): 
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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 3 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!

www.kofasil.no

Du trenger ikke lenger lete etter nåla i høystakken 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Rundballer og plansilo

Rundballer

65

Tørrstoffprosent i graset

KOFASIL ® Ultra

KOFASIL ® LP

0

ADDCON Nordic AS
Herøya Industripark

Postboks 2516 • 3908 Porsgrunn • Tlf: 3556 4100

• God effekt mot bakterier og sporer 
 (Clostridia og Listeria)
• Begrenser gjær- og muggsopp
• Ikke etsende på hud
• Ikke korroderende på maskiner

Dosering:
• KOFASIL® LP: 2,0 – 3,5 liter pr tonn.
• KOFASIL® Ultra: 3,5 – 4,5 liter pr tonn.

Det unike med 
KOFASIL-produktene:



38 • Sau og Geit nr. 3/2009

Ved Nortura sitt anlegg på Gol
har det blitt lagt ned en stor inn-
sats i å utvikle det som kalles lin-
jeklipping. Det er liten tvil om at
teknikken har kommet for å bli
og lovordene er mange. Hoved -
utfordringen for NSG framover
blir å sørge for at livdyrklippinga
på gårdene fortsatt skal fungere
godt.

Ull- og klipperåd i NSG, representert
ved Jens Olav Leira, Sissel Berntsen og
Signe Dahl, besøkte 4. april Nortura-
anlegget på Gol for å få informasjon
om og se linjeklipping med egne øyne.
Vi ble tatt meget godt i mot av daglig
leder Torleif Bjella, prosjektleder
Magnus Wahlin, teknisk ansvarlig
Torleif Haug og Stein-Terje Moen som
er leder for ullstasjonen på Gol. 

Fordi transportbåndet under sauen
går i samme tempo som linja, samles
fellulla for hvert dyr under sauen. Det
er derfor fullt mulig å  individ -
klassifisere fellene.

Hvem er linjeklipperne?
Ved Nortura på Gol ble linjeklipperne
rekruttert blant de ansatte og bak -
grunnen varierte mye, men ingen
hadde særlig klippeerfaring fra før.
Jobben passer for både menn og
kvinner, men ikke alle passer like godt
til jobben. Erfarne saueklippere har
stått for opplæringen.

Utstyret som brukes tilsvarer vanlig
klippeutstyr, men det legges vekt på at
håndstykkene skal være lette og det
brukes fleksible stag. På sikt er det
ønskelig å ta i bruk/utvikle hånd -
stykker med mindre vibrasjon enn de
som brukes nå. 

Etter bare tre dagers opplæring
mestret de uerfarne linjeklipperne en
slaktelinjefart på 190 dyr i timen. I
høysesongen bør linjefarten økes til
230 eller flere dyr i timen. 

Hva med ullkvaliteten?
På Gol-anlegget er ullstasjonen lokali-
sert i et eget bygg ca. 50 meter fra selve
linjeklippingen. De har derfor bygd et
vakuumtransportsystem, hvor hver fell
suges gjennom rør og havner på klasse-
bordet i nabobygget. Dette opplegget
har vist seg å være kostbart og lite
driftssikkert. Andre anlegg som ønsker
å satse på linjeklipping anbefales derfor
å plassere klassifiseringen i nær til -
knytning til slaktelinja, dersom det er
muligheter for det.

Ullkvaliteten ved linjeklipping er
ellers helt på høyden med vanlig
 klipping. Men det var en del blodsøl i
ulla den dagen vi var på anlegget.  Lår-
og bukull er godt fraskilt og det er lite
dobbeltklipp (med unntak av når det
blir stopp på slaktelinja og linje -
klipperne får for god tid…). Ulla var
klippet godt inntil skinnet og det var
lite klippeskader.

Fordelene ved linjeklipping
Hovedargumentet for linjeklipping er
kostnadsbesparelser. Regnestykket
Nortura bruker viser at klippekostnad -

Linjeklipping – hva nå?

Her ser vi den første langsida av linjeklippinga hvor fire personer klipper bort hver sin
faste del av lår- og bukulla. Legg merke til at ulla blir transporteres ut gjennom et hull i
veggen.

Hva er linjeklipping?
Linjeklipping går ut på at sauen
 klippes etter avliving. Etter bedøving
henges dyra opp etter bakbeina på et
transportbånd, som transporterer
dyret til de forskjellige handlingene på
slaktelinja. Først stikkes dyra og
avblødes. Dyra transporteres deretter
inn på den nye delen av slaktelinja,
hvor det først tres en pose over dyrets
hode for å unngå blodsøl på ulla.
Deretter transporteres dyret i en «u-
sving» forbi 9 personer som står på
hver sin plattform. Plattformen kan
heves og senkes v.h.a. en fotkontroll.
De 9 personene klipper en fast,
avgrenset del av dyret hver. De fire
personene som står langs den første
langsida klipper bort den frasorterte
ulla, som detter ned på et transport-
bånd som tar denne ulla ut i en egen
kasse. De fem personene på den andre
langsida tar hver sin del av fellen.
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ene ved tradisjonell klipping på slakte-
riet ligger på over 25 kroner pr. dyr. I
tillegg kommer kostnader til ullhånd -
terere og lengre oppstallingstid i fjøset. 
Lønnsnivået til linjeklipperne varierer
fra mellom 143 og 190 kroner pr. time,
pluss sosiale kostnader. Med 9 linje-
klippere, pluss en person til å tre på
poser blir det til sammen 10 personer
som skal lønnes i forbindelse med
 linjeklipping. Dersom en regner en
gjennomsnittslønn inkl. sosiale kost -
nader på 190 kroner pr. time, vil en
ved en linjehastighet på 190 dyr i
timen ha en kostnad på kr 10 pr. dyr.
Når linjehastigheten økes blir kost -
nadene pr. dyr redusert. Totalt sett blir
faktisk klippekostnadene omtrent
 halvert!
Andre fordeler med linjeklipping er:
• mindre håndtering av dyra gir

 mindre stress/bedre dyrevelferd,
• bedre kjøttkvalitet p.g.a. mindre

stressede dyr, 
• bedre slaktehygiene,
• bedre helse, miljø og sikkerhet på

slakteriet,
• bedre skinnkvalitet.

Ulemper ved linjeklipping
Totalt sett er det bare fordeler ved
 linjeklipping for sauen og slakteriene,
men det må nevnes at overgangen til
linjeklipping krever investeringer i
størrelsesorden 1 million kroner
(anlegg med samme størrelse som på
Gol). Det må også være praktisk mulig
å bygge om anlegget slik at det blir
plass til den ekstra «u-svingen» på
slaktelinja.

Når det gjelder klipping av livdyr,
det norske saueklippermiljøet og
rekrutteringa til saueklipperyrket er
det derimot en fare for at innføring av
linjeklipping kan få negative følger.
Selv om mange av klipperne på slakte-
riene i dag er utenlandske, vil anslags-

vis 20-30 norske saueklippere miste en
viktig inntekstkilde. Konsekvensene
utover dette er vanskelige å anslå.

Linjeklipping og livdyrklipping
framover
Ved Nortura på Gol er linjeklipping nå
innført. Selv om anlegget ikke har vært
i drift i høgsesongen, har tester vist at
det neppe blir noe problem å klare
tempoet i høgsesongen. Flere andre
slakterier i Nortura-systemet er i gang
med ombygging. Dersom linjeklipping
fungerer slik det ser ut nå, vil det nok
ikke gå mange år før dette er tatt i bruk
på de fleste store slakteriene i landet.

Daglig leder Torleif Bjella ved
Nortura-anlegget på Gol poengterte at
de planlegger å sette i stand et par
klippe plasser på slakteriet, som kan
brukes ved for eksempel klippekurs.
Det ble også nevnt at flere linjeklippere
er interessert i å lære tradisjonell
 klippeteknikk. 

Når det gjelder klipping av livdyr i
Norge har vi i dag ikke noen fullgod
oversikt – men det er mange både
 norske og utenlandske aktører på
 markedet. Allerede i dag er det, i flere
områder, vanskelig å skaffe klipper til
ønsket tidspunkt. 

Vi må bli flinkere på opplæring og
oppfølging av lovende klippere. Et
hovedproblem i dag er at steget fra
uerfaren til habil klipper er veldig
langt. Få klarer å få den nødvendige
erfaringen på egen hånd. Kanskje en
lærlingordning, hvor erfarne klippere
tar med seg en uerfaren klipper, kan
være en løsning? Dette er viktige
 utfordringer som både NSG, produ-
sentene og saueklipperne selv må ta tak
i. Vi håper på god oppslutning om
årets klippekurs! Informasjon om
planlagte kurs vil bli lagt ut på NSG
sine hjemmesider.

Tekst og foto: Signe Dahl

Her avsluttes linjeklippinga og dyret fortsetter inn til selve slaktelinja. Ulla er klippet godt
inntil skinnet.

Fellulla blir samlet under hver sau.
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Kurs i saueklipping
og ullhåndtering
Norsk Sau og Geit arbeider for å legge til
rette for at kurs om ull, saueklipping og
ullhåndtering tilbys over hele landet. NSG
sentralt søker Statens landbruksforvaltning
om støtte til kursa. Tilskuddet skal brukes
til opplæring av et fast korps, med dyktige
og engasjerte klippeinstruktører, og som
pengestøtte til klippekurs.

I 2008 ble det arrangert 12 klippekurs
med til sammen 78 kursdeltakere. Det var
kurs i Hedmark, Oppland, Buskerud (i
samarbeid med Telemark), Aust-Agder,
Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og
Finnmark. 

I disse dager sendes det rundskriv til
alle NSG sine lokallag med oppfordring
om å arrangere klippekurs. Søknadsskjema
om økonomisk støtte til kurs ligger også
på www.nsg.no. Vi håper på stor kurs -
aktivitet i år! Etter hvert som vi får opp-
lysninger om planlagte kurs oppdateres
oversikten på hjemmesiden vår. I tillegg til
de lokale kursene planlegger NSG sentralt
å arrangere ett landsdekkende proffkurs i
august. Informasjon om dette vil bli lagt ut
på hjemmesidene våre.

Organisasjonsnytt
Arrangementskalender
Aktivitet Dato

Manusfrist Sau og Geit nr. 4: 06.08.09 

Landbrukets dag, Evje, Aust-Agder: 14.-16.08.09

Geitedagene 2009 - Oppland: 21.08.09 - 23.08.09 

Styremøte i NSG: 23.08.09 - 24.08.09 

Dyrsku´n i Seljord: 11.09.09 - 13.09.09 

Manusfrist Sau og Geit nr. 5: 17.09.09 

Sauens Dag på Bogstad gård, Oslo: 20.09.09 

Fårikålens festdag: 24.09.09 

Matstreif, Oslo: 25.-26.09.09

NM i bruk av gjeterhund: 09.10.09 - 11.09.09 

Styremøte i NSG: 20.10.09 

Representantskapsmøte i NSG: 21.10.09 - 22.10.09 

Manusfrist Sau og Geit nr. 6: 12.11.09 

Styremøte i NSG: 11.12.09 

Styremøtet i juni
Det nye styret i NSG samles for
 første gang torsdag 4. juni i Oslo. På
møtet skal styret konstituere seg og
fordele arbeidsområder internt.
Mange viktige saker står på sakslista,
blant annet skal styret oppnevne
representanter til rådgivende organ
for en ny toårsperiode. På represen-
tantskapsmøtet i fjor høst ble det
vedtatt at NSG skal starte en krone-
rulling for å etablere et fond som skal
sikre beiteretten i utmarka. Styret skal
behandle denne saken den 4. juni,
blant annet skal det lages statutter for
fondet og legges nærmere føringer
for opplegg og gjennomføring.

Medlemssituasjonen
Det er litt for tidlig å si noe om medlems-
situasjonen, men det har vært stor
 aktivitet på vervefronten så langt i år. En
av årsakene til dette er nok dyrevelferds-
kursene, men vi tror også at den løpende
vervekampanjen nå er godt innarbeidet i
organisasjonen. 

En rask kikk på vervestatistikken viser
at det er vervet så mye som 275 nye
medlemmer så langt i år, og at hele 202
av disse har betalt kontingenten. Når vi
vet at antall vervede totalt i 2008 var på
218 – er det stor sjanse for en ny verve-
rekord i år! Det er totalt 91 ververe, og
seks av disse har vervet 10 eller flere
medlemmer. Vervekupongen finner dere
på www.nsg.no - det går også an å melde
inn nye medlemmer direkte. Husk å føre
på navn på verver i kommentarfeltet.

Nye NSG T-skjorter
NSG har nettopp kjøpt inn ett parti nye svarte t-skjorter, med en godt synlig  
NSG-logo. T-skjortene ble godt mottatt på landsmøtet og vi håper mange vil
 profilere NSG med T-skjortene sine i sommer. Vi har alle størrelser ; fra 2-3 år til 3
XL. Prisen er kr 75 for barnestørrelser og kr 100 for voksne størrelser (inkl. mva). 
T-skjortene kan bestilles på lagskontoret. Lokallag eller andre som bestiller større
antall T-skjorter vil få rabatt.



Sau og Geit nr. 3/2009 • 41

Gjerdeprosjektet i Vardal
Vardal Sau og Geit og Vardal Beitelag
i Oppland feiret 7. februar at gjerde-
prosjektet som har pågått siden 2002
endelig er ferdig. 

Alle som i løpet av disse årene har vært
involvert i prosjektet var invitert til
 feiringen, deriblant også to svært gode
støttespillere fra Gjøvik kommunes
 landbruksavdeling. Prosjektet har mottatt
økonomisk støtte fra Gjøvik kommune,
Oppland fylkeskommune og Statens
Vegvesen.

Dugnadsgjengen har de siste årene
slått ned 8.000 staurer, trukket 32.800
meter strømtråd og satt opp 9.000 meter
nettinggjerde. Totalt blir dette en gjerde-
lengde på 17,3 km. Mange grinder og
overganger er også satt opp slik at tråkke-
maskiner, syklende og gående får dekket
sine behov året rundt. 

Sauen i Vardal trives på 140.000 da
trygt og godt beite på Vardalsåsen, og nå
håper lokallaget at flere ønsker å begynne
med sau når de ser hvor bra beite -
mulighetene er blitt. 

Som takk for sin store innsats for at dette prosjektet ble en realitet, ble leder i beitelaget, Harald
Lundbye (t.v.) og avtroppende leder i lokallaget, Svein Arne Mæhlum tildelt æresmedlemskap i Vardal 
Sau og Geit. 

NM i saueklipping
2009 og 2010
NSG har dessverre fortsatt ikke funnet
noen arrangør til NM i saueklipping og
ullhåndtering i 2009. Til tross for at vi
har vært i kontakt med hele fem ulike
 potensielle arrangører, har vi fortsatt
ingen avklaring. Vi vil komme med opp-
lysninger om NM så snart vi vet mer.
For å unngå den samme situasjonen
neste år, ber vi aktuelle arrangører av
NM i 2010 om å ta kontakt med Signe
Dahl på lagskontoret allerede nå!

Hjemmesidene 
til NSG
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre
hjemmesidene våre og håper at mange
finner mye nyttig stoff der. Protokollene
fra landsmøtet og representantskaps-
møtet blir lagt ut så snart de er god-
kjente. Det samme gjelder NSGs lover,
Strategiplan 2009-2011 og lagets års-
meldinger. Ta gjerne også en titt i
 medlemsbutikken – en oversikt over
profileringsprodukter som selges fra
 lagskontoret.

Samleperm 
for Sau og Geit
Vi har nå fått inn nye samlepermer for
Sau og Geit tilpasset den nye formatet 
på bladet. Samlepermene koster 
kr 75 per stk (inkl. mva) og kan bestilles
på  lagskontoret.

Nye kontorlokaler
på Ås
NSG er nå inne i sluttfasen i kontrakts-
forhandlinger om kjøp av nye kontor -
lokaler i Ås sentrum. Vi regner med
 innflytting i september/oktober 2009. 
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Aust-Telemark Sau og Geit hadde 
sitt fyrste årsmøte på Løvheim
Gjestegård i Sauland i mars. Laget er
ei samanslutnad av tidlegare Sauland
sauavlslag og Gransherad og Heddal
sauavlslag. 

Aust-Telemark Sau og Geit er med denne
samanslåinga blitt eit av dei største lokal -
laga i Telemark. 

Det nye styret fekk denne saman -
setjinga: Svein Arvid Tørre (leiar), Morten
Hedegart (nestleiar), Astrid Lia
Engebretsen (sekretær), Camilla J.
Krosshus (kasserar) og Ramond Sem
 (studierettleiar).

Dei fleste medlemmene deltok i vår
på kurset «Betre dyrevelferd i småfe -
haldet»- eit kurs som er blitt gjennomført
i heile fylket. Dette syner at småfe -
haldarane er opptekne av at dyra deira
skal ha det best mogeleg. 

Telemark, med sine mange fjell og
 vidder, er som skapt for småfe som sau
og geit. Den store tilgangen på godt
utmarksbeite gjer at dette er ein av dei
mest  miljøvennlege  måtane å produsere
kjøt på. Samstundes vert kulturlandskap
og beiteområde hindra i å gro att. På

tross av dette er det likevel store
 utfordringar i småfehaldet - som; rovdyr,
lausbikkjer og sjukdomar. Aust-Telemark
Sau og Geit vil arbeide for å avgrense
mest mogeleg av skadane på grunn av
desse problema. Det er difor viktig at
flest mogeleg av småfehaldarane melder
seg inn i Saue kontrollen, slik at ein kan få
meir  nøyaktig dokumentasjon av tapa.
Sauekontrollen er òg ein viktig reiskap
med tanke på det avlsarbeidet som blir
drive. Til dømes kan ein sjå på saman-
hangen mellom tal lam pr. søye og
 lammevanskar/sjukdom (t.d.  jur -
betennelse) osv.

Landbruket i Noreg er under sterkt
press frå ulike kantar. Dersom me skal
makte å oppretthalde matproduksjonen
her i landet er det viktig at både for -
brukarar og produsentar hegnar om det
norske landbruket. Styret i Aust-Telemark
Sau og Geit har eit ynskje om at alle som
driv med sau eller geit i lokallagsregionen,
melder seg inn i Norsk Sau og Geit. Me
er mykje sterkare dersom me står saman.
Det er berre å ta kontakt med ein av oss
i styret, eller NSG sentralt.

Svein A. Tørre

I fjorhøst utlyste NSG kompetanse -
konkurranse og oppfordret alle lokal-
lag som gjennomfører dyrevelferds-
kurs til å sende rapport fra kurset til
lagskontoret. Fordi mange lag ikke
rakk å gjennomføre kurset innen
svarfristen 1. mars 2009, ble det
bestemt at det skal trekkes fem
 vinnere av kompetansekonkurransen
våren 2009 og fem på nyåret i 2010. 

De 15 lokallagene som har sendt
 rapport fra sine kurs i vår har vært
meget positive. Vi har fått mange
 bilder og en god del skryt av både
kursopplegget og læreboka. Flere
trekker fram at det er  nyttig og flott
å samles på tvers av alder, driftsform
og interesser.

NSG har lagt hovedvekt på antall
 deltakere i forhold til antall hoved -
medlemmer pr. 31.12.2008, og har
trukket ut disse vinnerne, som får en
diplom og en pengepremie til laget
på kr 1000; 
Sagfjorden Sau og Geit,
Nordland er et lite lag med 10
hovedmedlemmer som har hatt 29
deltakere på kurs, opp slutningen er
på 290 %!
Bindal Sau og Geit, Nordland er
et lite lag med 11 hovedmedlemmer
som har hatt 21 deltakere på kurs,
altså en oppslutning på 191 %!
Dovre Sau og Geit, Oppland
hadde 41 hovedmedlemmer og 60
deltakere på kurs, dvs. 146 %!
Stord Sau og Geit og Fitjar Sau
og Geit med henholdsvis 45 og 30
hovedmedlemmer samarbeidet om
kurset. Totalt hadde de 106 deltakere
som fullførte  kurset, altså 141 %! 
Se omtalt i forrige nr. av Sau og Geit.
Aure Sau og Geit, Møre og
Romsdal er et lite lag med 11 hoved-
medlemmer som hadde 10 deltakere
på kurs allerede våren 2008.
Sannsynligvis var Aure et av de aller
første lagene som gjennomførte
 kurset!

Vi gratulerer og takker for flott
 innsats!

Organisasjonsnytt

Kompetanse-
konkurranse

Nytt lokallag i Telemark
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Styrets 
hjørne

Me er midt inne i den travlaste års -
tida for oss småfebønder, nemleg
lamminga – men det er likevel vårens
vakraste eventyr. Det er no grunn -
laget for eit godt sluttresultat blir
lagd. Bøane blir fylt opp med våryre,
vakre kryp. Deretter skal dei ut i vår
flotte natur for å gjera jobben som
kulturlandskapspleiarar og eta seg
store og fine, slik at bonden kan få
fylt opp si slunkne lommebok når
hausten kjem. Men diverre er det
ikkje fullt so enkelt. Naturen byr på
mange farar, sjølv om den er vakker. 

Detta med rovdyr er nok det  største
problemet mange stader. Me ser at
rovdyra no spreier seg til fleire og fleire
område. Har dei styrande organ mista
kontrollen over bestandane? Det kan
virka slik. Eit døme er røynslene frå
Indre Sogn. Som dei fleste veit, skal det
ikkje vera fast bestand av jerv i region
1. Dette er det visst berre me som
sauebønder som har fått med oss.
Miljødeparte ment, Direktoratet for
naturforvaltning, og Rovviltnemnda
m. fl. styrer etter heilt andre opp -
fatningar. Kvar er politikarane? 

I kampen for rettane våre har me
her i Sogn sett saman ei lita gruppe
som jobbar med rovdyrproblem og
beitedyr. Me brukar mykje tid på dette
arbeidet, men gjer det av rein idealisme
for å redde næringa vår. Sist vinter
prøvde me å få ut ekstra fellingsløyve
på jerv - me fekk ta ut to dyr. Me fekk
ikkje fleire dyr, truleg fordi me ikkje
vart trudd på våre påstandar om kor
mange jervar det var i fjellet, jamvel
om me var nøye med både sporing og
ekskrementfunn som synte at det var
mykje meir jerv i desse områda enn
det ein tidlegare trudde. Her ligg nok
 kjernen til problemet; - at me må få
sikrare registrering av tal individ og at
SNO bruker lokale folk til dette. Ja,
kven trur du hadde rett når det gjaldt
talet på individ? Det var i alle fall ikkje
dei som skulle ha greia på det! 

At det er mykje jerv fekk einskilde
saueigarar føle sist beitesesong, med
tap opp mot 50% og beitenekt i slutten
av beitesesongen. Det skal i skrivande

- Treng sikrare
 rovdyrregistrering!

VitaMineral® Mg-rik SAU
og Microfeeder Sau

- for økt tilvekst og bedre helse!
VitaMineral® Mg-rik Sau - et tilskuddsfôr tilpasset for sau hele
året, også i beiteperioden. Brukt sammen med fôringsautomaten
MicroFeeder Sau, vil sauen få dekket behovet for mineraler
og vitaminer.

Spar penger!

VitaMineral® Beite Sau
og MicroFeeder Sau
hos din nærmeste 
forhandler.

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

Kjøp!

n
o

rm
in

.n
oKontakt oss eller din

fôrleverandør for mer
informasjon.

stund seiast at me, etter enormt
press frå den førnemnde gruppa og
hjelp i frå andre instansar, har
 lukkast med å få lov til og ta ut til
saman 11 dyr i  år - 4 ungar og 7
vaksne, og av desse 2  tisper med
ynglehi. Men me veit framleis at det
blir mange individ igjen. 

Skal det vera slik i framtida at
 einskilde skal jobba seg heilt
 forderva for å halde på rettane sine?
Ja, då trur eg det blir mange som
etter kvart vil dette av lasset. 

Med ønskje om ein god og
 grøderik beitesommar med minst
muleg rovdyrtap - God sommar til
alle småfehaldarar! 

Erling Offerdal
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Han ivrer både for saueholdet og
organisasjonen. Jon Egil
Østerhus (34) i Suldal definerer
seg selv som «mer enn middels
saueinteressert», og sørget i 2008
for 25 nye NSG-medlemmer.
Superververens innsats ble
 behørig markert under Norsk
Sau og Geit sitt landsmøte i
Stjørdal i mars. 

25 nye lokallagsmedlemmer utgjør en
femtedel av hele medlemsmassen i
Suldal Sau og Geit, og er resultatet av
en privat liten verveaksjon Jon Egil
Østerhus gjennomførte på slutten av
fjoråret. 

Gode argumenter
Som den engasjerte sauebonden han
er, ser han viktigheten av en medlems-
tung organisasjon. Oppglødd av at han
litt tilfeldig lyktes med å verve 3-4
yrkesbrødre i venneflokken, satte han
seg gjennom året ned med telefonen og
medlemslista. Så ringte han opp alle
saueeiere han kjente i kommunen, som
ikke stod på lista, og argumenterte for
medlemskap i NSG med bakgrunn i
organisasjonens arbeid for saueholdet
og sauebondens produksjonsvilkår.
Lokal- og fylkeslagets innsats under
den pågående rovdyrkonflikten i om -
rådet ble også brukt som et av eksem-
plene. De fleste kjente NSG fra før og
hadde et positivt forhold til organisa-
sjonen. Likevel må Østerhus ha talt

lagets sak godt, for i løpet av året
hadde han altså 25 nye navn på verve-
lista si. Det var sauebønder av alle 
slag, med besetninger på alt fra 5 til
160 dyr.

«Hekta» på sau
Selv har Østerhus vært medlem av
Norsk Sau og Geit siden han overtok
farsgården som 18-åring, og i løpet av
disse 16 årene har han også sittet i
lokallagsstyret i flere perioder. Drifta
på gården består av melkeproduksjon
og sau, men det er helt klart sauen som
står hans hjerte nærmest, og som er
den helt store interessen, i tillegg til
familien. 34-åringen har ca. 150 vinter-
fôra sauer. 2/3 av dem er norske kvite,
med innslag av suffolk og pelssau. I til-

Superverver og 
saueentusiast

NABOVERVING: - Jeg blir aldri så saueinteressert som deg, men jeg synes det er riktig å være medlem i en organisasjon som jobber for
oss og produksjonen vår, sier nabo Jarle Haugsland (t.v.) og slår av en fagprat i sauefjøset til «superverver» Jon Egil Østerhus.
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www.fk.no www.bruvik.no

Sørg for korrekt ventilasjon,
unngå trekk og 
fuktighet.

Kontakt din FK i-mek 
      selger for en god 

             handel.

VentilasjonVentilasjon

legg har samboeren en fuglestad -
brogete. Resten er spæl i flere farge -
varianter. - Du kan si at jeg er litt mer
enn  middels opptatt av sau, ler han, 
og får bekreftende nikk fra sin
 nyvervede nabo og yrkesbror Jarle
Haugsland. 

Bevaring av utmarksbeitet
Jon Egil Østerhus viser gladelig fram
både sauehuset og de høydrektige dyra
som går ferdig fordelt i garer etter for-
ventet lammetall. Suldalsbonden driver
både eierinseminering og aktivt avls -
arbeid på andre måter, og er stolt av
besetningen sin. I utesesongen bruker
han hund i det daglige arbeidet med
sauene, og han er både opptatt av og
avhengig av utmarka som beiteressurs.
Sauer og lam slippes på sommerbeite i
lågheia mellom Erfjord og Suldal, der
terrenget er ulendt, men foreløpig uten
særlig rovdyr. Derfor har han så langt
hatt lave tapstall, en situasjon han
håper NSG, myndighetene og hans
eget bygdesamfunn greier å bevare.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

MULIGE REKRUTTER: Gården til familien Østerhus i Suldal ligger litt utenfor allfarvei,
men ingenting tyder på at grenda skal bli liggende øde av den grunn. Her er Jon Egil
Østerhus med samboer Silje Katrin Lunde, deres to små sønner Jørgen (3) og Børge (1) og
gjeterhunden Tino.
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Agdenes Sau og Geit i Sør-
Trøndelag er ikke blant de største
lokallag i landet. Men aktivite-
ten er det ingenting å si på.

Med sine 15 medlemmer og i alt rundt
900 vinterfôra sauer troner ikke
Agdenes Sau og Geit på listetoppen på
grunn av medlemsmassen. Tvert imot
er de et av de minste, også i eget fylke.
Men det er som kjent ikke alltid
 størrelsen det kommer an på. I lokal -
laget ytterst i Trondheimsfjorden har

NSG-medlemmene likevel tatt på seg
store oppgaver for organisasjonen, i
 tillegg til de utfordringene de selv har
som sauebønder. 

Åpner gjeterhundsesongen
- Den største enkeltstående dugnads-
innsatsen er nok Agdenes-prøven i
slutten av mars, - gjeterhundprøven
som vi i år arrangerte for 7. år på rad,
sier lokallagsleder Elisabet Selås. Hun
overtok ledervervet tidligere i vinter,
men har i en årrekke vært involvert i
tevlingen, sammen med de øvrige

medlemmene og en rekke andre
 sambygdinger. Arrangementet er en
åpen distriktsprøve som markerer
sesongåpningen for gjeterhundfolket i
Midt-Norge, og i år deltok 31  ekvi -
pasjer, fordelt på klasse 1, 2 og 3.

Rådets sekretær
Også for det sentrale gjeterhund -
arbeidet i landet har Agdenes Sau og
Geit indirekte en finger med i spillet.
NSG sin ansatte regionkonsulent i
sauavl og Gjeterhundrådets sekretær,
Stig-Runar Størdal, er nemlig saue -

Lite lokallag med 
store oppgaver

LEDERE: Agdenes Sau og Geit har hatt kvinnelig leder en årrekke. Både i nåværende og forrige styre var det jenter på toppen, og de to
har stor nytte av hverandres erfaring. Her slår tidligere leder, Marit Kristina Meland (t.v.) og nåværende leder, Elisabet Selås av en
 saueprat rundt et symbolsk besetningsmedlem. 
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bonde i Agdenes og gift med lokallags -
lederen. Og da er det kanskje ikke til å
undres over at interessen for gjeter-
hunder ligger noe over middels, både
hjemme på gården hos familien
Størdal/Selås og i bygda for øvrig.

Stort beiteområde
Men hundeholdet er ikke for moro
skyld. Sauebøndene i kystkommunen
trenger sine firbeinte arbeidskolleger i
den daglige drifta, for ikke å snakke
om når dyra skal hentes hjem igjen fra
utmarksbeitet om høsten. Mange av
lokallagsmedlemmene benytter felles-
beitet, som i praksis strekker seg over
mesteparten av den vel 300 kvadrat -
kilometer store kommunen. Terrenget
er svært variert og til dels nokså
ulendt, og strekker seg fra snaufjellet
og krattskogen langs kommunegrensa
mot Orkdal og Snillfjord og ut til
 fjærestrendene mot skipsleia og
Norskehavet.

Gamle gjerder
Som i andre beiteområder er gjerding-
en en utfordring. Nedlagte bruk, der
nye eiere ikke tar kostnader og arbeid
med å holde gjerdene mot utmarka i
orden, skaper problemer også i
Agdenes. Mange kjenner kanskje ikke
engang til ansvaret sitt. Beitedyra kom-
mer ned fra utmarka og tar seg inn på
dyrkamark, til ergrelse for bøndene
som eier der, og som kanskje har alle
sine gjerder intakte. For NSG sitt lokal-
lag blir det å rykke ut snarest mulig,
for å få sauene ut i beiteområdet igjen.
Noen direkte løsning på problemet har
heller ikke Agdenes Sau og Geit, men
de håper at anmodninger om vedlike-
hold på egen eiendom skal bedre
 situasjonen.

Ekstraordinært tilsyn
Utmarksbeitinga er organisert
gjennom Agdenes beitelag, der alle
saueeierne er med, og ettersyn og
 sanking er forholdsvis godt organisert.
I fjor fikk beitelaget kr 30.000,- i til-
skudd fra fylkesmannen for ekstra -
ordinært tilsyn på grunn av rovdyr. 

- Dette brukte vi til å leie inn noen
«kårkailler» for å gå tilsynsrunder i
 terrenget. I år er vi innvilget kr
20.000,- til samme formål, sier Selås. -
Vi synes beitelaget fungerer bra. I
 tillegg til ettersyn og sanking har  
beite laget også satt opp sanketrø,
 organisert saltstein- og mineralauto-

mater og gått til innkjøp av kommuni-
kasjonsutstyr.

Ber turfolk om hjelp
- Men egentlig er vi også avhengig av
andre enn bøndene selv og de innleide

karene når det gjelder tilsynet på som-
merbeitet, sier Elisabet Selås. Området
er veldig stort, og det er viktig for oss
at turgåere og andre også er oppmerk-

FELLES INNSATS: I familien Størdal/Selås er store og små sammen om arbeidet med de
200 vinterfôra sauene. Her er alle fem samlet i fjøset. Fra venstre NSG-ansatt avlsrådgiver
og gjeterhundkonsulent Stig-Runar Størdal, Åse (9½ år), Ragnhild (5 år), lokallagsleder
Elisabet Selås og Guro (11 år). 

IVRIG REKRUTT: Det mangler ikke på saueinteressen i den yngre garde i Agdenes. For
fem år gamle Ragnhild Størdal er det tid for en kosestund på benken når Sau og Geit
dumper ned i postkassa. (Foto: Elisabet Selås)

Fortsetter neste side.
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somme på beitedyra når de ferdes i
 terrenget. Vi er nokså plaget med
alveld her, så vi håper folk ringer om
de ser sauer eller lam som skranter,
eller får mistanke om at noe annet er
galt. I år vil vi sette opp informasjons-
skilt på ulike steder med opplysninger
om hvem som eventuelt kan kontaktes,
sier hun. 

Tiltagende rovdyrproblem
Den største utfordringen på utmarks-
beitet i nyere tid er likevel gaupa, fort-
setter lokallagslederen. Rovdyrplagen
har vært tiltagende de siste årene, også
på Trøndelagskysten. Det er konstatert
at det har etablert seg minst én familie-
gruppe med gaupe i kommunen eller
tilstøtende områder, og etter dyras
 herjinger i saueflokkene i fjor, greide
Agdenes Sau og Geit å få tillatelse til
gjenåpning av gaupejakt på ett dyr. Til
tross for at organiserte jaktlag var ute
ved flere anledninger, ble imidlertid
vinterens gaupejakt resultatløs. Det
betyr at sauebøndene i Agdenes nå må
avvente nye, dokumenterte rovdyr -

angrep på beitet, før de kan foreta seg
noe mer i saken.

Medlemsaktiviteter
På den organisasjonsinterne siden skjer
det også ting i Agdenes.

- Blant annet har vi tanker om en
felles markatur i sommer, sier Selås. Til
høsten planlegger styret et lokalt
 kompetansekurs i dyrevelferd for med-
lemmene. Dette har høy prioritet, og er
viktig, både faglig og sosialt. Om ikke
annet blir bestemt av Mattilsynet eller
andre myndigheter, blir det også, som
vanlig, felleskåring av værlam etter at
dyra er hentet ned fra fellesbeitet.
Arrangementet går på omgang, og
 holdes hjemme på gården til et av
medlemmene. Normalt stiller saue -
bøndene i Agdenes med 10-15 lam til
kåring, og vrakprosenten pleier å være
svært lav. 

- Riktignok er det stort sett  bare
«den harde kjerne» som er til stede; 2-3
som kårer og 2-3 andre som er interes-
sert i kåra værlam. Så den store fest -
dagen er det ennå ikke her hos oss, i

motsetning til enkelte andre steder i
landet, avslutter lokallagslederen i
Agdenes Sau og Geit.

Tekst og foto Anne-Cath. Grimstad

UTFORDRINGER: - Alveld og rovdyr er
de største utfordringene for sauebøndene i
Agdenes, mener leder Elisabet Selås.

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. 

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

SAUESANKERKIKKERT 
8-20x50  zoom. kr. 1000,-
+ mva

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

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

kr. 925,- / 990,- + mva
Med sine innebakte avstivnings-spiler er Lives-
tok det beste flyttbare el-gjerdet på markedet.

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

SILVA PERMANENTE ELEKTRISKE GJER-
DER for alle slags beitedyr er effektive og
meget kostnadseffektive. 
6 tråders 125 cm holder rovdyr ute. Vi prosjek-
terer gjerdet for deg (gratis), eller gir veiled-
ning.
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FATLAND
GJESTAL ULL AS
P.B. 90, HUSØY, 4299 AVALDSNES

Husk at Fatland Gjestal Ull står på for deg!

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

Fatland Gjestal Ull AS har fått inn mye ull i løpet av
våren, men forhåpentligvis skal alle som har levert ull til
oss innen begynnelsen av juni få oppgjør innen 
 utgangen av juni. På tross av et usikkert marked i løpet
av det siste året, er vi fortsatt med godt mot.
Nedgangstider og en sterk norsk krone har ført til lavere
priser på verdensmarkedet, men det er ting som tyder på
at bunnen kan være nådd. Vi har derfor et håp om at
 prisene muligens kan ta seg noe opp i løpet av høsten. 
Før vi tar sommerferie har vi som mål at mesteparten av
ulla skal være sendt ut til våre kunder. Det har vært
 tyngre å få solgt ulla det første halve året, men med litt
ekstra innsats så skal det være lite ull, både av uklasset
ull og ferdigklasset ull, når juli måned tar til. Det betyr
 forhåpentligvis at både produsenter og kunder er
 fornøyde, og vi kan ta en velfortjent sommerferie !

Vi vil ønske alle våre produsenter en fin sommer, og
håper dere alle får en velfortjent ferie i løpet av sommer-
månedene. Det kan være viktig med litt ferie for å koble
av i en ellers så travel hverdag. I de fleste tilfeller
 kommer en tilbake frisk og uthvilt, og forhåpentligvis litt
ekstra motivert for å starte opp igjen med jobben.
Sommeren er en tid på året de fleste ser fram mot, og da
er det viktig og bruke en del av sommeren på det som du
trives med. Kanskje noen saftige lammekoteletter på
 grillen, sammen med godt tilbehør, kan være noe å bruke
en varm sommerdag til?

Husk at Fatland Gjestal Ull AS tar i mot ull fra hele landet
på våre tre ullstasjoner, og ser fram til å høre fra både
gamle og nye produsenter som vil levere til oss.
Ta kontakt om det er noe du lurer på.

GOD SOMMER !

SKOGMOKLAVEN Kun Kr. 11,50!

www.skogmoklaven.no

I juni lanserer vi vår nye nettbutikk og gir deg  
derfor et KNALLTILBUD! 
 
 Skogmoklaven kun11,50,- eks. mva.

Enkel låsmekanisme
Utformet for festing av bjelle
6 forskjellige farger

Kjøp Skogmoklaven idag, tilbudet varer kun ut juli!  
Gå inn på våre nettsider eller ta kontakt på Tlf.: 911 53 133 
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- Ikkje vær redd for å ta verv. Det
kan gå med litt tid, men ein får
så utruleg mykje att, sier Rolf
Røynlid (60), som nylig gikk ut
av styret i Sandnes Sau og Geit,
etter nesten 30 år som tillitsvalgt.

Organisasjonsveteranen og sauebon-
den fra Hommersåk i Sandnes kom-
mune i Rogaland har vært medlem av
lokallaget siden han begynte som saue-
bonde, 16 år gammel. Faren var blitt
syk, og Rolf tok over arbeidet på
 gården Hogstad sammen med mora.
Seks år senere overtok han formelt,
samtidig som han også kjøpte nabo-
gården, og baserte drifta på en
 kombinasjon av melk og sau. 

Halve livet
Rolf Røynlid var aktivt med i det

 lokale sauemiljøet, og i 1979 ble han
valgt inn i styret i lokallaget, som den
gang het Høyland Sau og Geit. Året
etter fikk han kassererjobben i laget, og
siden har han sittet med regnskaps -
bøkene. I 29 år har han hatt oversikten
over kredit og debet, og fulgt hver
eneste transaksjon med årvåkent blikk.
Faktisk har han nå drevet med dette
halve livet.

Solid økonomi
Perm på perm med bilag har samlet
seg opp i hyllene på arbeidsrommet, og
lokallagets økonomi har vokst seg
solid.

- Ja, det he gje’e rette veien. Me he
någen krone på bog enno, ler han, og
legger til at det nok ble gjort et kraftig
innhogg i kapitalen da laget tidligere i
vinter feiret 60-årsjubileum. Sandnes
Sau og Geit hadde påtatt seg å være

30 år som NSG-tillitsvalgt

VETERAN: Rolf Røynlid har vært kasserer i lokallaget i 29 år, og har fortsatt perm på perm med gamle bilag stående i hylla.

HEDRET: Under årsmøtemiddagen i
Rogaland Sau og Geit ble Rolf Røynlid
hedret for sin lange og trofaste innsats av
lokallagsleder i Sandnes Sau og Geit, Finn
Aarrestad.
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arrangør av fylkesårsmøtet, og i
 anledning jubileet inviterte laget
 samtlige av sine 133 medlemmer til
festmiddagen.

Trenger engasjerte medlemmer
I de siste par årene har Røynlid begynt
å føle seg litt hemmet av dårlig hørsel,
og valgte derfor og tre ut av lokallags-
styret ved årsmøtet tidligere i vinter.
Han appellerer imidlertid sterkt til sine
yngre yrkeskolleger om å la seg velge
inn i lokallagsstyrene rundt om i
 landet. 

- Laga treng engasjerte medlemma.
Dessuten é det både interessant og
 lærerikt… og ikkje minst sosialt, sier
han. 

Venner og kolleger
Akkurat det sosiale har Rolf Røynlid
ingen planer om å forlate. Den erfarne
kassereren driver ennå gården på
Hogstad, og vil fortsette å delta både
på fagmøter, kåringsdager, grillkvelder
og bingoarrangementer i lagets regi.
Det er her han har venner og kolleger,

SAUEBONDE: - Eg e nok av dei som leve AV kyrne og FOR sauene, sier Rolf Røynlid. Her
har han tatt turen ut på jordet for å sjekke at alt er vel med mor og barn etter en lamming
noen timer tidligere. 

og det er sammen med noen av disse
han også denne sommeren skal følge

sine 80 vinterfôra sauer med lam til
heis ved Langeid i Setesdal. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

Strekkmetall

Løst eller på selvbærende rammer! 
Ny type 4 mm platetykkelse = 11,2 kg/m2.

Kjøp innredning fra sauebonde og få et 
produkt som fungerer i praktisk arbeid!

Ferdigbehandlede plater, for utsatte miljøer.
Forhandler over hele landet.

En prisgunstig 
norsk tak- og 
veggplate til 
bruk i husdyrrom.

Veggplate i 
helstøpt plast.
Ingen gnaging.

Tlf. 320 85 514
Mob. 412 38 340/975 62 268

Fax. 320 83 003
E-post: ingebjor.sorboen@sdsl.no

Komposittgulv • 38 x 38 mm
• 17 mm spalteavstand

• ca. 16 kg/m2

Komposittgulv 
i flammehemmende 

polyester med antisklibelegg.
Kompositten er selvbærende opp til 240 cm.

Varene leveresmed pris inklusive frakt i hele landet.Ring oss for 
nærmere info.
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I år er «Geitedagane» lagt til
Valdres og Beitostølen fra fredag
21. til søndag 23. august. NSG
sitt medlem i arrangementsko-
miteen, Ingrid Arneng, ønsker
besøk av mange geiteinteresserte.

- Beitostølen er en gammel stølsgrend,
men har gjennom de siste 30 år blitt
utbygd til en fjell-landsby med turisme
og handel som hovednæringer. Stedet
ligger ca. 900 moh. og har et kultur-
landskap som er preget av mange års
stølsdrift i nærområdet, forteller Ingrid
Arneng.

Allsidig program
Programmet på Geitedagane har også i
år viktige programposter som geite-
helse og avl på «menyen». Innkryssing
av alpingeit (Sunnylven-prosjektet), er
et av avlstemaene som vil bli belyst. I
tillegg er det lagt vekt på dyrevelferd,
husdyrbygninger, beite og kulturland-
skap. Ny teknologi i mjølkeanven-
delsen blir én programpost. Også TINE
sin satsing på geita står på agendaen. 

Fagturer og utflukter
- Det er ellers lagt inn tid til utflukter
på lørdag etter lunsj, kan Ingrid
Arneng fortelle. Da blir det fagtur der

velferd og fjøsbygninger er tema. Turen
legges opp med besøk på en støl og to
gårder. Den ene gården har nybygd
fjøs, på den andre er den gamle drifts-
bygningen under ombygging. 

Den andre fagturen blir en fottur i
kulturlandskapet ved Beitostølen, der
en kan se resultatet av mange års
 stølsdrift og beitebruk. Denne turen
går i lett fjellterreng fra Båtskaret og
ender på Skjelstølen som ligger i ei
gammel stølsgrend med lange seter -
tradisjoner.

Tredje turen er en 3-4 timers fjelltur
med fører. Turen går over toppen av
fjellet Bitihorn og ender også på
Skjelstølen. 

Dette blir sommerens opplevelse for
alle geiteinteresserte.

- Du kommer vel til Valdres i
august, spør Ingrid Arneng.

Annonse om arrangementet finner du i
Sau og Geit nr. 2.

Tekst og foto: Arne Flatebø

Velkommen til Valdres 
og «Geitedagane 2009»!
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Nytt kompositt-
gulv til sauen!
*  Lett å tilpasse selv, dersom standardmål ikke passer.

Kan leveres i størrelsene 1000 x 2000 og 1000 x 2400 mm.

*  Sterkt gulv med lav byggehøyde. 

T-profil 38 mm. med 17 mm. spalte.

*  Lav vekt ca. 16 kg./m2 med  "selvbæring" opp til 240 cm. spenn.

Kommer; 50,8 mm. høyt gulv med "selvbæring" opp til 360 cm. 

spenn. 50,8 mm. vil bli lagerført i 1020 x 5600 mm.

*  Kornet overflate sikrer klauvslitasje og sklisikring.

*  Brannhemmende polyester med kvartssand i overflate.

*  Tverrgående sammenbinding hver 150 mm. sikrer stabil konstruksjon.

*  T-profil sikrer god gjødselgjennomgang, selv ved bløt  konsistens.

*  Skjøteklips finnes for sammenbinding av lange spenn.

I-mek
Kompetanse

Løsninger

Produkter

Montering

Service

Optimalisering

www.
fk-landbruk.no
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Nå er tida kommet for slipp av
sauene i utmarka. Betyr det; «ute
av syne – ute av sinn»? Eller blir
det mange og lange tilsynsturer
for kjerring, unger og svigerfar?
Her er litt om regelverk og hva
sauebønder selv sier at de gjør.

Nå er det selvfølgelig ikke fordi det står
i en forskrift at det er viktig med sjekk
av dyra før beiteslipp og regelmessig
tilsyn i beiteperioden. Det er fordi det

er bra for dyras helse og velferd, for
produksjonsresultater og for saue -
næringas omdømme. Men det hender
jo rett som det er at det står noe for-
nuftig i lover og forskrifter også.
Forskrift om velferd for småfe (hold -
forskriften for sau) har flere bestem-
melser som stiller konkrete krav til
 beitedyr og tilsyn. Noen av de viktigste
punktene er: 
• Ved slipp og hold på utmarksbeite

skal eier eller annen med ansvar for
dyrene, sikre at: 

o samtlige dyr har god helse -
tilstand og er i forsvarlig hold,

o avkom er sammen med
 mordyr og er i god stand til å
holde følge med mora,

o avkom som slippes med
 mordyr uten tilstrekkelig
 melkeproduksjon, er eldre
enn 6 uker og tar til seg nok
fôr til å sikre utvikling og
vekst,

o avkom som slippes uten
 mordyr, er eldre enn 8 uker, er

Beiteslipp og tilsyn i
teori og praksis 

(Foto: Grethe Ringdal)
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Figur 3. Svar på spørsmålet; Hvem fører tilsyn på utmarksbeite? Flere svar var
mulig for hver besetning.

Figur 1. Svar på spørsmålet Hva undersøker du ved dyra før du slipper dem på
utmarksbeite? Flere svaralternativer var mulig for hver produsent.

Figur 2. Svar på spørsmålet; Hvor ofte føres tilsyn på utmarksbeite?

i følge med voksen sau og tar
til seg nok fôr til å sikre
 utvikling og vekst,

o avkom som blir morløse, tas
hjem dersom morløsheten
medfører økt fare for lidelse.

• Eier eller annen med ansvar for
dyrene skal sikre at samtlige dyr får
tilsyn etter behov. 

• Dyr som holdes på utmarksbeite,
skal sees etter minst en gang per uke
i områder uten særskilt risiko. 

• Ved mistanke om økt fare må
 tilsynet intensiveres slik at forhold
som kan medføre dårlig velferd,
syke, skadde og avmagrede 
dyr, oppdages så tidlig som råd 
er. 

Man bør imidlertid alltid ha i bak -
hodet at lover og forskrifter ikke er
anbefalinger, men samfunnets
minimumskrav til en gitt aktivitet. Det
er ikke alt som er lurt selv om det er
lov, og det er ofte både ønskelig og
mulig å gjøre ting bedre enn det lover
og forskrifter krever.

Hva sier sauebonden at hun
gjør?
I 2008 sendte forskningsprosjektet
Sauens velferd, et samarbeid mellom
Norges veterinærhøgskole, Statens
institutt for forbruksforskning og
Animalia, ut en spørreundersøkelse 
til et representativt utvalg av landets
saueprodusenter. Svarene er ikke 
ferdig oppsummert og analysert ennå,
men her er et par smakebiter på hva
2.284 norske sauebønder svarte på 
tre spørsmål om undersøkelse av dyra
før beiteslipp og tilsyn på utmarks -
beite.

Figur 1 viser at 90 % av de som
svarte undersøker juret på søyene før
dyra slippes i utmarka. Det er jo bra,
men burde jo strengt tatt vært alle
sammen. Litt dårligere er det med
undersøkelse av klauver, halthet og
hold. Men forhåpentligvis betyr det at
selv om en del ikke sjekker dette
 systematisk på alle dyra, så ligger det i
bakhodet slik at dyr som skiller seg ut
fra flokken fanges opp og holdes
 hjemme når det er det beste for dyret.

Nesten halvparten av de som svarte
på spørsmålet fører tilsyn på utmarks-
beite mer enn en gang i uka. Til
 sammen er det over 80 % som fører
tilsyn en eller flere ganger per uke. En
del har imidlertid potensiale for litt

forbedring her med flere turer i skog,
hei og fjell. Så da er det vel bare å finne
fram turstøvlene og termosen med
kaffe på!

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau – Animalia 

og Solveig Marie Stubsjøen, 
Norges veterinærhøgskole
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Prosjekt Friske føtter er i disse
dager opptatt med å undersøke
sau i båndlagte flokker, slik at de
som trenger dispensasjon til
 beiteslipp nå i sommer kan få
det. Et annet prioritert område
er å utarbeide nye retningslinjer
for håndtering av sjukdommen
når vi når går mot å fokusere
mer på alvorlige former av
 fotråte og mindre på milde
 former som gir lite problemer. 

Antall nye flokker med påvist fotråte -
smitte har heldigvis ikke økt mye den
siste tiden. Det har nettopp blitt
avholdt kurs for klauvinspektører og
Mattilsynet for å kunne gjennomføre
en mest mulig praktisk og god under-
søkelse av besetninger før slipp i
utmark. Undersøkelser i båndlagte
besetninger hittil i vår viser stort sett
friske, fine klauver. Det er svært
 positivt for besetningseier som dermed
kan sende flokken til fjells og ikke
minst for dyrevelferden til norske
sauer.  Den kunnskapen vi får nå på

grunnlag av undersøkelsen i båndlagte
flokker vil være et viktig grunnlag for
videre valg av strategi og tiltak frem-
over. 

Ny forvaltningen av fotråte
Bakterien som forårsaker fotråte finnes
i mange varianter og noen har egen-
skaper som evner å gi alvorlig sjuk-
dom, mens andre mangler disse egen-
skapene og gir mildere symptomer. Ut
fra den kunnskapen vi i dag har om
fotråte og fotråtesmitte i Norge er det
bestemt at besetninger som ikke har
noen eller kun milde sjukdomstegn,
ikke lenger skal båndlegges, fordi dette
tyder på at de har lite aggressive
 varianter av bakterien. I mangel av gode
og praktiske laboratoriemetoder vil vi
måtte bruke sjukdomstegn (klauvforan-
dringer) i flokken som den viktigste
indikasjonen på hvilke  varianter av bak-
terien som finnes i en flokk. 

Dette innebærer også at en del
 flokker som er båndlagt på grunnlag av
bakteriefunn, eller kun svært milde
sjukdomstegn, etter hvert vil kunne få
opphevet båndleggingen. Detaljerte
kriterier for oppheving av båndlegging
er vi i ferd med å utarbeide nå, slik at
besetninger som i dag er båndlagt, men
som ikke har hatt sjukdom i flokken
kan få opphevet restriksjonene i god
tid innen parringa til høsten.
Resultatene fra vårens snuing vil være
et viktig grunnlag for å dokumentere
flokkens fotråtestatus. Besetninger med
sjukdom, dvs. tydelige symptomer, vil
fortsatt være båndlagt og tilbys opp -
følging i regi av prosjekt Friske føtter. 

Det blir nå enda viktigere enn noen
gang å fange opp flokker med mer
alvorlige fotråtesymptomer slik at
smitte ikke spres videre fra disse, men
at den kan bekjempes. Alvorlig fotråte
skal ikke få spre seg videre i norsk
sauehold.

Prosjekt Friske føtter: 

- Forvaltning og 
fotbading fremover

Friske sauer på friske føtter er fortsatt standarden for norsk sauehold. (Foto: Frida Meyer)
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Kompensasjon og sanering
Det har hele tiden vært intensjonen at
besetninger som har påbegynt sanering
eller skal sanere for fotråte skal få en
kompensasjon for påløpte utgifter.
Resultatene av jordbruksforhandling-
ene er viktige i forhold til hvor mye
midler som står til disposisjon for 2009
og 2010, men vil være klart når dette
leses.  

Uttrykket sanering betyr et mål om
å fjerne smittestoffet som gir årsak til
sjukdom. Metoden vil variere mellom
forskjellige sjukdommer. Når det
 gjelder fotråte innebærer sanering å
skille ut dyr som antas å være kroniske
smittebærere, gjennomføre tiltak i form
av smittebeskyttelse, fotbad og evt.
annen behandling av sauene,  tørrest
mulig miljø for saueføttene og minst 3
veterinærkontroller av klauv ene, samt
en oppfølgingsperiode for å sikre at det
ikke oppstår nye sjukdomstegn. Det er
svært viktig at flokker som ut fra en
 klinisk vurdering antas å være smittet
med aggressive varianter av bakterien
gjennomgår et sanerings opplegg slik at
smitten ikke spres til andre. 

Unngå fotbading i sommer
Med fare for å skape forvirring - vi
ønsker minst mulig fotbading av saue-
føttene i sommer. Unntaket er at det
skal fotbades i båndlagte flokker i
 forbindelse med fjellsending.
Grunnen til at vi ikke ønsker utstrakt
fotbading av flokker på hjemmebeite i
sommer er at det er svært viktig å
finne de  flokkene som har alvorlige
sjukdomstegn, slik at disse kan
gjennomgå en sanering for å hindre
stadige sjukdoms utbrudd i flokken og
hindre ytterligere spredning av sjuk-
dom.  

De besetningene som har milde
varianter av bakterien skal leve med
disse bakteriene fremover, og da skal
det ikke være behov for å fotbade i
løpet av en normal, norsk beite -
sommer. 

Det betyr imidlertid at det er svært
viktig å følge med flokken i sommer og
oppdage eventuelle sjukdomsutbrudd
tidlig. Har man hissige bakterie -
varianter i flokken må tiltak settes i
verk gjennom sommeren både av
 hensyn til dyra og slik at det er mulig å

påbegynne en sanering til høsten. Det
er imidlertid viktig at vi vet om disse
flokkene og det er ønskelig å prøve å
dyrke bakterier fra dyr i disse beset-
ningene. Det er for å kunne etablere
metoder for å skille mellom varianter
av bakteriene. Ta derfor kontakt med
ditt lokale Mattilsyn, eventuelt lokal
veterinær, for å få tatt prøver før tiltak
som fotbading settes i verk. 

Spennende sommer 
Sjukdomsutbruddene som oppstod i
enkelte flokker i fjor sommer var
svært alvorlige, og i disse besetning-
ene er det satt i verk tiltak. Det blir
svært spennende å se hva som skjer i
sommer, da det vil gi informasjon om
hvor utbredt de hissige variantene av
 fotråtebakterien er. Målet og håpet er
at norske sauer skal ha friske føtter
både i sommer og i kommende år og
at man kan sende sauene til fjells uten
fare for smitte med blåtunge, fotråte
eller andre ulumskheter.

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter

- 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 , d e r 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
• s k l i s i k r e t m e d k n a s t e r i o v e r f l a t e n
• 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

• nyhet :
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Til høsten vil Norges Veterinær -
høgskole i Sandnes, i samarbeid
med sauebønder i Rogaland,
teste ut vaksine mot tokso -
plasmose på flere tusen sauer. 

Norges Veterinærhøgskole, Rogaland
Sau og Geit, Sauekontrollen og en
importør av veterinærmedisin har fått
Mattilsynets godkjenning til et pilot-
prosjekt der toksoplasmosevaksinen
Toxovax skal prøves ut høsten og
 vinteren 2009-2010. Vaksineringen skal
skje i uke 39 - altså i slutten av
 september, og testen vil omfatte minst
8000 sauer. 

Store tap
Toksoplasmose, også kalt «kattesjuke»,
framkalles av den encellede organis-
men Toxoplasma gondii. Sykdommen
er årsaken til 80-90% av alle foster -
kastinger hos sau i Norge, og har også
vært et betydelig problem i småfe -
besetninger i resten av verden. Bare her
i landet regner man med et tap på
minst 50.000 lam i året på grunn av
toksoplasmose. For sauenæringen
betyr dette et samlet årlig tap på mer
enn 25 mill. kroner.

Levende vaksine
Allerede i 1988 greide forskere frå New
Zealand å utvikle en effektiv vaksine
mot sykdommen, og småfenæringen
og veterinærmiljøet har siden den gang
forsøkt å få importert den hit til
 landet, men har hittil fått avslag.
Myndighetenes restriktive holdning
skyldes at Toxovax er en levende
 vaksine, som ikke kan steriliseres, og
som også i teorien kan videreføre
annen farlig sykdomssmitte. 

Vaksinen Toxovax ble utviklet i
MAFTech Wallaceville, New Zealand,
og har vært i bruk i alle verdensdeler
med godt resultat. Den er også
 godkjent til bruk i EU.

Vaksinen produseres fremdeles på
New Zealand, og siden situasjonen her

likner mye på Norge, blant annet med
generelt lite husdyrsykdom, har
Mattilsynet nå gitt tillatelse til
 utprøving.

Utfordrende logistikk
- Prosjektet skulle egentlig ha startet i
fjor høst, sier fagansvarlig for vaksine-
prosjektet, professor Martha J. Ulvund
ved Norges Veterinærhøgskole. - På
grunn av ulike årsaker utenfor vår
 kontroll, ble det imidlertid ikke noe av.
Nå prøver vi igjen.

I disse dager inviteres sauebønder
med minst 50 vinterfôra sauer til å
delta i prosjektet. Vaksinen har svært
kort levetid, og av hensyn til den 
 praktiske gjennomføringen er prosjek-
tet begrenset til deltakere fra Rogaland.
Totalt ønsker man at forsøket skal
omfatte rundt 8.000 dyr fra ca. 150
besetninger. 

Egeninnsats
Man kan ikke helt utelukke at levende
organismer i vaksinen kan forårsake

Test av toksoplasmose-
vaksine

FAGANSVARLIG: Professor Martha J. Ulvund ved Norges Veterinærhøgskoles seksjon for
småfeforskning i Sandnes er faglig ansvarlig for utprøvingen av toksoplasmose-vaksinen i
Rogaland.
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TOKSOPLASMOSE: Det er lite som
 skaper slikt mismot hos sauebønder som
når sauene begynner å kaste lamme -
fostrene sine flere uker før lamming. 

sykdom hos mennesker, og det må
 derfor utvises stor forsiktighet under
vaksineringen, som skal foretas av
 veterinær. Vaksinen hentes ut fra en
egen «vaksinesentral» av 6-7 forhånds-
utvalgte dyrleger. Sauene i de aktuelle
besetningene deles i to grupper etter
vilkårlig utvalg, der den ene gruppen
vaksineres i uke 39, det vil si senest 3-4
uker før parring. Den andre halvparten
av besetningen vaksineres ikke, men
utgjør kontrollgruppen. 

Sauebønder som deltar i prosjektet
må selv betale dyrlegen for jobben og
litt av vaksinens kostnad, og de må
 forplikte seg til å gjøre nøyaktige
 notater neste vår, både om omløp,
aborter, dødfødsler og svakfødte lam.

Forventer effekt
Effekten av vaksineforsøket vil bli
 vurdert på bakgrunn av innsamlede
skjema, og resultatene vil foreligge
allerede i 2010.

- Toxovax har vært veldig effektiv i
andre deler av verden der tokso -
plasmose er utbredt, så vi har god
grunn til å forvente positive resultater
også her, sier Martha J. Ulvund.

- Men greier vi ikke å dokumentere
slik effekt, vil vi heller ikke få impor-
tere toksoplasmosevaksinen til Norge,
som jo er målet med det hele, sier hun.

Tekst og foto Anne-Cath. Grimstad
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Hvor omfattende er egentlig
 problemet med innvollsorm hos
småfe i Norge, hvordan bruker
bøndene preparatene og har man
fått resistente snyltere noen
 steder?

Det skal veterinær Atle Domke forsøke å
gi de første svarene på i løpet av  høsten.
Han er doktorgradsstipendiat ved
Norges veterinærhøyskole i Sand nes og
forsker på effekten av fore byggende
behandling med såkalte anthelmintika
mot mage-/tarmparasitter hos sau og
geit. Arbeidet er et  fireårsprosjekt, og er
finansiert av Norges forskningsråd,
Helsetjenesten for sau, Helsetjenesten
for geit og NVH. 

Bredt felt
Under sitt forskningsarbeid vil Domke
blant annet forsøke å kartlegge fore-
komstene av innvollsorm hos småfe, og
danne seg et inntrykk av hvordan saue-
bønder rundt om i landet driver fore-
byggende behandling. Videre vil han se
på problemer knyttet til en eventuell
resistens hos parasittene mot de prepa-
ratene som finnes, og undersøke om
det er spesielle driftsformer som skiller
seg ut når det gjelder mulighet for slik
resistens.

Spørreskjema
Det firedelte prosjektet startet høsten
2007 med en landsomfattende spør-
reundersøkelse blant norske småfe -
bønder. Hensikten var å få et inntrykk
av hvordan norske saue- og geite -
bønder i praksis benytter preparater
mot parasitter i sin forebygging
og/eller behandling mot innvollsorm i
besetningene sine. Spørreskjemaet ble
besvart av rundt 900 bønder, og har
gitt Domke et godt utgangspunkt for
den videre forskningen på temaet.

Egg og larver
Neste fase i prosjektet var å analysere
avføringsprøver fra tre regioner i

 landet for å forsøke og kartlegge hvilke
innvollsparasitter man egentlig har i
Norge. Sommeren og høsten 2008 ble
det derfor tatt et stort antall avførings-
prøver fra lam og voksne geiter i
Hedmark og Oppland, vestlandsfyl-
kene og Nord-Norge. Analysen gikk
blant annet ut på å telle antall parasitt -
egg per mengdeenhet i avføringen,
samt utvikle larvekulturer fra disse for
sikrere identifisering av parasittene.

Resistens
Samtidig ble det dessuten foretatt
 resistensundersøkelser fra de samme
områdene ved at grupper av lam eller
voksne geiter på visse tidspunkter ble
behandlet med ulike preparater. Etter
en viss tid ble det tatt prøver av de
samme dyra for å vurdere effekten.
Sammen med grundigere under -
søkelser i enkelte områder i kommende
beitesesong, tror Domke det kan
være mulig å si noe om resistens-
status når de første resultatene av
forskningen publiseres en gang i
løpet av høsten.

Risikable driftsformer
I beitesesongen 2009
vil Atle Domke
se nærmere
på om det

Forsker på effekten av
ormemidler

UNDERSØKER PARASITTER: Doktorgradsstipendiat Atle Domke forsker på effekten av
behandling mot mage-/tarmparasitter. Her er han med et utvalg voksne parasitter som
skal identifiseres.

er enkelte driftsformer som skiller seg
ut med hensyn til risiko for legemid-
delresistens hos innvollsparasitter i
sauer og geiter. Flere beiteformer vil bli
vurdert, som for eksempel intensiv
hjemmebeiting, fjellbeiting, felles beite-
arealer for sau og geit og sambeiting
mellom småfe og hjortevilt. 

Undersøkelsene vil omfatte resi-
stenstesting i 40-50 besetninger fra hele
landet, og er gjort med utgangspunkt i
spørreskjemaet fra 2007. I tillegg har
man også søkt å komme i kontakt med
andre småfebønder med store parasitt-
problemer i besetningen.

Publisering til høsten
Atle Domkes forskningsarbeid er
 kommet såpass langt at stipendiaten
selv og hans veiledere regner med at de
første resultatene vil være klare for

publisering i løpet av høsten. Det
 gjelder både forekomsten av de

ulike mage-/tarmparasittene,
oversikten over hvordan
bøndene behandler mot
dem og sannsynligvis også

funn knyttet til resistens-
spørsmålene.  

Tekst og foto: Anne-Cath.
Grimstad
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Q–feber skyldes en bakterie som
kan smitte både dyr og folk. Flere
europeiske land har rapportert
om utbrudd av smitten.
 KOORIMP, Veterinærinstituttet
og TINE har derfor lett etter 
Q-feber blant norske storfe og geit
uten å ha funnet spor etter smit-
ten. Nå skal sauen under søkes.  

Q-feber skyldes bakterieinfeksjon.
Drøvtyggere er en viktig kilde til
 bakterien, men også andre dyr som
hund og katt kan være smittekilder. 
Q-feber kan smitte mellom dyr og folk
(zoonose). Bakteriene skilles ut i blant
annet melk, urin, avføring og fostervann
fra infiserte individer. Smitte skjer som
oftest ved at man puster inn små dråper
av materiale forurensa med bakteriene. 

Varierende symptomer
Svært ofte forløper en infeksjon med Q-
feber uten symptomer hos både dyr og
folk; men smitten er i en del tilfeller satt
i sammenheng med aborter og repro-
duksjonsproblemer hos drøv tyggere.
Folk som er smitta kan  oppleve influen-
saliknende symptomer; i sjeldne tilfeller
kan det oppstå  alvorlige betennelser i
hjerte og lever. Det er særlig yrkes -
grupper som har tett kontakt med dyr
som er utsatt for smitte. 

Vanlig blant husdyr i Europa
Q-feber antas å være vanlig blant
 husdyr over store deler av Europa; for
eksempel regner man med at smitten
har forekommet blant produksjonsdyr
i Danmark i flere år. I Nederland var
det i 2007-08 et stort utbrudd hos folk
som ble satt i sammenheng med luft-
båren spredning av bakterier etter
tømming av geitefjøs for talle. 

Ikke funn av smitte hos norsk
storfe og melkegeit
I Norge har tankmelk fra 470 storfe -

besetninger og 350 geitebesetninger
blitt undersøkt for Q-feber uten at det
er funnet spor etter smitten. Heller
ikke undersøkelse av over 550 blod -
prøver fra ammekubesetninger, eller
blodprøver fra aborterende kyr har gitt
funn av antistoffer mot Q-feber. Disse
resultatene indikerer at forekomsten av
Q-feber er svært lav eller ikke tilstede
blant norske storfe og melkegeit. Dette
er svært gunstig både for folk og dyr. 

Undersøkelse av sau
Før man kan konkludere om utbre-
delse av Q-feber i den totale norske
husdyrpopulasjonen, gjenstår imidler-
tid undersøkelse av sau. Blodprøver
samlet inn i overvåkings- og kontroll-
programmer skal nå analyseres og
resultatene forventes å være klare i
løpet av sommeren. Undersøkelsen vil
være anonymisert; man vil ikke kunne
koble eventuell påvisning av Q-feber til
enkeltbesetninger.

Ikke rapporteringspliktig
Q-feber hos dyr er ikke rapporterings-
pliktig i Norge etter dagens regelverk,
men Mattilsynet utreder for tiden en
mulig endring av dette. Siden sjukdom-
men er en potensiell zoonose, er kunn-
skap om utbredelse av interesse for hus-
dyrprodusenter og andre yrkesgrupper
som har nær kontakt med dyr. Kunn -
skap om forekomst i Norge er også v -
iktig for å kunne stille krav slik at man
unngår at smitten innføres i husdyr -
populasjonen ved import av dyr.  

Av Ingrid Melkild, 
ingrid.melkild@animalia.no

Q-feber-jakt 
blant sau og geit

FAKTABOKS Q-feber:
• Q-feber skyldes infeksjon med

bakterien Coxiella burnetti. 

• Q-feber kan smitte mellom dyr
og folk (zoonose). 

• Smitte (både til dyr og folk) skjer
som oftest ved at man puster inn
små dråper av  materiale foruren-
sa med  bakteriene. 

• Som oftest foreløper infeksjonen
symptomløst hos både folk og
dyr. 

• Når man ser symptomer er det
gjerne reproduksjonsforstyrrelser
og aborter hos drøvtyggere. Hos
folk er det influensaliknende
symptomer som dominerer, i
svært sjeldne tilfeller kan det
 oppstå alvorlige betennelser i
hjerte og lever.

• Det er særlig yrkesgrupper som
har tett kontakt med dyr som er
utsatt for smitte. Fravær av  
Q-feber betyr mindre risiko for
sjukdom hos både folk og dyr  

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

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10
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Sanking er ei stor påkjenning 
for lamma og praksis rundt
 sanking og skiljing har innverk-
nad på dyrevelferd, kjøtkvalitet
og  økonomien til produsenten. 

I denne artikkelen presenterer me
resultata frå ei pilotundersøking som
Animalia har gjennomført i tre ulike
buskapar. 

Datamaterialet som pilotunder -
søkinga er basert på er for lite til å
kunne trekke rimeleg sikre konklu -
sjonar for heile den norske saue -
næringa. Me har likevel fått ein
 indikasjon på at det er grunnleggande
kvalitetsproblem i produksjonen av eit
av bransjens mest profilerte produkt,
nemleg lam frå utmarksbeite.  Ei større
kartlegging av handteringspraksis,
dyrevelferd og kjøttkvalitet er nød -
vendig for å kunne vurdere om funna i
denne undersøkinga er gyldige for

heile den norske utmarksbaserte
 lammeproduksjonen. 

Ulik sanke- og skiljepraksis
Det er mange måtar å organisere
 sankearbeidet på, men i hovudsak er
logistikken slik: Sauen blir samla i hop
og driven til ei samlekve der den går
fram til skiljing, heimtransport eller
transport direkte til slakting. Nokon
driv også sauen rett heim. I dei beite -
laga der større flokkar må samlast i
samlekve, vil beitet i kvea ganske fort
bli nedbeita. For dyr som nettopp er
utsette for fysisk og psykisk stress betyr
dette at dei ikkje har tilgang på energi
for å fylle opp att energilagra som vart
tømte under sanking og skiljing.
Tilleggsfôring blir gjeve nokon stader,
men det er ofte vanskeleg å fôre mange
hundre dyr med rundball i ei sankekve.
Forsking og erfaring frå mange land
har vist at slik handtering gjev ein høg
andel slakt med redusert kvalitet på

grunn av for høg slutt-pH i kjøttet
også kalla DFD (sjå faktaboks om
DFD). 

Om dyra og undersøkinga 
I ei pilotundersøking som Animalia
gjennomførte hausten 2008, vart det
tatt blodprøver rett etter sanking og
skiljing av ei tilfeldig gruppe lam som
skulle sendast direkte til slakt frå
 samlekvea. Arbeidet var finansiert av
Noregs forskingsråd og inngår i
 prosjektet «Sauens velferd». Tre
 buskapar deltok i undersøkinga –
derav ein utanfor fellessanking (buskap
A). Dei to andre var med i eit større
sankelag med fellessanking av om lag 
2 500 dyr (buskap B og C). Eit saman-
drag av handteringa til dei tre buskap -
ane er vist i tabell 1. Det vart tatt blod-
prøver på to ulike tidspunkt – rett etter
skiljing og under slakting (stikkeblod).
Desse prøvene vart analysert for  blant
anna teikn på underfôring og fysisk

Dyrevelferd og kjøtkvalitet:

- Effekten av lang
sanke- og skiljetid 

Fysisk påkjenning under sanking og lang tid i samlekve er i ei pilotundersøking vist å gje kvalitetsproblem. (Foto: Grete Ringdal) 
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påkjenning. I tillegg vurderte me kjøtt-
kvalitet ved å måle slutt-pH i ytrefilet
12-18 timar etter slakting. Slakte -
kvalitetsdata vart også registrert, desse
er vist saman med kjøttkvalitets -
målingane i tabell 2. 

Sanking tømer energilagra
Buskap A viste normale nivå på alle
blodprøvene med unntak av fysisk
påkjenning rett etter skiljing. Dei to
andre buskapane viste også tydelege
teikn på at dyra hadde vore utsett for
hard fysisk påkjenning. I tillegg viste
desse lamma også teikn på å ha fått for
lite mat. Ser ein på handteringa er ikkje
desse resultata så overraskande; buskap
A hadde tilgang til godt håbeite
mellom sanking og skiljing, medan
buskap B og C sto i eit stort gjerde
med hundrevis av andre dyr. Beitet
innanfor dette gjerdet tok fort slutt.
Alle lamma hadde altså blitt utsett for
fysisk påkjenning som tømte energi -
lagra, men berre lamma i buskap A
hadde høve til å fylle dei opp igjen.
Lamma i buskap B og C vart transpor-
tert og slakta med tomme energilager. 

Slutt-pH i kjøt
Etter slakting målte me slutt-pH i ytre-
fileten på alle slakta. Lamma i buskap
B og C hadde ein høg andel med høg
slutt-pH. Ingen av lamma i buskap A
hadde høg slutt-pH. Desse resultata er
vist i tabell 3. Det var ikkje samanheng
mellom vekt eller klassifisering og
slutt-pH. Slutt-pH er eit vanleg sorte-
ringskriterium i kjøttbransjen og 5,8
blir ofte brukt som grense. Brukar ein
denne grensa vil hhv. 53% og 32% av
slakta frå buskap B og C bli utsortert

DFD
DFD er nemninga på kjøtt med
høg slutt-pH (over 6,0).
Nemninga kjem av det engelsk-
språklege begrepet «Dark Firm
and Dry». Slikt kjøtt har redusert
spisekvalitet og er ikkje egna som
råstoff i  fenalårproduksjonen.
Årsaka til DFD er feil handtering i
form av stress eller faste i tida før
slakting og tøming av glykogen -
lager. Hjå drøvtyggarar tek det
fleire dagar å fylle opp tømte
 glykogenlager. 

Tabell 1. Tid (timar) for dei ulike handteringsprosedyrene

Gruppe (buskap) A B C

Sanking 0,15-2 2-6 2-8

Driving - - 2

Ventetid i samlekve før skiljing 24 48-72 48-72

Skiljing 4 12 12

Beite mellom skiljing og slakting 72 Nei Nei

Transport til slakteri 0,5 4 4

Oppstallingstid på slakteri 6 14 14

Samla tid frå sanking til slakting 168 72-120 72-120

Tabell 2. Slaktevekt, feitt- og EUROP-klasse og slutt-pH (gj.snitt og min-maks-
verdiar) fordelt etter buskap

Variabel A (n=21) B (n=22) C (n=19)

Vekt (kg) 20,0 (17,2-25,8) 20,4 (16.0-24.9) 21,7 (18,3-29,6)

Feittklasse 7,3 (5-9) 7,3 (6-9) 7,6 (6-9)

EUROP-klasse 8,4 (6-12) 7,8 (5-9) 9 (7-12)

Slutt-pH 5,7 (5,6-5,8) 5,8 (5,5-6,2) 5,8 (5,5-6,6)

Tabell 3. Fordeling (%) av slutt-pH i ulike intervall per gruppe (buskap)

< 5,8 5,8 – 6,0 > 6,0

Buskap A 100 0 0

Buskap B 47 21 32

Buskap C 67 12 20

pga. for dårleg kvalitet. Ingen av slakta
frå buskap A ville blitt utsortert. 

Dyrevelferd
I dei dyra der slutt-pH er målt til over
6,0 er det ingen energi igjen i muske-
len. Det er to element i dette som ein
kan bruke for å vurdere dyrevelferden.
Det eine er at påkjenninga som har
ført til tapping av energilagra i seg
sjølv er stressande. Det andre er at
lamma truleg ikkje kjenner seg særleg
«pigge» når energilagra er tomme. Hjå
menneske er denne tilstanden assosiert
til kjensla av utmatting. 

Økonomi - vekttap
Det er grundig dokumentert at lam
taper vekt i samband med transport og
oppstalling på slakteri. Dette gjeld både
levandevekt og slaktevekt. Hovud -
årsaka til reduksjon i levandevekt er at
innhaldet i vomma og resten av  mage-
tarmkanalen blir mindre. Slakte -
vektsvinnet er årsaka av at dyret for-
brenner meir enn det får i seg av fôr
eller beite. Frå Storbritannia er det
dokumentert ein reduksjon i slaktevekt

(kaldvekt) på 2,5, 3,8 og 5,8 prosent på
lam som hadde stått utan tilgang på
fôr og vatn i hhv. 24, 48 og 72 timar. 

Av Inge Midtveit, spesialveterinær,
Animalia

Gjeterhund NM 2008
DVD med de 6 best hundene
fra finalen.
Andre hunder på bestilling.
Pris pr. DVD kr 200,- + porto

Sara Nilsen 
47 64 29 52 /
nilsen.sara@gmail.com
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Mangel på aggressiv atferd og
evne til å beite tett sammen,
indikerer en høy grad av tole -
ranse mellom sau og rein. Det er
et betydelig overlapp i beitebruk
mellom artene både i tid og rom,
likevel oppstår få konfronta -
sjoner. Dette viser studier av
interaksjoner mellom sau og rein
på utmarksbeite i Vest-
Finnmark.

I store deler av Norge beiter både sau
og rein i utmarka sommerstid, og i
 diskusjoner om forvaltningen av
 beiteområdene dukker ofte spørsmålet
om konkurranse mellom artene opp.
En oppfatning er at sau dominerer rein
og tvinger dem til å bruke beiteområ-
der av dårligere kvalitet, mens noen
mener det motsatte. Sau og rein er

potensielle konkurrenter. Artene er
omtrent like store, samt drøvtyggere
med relativt lik beiteatferd og diett.
Hvis det er konkurranse kan en art
miste verdifullt beite ved tilstedevæ-
relse av den andre arten. Direkte
atferdsinteraksjoner mellom sau og
rein som møtes på  felles beite, på
samme sted til samme tid, vil øke med
økende tettheter av dyrene. Vi studerte
hvordan artene  reagerer når de møtes
på nært hold.

Konkurranse
Generelt skiller vi på indirekte konkur-
ranse (gjennom reduksjon av tilgjenge-
lige ressurser) og direkte konkurranse
(gjennom atferdsinteraksjoner).
Direkte konkurranse er lite sannsynlig
med mindre der er indirekte konkur-
ranse. Men, selv om ressursene er
begrenset kan individer tjene på å være
tolerante ovenfor hverandre. Det vil si
at kostnadene (energibruk, fare for

skade og lignende) ved aggresjon er
høyere enn fortjenesten (økt tilgang til
ressurser).

Studier 
Observasjoner av sau og rein på felles
utmarksbeite ble gjennomført på 
35 km2 av Øksfjordhalvøya i Vest-Finn -
mark sommeren 2006. Studieområdet
er preget av dype daler omkranset av
bratte fjellsider og et høyfjellsplatå.
Studiet omfattet vegetasjonskart -
legging, systematisk registrering av
romlig fordeling av dyrene (linje -
taksering), kartlegging av beitebruk, og
atferdsstudier ved kontinuerlig over-
våkning av sau og rein når artene
befant seg i samme område. Vi
 observerte dyrene på avstand (0,1 - 3
km) med bruk av kikkert uten selv å
være synlig for dyrene. 

Beitebruk
Rein hadde en mer variert og omfat-
tende beitebruk enn sau, de vandret
mer og benyttet hele studieområdet på
35 km2. Sauene var konsentrert i et
mindre område på 6-7 km2. I 31 av 54
feltdager (57% av tida) befant artene
seg i samme område og innom 1 km av
hverandre. De relative tetthetene og
gruppestørrelsene av sau og rein var
omtrent like i området hvor det var
overlapp i bruk. Dette er av betydning i
atferdsstudier. Et dyr eller ei gruppe
kan reagere på andre grupper på for-
skjellige måter avhengig av gruppe -
størrelse, men uavhengig av art. Vi var
interessert i hvordan sau og rein ville
reagere på den motsatte arten når de
nærmet seg hverandre, og ikke nød-
vendigvis hvordan de reagerte på ulike
gruppestørrelser. 

Sau og rein hadde stort overlapp i
bruk både av vegetasjon (Figur 1) og
høydelag. Det som er viktig er hvordan
dyrene bruker forskjellige vegetasjons-
typer i forhold til tilgjengeligheten.
Begge arter beitet selektivt og foretrakk
vegetasjonstyper med fôr av høy

Sau og rein beiter 
sammen 

Figur 1. Tilgjengelighet (% av området m/sambeiting) og bruk (% av totalt
antall observerte individer) av vegetasjons typene hos sau og rein i Indre
Lokkarfjorden. Juni, juli og kombinert for hele sommeren 2006. Tilgj. = tilgjenge -
lighet, S = sau, R = rein, Som. = sommer. 

MERK: BG = bjørkeskog (gressdominert), RGB = rasmark m/gress og beitemark, 
RL = rasmark m/lyng, MYR = myrtyper, HEI = blåbær-blålyng og kreklingehei, SL = snøleie, 
SE = salteng, F = fjære. Kategorien «Andre» inkluderer: høystaudebjørkeskog, blåbærbjørkeskog,
rabbevegetasjon og impediment (bart fjell, blokkmark m.m.). 
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 kvalitet. Både sau og rein trakk opp-
over i terrenget i løpet av sommeren.
Større grupper var ofte spredt over
flere vegetasjonstyper, så hvert enkelt
dyr ble registrert.

Atferd
For å sammenligne atferdsresponsen
hos sau og rein i hvert møte ble atfer-
den hos hver art beskrevet som nøytral
hvis det ikke forekom noen konfronta-

sjon. Hvis det ble en konfrontasjon
kåret vi en vinner og en taper. Taperen
var den arten som vek unna eller ble
forstyrret under konfrontasjonen. En
forstyrrelse ble definert som en
endring i atferd til å være vaktsom eller
stresset i minst 2 minutter. Mulige
utfall av et møte var derfor at begge
arter var nøytrale, enten sau eller rein
vant, eller begge arter tapte.

Tabell 1. Antall (n) og andel (%) observa -
sjoner av sau og rein i intervaller innenfor
1.000 m av hverandre. Basert på linje -
takseringer og kontinuerlig overvåkning,
sommeren 2006 i Indre Lokkarfjorden. 

Avstand (m) Antall (n) Andel (%)

0 - 30 67 18,5

0 - 50 119 32,8

0 - 100 168 46,2

0 - 200 193 53,2

0 - 500 257 70,8

0 - 1.000 363 100

Indre Lokkarfjorden, sommeren 2006. Frittgående sau og rein på utmarksbeite. Her er det ingen tegn til negativ atferdsrespons. 
(Foto: Herbjørg Arntsen)

Figur 2. Totalt antall møter og konfrontasjoner mellom sau og rein innenfor 30
m i Indre Lokkarfjorden, sommeren 2006. Framstilt som summen av antall
møter og konfrontasjoner mellom 0 m og oppgitt avstand. Gjennomsnittlig
gruppestørrelse var 8 og 11 dyr for henholdsvis sau og rein.  Fortsetter neste side.
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Sau og rein var på 0-30 m hold i 18%
av tida under atferdsstudiene (Tabell
1). Det var kun innenfor denne av -
standen at konfrontasjoner mellom sau
og rein ble observert. Skjønt, selv
innenfor 30 m resulterte 80 % av
møtene i nøytral atferdsrespons hos
begge arter (Figur 2). Andelen av
møtene som endte i konfrontasjoner
økte når avstanden ble redusert fra 30
m mot 0 m (Figur 2). Sau og rein vant
et likt antall konfrontasjoner og begge
artene tapte i to tilfeller, noe som tyder
på at ingen av artene var dominant.
Artene viste ikke aggresjon, og de ble
observert beitende på mindre enn 1 m
hold (Figur 3). 

Høy toleranse
Det kan stilles spørsmål ved om den
høye andelen nøytrale møter represen-
terte toleranse eller mangel på
 «pågåenhet» mellom artene. Mer enn
50% av møtene innenfor 5 m og 65%
av møtene innenfor 10 m var nøytrale.
Dette, sammen med mangel på aggres-
siv atferd, tyder på en relativt høy grad
av toleranse mellom sau og rein. 

Konfrontasjonene mellom sau og
rein er ikke nødvendigvis direkte
 konkurranse mellom artene. Med 6 av
totalt 13 konfrontasjoner innenfor 5
m, kan dette være en respons på at
enkeltindividets toleranseavstand (den
nærmeste avstanden individer tolererer
hverandre på) brytes. Denne avstanden
er trolig 2-3 kroppslengder både for

sau og rein. Sauer utvikler en gruppe-
tilhørighet, og når andre sauer intro-
duseres kan det ta flere uker før de blir
integrert. Dette kommer av at tole -
ransen er høyere for kjente enn ukjente
individer. Hvis det samme gjelder for
rein, kan en anta at siden de fleste
møtene mellom sau og rein resulterte i
nøytral atferd, vil en økning i antall
møter muligens resultere i en tilven-
ningseffekt (artene lærer å kjenne
 hverandre) og antallet konfrontasjoner
kan faktisk reduseres.

Forvaltning
Med lite eller ingen direkte konkurran-
se og et betydelig overlapp i beitebruk,
kan en forvente indirekte konkurranse
mellom sau og rein hvis beitet er
begrenset. Resultatene fra dette studiet
tyder likevel på at i stedet for fysisk å
skille sau og rein, kan en dra nytte av
sambeiting mellom artene. Det er
 beitekapasiteten i utmarka og det
 totale antallet dyr som bør være i fokus
i forvaltningsspørsmål.

Kilder 
Resultatene presentert her er et utdrag
fra en masteroppgave levert ved
Institutt for Naturforvaltning,
Universitetet for miljø- og bioviten-
skap (UMB) våren 2007. Tittel:
«Interactions between sympatric rein -
deer (Rangifer tarandus tarandus) and
sheep (Ovis aries) on Arctic pastures».
Hele oppgaven med litteraturliste og

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)

utfyllende informasjon er tilgjengelig
på UMBs hjemmesider:
http://statisk.umb.no/ina/studier/mop
pgaver/2007-Arntsen.pdf

Av Herbjørg Arntsen, 
Jonathan E. Colman og Stein R. Moe 

Takksigelser 
Først, takk til Lokkarfjord Beitelag og
Joahkonjárga reinbeitedistrikt. En
 spesiell takk går til Kåre Rapp, Per
Bjørklund og Yngve Rekdal for infor-
masjon om vegetasjon og studie -
området, og Michael Angeloff for kart.
Til slutt takk for gjestfrihet hos
 familiene Mikalsen og Rapp i
Langfjordbotn, samt hjelp og støtte fra
venner og familie. 
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For Stig-Runar Størdal er

 gjeterhundene både hobby og

arbeid.

Med en 50 prosent stilling som gjeter-
hundansvarlig/sekretær i Gjeterhund -
rådet, kombinert med rollen som
 regionkonsulent for saueavl i avlsregi-
on Midt, er han NSGs eneste ansatte
på fagfeltet gjeterhund. I tillegg har

han fire arbeidshunder selv hjemme på
gården i Agdenes i Sør-Trøndelag, og
deltar i tillegg i tevlinger for hobbyens
og interessens skyld. 

Stor interesse
Kombinasjonen bonde/gjeterhund/
saueavl er veldig interessant, men det
kan være vanskelig å dele innsatsen
sånn noenlunde likt mellom fagfeltene.
- Det er stor interesse for gjeterhund -

arbeid blant medlemmene våre. Tele -
fonen ringer hele tiden, og egentlig er
det såpass mye å gjøre at jeg kunne
brukt hele stillingen på gjeterhund -
arbeidet, ler Størdal.

Utvidet sekretærfunksjon
Sauebonden fra Agdenes ble tilsatt som
regionkonsulent for saueavl i 2006, og
tok over gjeterhundansvaret og sekre-
tærrollen i Gjeterhundrådet i januar
2008. Sekretærarbeidet var tidligere
utført av redaktør Arne Flatebø i Sau
og Geit. Nå hadde Rådet nylig foretatt
en omorganisering av gjeterhund -
arbeidet, og tidspunktet var inne for å
legge sekretærfunksjonen til en annen
medarbeider som fikk dette som
 definert arbeidsområde. I tillegg ville
det bli mer arbeid på vedkommende
som følge av at det var opprettet en
egen «prøvenemnd» med ansvar for
organiseringen av gjeterhundprøvene.

Nye utredninger
Mesteparten av den tilmålte «gjeter-
hundtiden» går med til arbeid for
Gjeterhundrådet. Rådet har ett ordi-
nært møte i året, pluss telefonmøter
etter behov, og sekretæren har ansvaret
både for referatene og publiseringen av
disse på rådets nettsider under NSG.
Sekretæren har også hatt oppgaven
med å utrede ulike prinsippielle spørs-
mål knyttet til gjeterhundarbeid og
tevlinger, og har ført i pennen doku-
menter knyttet både til ny dommer-
opplæring, nytt prøvereglement og
vedtekter for gjeterhundlag.

Bred rådgivning
Ellers går det i rådgivning. Medlemmer
over hele landet ringer for å få hjelp til
alt som har med gjeterhund å gjøre -
fra orientering om praktisk regelverk,
registrering av hunder, spørsmål rundt
prøvearrangementer, og organisering
av kurs og treningsforhold.

- Informasjonsbehovet er stort, for
det er mye nytt som er vedtatt i løpet

Råd og hjelp rundt 
gjeterhund

GJETERHUNDKONSULENTEN: Stig-Runar Størdal er ansatt i NSG som gjeterhund-
konsulent og sekretær for Gjeterhundrådet. Her er han med to av sine egne hunder.
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av det siste halve året som vi ennå ikke
har fått formidlet godt nok ut til med-
lemmene, sier Størdal. 

Mye nytt
For eksempel vedtok Gjeterhundrådet
nylig nye prøveregler og ny dommer-
veiledning for gjeterhundprøver. Mens
det tidligere har vært nok med 50
poeng for at hunden skulle få prøven
godkjent, er kravene nå skjerpet med
10 poeng. I tillegg er også flere andre
punkter i prøve- og dommerregel -
verket endret, dels for at ordlyden skal
stemme med den praksis som vanligvis
benyttes, dels for å tilpasse det til det
internasjonale prøvereglementet, sier
han.

Det justerte regelverket omfatter
også endringer som har med selve
banen å gjøre, blant annet når det
 gjelder størrelsen på kveet. For klasse 1
står den tidligere størrelsen på 2 x 4
meter uendret, mens kveet for klasse 
2 og 3 er blitt kortere, og kun skal være
på 2 x 3 meter.

Videre arbeid
- Og mer nytt kan komme etter hvert,
fortsetter Størdal, som nevner at
Gjeterhundrådet for eksempel har vært
inne på tanken om et samarbeid med
Norske 4H for å gjøre gjeterhund -
arbeid til egen 4H-oppgave. Av dyre-
velferdsmessige årsaker vil man også
vurdere å innføre egne kompetanse-
kurs for kursdeltakere på gjeterhund-
kurs, som ikke selv har eller er vant til
å håndtere sau.

Tekst og foto:
Anne-Cath. Grimstad

Prøvenemnda for gjeterhund-
tevlinger ønsker velkommen
til årets Norgesserie, som
består av tre parallelle prøve-
helger og en finalehelg. Siden
det er begrenset deltakelse på
de enkelte arrangementene,
bør interesserte melde seg så
snart som mulig etter at
påmeldingen åpner 29. juni.

Av de seks innledende prøvene
 teller de fire beste. De 35 beste
 hundene, etter de innledende
 prøvene, er kvalifisert til finale -
helga.

Påmelding på Internett
All påmelding til Norgesserien skjer
i år sentralt til NSG via Internett.
Det åpnes for påmelding mandag
29. juni for alle innledende prøver,
og det er satt et deltakertak på 70
hunder for hver av disse prøvene. 

For å meldes på Norgesserien,
må hunden ha oppnådd minst 60
poeng i klasse 2 eller 3. Påmeldings -
tidspunktet avgjør hvem som får
delta, men ingen får delta med mer
enn tre hunder - med mindre det er
ledige plasser. 

De som innen 10. juli melder seg
på alle de tre innledende helgene
samtidig, har prioritet. Det samme
gjelder førere som er bosatt i

Norge, men utenlandske førere kan
også delta hvis det er plass.

Betaling må være registrert innen
sju dager etter påmelding. Hvis ikke
blir påmeldinga slettet, og reservene
får plassen.

Seks arrangører
Første helga med parallelle prøver
går 22. og 23. august, og man kan
velge om man vil delta på Radøy i
Hordaland eller Klæbu i Sør-
Trøndelag. Prøven går etter kl. 3
med deling, og arrangørene har gjort
avtaler med lokale overnattings -
steder.

Den andre helga går 3. og 4.
 oktober i Verdal i Nord-Trøndelag
og i Etne i Rogaland, mens den
siste parallellprøvehelga er 17. og
18. oktober. Her går prøvene i
Valdres i Oppland og i Klepp i
Rogaland.

Finale i Bø
De 35 beste ekvipasjene går videre 
til finalehelga i Bø i Telemark 31.
oktober og 1. november. Først etter
den siste helga med innledende
 prøver, vil sammenlagtlista bli
 publisert og påmelding via web
åpnet. 

Gjeterhundansvarlig i NSG,  
Stig-Runar Størdal kan kontaktes for
nærmere spørsmål rundt
Norgesserien 2009 på tlf. 952 56 896
eller e-post: srs@nsg.no 

Invitasjon til 
Norgesserien 2009

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

fra NSG Semin AS

Lokale kurs i eierinseminering
på geit
Ny organisering av avkomsgransking
av bukker med mulighet for gransking
i egen besetning forutsetter større bruk
av semin. Ved utgangen av 2009 hadde
vi 167 registrerte eierinseminører på
geit. Målet er at alle som ønsker å drive
aktivt avlsarbeid skal kunne inseminere
geitene sine selv og i større grad bruke
semin til eliteparing. 

For å kunne gi kurstilbud til alle
som ønsker å inseminere selv, satser
NSG Semin for fullt på lokale kurs i år.
Kriterier for å sette i gang et lokalt kurs
er at minst 4 geiteholdere fra 4 ulike
bruk melder seg på/samordner seg om
kurset. Det må velges en person som
skal ha ansvaret for kurset lokalt.
Denne personen vil ha som oppgave å
være kontaktledd til NSG Semin, lage
oversikt over deltakere, skaffe kurs -
lokale og foreslå passende tidspunkt
for kurset. 

NSG Semin stiller med kursleder,
sørger for innkalling og utsending av
kursmateriell og tilrettelegger
gjennomføring av kurset.

Kursavgiften er på kr 1.000,- per
person. Ved eventuell deltaker nr. 2 fra
samme bruk er kursavgiften kr 500,-. 
I tillegg til kursavgiften kommer det
nødvendige seminutstyret på kr 700,-.

Påmelding til lokalt kurs sendes til:
Ewa Wallin på e-post: ew@nsg.no, eller
tlf.: 23 08 47 75/ 481 00 424
Påmelding til kurset sendes minst 3
uker før kursdato.

Vi oppfordrer alle tidligere utdannede
eierinseminører til å repetere kurset.
For de som tar kurset som repetisjon
på tidligere kurs er avgiften kr 500,-.
Avgiften inkluderer kurset, oppdatert
kurshefte og en enkel bevertning.

Kurs i eierinseminering på geit i
forbindelse med Geitedagene
I år vil NSG Semin kun organisere ett
ordinært landsomfatende kurs i eier -

inseminering på geit. Dette kurset vil
bli holdt på Beitostølen i forkant av
Geitedagene 2009. Kurset starter tors-
dag 20. august kl 15:00 og avsluttes
 fredag 21. august kl 13:00. Kursavgift
kommer på kr 1.000,- per deltaker.
Deltaker nr. 2 fra samme bruk betaler
også her kr 500,-. De som tar dette
som repetisjonskurs vil også betale 
kr 500,-. Hotellopphold på kr 1.295,-
per person per døgn i dobbeltrom eller
kr 1.495,- per person per døgn i
enkeltrom, pluss seminutstyret på 
kr 700,- kommer i tillegg til kurs -
avgiften.

Påmelding til kurset gjøres direkte
til Ewa Wallin på e-post: ew@nsg.no
eller tlf.: 23 08 47 75/ 481 00 424 innen
fredag 26. juni.

Seminsesongen på geit
For at flest mulig skal kunne få sæd fra
årets bukker har vi framskyndet inn -
taket av seminbukker i år.

Etter planen skal sædproduksjon fra
årets bukker begynne 20. juli. Hvis alt
går etter planen kan vi sende ut de
 første dunkene med bukkesæd allerede
i slutten av juli.

Oversikten over årets bukker, regler
for tildeling av sæd og informasjon om
bestillingsrutiner vil bli å finne på
hjemmesiden til NSG Semin:
www.nsgsemin.no

Inntak av værer fra smårase -
populasjonene til semin
Årets inntak av værer til semin har
allerede begynt. Det er værer fra
 smårasene som nå settes inn på  
semin stasjonene på Særheim og 
Staur.

I år blir det tatt inn værer fra
rasene; fuglestadbrokete, blæset,
 villsau, gammel norsk spæl, reinrasa
dala og rygjasau. Sædproduksjon fra
disse værene begynner til vanlig tid i
 oktober.

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
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Marknadsballanse på lam
Det er framleis 183 tonn lam på regu-
leringslager når vi skriv 10. mai. Vi
reknar med at lageret vil vera tomt før
ny sesong kjem i gang for alvor. På
same tid i fjor hadde reguleringslageret
vore tomt lenge. Det har vore adminis-
trativt nedsette tollsatsar og mogeleg-
heiter for import av lam i perioden 1.
januar til 27. april dette året. Det har
vore liten interesse for å utnytte denne
mogelegheita. Berre 400 tonn vart
importert i denne perioden, medan 

det vart importert 3.900 tonn i 2008.
Det blir spanande å sjå korleis dette
 påverkar på etterspørselen av lam
denne sesongen. Prognosen for 
2009 laga i april syner fylgjande tal: 
(se tabell 1).

Prognosert nedgang i tilførsla kjem
av at ein reknar med middel lamme-
vekt på 18,5 kg, 0,6 kg lågare enn 2008,
medan nedgang i engrossalg kjem av
prisauke på lam. 500 tonn i under -
dekning er i praksis marknadsballanse
på lam. 

Tabell 1: Prognose for sau og lam 2009
Tilførslar, % i høve til Importkvoter, Engrossalg, % i høve til Ballanse,
tonn 2008 tonn tonn 2008 tonn

Sau og lam 23.350 99 1.200 *) 25.050 90 -500
*) Importen inkluderer WTO-kvota på 206 tonn, import av 600 tonn frå Island og 400 tonn MUL m/bein.

Mindre lammeslakting, større
saueslakting
Nortura har hittil i år (t.o.m. 10. mai)
slakta 37.300 lam. Dette er ein nedgang
på 19 % i høve til same periode i 2008.
Det ser difor ut til at fleire sluttfôrar
lamma intensivt og leverer alt før nyttår.
Dette er positivt for alle. Når det gjeld
sau, har vi derimot slakta  2.000 fleire
sau og ungsau. Auka satsar for produk-
sjonstillegg husdyr forklarar kvifor fleire
utset slaktinga av sauen til etter nyttår. 

Prisutviklinga på lam framover
I justeringsforhandlingane som vart
gjennomført i januar, for å kompensere
for auka kostnader i landbruket, vart
målprisen for lam auka med kr 1,75. Da
dette skjedde etter lammesesongen, har
marknaden i praksis ikkje merka denne
prisauken i særleg grad. I lys av at vi nå
ser ut til å gå mot marknadsballanse,
meinte difor Nortura at det ikkje var til-
rådeleg å auka prisen på lam med meir
enn 50 øre utover prisauken vi fekk i
justeringsforhandlingane. I jordbruks-
forhandlingane vart avtalepartane einige
om ein auke i målprisen for lam på 1
krone. Nortura er usikre på om det er
mogleg å ta ut denne prisauken slik
marknaden er nå. Målet for Nortura er
alltid best økonomi for bonden. Går vi
for hardt på med høgare pris, kan dette
føre til nedgang i etterspurnaden og
dermed overproduksjon.

Overproduksjon krev høgare omset-
ningsavgift som igjen blir belasta
 avregningsprisen til bonden. 

Viktig med tidleg start på
 lammesesongen 
Nortura er godt i gang med planlegging
av årets lammesesong. Detaljar omkring
leveringsvilkår, prisprognose osv. vil vi
samle i ein lammesesonginformasjon
som vi sender ut til medlemmene i
månadsskiftet juni/juli. Vi kan alt nå si
at prisløypa vil stimulera til at vi kjem
tidleg i gang med lammesesongen. Det
er i starten det er lettast å få til eit auka
sal. Dersom Nortura er leveringsdyktig
tidleg i lammesesongen, er det også
større sjanse for å få kundane tilbake
seinare. Fabrikkane våre ynskjer også ei
flatare tilførselskurve slik at ein høgast
mogleg prosentdel av lamma kan bli
stykka ned ferske. Dette gjev den beste
økonomien for Nortura og difor også
for sauebonden. Vi legg difor opp til at
mange av fabrikkane våre er i gang for
fullt med lammeslakting i veke 36 
(31. august - 6. september). Skal vi få til
dette, er vi avhengige av at ein del av
medlemmene våre sankar sau i veke 35
(24. august - 30. august) slik at dei fyrste
puljane med slaktelam frå utmarksbeite
kan kome i veke 36. Ta gjerne kontakt
med tilførselssjefen i området ditt for å
diskutere sanketidspunkt og leveranse av
årets lam! 

Kr 700.000 i støtte til kjøp
av semin i vereringane
Nortura har også siste året støtta
Nortura-medlemmer som også er
medlem i verering ved kjøp av
semin. Støtta var på kr 50 pr. dose
eliteversæd, kjøpt og brukt i 2008.
Nortura gjer dette for å støtte opp
om eit effektivt avlsarbeid i NSG,
slik at ein får auka tilgang på gode
avlsdyr for både avls- og bruks -
buskapar. Semin er også ein
 effektiv måte å spreia gode genar
på, med liten risiko for å spreie
smittsame sjukdomar. Samla
 støtte for 2008 vart ca. kr 700.000.
Dette var tredje og difor siste året
med støtte til kjøp av semin i
 vereringane. 

Gilde-lam - rett på grillen
Gilde lanserer dette året fleire lamme-
produkt i forbrukarvenlege alumini-
umsskåler i produktserien «Rett på
grillen». Dette gjeld både marinerte
lammekotelettar og marinerte lamme -
lår i skiver. Marinert lammebog,
 raudvinsmarinert fårefilet og
Argentinsk lammepølse er andre
 freistnader av sau og lam frå Gilde
denne grillesesongen. 
Ver så god, her er det berre å nyte
 sommaren saman 
med Gilde!
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Nytt fra Sauekontrollen
Har du husket å registrere alle
lamminger, vekter og tapte lam
eller sjuke dyr? Ikke vent med å
registrere opplysninger eller
 rapportere til rådgiver. 

Det som ligger friskt i minnet er
enklest å få riktig i Sauekontrollen. Får
du på plass opplysningene med en
gang, slipper du også merarbeidet det
er å hente frem lapper og noterings -
lister som blir liggende. Husk å ta opp
rapporter i Sauekontrollen Web slik
som kvitteringsliste og middeltall for å
se at alt er kommet inn riktig.

Registrering av ørenummer
Som kjent har Sauekontrollen et 6-
sifret individnummer, hvor de fire siste
er nummeret på øremerke av gammel

type (f.eks. 9001) og to siffer foran
viser fødselsår (f.eks. 09-9001). Over -
gang til utvidet antall siffer på de nye
elektroniske øremerkene fører ikke til
utvidelse av Sauekontrollens individ-
nummer. Første siffer i individnummer
på øremerke for småfe skal ifølge
Merkeforskriften vise til siste siffer i
fødselsår. Utvidet ørenummer går der-
for rett inn i Sauekontrollens individ-
nummer og blir f.eks. 09-0001. Vi vil
skille 2009-årgang fra 2019 ved at lam
født i 2019 vil få individnr 19-0001 i
Sauekontrollen. Merke forskriften sier
videre at individnummeret på 5 siffer
skal være unikt i 30 år. Vær klar over at
du derfor ikke kan bruke 99001 eller
90001 både i 2009 og 2019. 

Registrerer du selv i Sauekontrollen
Web, velg fanen «Mi side» og «Eigne
val». Merk av om du bruker 4- eller 5-
sifret ørenummer på nye merker. Dette
letter registrering av nye dyr ved at du
f.eks. ved å taste «1» i felt for individ-
nummer til nytt lam automatisk vil få
09-0001 dersom du har merket av for
5-sifret ørenummer. 

Innrapportering fra PC-program
Det er nå åpnet for at medlemmer med
PC-program selv kan rapportere inn
opplysninger til Sauekontrollen. Med -
lemmer som er registrert som  brukere
av Led-Sau eller Bondeversjon har nå
menyvalget «Les inn opplysningar»
under fanen «Mi side» i  Saue -
kontrollen Web. En veiledning for
hvordan man leser inn opplysninger
ligger ute på nettsidene våre.

Registrering av ull
Registreringsbilde for ullvekt og
 kvalitet er kommet på plass i Saue -
kontrollen Web. Det jobbes fortsatt
med å utvikle bl.a. rapport over ull -
registreringene som er gjort. 
Ullvekter som f.eks. ble registrering i
lammingsbildet i Bondeversjonen 
kan hentes opp via registrerings-
bildet «Ull» og knappen «Tidligare
 registreringar». 

Forbedret beite-/bingeløsning
Nå kan du velge beite/binge i opp-
startsbildet til flere av rapportene i
Sauekontrollen Web. Du kan blant
annet hente noteringslister og  
tilvekst rapporter per beite/binge på 
en gitt dato. Det vil si at du kan kjøre
rapporter tilbake i tid for å se f.eks.
 tilvekst hos lam som gikk på et gitt
beite i fjor sommer. Dette forutsetter
selvsagt at dyra er registrert og flytta
riktig i beite-/bingeløsningen. 

Beite/binge har nå også kommet
som egen rapportgruppe og med ny
tilsynsliste. Den nye tilsynslista viser
alle voksne søyer med lam til venstre
på arket, og alle lam på høyre side. 
Vi håper lista vil være nyttig til bruk
under tilsyn og som dokumentasjon.
Den gamle tilsynslista med god 
plass til å skrive ligger nå blant note-
ringslistene. Den kan også hentes ut
per beite/binge og man kan velge å
hente ut lista med de siste tilsyns -
registreringer gjort i beite-/binge -
løsningen, eller en blank noterings -
liste.

Av Stine Løvik Huse(Foto: Grethe Ringdal)

Hva skjer:
• Lurer du på noe i Sauekontrollen

Web? Vi har laget ny og utvidet
 brukerveiledning 

• 20. juli tas utplukk til årets første
indeksberegning.
Registreringsfrist er 19. juli kl
24.00. Indekser  publiseres 24. juli. 

• 27. juli tas utplukk til trykking
og utsending av høstlista. Husk å
 avbestille dersom du ikke trenger
høstlista tilsendt i posten

Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? 
• Ta kontakt med ditt lokale slakte-

ri.
• For mer informasjon, se:

www.animalia.no/sauekontrollen
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Videre arbeid med
Friskere geiter
Konsernstyret har diskutert videre
satsing på prosjekt Friskere geiter
og mener det er viktig at alle geite-
besetningene som leverer til TINE
saneres. En frisk geitpopulasjon er
viktig, både for melkekvaliteten og
omdømmet til geitemelksproduk-
sjonen. Styret vedtok derfor mål-
setting om at alle geitmelks -
produsenter som leverer til TINE
skal være sanert, eller påmeldt
sanering innen 2012. 

I forkant av årets geitedager vil TINE
Rådgiving halde eit seminar med
«Mjølkingsutstyr for geit» som tema.
Det tas forbehold om nok påmelding. 

Seminaret skal være fredag 21.august
på Radisson SAS Beitostølen kl. 12.00-
14.30

Program : 
• Innleiing v/Odd Jarle Fiskvik, TINE.
• 3 firma får presentere sortimentet

sitt innan mjølkingsutstyr for geit.
• Open post med spørsmål/diskusjon.

Seminaret er gratis og det vil bli lett
traktering. Påmelding innan 1.juli på
e-post til: gunnar.belsheim@tine.no
eller mobil: 952 11 028

Slik føres 
«Helsekort geit»!
Bare 50% av medlemmene i Geit -
kontrollen hadde registrert helse -
behandling av geitene i 2008. Dette
tyder på mangelfull rapportering og gir
et feil grunnlag for blant annet «Faglig
Rapport Geit 2008».

Husk:
Både eier/røkter og veterinær skal føre
helsekort og disse skal føres fort løpende.
Det anbefales at helsekortopplysninger
rapporteres til rådgiver eller Geit kon -
trollen hver måned, og skal minimum
rapporteres ved hver veiing. Sjukdoms -
diagnose føres på  helsekortet når det er:
• iverksatt tiltak ved sjukdom

 (egenbehandling, veterinærbehand-
ling eller avliving/utrangering),

• gjentatt behandling av samme dyr,
• «synlig/merkbar sjukdom» uansett

behandling eller ikke,
• dødsfall/avliving på grunn av

 sjukdom, 
• flere diagnoser på samme dyret på

samme tid. 

På Helsekortet skal det registreres:
• Dyrets ørenummer
• Fødselsår
• Sjukdomskode (se oversikt på

 helsekortets bakside)
• Type behandling (se koder for type

behandling på helsekortets bakside)
• Symptomer og behandling beskrives

i merknadsfeltet
• Veterinærnummer, eventuelt

 eierbehandling (9999)

Miniseminar –
Mjølkingsutstyr for geit

Forebyggende behandling
Ved forebyggende behandling legges
500 til sjukdomskoden. Eksempel:
Kode for lungeorm er 252. Kode for
forebyggende behandling for lungeorm
blir da 252+500= 752.

Hvis det foretas forebyggende
behandling av alle dyr i en årgang
noteres «Alle» i rubrikken for individ-
nummer og årgangen i rubrikken for
«Fødselsår». Er det bare enkelte dyr i
årgangen som behandles, kan individ-
nummer noteres i merknadsrubrikken
med tydelige tall.
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LeserinnleggKommentarer til
 «konkurrerende» kurs og
prøvevirksomhet
Et notat som gjelder gjeterhund,
 «konkurrerende» kurs og prøve -
virksomhet, er utlagt på hjemmesiden
til NSG.

Det er naturlig å stille spørsmålet;
hvorfor er dette blitt en relevant
 problemstilling?

NSG påtok seg ansvaret for gjeter-
hundrasene WK (working kelpie) og BC
(border collie) da NSG inngikk avtale
med NKK (Norsk Kennel Klub) om å
være spesialklubb for disse rasene.
Dette innebærer å ivareta og videre -
utvikle gjeteregenskapene hos WK og
BC til beste for småfeholdet i Norge.
NSG skal utdanne gjeterhundinstruk -
tører, dommere og ellers ha hoved -
ansvaret for utviklingen av gjeterhund -
rasene, opplæring og bruk av gjeter-
hund.

Min erfaring er, etter å ha jobbet
med gjeterhund og gjeterhundspørsmål
i Norge i mer enn 30 år, dessverre, at
denne delen av NSG's ansvarsområde
er særdeles lavt prioritert i forhold til
mange andre av organisasjonens
arbeidsoppgaver.

Dette, tror jeg, er den direkte
 årsaken til at denne problemstillingen
har oppstått.

Det har vokst fram et aktivt og godt
gjeterhundmiljø i Norge de siste 10-15
åra. Innafor dette miljøet finnes det
mange dyktige og kreative personlig -
heter som forventer at NSG gjør en
god jobb også når det gjelder gjeter-
hund.

Jeg har i alle år ment, og mener fort-
satt, at det er særdeles viktig å beholde
gjeterhundrasene WK og BC innafor
NSG. Disse rasene bør ivaretas av
 brukerne - småfenæringa - utifra tanken
om at småfeholdet, som skal gjøre seg
nytte av gjeterhunden i arbeid med sau,
er de nærmeste til å ivareta og utvikle
gjeterhunden slik at det gagner næringa.

For mange år siden etterlyste jeg et
mere konkret og systematisk opplegg
for instruktøropplæringa/instruktør -

kursa. Ingenting har skjedd i den saken
enda.

I stedet for å bruke tid og ressurser
på å lete i organisasjonen's lovpara -
grafer etter hvilken måte organisasjonen
kan reagere overfor medlemmer som
evt. bryt lover, handler illojalt eller opp-
trer i strid med formålet til NSG, bør
organisasjonen gå i seg sjøl for å se om
de kan gjøre en bedre jobb i forhold til
målsettingen for gjeterhundarbeidet i
Norge.
Restriksjoner eller sanksjoner overfor
medlemmer i denne forbindelse vil nok
virke på samme måte som å legge lokk
på en kjele som er i ferd med å koke
over!

NSG/gjeterhundrådet må innse at
noe må gjøres med organiseringa av
gjeterhundarbeidet. Jeg har erfart at det
er stor motstand imot å danne gjeter-
hundlag blant organisasjonens egne
 tillitsvalgte. Dette til tross for at NSG,
for flere år siden, lagde standardved -
tekter som ligger ute på nettet, både
for regions-/fylkeslag og lokallag.
Hvorfor er det slik? Argumentet for å
danne egne lag er å få et mere demo-
kratisk styresett av gjeterhundarbeidet.
Demokrati vil si at de som skal styres
selv velger sitt styre.
I dag er det ingen enhetlig organisering
av gjeterhundarbeidet i Norge. Noen
fylker har fylkeslag som igjen har
 regionlag under seg. Alle er underlagt
NSG i vedtekts form.
Noen fylker har det gamle systemet
med «nemnder» som i utgangspunktet
kun er rådgivende organ for styret,
enten det er på lokalplan, fylkesplan
eller landsplan. Disse nemndene ble/blir
oppnevnt av styret på gjeldende nivå i
organisasjonen.

Jeg mener at andre organisasjoner
enn NSG ikke bør drive kurs i opp -
læring og bruk av gjeterhund f.eks.
 hundeklubber /hundeskoler. Dette for å
bevare gjeterhundrasene innafor småfe-
holdet og husdyrnæringa. Samme

begrunnelse som den gangen NSG inn-
gikk avtale med NKK – for å bevare de
gjenværende gjeterhundrasene slik at
de avles kun på gode bruksegenskaper i
forhold til gjeterfunksjonene. Det er
innafor NSG vi finner fagkompetansen
på gjeterhund. Slik bør det fortsatt
være.

Å nekte enkelmedlemmer å holde
private kurs er hverken ønskelig eller
mulig.
Min oppfatning er at alle som bruker tid
og krefter på å hjelpe andre til å lære
opp og bruke sine gjeterhunder gjør
seg fortjent en stor takk!

Så til pkt. 2: prøver utenfor NSG.
Her mener jeg at alle prøver som skal
godkjennes i Norge må holdes innafor
NSG's system. Alle gjeterhundprøver
meldes inn til NSG innen en fastsatt
dato. På denne måten kommer alle
prøvene med på terminlista/prøve -
resultatene til NSG, noe som gir god
oversikt over når og hvor det er prøver.
Det samme gjelder oppnådde resul -
tater. Det vesentlige er ikke hvem som
står som arrangør av prøvene, men at
de foregår etter et felles system.

Liv Oddny Hauen Hindenes

LEDEGJERDER
(lette) og annet av den slags utstyr,
kjøpes.
Tlf.: 918 27 137
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Vektsystem og skillegrinder
frå Knarrhult
NYHEIT 
• Automatisk veging og sortering i 

opp til 9 grupper
• Avlesing av elektroniske øyremerker
• Overføring direkte til din PC
• Sorteringsanlegget kan tilpasses

 gammel mekanisk vekt!

SKILLEGRINDER
• Svensk kvalitet med 

låg vekt
• Varmgalvanisert
• Fire forskjellige 

lengder
• Høyde 105 cm

NORSKE FORHANDLERE www.knarrhult.no
Steinar Sørbøen 3570 Ål 412 383 40
Ingebjør Sørbøen 3570 Ål 975 62 268
Harald Snellingen 2740 Roa 913 278 39
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!

Tlf. 320 85 514
Mob. 412 38 340/975 62 268

Fax. 320 83 003
E-post: ingebjor.sorboen@sdsl.no

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