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Når dette leses er det bare noen få
dager igjen til årets stortingsvalg.
Gjennom vår valgdeltakelse er vi
invitert til å være med å peke ut det
politiske regimet som skal styre
 landet vårt i de neste fire åra – som
også skal bestemme landbruks- og
miljøpolitikken. Denne muligheten
for politisk påvirkning må vi ikke la
gå fra oss – bruk derfor stemme -
retten din! Husk at det er enklere, og
sannsynligvis mer suksessfullt, å velge
inn de «riktige» politikerne enn å
endre meningene til en politiker som
alt har fått sin taburett. 

Både sauen og geita er å rekne
som «politiske dyr». Neppe noen
andre husdyr blir omtalt så ofte i
debatter i Stortinget som nettopp
småfeet. Det er bare sauen og geita
som klarer å skape gloheite, syl -
skarpe og til dels følelseslada inn-
legg i stortingskomitéer og fra
 nasjonalforsamlingens talerstol. Tenk
bare på ordskiftet som har gått om
rovdyr, om kulturlandskapets
 betydning for Norge som turist -
nasjon og om distriktspolitikk og
bosetting. Småfeholdet og bruken av
utmarka som beite er en viktig
 brikke i alle disse sakene.

Mange av dere tenker kanskje at
det nytter ikke, det er ingen forskjell
på hvem av partia eller politikerne

som sitter ved roret i Landbruks- og
matdepartementet eller i Miljø -
departementet. - De lover og juger
like mye alle sammen, vil noen
 kanskje si for å understreke sin
frustrasjon.

Jeg tror mange skjønte sauebonden
fra Hedmark som i august forklarte
miljøvernministeren på TV-nyhetene
at for han er en ulv en ulv, enten
den kalles Galven-tispa eller noe
annet. Da hjelper det lite at minist -
eren prøvde å forklare at den ene
ulven er så mye mer verdt enn alle
de andre. For den som har mistet
dyra betyr det lite hvilken ulv som
har drept sauene. Tapet og lidelsene
til dyra blir de samme og brutte
 løfter om å prioritere beitedyr i
utmarka føles som svik – det svir
fryktelig hardt. 

Vi skjønner også småfeholderne som
hevder at de ikke lever av prosent -
tilleggene som blir gitt under jord-
bruksforhandlingene, men av de
reelle kroner han eller hun tjener på
småfeholdet sitt – enten som
melke- og/eller slakteoppgjør eller
som lønn i form av offentlige penge-
overføringer. Produksjonstilleggene
bør vi alle se på som lønn fra stor-
samfunnet for arbeidet med å pleie
kulturlandskapet. Alle småfeholdere
bør være stolte av den jobben de

Leder

«Valgets kvaler»

gjør med å produsere mat og ved -
likeholde landet. Stå derfor på, hold
motet oppe og støtt hverandre i
kampen for tilværelsen - enten det
er for å forbedre inntektsbeting-
elsene eller retten til å utnytte
utmarksressursene. Jeg tror at det
finnes mange meningsallierte med
småfeholdet i disse sakene – også
sentrale og innflytelsesrike politikere.

Alle partia har ikke samme syn på
virkemiddelbruken i landbruks- og
miljøpolitikken, derfor er det så viktig
at vi gir vår støtte til de politikerne
som jobber for småfeholdet i disse
sakene. Hvem kan vi regne med er
med på «laget» og vil tale beite -
brukerens sak framover? Svaret har
du forhåpentligvis funnet ved å
 studere partiprogramma eller å ha
fulgt med på valgkampdebattene
på TV og radio. Gå derfor til
 stemmelokalet og putt den
stemmeseddelen i valgurna som du
mener tjener landet og din sak best.
Da kan du ha god samvittighet for
at du har gjort borgerplikten din
gjennom å benytte deg av din
demokratiske rett - du får gjennom
det være med på å styre landet.
Godt valg!
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Lauvdalen Samdrift DA på
Bøstad på Vestvågøy i Lofoten
har i sommer tatt i bruk sitt nye,
utvidede geitefjøs og landets mest
moderne melkeanlegg for geit. 

Dagfinn Nordstrand og Knut Åland
har vært partnere i Lauvdalen Samdrift
DA siden de i fellesskap sykdoms -
sanerte for tre år siden. De har etablert
seg på Aalan gård, og i det 400 kvadrat-
meter store fjøset har de til sammen
180 melkegeiter og 70-80 kje. Med en
melkekvote på 87.000 liter, pluss
16.000 liter til Aalan gårds eget ysteri,
sier det seg sjøl at melkingen blir en
vesentlig del av arbeidsdagen. Og da de
i fjor var i gang med å modernisere og
bygge ut fellesfjøset, besluttet de å
investere i et melkeanlegg som kunne
rasjonalisere arbeidet optimalt. 

Alt inn på data
Valget falt på en 2x16 DeLaval
parallell stall med frontutgang. Stallen

er utstyrt med såkalte sekvensgrinder.
Det vil si at idet geita går gjennom
 porten og inn i boksen sin, fikseres
dyret ved hjelp av en kraftig skillevegg,
og en ny port blir tilgjengelig for neste
geit. Samtidig identifiseres geita via det
elektroniske øremerket. Til stallen er
det koplet 16 melkepunkter med
 melkemålere. På displayet på hvert
punkt kan bonden se både individ-
nummer og melkemengde mens
 arbeidet pågår. Samtidig lagres
opplysningene automatisk på data -
maskinen inne på fjøskontoret, slik at
ferdige lister kan hentes ut. På forhånd
er opplysninger om dyret, som kjeing,
parring og avsining, lagt inn, slik at
melkemengden også kan måles ut fra
hvor i syklusen dyret er. 
     Det nye melkeanlegget har også
automatiske avtakere av melke -
organene når juret er tomt, noe som
klart letter overvåkingen underveis.

Melketiden kraftig redusert
Den mest merkbare gevinsten med den

nye melkestallen ligger likevel i tids -
besparelsen under melking. 
     - Mens to mann tidligere brukte to
og en halv time på å melke 180 geiter,
bruker vi nå tre kvarter, sier Åland og
Nordstrand. 
     Tidsbesparelsen har med flere ting å
gjøre, men først og fremst er den
 knyttet til logistikken under melking,
det vil si det å få hver pulje med geiter
inn og ut av melkestallen. 
     Påfyllingen av lokkekraftfôr i de 16
krybbene på hver side gjøres med ett
håndgrep, og sekvensgrindene gir flyt i
«trafikken» og fikserer dyra raskt, slik
at man kan begynne å sette på melke-
organene straks de første geitene er på
plass i boksen sin. Når juret er tomt
flytter røkteren melkeorganet over til
den motsatte siden av stallen, som i
mellomtiden også er fylt opp med
 geiter. 
     Når alle 16 geiter på den ene siden

Datastyrt geitefjøs

FØLGER HVER ENKELT: Knut Åland under melking, der han kan følge med på displayet hvor mye hver enkelt geit melker. I tillegg
registreres opplysningene automatisk på datamaskinen i fjøskontoret.

Fortsetter nese side.
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av stallen er melket, løftes hele krybbe-
fronten opp hydraulisk, slik at dyra kan
hoppe ut samtidig. Med et nytt hånd-
grep er denne siden av stallen igjen klar
for en ny pulje geiter.

Først i landet
- Melkeanlegget i Lauvdalen Samdrift
er det mest moderne i landet, sier
salgskonsulent Knut Berre ved
Felleskjøpet Agri på Sortland, som har
vært geitebøndenes rådgiver og sam -
arbeidspartner i forbindelse med inn-
redningen av det nye fjøset. 
- Dette er foreløpig det aller første
anlegget for geit med automatisk data-
registrering av melkemengde for hvert
enkelt dyr, og hvor melkemåleren er
godkjent av Tine, sier han, men legger
til at flere andre geitmelkprodusenter i
disse dager vurderer å investere i noe
tilsvarende.

Automatisk kraftfôrtildeling
Til det nye melkeanlegget i Lauvdalen
Samdrift DA er det også knyttet auto-
matisk kraftfôrtildeling. Kraftfôret
doseres gjennom døgnet fra fire auto-
mater inne i fjøset. Også her er det de
elektroniske øremerkene som identifi-
serer hvert enkelt individ, og som gjør
automaten i stand til å fordele god -
sakene ut fra en plan bonden på for-
hånd har lagt inn på PC’n. Da Sau og
Geit besøkte samdrifta, hadde man
 riktignok ikke helt fått automatikken
til å lese øremerkene, men salgsrepre-
sentanten fra Felleskjøpet lovte at alt
skulle fungere som planlagt i løpet av
tidlighøsten.

Økologisk produksjon
Melkeproduksjonen på samdriftbruka i
Lauvdalen er ett av to økologisk drevne
driftsenheter blant de ca. 10 geitmelk-
leverandørene i Lofoten. Valget av øko-
logisk drift bygger både på filosofi og
økonomi for de to samdriftspartnerne,
Åland og Nordstrand. Økologisk kraft-
fôr koster mer, og bøndene får ikke
mer betalt for den økologiske melka
enn konvensjonelle geitebønder får for
sin, men økologisk drift utløser høyere
tilskott. Dessuten benyttes en god del
av melka i familien Ålands eget gårds -
ysteri, og overfor ostekundene er det
en fordel å kunne vise til de økologiske
råvarene.
     Samdrifta disponerer beiter nok til
den totale geitebesetningen, og har i
utgangspunktet også arealer nok til

NYTT FJØS: Dagfinn Nordstrand (t.v.) og Knut Åland har vært partnere i Lauvdalen
Samdrift DA siden de i fellesskap sykdomssanerte for tre år siden. Her er de fotografert
foran det 400 kvadratmeter store geitefjøset.

LOKKES MED KRAFTFÔR: For å få geitene raskt inn i stallen slippes det ned en liten
lokkerasjon med kraftfôr i hver krybbe foran hver pulje med dyr. Disse geitene kunne
 tydelig tenkt seg litt mer. 
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grovfôrproduksjonen. Men økologisk
drift forutsetter kun bruk av husdyr-
gjødsel. Fordi de har litt lite av det, kan
jorda bli noe nitrogenfattig, og må
 derfor få tilført litt ekstra N-tilskudd
på annet vis. Blant annet opparbeider
samdrifta hvert år en del av jorda og
sår i kløver, som i neste omgang frigjør
nitrogen.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

GODE SKILLEVEGGER: Idet geita går gjennom porten inn til stallen, fikseres dyret ved
hjelp av en kraftig skillevegg, og en ny port blir tilgjengelig for neste geit. Her passer hjelpe-
gutt Benjamin på at plasseringen går som den skal.Aalan 

gardsysteri
Knut Åland på Aalan Gård har
drevet eget ysteri siden 1996. Han
har fått sin opplæring i faget via
hospitering i andre ysterier og har
ellers gått på ostekurs både i Sveits
og i Sverige. I dag er det Knuts
svigersønn, Gøran Rasmussen
Åland, som driver gårdsysteriet, og
som er fulltidsengasjert i produk-
sjonen av de 12 ulike ostetypene. I
alt benytter gårdsysteriet på Aalan
gård 15 tonn egen geitmelk i året,
pluss myse og kumelk kjøpt fra
Tine. Til sammen blir det ost av
25 tonn råvarer. I tillegg brukes
også diverse urter og krydderplan-
ter som Knuts kone, Tove, dyrker i
urte hagen sin. Urteproduksjonen
er en egen forretningsenhet 
på gården, 
og hagen 
har vært
i drift 

siden 
1981.

BETAOST: Mesteparten av sam -
driftas økologiske geitemelk leveres til
Tine Meieriet Nords anlegg i
Harstad. I tillegg brukes 16 tonn i
året til Aalan gårds eget ysteri, der de
blant annet lager sin egen variant av
«fetaost», nemlig «Betaost fra Aalan
gård i Lofoten».

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

Totalleverandør av skinn
... i bransjen sidan 1951!

Salg og
leigeberedning

av alle typar skinn.

5582 Ølensvåg - tlf. 52 76 50 00 

www.granberggarveri.no
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Med samarbeidspartnere
 tilknyttet geitenæringa vil Senja
videregående skole på Gibostad i
Troms, i løpet av en treårs -
periode, etablere et nasjonalt
kompetansesenter for geit. 

Hensikten er å øke kompetansen i
 geitenæringa, samt å være et koordi -
nerende og kunnskapsformidlende
senter som grunnlag for forskning,
næringsutvikling og rekruttering.
Etableringsfasen på tre år er organisert
som et prosjekt med et totalt budsjett
på vel 2,5 mill. kroner, men målet er at
«Kompetansesenteret for geit» etterpå
skal gå over i varig drift.

Spleiselag
Det er søkt om finansiering av pro -
sjektet hos Fylkesmannens landbruks-
avdeling i Troms og Nordland, TINE,
Felleskjøpet Agri, Troms fylkeskom -
mune, samt i form av egeninnsats fra
skolen. I skrivende stund er søknaden
under behandling i Troms fylkes -

kommune. De andre instansene har
gitt positiv tilbakemelding.
     Styringsgruppa for prosjektet vil
bestå av representanter fra næringa og
sentrale institusjoner. En egen prosjekt -
lederstilling tilknyttet skolen, blir utlyst
i løpet av høsten.
     Det fysiske utgangspunktet for sen-
teret er Senja videregående skole og
forsøksfjøset for geit, som eies og
 drives av Troms fylkeskommune.
Nordnorsk geitmelkproduksjon utgjør
nærmere 40 prosent av den totale geit-
melkproduksjonen i landet, og 75
 prosent av de nordnorske geitegårdene
ligger i Troms. 

Utstrakt forsøksvirksomhet
Skolen har lang tradisjon for under -
visning i geitehold, og har dessuten i en
årrekke drevet utstrakt forsøksvirk-
somhet rundt geit og geitehold etter
oppdrag fra blant andre Bioforsk og
UMB (Universitetet for miljø og bio -
vitenskap på Ås). Forsøkene har vært
knyttet til alt fra fôring og melke -
ytelser, preferanser i forhold til ligge -

Kompetansesenter
for geit på Senja

SOMMERFJØSET: De 100 melkegeitene beiter i utmarka hele sommeren, og skolen har eget sommerfjøs, der geitene melkes i
 beitesesongen. Fjøset ligger høyt og fritt, med utsikt ned mot Gibostad og Gisundet. Her har røkterne Solfrid Ramberg (nærmest) og 
Lars Nymo hentet dyra ned for melking.

REGISTRERER BEITEADFERD: Som en
del av et forskningsprosjekt går noen av
skolens geiter med radiobjelle for å kart -
legge beitemønsteret. Røkter Lars Nymo
sjekker at radiobjella sitter som den skal.
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underlag, tilvekst hos kje og adferds-
studier i forhold til gruppestørrelser og
aggresjon, til drikkebehov i forhold til
fôropptak, med mer. For tiden pågår et
større prosjekt i samarbeid med Tine
og en rekke vitenskapelige miljøer
rundt kvalitetsmelk fra geit med tanke
på hvite geitoster. I den forbindelse
for bereder nå skolen ulike typer vinter-
fôr, og tidspunktet for kjeing forsøkes
framskyndet fra april/mai til januar.

Etablert fagmiljø
- Over tid har Senja videregående skole
og tilknyttede fagmiljø opparbeidet seg
solid og god kompetanse på geit, sier
Magnhild Johanne Nymo, som er en av
kontaktpersonene for kompetansesen-
teret. Hun er fagarbeider ved skolen, og
har blant annet ansvar for koordinering
av forskningsoppdragene på geit, som
skolen påtar seg fra eksterne miljø. 
     Troms landbruksfaglige senter, som
er et samarbeidstiltak mellom Senja og
Rå videregående skoler, er også lokali-
sert til Gibostad, og med etableringen
av kompetansesenteret ser det geite -
faglige miljøet i Troms fram til nye
muligheter og utfordringer.

Nettbaserte studier
Et viktig satsingsområde blir formid-
ling av kunnskap, der Nymo blant
annet ser for seg at kompetansesenteret
videreutvikler og tilbyr den såkalte
«geiteskolen» og står som arrangør av
andre kurs, seminarer, konferanser og
studieturer. Videre har man planer om
nye utdanningstilbud, blant annet over
Internett. Hun håper også at skolen
kan bli et naturlig møtested for alle
med interesse for geit, der man kan
tilby hospitering og elevutveksling med
andre fylker, og også ha internasjonalt
samarbeid, blant annet med Frankrike. 

Produktutvikling
- Innen melk og melkeforedling vil
kompetansesenteret forhåpentligvis
også kunne tilby opplæring i småskala-
produksjon, gjennom etablering av et
gårdsysteri på skolen. Det samme
 gjelder utvikling av nye produkter av
råstoff fra geit. Tilbudet vil omfatte
både skolens elever og andre nærings-
utøvere, sier Nymo. 
     Nye produkter er en forutsetning
for vekst i en så liten næring som geite-
næringen og motivasjon og markeds-
tenkning vil stå sentralt når prosjektet
på Senja videregående er igangsatt.

Seminar om geitmelkprodusentenes
muligheter i markedet, kombinert med
for eksempel torgdager med salg av ost
og fagturer til land der osteprodukter

fra geit er mer innarbeidet, er blant
framtidsidéene.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

TØRT NOK? I samarbeid med UMB og Bioforsk er Senja videregående skole i gang med
et prosjekt rundt kvalitetsmelk fra geit. Som forberedelse til forsøk med ulike fôrtyper i
 forsøksperiodene, tørker skolen sitt eget høy i høytørka. Her sjekker daglig leder for
gårdsdrifta, Knut Frantzen, om høyet er tørt nok. 

AVLSBUKKENE: Som fagarbeider ved Senja videregående skole har Magnhild Nymo
blant annet en del av ansvaret for skolens geitebesetning. Her ser hun til at de to
 avlsbukkene har det godt. 
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Senja videregående skole på
Gibostad i Lervik kommune ble
 etablert i 1914, da under navnet
Troms Amts Landbruksskole. I
 skoleåret 2008/2009 hadde skolen
130 elever på ulike linjer innen
 studieretningene naturbruk,
elektrofag, mekaniske fag og fiske 
og fangst, og i alt 50 ansatte, fordelt
på administrasjon, undervisning,
produksjon og gårdsdrift. 
     Skolen disponerer 9.000 mål

utmark, høster 500 mål dyrkamark,
og er et av de største gårdsbrukene
i Troms, med egen besetning både
av storfe, sau, geit, gris, fjørfe og
hest. I tillegg har skolen en 35 fots
sjark og egen fiskekvote for sild,
makrell og torsk. De 100 melke -
geitene og de mange forsknings-
prosjektene rundt dem, er bak-
grunnen for at skolen nå ønsker å
etablere seg som  formelt
kompetansesenter for geit. 

95 ÅR: Senja videregående skole på Gibostad, tidligere Troms Amts Landbruksskole,
har gitt utdannelse til bønder og fiskere i 95 år. Nå ønsker skolen å etablere seg som
et spesielt kompetansesenter for geit.

Magnhild på
Prestbakken
Magnhild Johanne Nymo på
Gibostad på Senja i Troms har
lang og variert småfeerfaring,
og ble i vinter gjenvalgt som
nestleder i styret i Norsk Sau
og Geit. 

Sammen med ektemannen og tre
barn driver hun hjemgården
Prestbakken med 50 vinterfôra sauer.
I tillegg arbeider hun som fagarbeider
og koordinator for de eksterne
 forskningsoppdragene ved Senja
videregående skole.
     Magnhild er levende opptatt av
småfe. Hun tar avlsarbeid på alvor, og
gårdens besetning av norsk kvit sau
er med i Senja værring, som en av i
alt 12 medlemsflokker. Bonden på
Prestbakken er jevnlig leverandør av
lam til ringen, og i 2003 stod et av
gårdens 2001-avkom; «Frostson»,
som elitevær på Staur.
     Som mange steder ellers i landet,
er også vedlikehold av gjerder en stor
utfordring på Senja. Som en følge av
nedleggelser blir gammel gjerdeplikt
ikke holdt i hevd. Dermed får man
problemer med sauer som kommer
inn på veier og privat eiendom, med
de konflikter det medfører. 

Senja videregående skole

ARBEIDSKAMERAT: - Bonty er grei å
ha i arbeidet med sauene, men han lar
seg ikke styre av hvem som helst, sier
Magnhild Johanne Nymo, her sammen
med hunden utenfor hjemgården
Prestbakken.

STREKKMETALL TIL SAU
Norsk kvalitet, galvanisert

Beste kvalitet, til beste priser!

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

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

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

Vi sender over hele landet, på billigste måte.
(leverer selv i Sør-/Vest-Norge, med egen bil)
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Priser eks. mva.
Varene vedlegges faktura med giro.

Kundeservice:  62 49 77 00
www.osid.no

Nyttig til 
høsten

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Veieutstyr

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

Et komplett veieutstyr
for småfe.  
Samlet vekt kun 4 kg.

SALTER fjærvekter 
• Meget driftsikker vektenhet.
• Leveres i 4 str. med følgende

veiekapasitet: 
25 kg, 50 kg og 100 kg
. . . . . . . . . . . . . . . . . kr 659,-

300 kg . . . . . . . . kr 3.675,-

Doseringssprøyter

Nylongrimer

Reimer og grimer 
i kraftig fettlær

Lærreim for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 134, -
Lærreim for vær, dobbel  . . . . . . . . . . . kr 315,-
Grime for sau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,-
Grime for vær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 278,-

Sliping av kammer og kniver,  pr sett kr 47,-
Vi fører kammer og kniver til Econom, Stewart
og Lister klippemaskiner.

Kjeledress i myk 
og lydløs kvalitet. 
Leveres i to str. . kr 39,-

Overtrekksstøvel 
i plast. Leveres i èn str. 
Pk. à 25 par . . . . kr 73,-

Frakk i myk plast. 
Egnet til vått arbeid.
150 cm lang . . . kr 45,-

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

Springsele for vær.
Krittholder i plast. 
(u/kritt)  . . . . kr 199,-

Fargekritt for
springsele.  Rød, blå
og grønn  . . kr 33,-

GENIA manuell sprøyte 
(inkl. silikonolje)  . . kr 253,-

GENIA automatisk sprøyte
med ryggbeholder 
(inkl. silikonolje)  . . kr 539,-

METALPLEX
enkel sprøyte  . . . . kr 149,-

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

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

Lærvarer 

Fargemerking

Beskyttelsesklær

Sliping

Nyttig til 
høsten

Sauedrift i 
Nesna til leie
Nybygd fjøs med 
plass til 300 v.f.s. 
Fjøsen kan beskues 
på Norturas hjemmeside 
under gårdspresentasjoner:
http://medlem.nortura.no/
gaardspresentasjoner/nyrud-gaard-
article21065-13215.html  
Bruket er inne i siste karensåret på
grovfôrdyrkingen. Saueproduksjonen
kan derfor legges om fra 15. mars
2010 og lamma leveres som
 økologisk fra okt. 2010.
Hvis dette er av interesse, ta
 kontakt på tlf. 411 47 081, 
e-post: trondmeh@frisurf.no
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Termisering hindrer
harsk smak
Geitebønder i Beiarn deltar i et
forsøksprosjekt i regi av Tine
Meieriet Nord, der melka
 «termiseres» før henting, for å
motvirke forekomsten av frie
fettsyrer og harsk smak. Målet
er nye, lagringsbestandige oste -
produkter.

Spaltingen av fettet i geitmelk skjer
 raskere enn i annen melk og starter
straks den er ute av juret. Ved høye
 verdier av frie fettsyrer binder
fettlamellene seg og kan gi melka en
litt harsk smak. Særlig skjer prosessen
raskt når melka er under transport. 

Rask oppvarming
I regi av Tine Meieriet Nord blir nå de
6-700 tonnene med geitemelk som
leveres fra Beiarn og Misvær i
Nordland til meieriet på Storsteinnes i
Troms, termisert før henting, for å
motvirke denne prosessen. 
     Termisering vil si at melka, på vei
fra melkeanlegget, varmes opp til 68,9
 grader med påfølgende rask nedkjøling
til 12-13 grader, før den går videre til
gårdstanken som holder 3 grader.
Termiseringen stopper innholdet av
frie fettsyrer på det naturlige nivået
den har når den kommer fra juret.

Eget utstyr på hver gård
- Vi har kjent til effekten av termise-
ring noen år, men vi har hatt
 pro blemer med å få gjennomført 
slik behandling av geitmelka tidlig
nok i verdikjeden, sier tidligere drift-
sjef, nå rådgiver, ved Tine Meieriet
Nord, Kjetil Høvde.
     - Tidligere forsøkte vi med et
 termiseringsanlegg på en tankbil, men
fikk tekniske problemer. I 2007 prøvde
vi ut en ordning med egne gårds -
pasteurer hjemme hos to geitmelk -
leverandører i Malangen. Da vi så at

dette fungerte ønsket vi å etablere en
forsøksordning i litt større omfang, der
transportavstanden i utgangspunktet
var mye lengre, sier Høvde.
     - I 2008 fikk vi så i gang sam -
arbeidet med de 10-15 geitebøndene i
Beiarn og Misvær, som i utgangspunk-
tet har svært god melkekvalitet, og
samtidig er de av våre leverandører
som har lengst transportetappe til
 meieriet på Storsteinnes. Samtlige
prosjektdeltakere fikk montert egne
gårdspasteurer av den typen som
 brukes ved gårdsysterier. Det samme
gjaldt sommerfjøsene på fellessetrene,
der tankbilen henter melk hver tredje
dag. I perioder blir melka også levert
utermisert, for kvalitetssammenlig-
ningens skyld, sier Høve.

Nye hvitostprodukter
Melkebøndene som deltar i forsøks -
prosjektet får dekket utgiftene til
 ekstraomkostninger i forbindelse med
termiseringen av melka, men får ellers
den samme literprisen som andre leve-
randører. Gevinsten er tilfredsstillelsen
av å få være med og finne nye
 anvendelsesmuligheter for melka. 
     - På Storsteinnes, som i utgangs-
punktet er et brunostanlegg (myse -
produkter), og ellers bare ysteri for
hvite osteprodukter av kumelk, brukes
melka foreløpig til å utvikle nye
 produkter i samarbeid med konsernets
utviklingsavdeling. Målet er å komme

fram til nye, hvite geitostprodukter
som tåler lagring. Dette har nemlig all-
tid vært problemet med hvite oster av
geitmelk. Men foreløpig er vi altså bare
på forsøksstadiet, avslutter Kjetil
Høvde i Tine Meieriet Nord.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

PROSJEKTLEDER: Tidligere driftsjef, nå
rådgiver Kjetil Høvde ved Tine Meieriet
Nord, har vært bøndenes kontaktperson
ved forsøkene med hjemmetermisering av
geitmelk fra Beiarn og Misvær.

Alt om 

Sau og Geit

leser du på

www.nsg.no
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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

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

• VERDENSNYHET; ny type innredning

-med 10 års garanti

- glassfiber
-skråfront
-solide grinder
-enkel montasje
-glassfiber forbrett
-tette glassfiber skiller

Plastrister
-høy dyrekomfort
-lang holdbarhet
-effektivt og rimelig
-sklisikre knotter
-stor gjødselgjennomgang

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

L e s m e r p å www . f j o s s y s t e m e r . n o - > s a u
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På Senja Videregående skole ble
det gjort et forsøk der vi studerte
effekten av å øke antall geiter per
eteplass og hvilken betydning det
hadde for etetid, fôrinntak og
aggresjonsnivået i gruppa. Tre
ulike behandlinger ble testet ut;
en, to og tre geiter per eteplass
med to ulike grovfôrtyper, høy og
surfôr.

En økning av antall dyr per eteplass
førte til at geitene brukte mindre tid til
å spise og dyrene stod mer i kø foran
fôringsplassen. I tillegg ble det obser-
vert flere fortrengninger fra eteplassen
og mer aggresjon. Det var mer konkur-
ranse om høy enn surfôr.

Synkront atferdsmønster
Flere studier viser at dyr er synkrone i
sitt atferdsmønster selv om fôret er
 tilgjengelig hele døgnet. Synet av 

 beitende dyr stimulerer ofte andre dyr
til å gjøre det samme og forsøk har vist
at dyra spiser mer når de står sammen
i en sosial gruppe enn når de står opp-
stallet enkeltvis. 
     I det moderne husdyrholdet er det
vi som bestemmer når dyra skal spise
og hvordan fôret skal fordeles. Selv om
vi gir dyra fri tilgang på grovfôr vil det
være konkurranse om å få plass ved
fôrbrettet dersom det ikke er plass til
alle i gruppa samtidig. Lavstatusdyr fal-
ler ofte utenfor ved økt konkurranse og
dette kan over lengre tid gi negative
følger for produksjon og dyrevelferd.
     Forsøket skulle undersøke hvorvidt
det var forsvarlig å ha flere geiter per
eteplass. 

Forsøksoppsett
Totalt ble det brukt 48 geiter i midt -
laktasjon og disse ble delt inn i åtte
grupper med seks dyr i hver. Hver
gruppe ble satt inn i tre ulike behand-
linger (en, to og tre geiter per eteplass)
og fôret med høy i den første forsøks-
perioden og surfôr i den andre, slik at
alle gruppene ble eksponert for begge
grovfôrtypene i hver behandling. 
     Opprinnelig hadde bingen én ete-
plass per geit (totalt seks eteåpninger)
og for å redusere antall eteplasser i
bingen, ble tre (to geiter per eteplass)
og fire (tre geiter per eteplass) ete -
plasser blokkert med sponplater. 
     Etter at geitene hadde vært igjen-
nom en behandling i en uke ble de
 filmet det siste døgnet og dette
opp taket ble brukt videre for å obser-
vere geitenes eteatferd, kø og fortreng-
ning fra eteplassen, samt sosial atferd. I
tillegg ble geitas sosiale status (høy,
 middels eller lav) i gruppa satt på
bakgrunn av antall ganger den ble for-
trengt bort fra eteplassen sin ved fôring
av høy. 
     Grovfôret ble veid før det ble gitt til
geitene og alle fôrrestene ble veid før
nytt ble lagt på fôrbrettet. Dette for å
kunne beregne daglig fôrinntak for
hver gruppe.

Nedgang i etetid og mer
 aggresjon
Geitene brukte i gjennomsnitt mindre
tid på å spise når det var flere enn én

- Eteplass til hver geit

Bilde 1. Fra forsøket på Senja. Geitene er merket med tall for individuell gjenkjennelse.
(Foto: Grete H. M. Jørgensen).
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geit per eteplass
(Figur 1). Det var
store individuelle
forskjeller, og forskjel-
len mellom dem ble
mer markert jo flere dyr
det var per eteplass. Aggresjons -
nivået økte med økt antall geiter per
eteplass (Figur 2), og det ble mer kø
foran fôret. Lignende resultater har
man også tidligere funnet hos storfe og
sau.

Går ut over lavstatusdyr
Det var stor forskjell på etetiden

mellom individene, og høyt
rangerte geiter brukte mer

tid på å spise enn geiter
med middels og lav rang.
Denne forskjellen ble
tydeligere jo færre
 eteplasser det var per
geit, og enkelte geiter

fikk redusert etetiden sin
så mye som over 80 % av

totalt antall observasjoner.
Det ble observert at en høy -

statusgeit la seg ned foran eteplassene
og dermed kontrollerte tilgangen til
dem. Geiter med høy sosial status var
også de individene som stod minst i
kø. Redusert tilgang til eteplassen vil
over tid føre til negative konsekvenser
for både produksjon og dyrevelferd for
dyr med lav sosial status. Ettersom en
økning av antall dyr per eteplass gav en

sterk reduksjon i etetid for enkelte
individer, anbefales det ikke å ha flere
enn ei geit per eteplass.

Konkurrerer mer om høy
Geitene brukte noe lenger tid på å
spise høy enn surfôr innen samme
behandling, og variasjonen i etetid var
størst når det ble gitt høy. 
     Økt antall dyr per eteplass gav en
reduksjon i det daglige inntaket av
 surfôr, men dette gjaldt ikke for høy
(Figur 3). Uavhengig av behandling var
det flere fortrengninger fra eteplassen
og mer aggresjon ved fôring av høy
sammenlignet med surfôr (Figur 4).
Den økte konkurransen om tilgang til
høy kan tyde på at geiter foretrekker
høy fremfor surfôr.

Av Rebecca Ehrlenbrucha, 
Grete H. M. Jørgensena, 
Inger Lise Andersena og 

Knut E. Bøea.
a Universitetet for Miljø- og Biovitenskap

(UMB)

Figur 1. Ete og kø ved 1, 2 eller 3 geiter per eteplass.
Søyler med ulik bokstav er signifikant forskjellige.

Figur 4. Aggresjon ved fôring av høy og  surfôr.
Søyler med ulik bokstav er  signifikant forskjellige.

Figur 3. Daglig inntak av høy og surfôr ved 1, 2 eller 3 geiter per
eteplass. Søyler med ulik bokstav er signifikant forskjellige.

Figur 2. Antall aggressive interaksjoner ved 1, 2
eller 3 geiter per eteplass. Søyler med ulik
 bokstav er  signifikant forskjellige.

Bilde 2. Fra forsøket på
Senja. (Foto: Grete H.
M. Jørgensen).
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I juni inviterte Opplysnings -
kontoret for kjøtt, for andre året
på rad, til toppmøte om lam.
Hovedmålet denne gangen var å
skape konsensus om norsk
 lammekjøtt som en av Norges
fremste råvarer.

Møtet fant sted på Grefsenkollen i Oslo.
Møtedeltakere var representanter fra
Nortura, private slakteri og kjøttindustri,
Animalia, NSG, Landbruks- og matde-
partementet, KSL Matmerk, Fag forum
for mat og drikke og møtearrangøren,
Opplysningskontoret for kjøtt. 

Felles mål
- Med et forbruk på 6 kg sau- og
 lammekjøtt pr. person, er det viktig å
ha en klar målsetting for kvalitet og
profil på norsk lam og jobbe sammen
for å nå dette målet, het det i møte -
invitasjonen.
     Norge er som skapt for produksjon
av lammekjøtt. Opplysningskontoret for
kjøtt ville med dette møtet sette fokus
på hvordan en kan utnytte potensialet
for denne kjøttproduk sjonen enda
bedre. De hadde derfor samlet fire per-
soner, som representerte ulike deler av
verdikjeden, for å belyse noen av mulig-
hetene og utfordringene som en økning
i lammekjøttproduksjonen gir.

Rom for både små og store
 produsenter
Norge har naturgitte forhold for
 produksjon av høykvalitetslammekjøtt.
Norsk lam har samtidig potensial til å
bli et høystatusprodukt. Forbrukerne
ønsker seg mer norsk lammekjøtt. Hva
må til for å øke produksjonen for å
 tilfredsstille en større etterspørsel fra
forbrukerne, var spørsmålet som ble stilt
til Ola T. Heggem, statssekretær i
Landbruks- og matdepartementet. Han
var invitert til å gi svar på hvordan myn-
dighetene vil stimulere til mer offensiv
satsing på lammekjøtt produksjon.
     Statssekretæren mente den sittende
regjeringen hadde gjort en god del for
å stimulere lammekjøttproduksjonen
ved å løfte inntektene i næringa med
ca. 100.000 kroner pr. årsverk de siste
3-4 åra. Han mente at profilen på inn-

tektstilleggene har vært slik at både
små og større sauebruk har fått et
 økonomisk løft.
     - Det har vært viktig å legge for -
holdene til rette både for deltids- og
heltidsbonden. Videre vil jeg under-
streke at det skal være mulig å kunne
leve av sauehold, sa statssekretæren.

Både statusbygging og volum
Hvordan kan vi ivareta både sesong,
volum, kvalitet og status på lam når
fokus i butikk ofte er en konkurranse
om å starte lammesalget om høsten
først og selge billigst? Dette var spørs-
målet som markedssjef i Nortura, Jon
Tomassen, fikk i oppdrag å svare på.
Tomassen mente at det var fullt mulig
å forene «salg i bulk» i en stadig
 kortere lammesesong og samtidig
bygge merkevaren «Norsk lam i
 verdenstoppen».

Bocuse d'Or 2009 skapte et
løft
- Norske lam er elsket av kokker i
Norge, men også i utlandet. Potensialet
er stort for at norsk lammekjøtt kan bli
en enda større høykvalitetsråvare.
Kokkekonkurransen Bocuse d'Or 2009
bidrog til å skape et løft for norsk lam,
sa Evind Haalien, direktør for
Fagforum mat og drikke og nordisk
matambassadør, oppnevnt av nordisk
ministerråd. Haalien hadde fått i opp-
drag å filosofere over hvor vi skal
«legge lista» for norsk lam. Han så små
begrensninger for dette og mente at
kvaliteten på lammekjøttet i Norge er i
verdenstoppen.

«Et helårsdryss av stjernelam»
Markedssjef i Opplysningskontoret for
kjøtt, Even Nordahl, mente at med en
økt tilgjengelighet og en klar kvalitets-
profil har norsk lam potensial til å
være et ettertraktet produkt store deler
av året.
     Nordahl var opptatt av at vi må
 tilfredsstille forbrukernes ønsker, og
brukte lammelåret som eksempel.
     - Lammelår er en råvare. Vi må
trimme dette slik at det er enkelt å
putte rett i stekeovnen, mente han.
Han fikk lovnad fra kjøttbransjen om
at her ville det skje ting i framtiden.

Ny «Lammepris»
Torleif Bjella, fabrikksjef på Nortura
Gol og driftsansvarlig for spesialiteter i
Nortura, fikk ved avslutningen av
møtet Opplysningskontoret for kjøtt
sin nyopprettede «Lammepris».  I pris-
statuttene heter det at prisen skal til -
deles en person, bedrift eller instans
som i hele eller deler av verdikjeden
har bidratt med å styrke stillingen til
norsk lammekjøtt. 
     Det var første gangen denne prisen
ble utdelt og den gjaldt for arbeid som
var gjort foregående sesong(er). Juryen
består av OFK og NSG.
     Juryen begrunnet sin tildeling med
blant annet at Bjella har vært med å
lansere produktserier som
Hallingskarvet Gourmetlam og
Økologisk kjøtt fra Nortura. Han har
hatt stort fokus på lam og lamme -
produkter og har også markert seg som
en fabrikksjef for et anlegg som klarer
både volum i sesongen og gourmet -
produkter utenom sesongen.
     - Torleif Bjella er en skikkelig
 entusiast, er positiv, hyggelig og utrolig
dyktig. Han har lagt lista høyt for den
neste som skal gjøre seg fortjent til
denne prisen, sa generalsekretær Lars
Erik Wallin da han overrakte prisen. 

Tekst og foto: Arne Flatebø

Toppmøte om lam

Fabrikksjef  ved Nortura sitt anlegg på Gol,
Torleif Bjella, ble den første som fikk tildelt
«Lammeprisen» fra Opplysningskontoret
for kjøtt for sitt arbeid for lam og lamme-
produkt.



Ravndal Klyppeservice
Jorunn og Peder Ravndal - Hadland - 4330 Ålgård

Tlf. 51 61 69 10 - fax 51 61 69 99

Mobil 916 35 364

E-post: ravndal@klyppeservice.no

Nettbutikk: www.klyppeservice.no

Sliping og reparasjoner utføres
Stort utvalg av reservedeler for de fleste typer maskiner og håndstykker

Be om gratis tilsendt brosjyre

Heiniger Acutecc Slipemaskin
for sliping av sauekammer og kniver.
Godt avbalanserte lett metallskiver,
sikkerhetsskjermer og teleskopisk
magnetholder som ikke leder varme.
Kommer i hendig 
aluminiumskasse. 10.980,- 

KLYPPEUTSTYR

Heiniger slipepapir 40/80 .....................49,-

Klyppebukse, meget slitesterk..........550,-

Moccasin av filt eller lær ............fra 250,-

T-skjorte i ull med lang rygg .............220,-

Heiniger Icon
Verdens mest brukte
handstykke ......3.750,-

Heiniger kammer for den
kvalitetsbevisste. Finnes i 
flere ulike varianter fra 
85 til 98 mm                  220,-
                                            
Heiniger kniver for den
kvalitetsbevisste. Finnes i
flere ulike typer.            49,50

ACE kammer for den pris-
bevisste. Finnes i ulike
varianter fra 90 til 100 mm.
Sannsynligvis Norges
billigste      Kun.............149,-

ACE kniver for den pris-
bevisste. Finnes i tykkelse 
4,5 og 3,5 mm. 
Sannsynligvis Norges 
billigste      Kun...............29,-

13.900,-
10.900,-

9.900,-

Heiniger EVO
med Fleksi

Heiniger EVO
med fast drev

Heiniger 
ONE

Maskinene 
«alle» vil ha!

Som ventet har Heiniger One og Evo blitt suksess.
Mange fornøyde kunder er  bevis på det.

Stort utvalg av kammer og
kniver for sau, geit, storfe og
lama-arter.
Noen eksempler:

Heiniger Xtra Handmaskin 
for klypping av små besetninger
og storfe. 3.950,-

Alle priser er
uten mva og porto.

Bestiller du for mer enn
kr 1.000,- sendes
varene portofritt.

Nyhet!

Nyhet!
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Ti år etter at eg starta på
 agronomutdanninga ved
Vinterlandbruksskulen på Jæren,
var det tid for å reise over til
Færøyane for å treffe medelev
Eva Úr Dimun (31) og oppleve
livet på ein av dei tre største
sauegardane på øygruppa. 

Eva driv gard på øya Stóra Dimun,
som er ei av totalt 18 øyar på
Færøyane, saman med mannen Jògvan
Jòn (37) og sin eigen far Òla Jàkup
(58). Her er dei og barna Døgg (5) og
Spróti (4) dei einaste fastbuande.

Helikoptertransport
På grunn av dei steile og farlege klippe-
veggene er helikopter einaste fram-
komstmiddel til og frå øya. Dette krev
nøyaktig og omstendeleg planlegging

ved all transport. Det gjeld både inn-
kjøp av husholdningsvarer, drivstoff og
bygningsmateriell, såvel som levande
dyr og ferdig slakta lam for salg.
Helikoptertenesta kom i 1984 og har
vore til stor hjelp og mindre personleg
risiko for folk på øya. Før denne tid
kunne dei ofte vera isolerte frå
 omverda i vekevis, når veret gjorde det
umogleg med båt som framkomst -
middel. Barna får eigen lærar ut til øya
fram til dei er 14 år. Då må dei inn til
Torshavn på Framhaldsskulen.

Spesielle saueskinn
Det er sauene dei lever for og av på
Stóra Dimun. 90 prosent av totalinn-
tekta på øya kjem frå sauen. Lundefugl
og turistbesøk utgjer dei resterande 10
prosentane. Mellom anna garver
 familien om lag 400 saueskinn i året,
som i hovudsak vert selde frå ein
 designullbutikk i Torshavn. Dette

utgjer 15 prosent av inntekta frå saue-
haldet. Det er stor etterspurnad etter
varene som vert produserte på Stóra
Dimun, og dei har ikkje hatt problem
med å verta av med korkje kjøttet eller
skinna. Fordi dei har erfart at farge -
spelet på skinna er noko spesielt som
folk vil ha, har dette òg vorte eit punkt
som tel med i avlen.

Sterkt flokkinnstinkt
Sett med norske auge liknar sauen dei
har på ei blanding av spælsau og vill-
sau. Sauen har tilpassa seg øya sine
ekstremtilhøve over eit par hundre år.
Den er liten av vekst og har liten bein-
masse. 
     Heile buskapen er delt inn i fire
ulike flokkar. Desse flokkane treng
ikkje skiljast ad ved fysisk gjerding. Det
er flokkinstinktet og bevisstgjering hos
røktarane som greier å halda styr på
det heile. Kvar flokk har sitt spesielle

Hos yrkesbrør på
Færøyane

GJETARHUND: Jògvan Jòn har tilført øya eit nytt driftsmiddel. Han er levande interessert i opplæring og bruk av border collie. For tida
finnes det fire eksemplar på øya.
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bufemerke. Vaksne søyer vert i tillegg
øyremerka med årstal. 
     Dei er elles nøye med å velja påsett-
lam som held seg i rett flokk.
Innavlsproblem kjenner dei ikkje til,
men dette vert løyst ved at litt nytt
blod vert kjøpt inn om lag kvart femte
år. Driftsforma er slik at dei er særs
redde for å avle bort flokkinstinktet,
morsevna og den hardføre toleransen
flokken har opparbeidd seg.

God helse
Sauene er ute heile året og eigarane får
ikkje noko tilskot for å drive med dyra.
Påsettlamma vert vaksinerte mot
 bråsott (pulpanyre/sprengjen) om
hausten, men dei vert ikkje bedekte
første året. For å hindre veren i å kome
til, får dei ein lapp påsydd i ulla bak. 
     Det er vinterfôret på øya som avgjer
storleiken på buskapen. Balanse -
punktet kan vera vanskeleg å finna, og
på Stóra Dimun har dei redusert litt på
dyretalet. Sauene er i godt hald og
 helsetilstanden er også særs god. Dei
har lite og ingen jurproblem, men er
litt utsette for mjølkefeber utpå som-
maren, særleg etter klypping i månads-
skiftet juni/juli. Då må eigarane vera på
vakt og ha kalsiumet klart for handa.
Elles vert dyra behandla mot innvolls -
snyltarar tre gonger årleg. Såkalla
 «blålam» vert fôra inne vinterstid med
silo og D-vitamintilskot.

Tøft under lemminga
Lemminga går føre seg frå 15. april og i
ti dagar framover. Det syner seg  nemleg
at naturen ordnar med svært konsen-
trert lemming i buskapen. I denne tida
håper folket på Stóra Dimun alltid på
lite nedbør og mildver. Rovfugl (svart-
bak, kråke og ravn) kan vera tøff og
innpåsliten, dersom søya har to lam. Då
hender det at det første lammet vert
teke medan søya lemmer det andre.  
     Lammetalet varierer frå flokk til
flokk ut frå kvar den beitar. Dette året
ser godt ut, med eit lammetal opp mot
1,5 i flokkane med dei beste beita.  

«Roten» delikatesse
Slaktinga starter kring 13. september,
som er tidleg etter færøyske forhold.
Lamma har då ei slaktevekt på 14-15
kilo. Vert lamma 20 kilo og meir, vert
de fort for feite, og sjølv den yngre
garde på Færøyane liker ikkje for
mykje fårefeitt. Lammeskrottane vert
hengde opp til tørking eller kraftig

møyrning – nærast ei form for rotning.
Kjøttet heng i eigne hus i minst fire
veker, og prosessen er avhengig av
 spesiell temperatur og trekk. Då er det
ferdig «rast-kjøtt», som er ein delika-
tesse på øyane. 
     Dei sel lammeskrottane heile. Halv -
parten går til faste privatkundar, medan
den andre halvparten vert selt til gros-
sist. Dei oppnår ein pris på mellom 70

og 72 kroner per kilo, men som nemd
tidlegare finst det heller inga form for
statleg stønad til sauedrifta.
     Fårekjøtt er særs populært blant
 folket på Færøyane. Når ein veit at
øygruppa importerer halvparten av
fårekjøttet som vert konsumert, seier
det sitt om forbruket.

EINASTE FASTBUANDE: Familien Úr Dimun er dei einaste fastbuande på Stóra
Dimun. Frå venstre ser me Jògvan Jòn (37) med sonen Spróti (4) på fanget, Eva (31) og
far til Eva Òla Jàkup (58) med dotterdottera Døgg (5).

UTDANNA I NOREG: Eva er oppvaksen på Stóra Dimun. Ho er utdanna agronom ved
Vinterlandbruksskulen på Jæren. Ho er i tillegg lærarutdanna som mannen Jògvan Jòn.
No satsar dei på å føre vidare sauehaldet på Stóra Dimun.

Fortesetter neste side.
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SAMLA FØR KLYPPING: Godt å nyta skue etter innsamling av første flokk til klypping. 

Dyr:   450 vinterfôra søyer, samt 50
åringar/gimrer.

•  Ca. 20 verer.
•  2 færøyske hestar, av ein

 populasjon på 45 stk.
•  1 islandsk mjølkeku, «Gerda», 

1 NRF-ammeku - til saman 
15 storfe.

•  4 par gjess.
•  ender for eggproduksjon til

 husholdningen.
•  4 gjetarhundar (border collie).
•  2 kaninar.

Du kan lesa meir om familien på 
Stóra Dimun på internettsida deira: 
www.storadimun.fo

Sjeldant godt beite
Sauebøndene på Stóra Dimun driv
ekstensivt og økologisk, sjølv om dei
formelle «økologiske» papira ikkje er
ordna. Eva og Jógvan Jón fortel at
desse papira har dei foreløpig ikkje
bruk for. 
     - Alle veit korleis me driv her ute.
     Me som jærbuar blei mektig
 imponerte av det fantastisk flotte beitet
på den grøne øya. Her var edle gras -
artar med stort bladverk og eit høgt
innhald av kvitkløver. Eva meiner
bestemt at det er det rike fuglelivet
som bidreg med gjødsling. Men så
gode beite, utan tilførsel av anna
 gjødsel enn det beitedyra og fuglane let
etter seg, er sjeldan å sjå. 

Første godkjende slakteri
For tida er familien på Stóra Dimun i

full gang med å byggja nytt slakteri/
garveri på øya. Dette er eit pilotpro-
sjekt, der styresmaktene er mykje
involvert. Målet er at dette skal vera
klart til bruk om eitt år. Bygget vil då
verta det første offentleg godkjende
slakteriet på Færøyane. Tradisjonen er
å slakte heime. Men ting tek tid når
mange skal meine mykje om bygget.
Mødesam logistikkplanlegging tek også
tid og pengar, når øya er så utilgjenge-
leg at det vert utfordrande å få fram
byggjemateriell. Likevel er det veldig
spennande, seier Jógvan Jón, som
saman med Eva har mange framtids-
planar. Mellom anna ser dei føre seg å
kunne tilby garving av saueskinn til
kundar som vil ha eit bestemt skinn, til
dømes frå eigen sau.  

Tekst og foto: Hanne-Elise Lindal 

GODE VENER: Sønnen Sproti (4) har
blitt god ven med årets einaste kopplam,
Rockaren.

Stóra Dimun: 2,65 km2

Høgaste punkt: 395 m o.h. 
bygningane ligg på om lag 100 m o.h.
Folket på øya: 3 vaksne og 2 barn

LITEN OG FRODIG: 
Stóra Dimun på 2,65 kvadrat -

kilometer, er blant dei minste av
dei i alt 18 øyane på Færøyane.

Hanne-Elise Lindal (41) er fødd og
oppvaksen på Jæren. Saman med
ektemannen og tre barn, driv ho
garden Lindal i Hå kommune med
mjølkekyr og 150 vinterfôra sauer.
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Norilia ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Høstsesongen 2009
August godt i gang og vi i Norilia er klare for høstsesongen. Vi minner om at det er 
god økonomi i å ta vare på ulla. Spesielt er det viktig at ulla har minst mulig skogsrusk, 
borr og kutteflis og at du unngår å bruke fettfargestift. Sørg også for dyrene er tørre 
ved ankomst til slakteriet. Våt ull mugner ved pressing. 

På verdensmarkedet ser vi nå at konsekvensene finanskrisen kommer for fullt. Store 
markedsaktører har gått konkurs eller er satt under administrasjon, og salget av ull 
går tregt. At kronen stadig styrkes i forhold til pundet forverrer situasjonen ytterligere. 
Vi krysser fingrene for at bunnen vil bli nådd i løpet av høsten og at vi går lysere tider 
i møte etter dette. I mellomtiden forbereder vi oss på å gå en svært krevende periode 
i møte. Dette innebærer også at prisene til produsent vil måtte justeres i forhold til 
markedssituasjonen. 

I lys av de markedsmessige utfordringene arbeider vi nå mye med å forenkle og 
forbedre ullvirksomheten. Målet er å redusere våre driftskostnader og samtidig 
opprettholde like god service til produsentene. 

Norilia ønsker alle lykke til med et nytt ullår og minner om at dere får flere fordeler 
med å levere ulla til en av våre ullstasjoner: 
• 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

høst!

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
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På Eggum i Lofoten får fire saue-
bønder årlig rundt ti tusen
 kroner hver fra Fylkesmannen i
Nordland for å la være å beite i
egen utmark fra midten av juni
til 20. august.

Pengene formidles av Fylkesmannen
over potten «regionalt miljøprogram
for Nordland» og er knyttet opp til
kommunalt utpekte kulturlandskap av
spesiell nasjonal interesse. Ordningen
er et samarbeid mellom beitebrukerne
og lokale myndigheter for å holde
 kulturlandskapet i hevd og legge
 området til rette for allmennheten,

inklusive turistene, i sommer -
månedene. 

Rullesteinsmorene
Marka det er snakk om er et 200 mål
stort felles utmarksbeite som ligger ved
Eggum naturreservat - en unik rulle-
steinsstrand og morenerygg fra siste
istid - som strekker seg fra Røa på
Eggum og ut til Kleiva mot Unstad.
Den ligger langs havet ca. en kilometer
sør for den gamle bebyggelsen på
Eggum, ytterst på nordvestsiden av
Vestvågøy. For fem år siden ble
 området fredet og definert som
 naturreservat.

Turistmagnet
På Kvalhausen, en ekstra forhøyning på
den lange sidemorenen utenfor reser-
vatet, om lag 50 meter over flomålet,
ligger en liten festning fra krigens
dager, der tyskerne hadde et radar -
anlegg. Kvalhausen har i uminnelige
tider vært utkikksplass for fiskere,
fangstfolk og lokalbefolkning som kom
ut hit for å se hvalene trekke forbi eller
seien samle seg. Både borgen, den stor-
slåtte naturen, samt den sveitsiske
kunstneren Marcus Raetz’ skulptur,
«med hodet under armen», trekker
store mengder turister til stedet
 sommers tid. 
     Eggum er også et av de beste

Turisttilpasset 
beiting på Eggum

POPULÆRT TURISTMÅL: Eggum er et særdeles populært utfartssted, både for turister og lokalbefolkningen. Kulturlandskapet er unikt
og den nordvestvendte kystsletta er et utmerket sted å betrakte midnattssola. Per Hans Nilsen og de tre andre sauebøndene i området har
inngått en beiteavtale som gir allmennheten førsterett til området i de travleste sommermånedene.
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 stedene i Lofoten for å oppleve
midnattssola, og Statens Vegvesen har
bygd parkeringsplass, toalett og kafé i
ytterkant av verneområdet, der
camping turistene også kan overnatte. I
2008 ble den lille kjerreveien som går
videre langs moreneryggen stengt for
bil trafikk med bom.

Gammel konflikt
Hele moreneryggen og det omkring -
liggende lavlandet er grønn og treløs
utmark, og er i utgangspunktet et
 ideelt beiteområde for besetningene til
de få lokale grunneierne som fortsatt
driver med sau. Men helt siden 1980-
tallet har det vært konflikter mellom
turistene og beiteinteressene. Saueskit
og ringlende bjeller er ikke det de
mange utenlandske campingturistene
har kommet til Lofoten for å oppleve.
Irritasjon og klager, samt en massiv
mediestorm, gjorde at saueeierne for
noen år siden flyttet dyra sine ut av
morenebeitet. Manglende beiting førte
imidlertid til at området grodde helt
igjen. Det ble heller ingen god
 situasjon for teltere og folk som

ønsket å bevege seg ut i kulturlandska-
pet. 

Beiteavtale
Nå har saueeierne inngått en avtale
med Fylkesmannen, der småfenæring-
en og allmennheten deler på området.
Dyra kan beite vår og høst, mens
 turister og turgåere får bruke
kulturlandskapet om sommeren. For
dette mottar bøndene et årlig ekstra
beitetilskudd på ca. 40.000 kroner som
de deler likt mellom seg. Normalt gis
tilskudd bare til innmarksbeite i områ-
der som er definert til og ha nasjonal
eller regional verdi. Siden arealet på
Eggum er inngjerdet utmarksbeite, har
 brukerne måttet søke fylkesmannen
om dispensasjon fra vilkårene for ord-
ningen. Både Lofoten forsøksring og
Vestvågøy kommune har vært sam -
arbeidspartnere under prosessen, som
nå er blitt en vinn-vinn situasjon for
alle.
     - Vi er selvsagt svært fornøyd med
at Fylkesmannen har vist smidighet for
å få til en ordning der et utfartsområde
for turister ikke blir et gjengroingsfelt,

sier Are Johansen i Lofoten Forsøks -
ring. - Uten beiting ville området etter
hvert gro fullstendig ned. Nå får
 brukerne noe igjen for den ekstra
 innsatsen det tross alt er med å styre
beitingen i området til de periodene av
året hvor antall besøkende er minst,
sier han. 

Gjerdet ute
Sauer og lam kan i henhold til avtalen
beite på morenesletta før 15. mai, men
fra da av og fram til 20. august skal
dyra flyttes bort fra området og stenges
ute med et gjerde som går fra fjell til
sjø. Gjerdet er i stor grad finansiert
med såkalte SMIL-midler (spesielle
miljøtiltak i jordbruket) som omfatter
tilskudd til miljøinnsats ut over vanlig
jordbruksdrift.
     Terrenget er imidlertid stupbratt og
ulendt, og ikke sjelden må eierne opp i
fjellet med tau og klatreutstyr for å
redde sauer og lam som har gått seg fast.
     Turistene på sin side får raste og
campe på de grønne slettene gjennom

SAUEFRITT OM SOMMEREN: Den store morenesletta sør for tettbebyggelsen på Eggum holdes fri for beitedyr om sommeren, slik at
turfolk og turister kan benytte området uten sjenanse.

STENGT UTE: - Dere får nok holde
dere utenfor gjerdet en stund til! Per
Hans Nilsen sørger imidlertid for
hyppig tilsyn av beitedyra som er
stengt ute fra Eggum-sletta i
 sommermånedene. Gjerdet går fra
fjell til fjord, og er delvis finansiert
med SMIL-midler.

Fortesetter neste side.
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hele sommeren, til sauer og lam sankes
midt i september. 

Snauspiser slettene
Etter at lamma er slaktet eller satt på

håbeite hjemme rundt husene, får de
voksne sauene endelig slippe til på de
flate markene i naturreservatet. Her
blir rundt 300 søyer gående til i slutten
av oktober og beiter graset helt ned før

de settes inn for vinteren. En liten
ulempe er det imidlertid at beitet da er
litt for godt, slik at sauebøndene i noen
grad er plaget med jurbetennelse på
dyra etter at lamma er skilt fra. 
     Men på våren er markene igjen 
dekt av kort, fint gras, etter gjødslingen
med tørr sauemøkk fra et halvt år
 tilbake.

Fryktet ekspropriering
Per Hans Nilsen fra Eggum er en av
de fire saueeierne som er med i
 beite ordningen. Med sine 100
vinterfôra dyr av typen Norsk Kvit
sau hadde han egentlig hatt god bruk
for Eggum- sletta som sommerbeite,
for å slippe og sende dyra opp i
ulendte fjellsider. Men området er så
til de grader populært som turistmål,
at grunneierne frykter at området
ville blitt ekspropriert om de hadde
nektet å la allmennheten få første -
retten om sommeren. Derfor har de
heller valgt å spille på lag.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

BARE KOPPLAM HJEMME: Det er kona som eier dyra, men Per Hans Nilsen som har
tilsynet med sauer og lam som beiter i de høye fjellene innenfor kyststripa om sommeren.
Her er han med kopplammene, som er de eneste som går rundt husene hjemme på Eggum.
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Ingvar Ramsvik på Kalmo gård
på Rognan har i sommer satt ut
tre elektroniske saltsteinslesere,
og håper dette kan bli et hjelpe-
middel i kampen mot rovdyrtap..

Den økologiske sauebonden, som også
er fylkesleder i Nordland Sau og Geit,
nekter å gi opp i kampen mot jerv,
gaupe og ørn. Han har 15 års erfaring
med rovdyr i utmarka, og har sett at
problemene bare tiltar. I fjor mistet

han i alt 126 dyr på utmarksbeite.
Omregnet var lammetapet hans på 18
prosent, mot et tidligere normaltap på
3-4 prosent.

Prøvd alt
Ramsvik og resten av sauemiljøet i
Saltdalen har prøvd det meste av rov-
dyrbegrensende tiltak uten særlig
effekt. Alt fra gjerder, radiobjeller,
 vokterhunder, lama, ekstra tilsyn, seint
beiteslipp og tidlig sanking har vært
prøvd. 
     - På fylkesbasis fortsetter tapene å
stige, til tross for at det i 2008 ble
sprøytet inn 9 mill. kroner til ulike rov-
dyrbegrensende tiltak i Nordland, sier
han. Nå håper han at registrering av
beitedyra på saltplassene, via de elek-
troniske øremerkene, kan hjelpe ham i
overvåkingen av de 250 spælsauene og
lamma deres, og at han via dette
 systemet kan få rask beskjed om dyra
brått endrer adferd.

Rovdyrpott
Kommunene Saltdal, Beiarn og
 tidligere Skjerstad kommune, som nå
er en del av Bodø, har i flere år hatt et
samarbeid med fylkesmannen for å
bedre driftsforholdene for utøvere
innen sau- og reindriftsnæringen. Et av
fokusområdene har vært tiltak mot
rovdyr, med budsjettmidler satt av til
formålet. Og det var fra denne potten
Ramsvik i år søkte om tilskudd til
 elektroniske saltsteinslesere som kunne
settes opp ulike steder i det store

Håper saltsteinslesere kan
hjelpe i rovdyrkampen

SMAL PORT: Porten sauer og lam må
passere for å komme inn i innhegningen til
saltsteinen er bare 60 centimeter, og noen
av dyra kan nok la seg skremme av instal-
lasjonen, spesielt hvis de aldri har vært på
denne plassen for å slikke salt. Her
 inspiseres saltsteinsleseren av Ingvar
Ramsvik. Den skråstilte skjermen på
 toppen er solcellepanelet som gir strøm til
batteriet på leserens bakside.

Fortesetter neste side.
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utmarksområdet i Vik på vestsida av
Saltdalsfjorden, der dyra hans går på
sommerbeite.

Flyttet saltsted
Han søkte om finansiering av fem lesere
med tilhørende utstyr og  montering, og
fikk innvilget tre - det vil si 105.000
kroner. Det elektroniske utstyret ble
montert rundt 1. juli i år. I tillegg har
han selv bidratt med  betydelig
egeninnsats i form av klargjøring av nye
saltplasser, oppsett av innhegninger,
transport av utstyr med mer. 
     Det viste seg nemlig at saltplassene
måtte flyttes i forbindelse med dette
tiltaket. Registreringen som skjer for

hvert dyr som passerer porten inn til
innhegningen hvor saltsteinen står, blir
sendt videre til en database via mobil-
telefonnettet. Dette krever batteri-
strøm, som sikres ved solcellepanel.
Men det forutsetter også mobiltelefon-
dekning, og det var det dårlig med på
de gamle saltplassene til Ramsvik. Kun
ett sted kunne utstyret monteres på
tidligere saltplass. De øvrige måtte
plasseres på nye steder i terrenget, hvor
ingen av sauene tidligere har vært vant
til å gå for å finne salt.

Må gå seg til
Ikke minst derfor regner Ramsvik med
at det går minst et par år før han kan

vurdere om de elektroniske saltsteins -
leserne gir noen gevinst i form av
bedre overvåking av saueflokkene. Han
har vært inne på Internett og sett at det
har vært betydelig trafikk av sauer og
lam i det beiteområdet hvor utstyret
ble montert på en etablert saltsteins-
plass. På de to andre stedene er det
bare enkelte dyr som har vært innom
nå og da. Flokkene som sådan har ennå
ikke funnet ut at de kan finne salt der.

Ingen selvfølge
Men allerede nå er jeg fascinert over

det jeg har sett, ut fra statistikken fra
den etablerte saltplassen, sier Ramsvik. I
utgangspunktet tok han nemlig for gitt
at lammene ville bli registrert ved salt-
steinen samtidig med mora, om familie-
gruppen var intakt. Men så har det altså
vist seg at det ikke er noen selvfølge at
mor og barn følges ad. I enkelte tilfeller
har mødrene vært på saltsteinen i både
en og to uker før lammene har blitt
registrert i porten. Andre ganger har det
ene eller begge lammene passert porten,
men ikke mora. 
     Om det skyldes problemer med øre-
merkene, at noen av dyra har vært
redde for porten, eller at noen har
hoppet over gjerdet i stedet for å gå
den riktige veien, vet ikke Ramsvik.
Han vil i hvertfall evaluere måten gjer-
det er konstruert på rundt saltplassen i
denne forbindelsen, og foreløpig ser
han ingen grunn til å reise på kadaver-
jakt eller konkludere med tap om ikke
hele familiegruppen registreres på salt-
steinen hver gang. 

Web-kamera
I løpet av høsten vil Ingvar Ramsvik
dessuten montere webkamera i tillegg
til saltsteinsleserne, for å kunne
 vurdere de elektroniske dataene opp
mot hva som faktisk skjer på stedet. I
tillegg skal det monteres sankefeller ved
saltsteinene etter at hovedsankingen er
unnagjort, der porten inn kun kan
svinges én vei. Dermed vil «etter -
raksten» av dyr bli stengt inne i inn-
hegningen, og kan hentes hjem etter
hvert. Det jobbes kontinuerlig med
programvaren knyttet til brukergrense-
snittet på Internett, og Ramsvik
 forventer derfor at leverandøren innen
den tid har funnet en løsning som gjør
at han kan få øyeblikkelig beskjed når
et dyr har gått i sankefella.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

NY SALTPLASS: Her viser Ramsvik innhegningen med saltsteinen og avlesningsutstyret i
porten. Av hensyn til mobiltelefondekningen er alt montert på et helt nytt sted i terrenget,
og i skrivende stund har saltsteinen kun hatt besøk av et eneste lam.

ØKOLOGISK SPÆL: Ingvar Ramsvik driver økologisk og har satset på spælsau. Her er
han med en flokk kopplam hjemme på gården Kalmo på Rognan.
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Sauenæringen har i alt 29 elek-
troniske saltsteinslesere stående
ute her i landet dette året, og
leverandøren BioControl AS vil
fortløpende videreutvikle dette
overvåkingsproduktet for husdyr
i samarbeid med brukerne.

Mange av BioControls produkter tar
utgangspunkt i elektronisk merkede dyr,
og hvordan man kan utnytte disse mer-
kene i størst mulig grad. Saltsteins -
leseren er utviklet med tanke på beite-
mønster og bekjemping av rovdyrskade.
Den tar utgangspunkt i å bygge opp en
data base over alle individ i besetningen.
Hvilke søyer og lam som normalt skal
gå  sammen, er grunnleggende i
systemet. Denne «familien» overvåkes
ved å registrere hvordan gruppen besø-
ker saltstein.
     - Nortura fattet interesse for pro-
duktet, og gikk i fjor inn med midler til
innkjøp av 10 enheter, som ble testet ut
av BioControl og Nortura i løpet av
sommeren og høsten. Nortura deltar
ikke i arbeidet i år, men de 10 salt-
steinsleserne de eide ble kostnadsfritt
overdratt til småfenæringen for videre
utprøving av systemet, sier salgskonsu-
lent Lars Holum i BioControl AS i
Rakkestad.

Avhengig av innspill
- I fjor testet vi ut teknologien knyttet til

saltsteinsleserne. Det vil si alt som har å
gjøre med avlesningen av øremerkene,
strømforsyning til leseren og datatrans-
porten over mobiltelefon nettet. I år
 jobber vi primært med  programvare,
databasen og hvordan dataene skal
 presenteres for brukerne, sier salgs -
konsulent Lars Holum i BioControl AS
på Rakkestad.
     Programvaren det er snakk om er i
første rekke knyttet til brukergrense -
snittet på internettsiden, det vil si der
dyreeierne og andre brukere går inn for
å hente ut opplysningene fra felten. 
- Saltsteinsavleseren registrerer besøk på
saltstein, og dataene presenteres på nett-
siden ut i fra et sett av valgte søkekriteri-
er. Rapportene tilpasses ut fra bøndenes
kunnskap om normal dyreadferd og hva
de ønsker å overvåke. - Her er vi hele
tiden avhengig av brukernes tilbake -
melding. 
Tekstmelding ved avvik
Mens det i fjor ble gjort ren teknisk
utprøving av 10 enheter i regi av
BioControl og Nortura, er årets 29 salt-
steinslesere satt ut i samarbeid med
interesserte fylkeskommuner, beitelag
og enkeltpersoner både i Nord-, Midt-
og Sør-Norge. Det har medført en
rekke innspill fra motiverte brukere,
med forslag til ønskede funksjoner i
dataprogrammet.
     - Ett eksempel har med familiegrup-
pene å gjøre. I dag er hver sau lagt inn i
programmet sammen med lammene

Utvikler i dialog med brukerne

Elektronisk saltsteinsleser
Prinsippet bak elektroniske salt-
steinslesere er at beitedyr automatisk
blir registrert via det elektroniske
øremerket sitt hver gang de er
innom saltsteinsplassene. Saltsteinen
er plassert inne i et innhegnet
 område, hvor beitedyret må passere
en smal port for å komme inn. I
porten er det plassert en leser som
registrerer klokkeslettet og hvilket
individ som passerer. Leseren får
strøm fra et solcellebasert batteri, og
informasjonen sendes videre til en
database via mobiltelefonnettet.

Dyreeieren kan hente opplysningene
på Internett og på den måten følge
med på for eksempel hvor ofte hver
enkelt sau eller lam er innom for å
slikke salt. Registreringene gir dyre-
eieren mulighet til å lære om egne
dyrs beitemønster og vaner. Videre
kan han/hun sjekke om sauen og
lamma hennes følges ad inn til
 saltsteinen. Hvis for eksempel
mønsteret for flokken plutselig
endrer seg, kan de rykke ut til beitet
for å se om rovdyr eller annet har
skremt dem. 

DVDʼn gir praktiske tips og 
råd i gjetarhunddressur for
 nybegynnarar og kan også
nyttast som hjelpemiddel i
samband med dressurkurs.

Pris: kr 250,- pluss porto.

Kontakt Reidar Guddal,
Seimshamrane 9, 
5472 Seimsfoss
tlf.: 53 48 16 29 eller 
e-post: reidar.guddal@knett.no 

«Gjetarhundens ABC» 

som DVD

sine, og man kan se på Internett om
både sauen og lammene har vært inne
på saltstein. Men en del av brukerne
med mange dyr på utmarksbeite ønsker
å få slike avvik opp i form av rapporter
på nettsiden. Alternativt vil de ha varsel
i form av en alarm, tekstmelding på
mobiltelefonen eller liknende, sier
Holum.

Sankefelle og varsel
- Tekstmelding på mobiltelefonen er
blant de ting som vil bli brukt når vi
denne høsten også monterer såkalte
«sankefeller» eller enveisporter inn til
saltområdet i forbindelse med etter -
sankinga. Her blir de dyra som man
ikke fant under hovedsankinga, stående
innestengt hvis de besøker saltplassen.
Derfor må bonden få rask beskjed, så
dyra ikke blir utsatt for rovdyr, sier
Holum.
     - Av andre idéer til videreutvikling av
saltsteinsleseren er avlesing av vekta, når
lamma er på saltplassen. Dette vil kunne
gi løpende informasjon om tilvekst på
ulike beiter og tidsrom gjennom
 sommeren, og er en interessant løsning,
som kan være aktuell i framtiden, sier
han. 
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- Vi har enorme utmarksbeiter,
men for lite dyrkamark og grov-
fôrproduksjon til å holde store
saueflokker. Dermed fortsetter
Lofoten å gro igjen, sier leder i
Lofoten Sau og Geit, Knut
Oddvar Nymo (40). 

Grovfôrtilgangen er en av de store
utfordringene for småfebøndene i
Lofoten. Mye av den opprinnelige
 dyrkamarka har grodd igjen som følge
av nedleggelser, og de som fortsatt
 driver innen småfenæringen strever
med å skaffe nok grovfôr til en
 akseptabel pris.

Vil gjeninnføre dyrkings -
tilskuddet
Nymo, som de siste to årene har vært
lokallagsleder for de 110 NSG-
 medlemmene i Lofoten, er selv blant

dem som har måttet redusere saue -
flokken som følge av grovfôrmangel.
Sammen med resten av styret i Lofoten
Sau og Geit vil han nå arbeide hardt
med det mål for øyet å få gjeninnført
den tidligere tilskuddsordningen for
nydyrking. Det er steinete, bratt og
ulendt, og derfor ekstra kostbart å
dyrke opp ny innmark i Lofoten. En
tilskuddsordning på nivå med den som
eksisterte før tusenårsskiftet, vil
 imidlertid gjøre det økonomisk mulig
for småfebøndene i hans region å
 opparbeide seg mer dyrkamark for
grasproduksjon. 
     Selv har Nymo utmarksbeite til
minst 400 vinterfôra sauer, men har for
tiden ikke flere enn 120, etter at han så
seg nødt til å trappe ned med 50 dyr i
fjor, på grunn av grovfôrmangel. Nå
øker han ikke flokken igjen før han får
produsert nok rundballer. Imidlertid
har han et dyrkingspotensiale på 200

mål, om han finner en løsning som
gjør det økonomisk forsvarlig å gå i
gang med arbeidet.

Bygutt på landet
Den engasjerte lokallagslederen i
Lofoten er opprinnelig bygutt fra
Trondheim. På 1980-tallet arbeidet han
på en fiskebåt, traff Anne fra Vestvågøy
og giftet seg etter hvert med henne.
Sauebonde har Knut Oddvar Nymo
vært siden årsskiftet 2000/2001, da han
og Anne flyttet opp til Lofoten og
 overtok hjemgården hennes innerst i
Skjelfjorden med 60 vinterfôra dyr.
Svigerforeldrene bor fortsatt i bolig huset
på gården, mens ungfolket og deres to
fostersønner holder til på en eiendom
de har kjøpt litt lenger ut i Skjelfjorden. 

Sauene gjør jobben
Her er hans egen innmark et tydelig
bevis på at større flokker med beitedyr

Lofoten gror igjen

SE FORSKJELLEN: - Det er tre år siden jeg første gang slapp sau på beite her. Da så det akkurat likedan ut her som det du ser på
 naboeiendommen til venstre, sier leder i Lofoten Sau og Geit, Knut Oddvar Nymo.
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kan holde Lofot-naturen og bjørke -
skogen i sjakk.
     - Det er tre år siden jeg første gang
slapp sau på beite her. Da så det
 akkurat likedan ut her som det du ser
på naboeiendommen, sier han, og
peker oppover den bratte lia ovenfor
huset sitt. 
     På den andre siden av gjerdet står
småbjørka tett i tett på den tidligere
dyrkamarka, etter at naboen la ned
virksomheten for noen år siden. På
Nymos jorde finnes bare frodig, grønt
gras og engblomster. 
     - Dette har sauene alene sørget for,
sier han.

Fullt klatreutstyr
Lofoten Sau og Geit teller rundt 110
medlemmer, hvorav 8-10 driver med
melkegeiter, og hovedtyngden av
 medlemsmassen holder til på
Vestvågøy, den midterste av de store
Lofotøyene. Småfebøndene i Lofoten
har imidlertid mer enn grovfôr -
knapphet å hanskes med. Utmarks -
beitene ligger i stupbratte og til dels
utilgjengelige fjellsider, der terrenget i
seg selv, samt rovfugl, medfører et årlig
tap av dyr på beite på rundt 7 prosent. 
     Det hender ikke så sjelden at sauer
og lam faller utfor hyller eller går seg
fast i fjellet på annen måte, og da må
dyreeierne øyeblikkelig gå til rednings-
aksjoner. Arbeidet er krevende og for-
utsetter både fjellkunnskaper, god form
og profesjonelt utstyr. De fleste beitelag
har kjøpt inn fullt klatreutstyr for flere
personer og hundrevis av meter med
tau. I tillegg kjører de årlige klatrekurs
for sine medlemmer.
    - Mye av utstyret er finansiert med

offentlige midler fra organisert beite-
bruk, sier Knut Oddvar Nymo, som
kan fortelle om en rekke tilfeller, der
man har måttet fire seg ned til sauer og
lam og heise disse opp eller ned fjell -
siden med tau og seler. 

Beitekonflikter
Småfebøndene i Lofoten har også opp-
levd en del konflikter i forhold til
 hytteeiere og andre eiendomsbesittere
når det gjelder dyr på utmarksbeite.
Svært mange av de tidligere landbruks-
eiendommene som legges ned, blir
solgt som fritidseiendommer. De nye
eierne er folk som verken er interessert
i å vedlikeholde gjerdene rundt
 eiendommen sin, eller å ha naboenes
sauer beitende rundt husene. 

     - Og slikt blir det en del bråk av,
sier Nymo. Han er ikke fornøyd med
dagens konsesjonsordning, og mener
det er svært uheldig at det i dag er
pengesterke byfolk på jakt etter
 fritidsbolig som overtar gårdene i

Lofoten når de legges ned. Samtidig
har bønder som trenger tilleggsjord
ikke råd til å være med på bud -
rundene. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

UNDER FJELLENE: Naturen rundt familien Nymos hus i Skjelfjorden er både frodig og
dramatisk.

GJETERHUNDKOMPISER: Bjarne Bendix Loft (t.v.) har tatt turen fra Trysil til Lofoten
med datteren og tre border collier for å besøke gjeterhundkolleger i Nord-Norge. Her sitter
han og Knut Nymo klare med hver sin hund før ny treningsøkt. 
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Gjermund Eggen (68) i Engerdal
har et kjent navn, ikke bare som
gammel skiløper, men også som
talefør og uredd sauebonde som
inntil nå har nektet å gi opp
kampen for næringsgrunnlaget
sitt. Men nå er det nok.

I løpet av september vil den siste av
sauene hans være levert til slakt, og
 fjøset på Egga på Hylleråsen i Engerdal
vil stå tomt for første gang på 160 år.
Han synes det er vemodig at det skulle
bli han som avsluttet generasjoners
 tradisjon. Men barna hans har andre
yrker, og ingen av dem ser noen fram-
tid i å overta og drive videre en gård
med så store rovdyrproblemer som de
har hatt på Egga de siste årene. Selv er
Gjermund Eggen sliten av påkjenning-
ene rundt funn av rovdyrdrepte og -
skadde sauer og kampen mot forvalt-
ningsbyråkratiet. Og kanskje blir det
fint også, å kunne takke ja til påske -

invitasjoner fra barn og barnebarn, i
stedet for alltid å tilbringe høytiden i
lammefjøset?

Alltid bjørn
Gjermund Eggen er ingen rovdyrhater.
Det har alltid vært bjørn i Engerdal,
men ikke verre enn at det var til å leve
med. Eggen mener at det i årene etter
krigen kanskje ble skutt to-tre bjørner,
etter at de hadde forsynt seg av bufeet.
Da Gjermund og kona Anne begynte å
delta i gårdsdrifta på slutten av 1960-
tallet, var det fortsatt greit å drive på
Egga, og benytte det frodige utmarks-
beitet inne ved setrene på Lillerøåsen.
     På 1970-tallet begynte imidlertid
bjørnetalet å øke. Tapene ble større. Og
så kom ulven! 

Nye rovdyr
Gjermund og Anne hadde overtatt
Egga, og i 1984 sluttet de med ku, og
gikk over til ren sauedrift. Den første
sommeren etter at de la om, mistet de

70 dyr til ulven. Det som er så ille 
med ulven, i motsetning til bjørn, er 
at den ikke dreper og spiser sauene,
men bare river dem i stykker i rent
lystmord. 
     Gjermund har dystre minner fra
den beitesesongen. Halvparten av de 70
dyra måtte han selv avlive, og både han
og naboene bar våpen når de gikk i
utmarka. De skiftet på tilsynet, og
Gjermund minnes med gru de nettene
han, med jevne mellomrom, hørte det
smalt i geværskudd fra marka. Da
 visste han at ulven igjen hadde herjet i
saueflokken hans. 
     1997 var det aller verste året. Da
forsvant 121 sauer og lam på beite.
Også da var det ulven som tok mest.
Det siste året har jerven kommet til
Engerdal, og i fjor var det stort sett den
som sørget for rovdyrtapet i utmarka. 

Kamp mot myndighetene
Gjermund Eggen og de andre sauebøn-
dene i bygda har i årevis kjempet for-

Nå er det nok!

SISTE GANG TIL FJELLS: Gjermund Eggen bufører for siste gang, etter nær 45 år som sauebonde. Her har han nådd fram til Lillerøåsen
med saueflokken sin, som denne sommeren i alt teller 93 dyr, med stort og smått. (Foto: Torill Kolbu). 
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gjeves mot miljøvernmyndigheter og
byråkrater. De har prøvd alt for å få
forståelse for beitebrukernes situasjon,
og for å få lov til å ta ut de skadedyra
som har drept så mange av sauene
deres. Fra tid til annen har de, etter ei
ukes saksbehandlingstid, fått en 24
timers fellingstillatelse. Men da har
rovdyret vært over alle hauger. 
     Noen stående fellingstillatelse, som
har vært det de har ønsket seg, har
aldri kommet på tale. Heller ingen
andre effektive uttak av skadegjørerne.
Mange av de rovdyra som herjer i
området er radiomerket, og blir til
enhver tid fulgt av rovdyrforvaltning-
en. Sauebøndene har bedt om å bli
varslet når dyra nærmer seg beiteflok-
kene deres, slik at de kan styrke vakt-
holdet. Men svaret har vært nei. 

Skuffet
I 2003 hadde Eggen sågar regjerings-
topper med seg i utmarka for å vise
hvor ille det var. Både statsminister,
miljøvernminister og fylkesmann trakk
i fjellstøvlene og fulgte den gamle ski-
kongen ut i terrenget en hel dag. Synet
av nylig drepte sauer, saueskrotter uten
jur og blodsugde nakker gjorde tydelig
inntrykk på delegasjonen. De gav
uttrykk for at de forstod problemene.
Dette skulle de gjøre noe med. Siden
hørte ikke Gjermund Eggen et ord fra
noen av dem, og det er kanskje det
som har skuffet ham aller mest. 

Grei erstatningsprosess
Han er sterkt uenig i rovdyrpolitikken
her til lands, men er enda mer oppgitt
over måten den forvaltes på. Og rov-
dyrtapene har ikke akkurat avtatt. 
     Nå skal det likevel sies at han er godt
fornøyd med fylkesmannens håndtering
av erstatningsspørsmålene i etterkant av
rovdyrtapene. Siden Engerdal er kjent
som et etablert rovdyrområde, har han
fått erstattet det han har mistet, så sant
han har rettet seg etter pålegget som
etter hvert er kommet om tidlig sank ing.
Ekstra utlegg til fôrkjøp er også blitt
dekt. Men erstatninger kan likevel ikke 
 kompensere for påkjenningene ved
rovdyrtap, og det og ikke beite i ut -
marka, har aldri vært noe alternativ,
hvis det skulle drives gårdsbruk på Egga. 

Drevet på trass
Totalt regner Eggen med at det har gått
med rundt tusen beitedyr i området de
siste 20 åra. 

TOMT I FJØSET: Denne vinteren blir det tomt i fjøset på Egga. Gjermund Eggen synes
det er vemodig at det skulle bli han som avsluttet det 160-årige saueholdet på gården,
mens kona Anne også kan se fordeler med en tilværelse uten dyr. 

Gjermund Eggen har vokst
opp på Egga på Hylleråsen i
Engerdal, og har selv vært bonde
der i nærmere 45 år. Sin aller første
sau, en rygjasau, kjøpte han
 imidlertid på Jær-dagene på Bryne
så tidlig som i 1961. I 1984 sluttet
Eggen med ku på gården, og gikk
over til ren sauedrift, dengang med
94 vinterfôra spælsauer. I tillegg har
Engerdalsbonden i alle år hatt annet
arbeid, blant annet innen turisme
og hyttesalg. Saueholdet har med
årene blitt å betrakte nærmest som
en hobby.
     Store problemer med rovdyrtap
på utmarksbeitet ved Lillerøåsen
seter, har likevel gjort Gjermund til
en profilert motstander av
 gjeldende norsk rovdyrpolitikk og 
-forvaltning. 
     Da Sau og Geit var på besøk i
juli måned, hadde han heldigvis
ennå ikke hatt rovdyrtap dette året.
De 36 vinterfôra søyene og lamma
deres har hatt tilsyn av fast gjeter
fem dager i uka, mens Gjermund

selv og familien har ansvaret i
 helgene. I alt finansierer det
offentlige fire hele gjeterstillinger i
Engerdal.

KJEMPET FOR NÆRINGS -
GRUNNLAGET: Gjermund Eggen har
et kjent navn, ikke bare som gammel
skiløper, men også som talefør og
uredd sauebonde som har nektet å gi
opp kampen for næringsgrunnlaget
sitt. 

     I det siste har han drevet som saue-
bonde på trass. Rundt ham har den ene
etter den andre lagt ned drifta. Fjøs
etter fjøs har blitt mørkt, og antall
 fastboende i bygda synker. Selv har han

alltid sagt at han skulle være den siste
som sluttet med sau i sitt område. Nå
er dagen kommet. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
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Det går i Pluss  for folk og fe
Pluss Multitilskudd Sau 
og Appetitt Sau
For at sauen skal kunne bidra med en 

god produksjon, må den få tilført nok 

nærings-stoffer. God helse og fruktbarhet 

krever riktig mengde, energi, protein, 

mineraler, vitaminer og vann. Behovet for 

de ulike næringsstoffene varierer, avhengig 

av dyras produksjonsstadium. 

 Det vil alltid være behov for ekstra   

 mineraler og vitaminer når 

 kraftfôrmengden er under 3-4 hekto,  

 ved dårlig grovfôrkvalitet eller ved   

 bruk av alternative fôrmidler.
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Pluss Multitilskudd Sau (pellets) og Pluss Multitilskudd Appetitt Sau (pulver) får du i FK butikken.
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Tørt underlag for sauene er
 viktig av hensyn til generell
trivsel og velferd, for å redusere
smittepresset i flokken og særlig
for å forebygge utbrudd av
 smittsomme klauvsjukdommer. 

rundt fôrhekken både ved utefôring og
i tallefjøs. Eteplassen bør derfor ha
 drenerende underlag. Her presenteres
noen forslag til løsninger både ved
 utefôring og i tallefjøs. 

Tørr eteplass for sau 
- ute som inne 

I flokker med alvorlig fotråte kan et
fuktig miljø forverre symptomer og gi
økt smittespredning internt i flokken.
Fuktig underlag vil også øke risikoen
for at også milde varianter av fotråte
kan gi halthetsproblemer. Området
hvor det lettest blir klinete og fuktig, er

Figur 1: Forslag til overbygd utefôringsplass med gjødselgrop. Innlegging av fôr på enden av kassen. Fôringsplassen har
tak som dekker både fôr og dyr. Som underlag for sauene er det tenkt strekkmetall eller andre former for drenerende
gulv for å få en tørr og hygienisk eteplass, samtidig som man kan få positiv klauvslitasje. Med opphøyd eteplass og 1,2 m
i lengde vil sauene stå roligere når de eter og de unngår å tråkke «utfor», noe som igjen reduserer fôrspillet.
Gjødselgrop under for oppsamling av gjødsel.



34 • Sau og Geit nr. 4/2009

Overbygd utefôringsplass
Dette er ment som en løsning der
 utefôring preger driften. Fôring ute i
rundballehekk e.l. er ikke tilfreds -
stillende når det ikke er lagt til rette for
det. I denne modellen er det overbygd
tak med rister inn mot fôrkasse for å
sikre tørr og god eteplass, dvs. gode
forhold for føttene. Modellen kan også
benyttes inne i tallefjøs, men da vil tak
og grop selvsagt være unødvendig. 
     Eteplassen er også oppbygd slik at
gjødsel enten kan fjernes med traktor
og egnet redskap eller som ren bløt-

gjødsel, når det velges løsning med
gjødselgrop. Rister kan reises opp mot
bingefronten, løftes vekk eller heises
opp når gjødsla under ristene skal
 fjernes. 
     Fôringsplassen bør enten ha under-
lag av opp-pukket gruslag (unngå
 spisse kanter), betong eller asfaltsåle.
Denne må dekke fôringsplassen samt
noe av området rundt. Fôringsplassen
må renskes med jamne mellomrom
slik at man unngår avrenning/
forurensing. For å legge inn grovfôr, er
det laga dør på enden av kassen på

begge sider. Rundballer kan med fordel
kløyves ved innleggelse. Hekken har
totalt 8 m eteåpning, dvs. eteplass for
ca. 20 sauer samtidig, og kan betjene
40 sauer (2 sauer pr. eteplass). 
     Pris komplett med gjødselgrop
(Figur 1) anslås til ca. 50.000 kroner,
mens pris med betongsåle (Figur 2)
anslås til ca. 40.000 kroner. 

Tørr eteplass i tallefjøs
I et tallefjøs med fôrbrett som står fast,
blir det ofte klinete der sauen står og
eter fordi tallen blir så sammentrakka

Figur 2: Overbygd utefôringsplass med betongsåle. Tilsvarende som ved figur 1, men med gjødselplatting under for 
oppsamling av gjødsel.

Tørr eteplass for sau - ute som inne 



Sau og Geit nr. 4/2009 • 35

at det blir liten lufttilgang. Dermed blir
det heller ikke noen aerob omsetning,
varmgang og fordamping fra tallen.
Her er forslag til hvordan en kan lage
en tørr eteplass i et tallefjøs med fôr-
brett (Figur 3). 

I et fjøs til 300 sau vil kostnader til
strekkmetall og oppstøpte betongveg-
ger for eteplass og fôrbrett utgjøre ca.
kr 900 per sau eller en økning i pris på
ca. 12% i forhold til et tallefjøs med
kun fôrbrett eller rundballekorger (ca.
kr 7.000 per sau). 

     Det er også mulig å lage tørr ete-
plass i et tallefjøs med rundballehekker
til en pris av ca. kr 11.500 (Figur 4).

Diameteren på selve golvet er 3,9
meter. Den kan bygges som vanlig
strekkmetallgolv med 48 mm x 148 mm
og c/c på 24 cm. Det går med 6 stk.
strekkmetallplater (1.200 mm x 2.000
mm). Strekkmetall gir en god klauv -
slitasje som ellers er ganske liten på
talle. Platene legges hele på og kappes i
hjørnene for å få en sirkelformet
 platting. Høyden på plattingen kan

varieres etter hvordan man ønsker å
bruke den. Hvis den står på samme
sted hele tiden vil det være ønskelig
med en høyde slik at tallen ikke
 kommer over strekkmetallet
(minimum 50 cm). Hvis plattingen
skal flyttes og den hele tiden står oppå
tallen, trenger man ikke å ta hensyn til
veksten av tallen, og høyden kan endres
til det halve slik at det ekstra trinnet
fjernes og sauene går direkte opp på
plattingen. Flytting av plattingen gjøres
enklest med talje, det samme
med påfylling av fôr. Flytting

Figur 3: Tørr eteplass i tallefjøs.

Tørr eteplass for sau - ute som inne 
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Tørr eteplass for sau - ute som inne 

og påfylling med traktor blir litt verre
siden  diameteren blir over 2 meter og
bruk av frontlaster blir vanskelig. 
     Trinnet opp til plattingen lages av
tre med spalter. Det er mulig å plassere

drikkepunkt på plattingen for å hindre
vannsøl i tallen. Hver rundballehekk
gir eteplasser for 25-30 sau (2 sau pr.
eteplass).

Utarbeidet av Knut Evensen, 
Knut Erik Ree, 

Lars Erik Skogen Sæterbø 
og Finn Avdem i Team sau, Nortura, 
på oppdrag for prosjekt Friske føtter

• 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!

Figur 4. Rundballehekk med drenerende golv, med a) plansnitt og b) snitt. 



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

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

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

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

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

Aktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvAktuelle haustvarararararer frer frer frer frer frå Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!å Nessemaskin!

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

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

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

Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.Gjerdestolpar i plast med solid jordpigg.
Extra Bleu tråd.
Med 6 leiarar, motstand 0,019 Ohm/m.
393-631200, Rull 250 m, kr 224,00.
393-631400, Rull 500 m, kr 450,00.
Med 9 leiarar, motstand 0,12 Ohm/m.
393-631300, Rull 500 m, kr 562,00.

393-635400, Ruban Bleu band 12 mm.
Forsterka kant, 5 leiarar 0,25 mm,
motstand 0,077Ohm/m.  Rull 200 m, kr
189,00.

393-636000, Rublanc Renforce 10 mm.
Forsterka band, 3 leiarar 0,30 mm.
Motstand 0,083 Ohm/m.   Spesielt utvikla
for ekstreme vilkår.    Rull 200 m, kr
202,00.

393-607.800, Secur 2005,
for middels og lange gjerde.
6 Joule, 12.000 Volt.  Ekstra
uttak som gjev 1,2 Joule.
Lamper avslører spennings-
tap og jordinga kan testast.
Kr 2.150,00.

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

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

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

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

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

Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Euro-netz  Elektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenettingElektrisk gjerdenetting
Nettingen har sveisa (plomberte) maskekryss og blir leverte i 50 m lengde med 14  påsette stolpar med 1 eller 2 piggar.

3 9 3 - 6 6 0 3 0 2 ,
Spenningsmålar med
jordspyd og 6 lys.  Måler
spenningar fra 1.000 -
10.000 Volt.    Kr 150,00.

363-44669, Batteridreven
spenningsmålar (9 V
batteri) med 5 lys.  Måler
spenningar frå low -
8.000 Volt.  Kr 275,00.

SpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålarSpenningsmålar

Sau/geitenetting finst i høgde 90
cm og 106 cm.
Kombinetting finst i 90 og 105 cm
høgde.  Denne nettingen har inn-
støypte støttespilar (i tillegg til dei 14
stolpane).  Den største slageren i elek-
trisk sauenetting.  Nettingen står stø-
dig og pent oppreist.

Fletta gjerdetråd/tau. Innerkjerne av per-
lon, ytterkjerne av polyethylen, 6 leiarar.
146-4, 4 mm, 200 m, kr 265,00.
146-6, 6 mm, 200 m, kr 300,00.

890-270126, Gjerdetestar.
Gjer det lettare å overvake
gjerdet.  Når spenninga blir
for låg startar lampa å blinke.
Batteri medfølgjer.  Kr 290,00.

406-WZ300, Trådvinde med lås, stativ
og reim.  Kapasitet 1000 m tråd eller 600
m band.  Kr 200,00.
406-WZ301, Ekstra trommel, kr 135,00.



Vekter i stort utval!
Rimelige klokkevekter for
allsidig bruks.  Krok over og
under, stålkasse med
tydelige tal på kvit skala.
363-29951, 10 kg - 50 g.
363-29952, 25 kg - 100 g.
363-29953, 50 kg - 200 g.
363-29954, 100 kg - 500 g.
Pris kr 210,00.

Elgvekt
363-2994, Rimeleg
“elg-vekt”, kapasitet
250 kg, 1 kg
gradering, kr 900,00.

Ny elektronisk kassevekt!

Tel jeapparat
for kontroll av
tal dyr, høybal-
lar, kassar o.l.
Inntil 9999.  En-
kel nullstilling.

Handmodell, kr 100,00.
Bordmodell, kr 120,00.

126-419011, 1, Halsfang, 135 cm, kr 210,00.
126-419035, 2, Beinfang, 95 cm, kr 190,00.
126-419047, 2, Beinfang, 135 cm, kr 260,00.
126-420086, 5, Kombi 135 cm, 260,00
363-27231, Gjetarkrok i plast, 90 cm, kr 65,00
Knarrhult's gjetarkrok av aluminium.  Len-
gre krok og derfor lettare å fange dyret.
371-27.95, lengde 95 cm, kr 244,00.
371-27.125, lengde 125 cm, 261,00.

Gjetarkrokar

plast

Knarrhult's

123-84452+str., BATA
g j ø d s e l b e s t a n d i g
vernestøvel med ståltå.
Sklisikker sole.  Uttakbar
innleggssole.  Leverast
i str. 38 - 47.  Kr 310,00.

780-101121002, Rimeleg
veterinærfrakk av PVC-
belagt vevd stoff.  Kort
arm med strikk.  Borre-
låslukking bak, med liv-
reim.  Kr 264,00.

Veterinærfrakk av polyurethan-belagt  vasstett,
pustande og slitesterkt materiale.  Str M - XL.
780-10112110.., Med kort arm.  Borrelåslukking i
ryggen.   Kr 590,00.
780-10112100.., Med lang arm.  Glidelås i sida.
Kr 720,00.

Latexhansker str. S, M,
L, XL.  Kr 77,00.
Vinylhansker str. S, M,
L, XL. Kr 75,00.

Smittevern

Salter klokkevekter.

Størrelse 5, 10, 25, 50
og 100 kg, kr 630,00
Størrelse 200 og 300
kg, kr 3.400,00.

Vekta har 2-delte portar som kan styrast frå
langsidene på vekta.  Strekkmetall i botnen.
Vinkeljusterbar sidevegg som gjer at vekta
kan brukast både til lam og vaksne sauer.
Elektronikken er behandla med beskyttelse-
slakk for å tåle miljøet i fjøsen.  Kapasitet 200
kg med 100 g inndeling.
Indre mål : L 135 cm, B 35 cm, H 80 cm
Ytre mål: L 142 cm, B 70 cm, H 120 cm
Elektronisk kassevekt med enkelt
vegehovud.  Kr 12000,00

Elektronisk kassevekt med avansert
vegehovud og skanner for elektroniske

øyremerker.  Kr 19.900,00.

1 2 3 - 8 8 0 5 0 + s t r ,
Slicker overtrekk-
støvel mot smitte-
overføring.  Lett å
stige ned i med fot-
tøy på.  Kr 298,00.

145-3046, Transportvogn som kan
leggjast saman.  Segl av polypropylen.
Vogna har mange bruksområder.  Den er
enkel å handtere og tek svært liten plass
å oppbevare.  Kapasitet  ca 70 kg.
Str. samanlagt: ca. 134 x 32 x 25 cm
Str.i bruk: ca. 150 x 80 x 25 cm.
Vekt 6,5 kg.  Kr 800,00.

Forklede for vær.  For bruk på den tida
du ikkje ynskjer at sauene skal verta para.
415-4125, Laga av "lerret", kr 75,00.
415-4125PVC, Laga av PVC.  Lett å
reingjere.  Kr 80,00.

Kontroll og atter kontroll

Springsele for vær.  Para sau vert tydeleg merkte av den
fargeblokka som er festa på undersida av springselen.
415-4001, Springsele av lær kr 135,00
415-8211B, Springsele nylon m/fix-lås kr 130,00

445-1213, Doseringsmarkør i solid materiale som sit
godt på handa.  Med ei og same hand føretek du
både dosering og merking samstundes.  Kr 80,00.
650-205, Merkeblokk raud, kr 30,00.
650-206, Merkeblokk blå, kr 30,00.
650-207, Merkeblokk grøn, kr 30,00.

Phillips doseringssprøyte!
126-441004, NJ
Phillips doserings-
sprøyte 20 ml.
Trinnlaus innstil-
ling av væske-
mengden frå 0 -
20 ml, med 1 ml

gradering på sylinderglasset.  Sprøyta
er av metall og ventilane er lett tilgjenge-
lege for reingjering.  Leverast med 1,5 m
slange med fjører som hindrar for stor
bøy og 2,5 l væskebeholdar med reimar
og olje.  Kr 799,00.

Transportvogn

1331-18702.SET, Dieselpumpe med telleverk og
pistolholder montert på plate.   Med pumpa følgjer
4 m slange, tilkoplingsdeler, tilbakeslagsventil og
automatisk pistol.  Kr 3800,00.
230 Volt, kapasitet max: 3000l/time, 370 Watt,
maks lyftehøgde: 17 m

Dieselpumpe



Klippeutstyr!
888-001, Lister Nova.
250 W motor med liten ytre
dimensjon.  Lett og enkel
maskin med snorbrytar.  Flek-
sibel drivkabel med bajonett-
lås for Lister Fokus, på-
sett standard 3" kniv og kam.
Pris for komplett henge-
maskin med verktøy og ek-
stra sett kniv/kam kr
8.200,00.

Dei gode gamle!

250-85250, Hauptner
Rapide handklippemaskin
for sau, kr 500,00.

116-2721, Handsaks, den
«gode gamle», beste tyske
kvalitet, med hjartefjør som
gjev god «spenst» over tid,
27,5 cm lang, rett, kr 150,00.
116-2731, Handsaks, bøyd,
elles som 2721, kr 145,00.

Økonom II saueklippemaskin.
106-GT494, Økonom
saueklippar, kr 3.500,00.
Smalt handtak, god vekt ba-
lanse, 200 W motor.  Eigen-
vekt berre 1,2 kg.
Maskina kan påmonterast
klippehovud for storfe.

Icon klippehandstykke frå Heiniger.
Svært slank i utforminga og roleg
vibrasjonslaus gange.
780-721160, m/Pin-drive, kr 3.650,00.
780-721180, m/Worm-drive, kr 3.650,00.

371-25, Knarrhults varm-
galvaniserte klippekrakk.
Dyra går på klippekrakken når
den er nedslått.  Krakken
vippast enkelt opp til rett
arbeidshøgde.  Ein lyfter bare
25 % av dyret si vekt.
Krakkhøgde 60 cm.  Ein låser
dyret enkelt fast.  Sidestøttene
kan leggjast ned.  Kr 4500,00 +
delfrakt.

270-607022W, Elastisk
belte, bredde 52 mm.
Endar av lær. Str. S, M,
L.  Kr 200,00.

Klippekrakk.

380-273280, Clipper Spray for
desinfeksjon, avkjøling og
smørjing av alle slags knivar og
kammar.  400 ml, kr 59,00.
780-100142202, Heiniger
kombibørste/skrape for reingjering
av kniv/kam. Kr 150,00.

Original Heiniger klippebukse.
Klippebukse i slitesterk svart bomull.
Kraftig glidelås, 2 baklommer og splitt
i leggen.  Dobbelt stoff på områder
som er mest utsett for slitasje.
Leverast i livvidde 77,5, til 97,5 med
beinlengde 74, 78 og 84 cm.  Pris kr
595,00.

Heiniger ryggvarmar i ull.
Held ryggen varm og tek
til seg svette.  Kr 350,00.
270-607025.M, str M
270-607025.L, str L

840-100, Fleece singlett
med lang rygg.  Leverast
i ass. fargar i str. S, M, L
,XL.  Kr 200,00.

Fleire typar mokkasiner, filt eller lær.  Pris
frå kR 350,00.

Me utfører sliping av knivar og kammar, også for storfe.  Pris kr 35,00 pr. sett.

Landets største utval av klippemaskinknivar/kammar

363-18603, Super  AAA-kniv i
full tjukkelse.  Vanlegvis
føretrekt av profesjonelle på
grunn av lang leve-tid. Kr 39,50.

363-18440, Super Sabre kniv.  Klar for
å setjast i vanskeleg ull.  Den er tynnare
og går difor lettare inn i ulla, meir fleksibel
og det legg seg mindre ull på spissane
enn på tjukkare knivar.  Kr 45,00.

780-100100100, Heiniger Jet kniv.
Den nye suksessen blant
profesjonelle på grunn av si fine
utforming av fine spissar.  Går lett
inn i tett ull.  4,4 mm tjukk.  Kr 44,50.

780-100100108, Heiniger Edge.
Spesialdesigna kniv for å gi minst
mogeleg slitasje på handstykket.  Stor
kutteflate og god kutteevne sjølv etter
mange slipingar.  4,4 mm tjukk.  Kr 44,50.

780-100100025, Heiniger Ovina,
13-tinds standard kam.  Ekstra
sterke tindar.  Kr 185,00.

Heiniger Super Charger 3,5, 92 mm.  Ein
god allround kam.  For spesialistar og
uøvde.  Kr 210,00.
780-100100016S, Super Charger, nedslipt.
780-100100016, Charger høgre.
780-100100017, Charger venstre.

126-541074, Quantum, 95 mm.
Smalare yttertenner gjer at den glir
lett inn i open ull og ligg godt mot
skinnet.  Ideell til norsk kvit sau.  Kr
210,00.

126-541013, Heiniger Raging
Warrior, 96 mm.  Nedslipt versjon
av Warrior.  For open crossbred-
ull.  Går godt rett frå pakken.  Kr
210,00

Dette er berre eit lite utval av alle knivar og kammar vi har.  Be om gratis katalog eller sjå vår nettbutikk nessemaskin.no

270-607027, Heiniger kampung
i slitesterk filt for oppbevaring
av inntil 30 kammer.  Kr 250,00.

888-900, Oppbevaringsboks i
plast for inntil 75 kniver.  Kr
310,00.



Kvalitets-drikkeutstyr til rimelege prisar!
7 2 0 - 1 0 0 . 0 0 1 0
Suevia plast-
drikkekar 10P.
Eineståande god
kvalitet, for storfe
og småfe.  ½"
v a s s t i l f ø r s e l
ovanfrå.  Lett å
halda reint.  Reg-

ulerbar røyrventilen, som dyra lett bru-
kar.  Eit spesielt godt drikkekar til hest.
Kr 300,00.
720-100.0020, som 10P men med skål
av emaljert støypejern.  Kr 405,00.

720-100.0130,
Suevia drikke-
kar 130P.
Drikkeskål i plast
med flottørventil.
Deksel i rustfritt
s t å l .
Uttappingsplugg i

botnen.  Enkel justering av vassnivået
og ½" tilkobling frå venstre eller høgre.
Passar for følsomme dyr: hest, sau,
kalv og hund.  Kr 422,00.

720-100.0370, Suevia
heilemaljert drikke-
kar 370.  For kalv, sau,
geit og hund.  Den min-
ste, lette berøring med
ventilen gir ny tilførsel
av friskt vatn.  Dyret til-
ven seg derfor hurtig
dette drikkekaret.
Plassbesparende då

det kan plasserast i eit hjørne.  Kr 400,00.
720-131.0152, Festebøyle for 1" - 1½”
rør.  Kr 22,00.

720-100.0350, Suevia
heilemaljert  flottør-
drikkekar i svært solid
utførelse.  Kr 680,00.
Vi fører deler for gamle
Suevia flottørdrikkekar.

Dei blå vass-
røyra som ikkje

rustar!

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

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

430-1196-1, Nippelhaldar av rustfritt
stål, ½", 15° berre kr 42,00.

Alle nemnde prisar er utan moms. (med atterhald om trykk-
feil og prisendringar)
Fraktfritt ved kjøp over kr. 1.800,00 + mva (med få unntak).
Be om våre gratis katalogar.

A/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S NessemaskinA/S Nessemaskin
Nessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  BalestrandNessane 6899  Balestrand
Tlf 57 69 48 00, Fax 57 69 48 01
www.nessemaskin.no

Blå polypropylen plastrøyr for vatn inntil + 30 °C og
trykk inntil 6 bar.  Ideell for innlegging av vatn i fjøs.
Du kan sjølv snitta røyra.

Vi har alle slags svært rimelege røyrdeler til systemet. No kan du spara pengar!

½" kr 19,00 pr. m.
¾" kr 29,00 pr. m.
1"  kr 40,00 pr. m.
Blir levert i lengder på 2 el-
ler 4 meter.

720-100.0043, Suevia opp-
varmbart drikkekar med
flottørventil. Skål i støypejern,
kvitemaljert innvendig.  Frost-
sikker ned til -20 ºC.  ½" til-
kobling nedanfrå.  Varme-
kapasitet 80 W/ 24 V.
Straumforsyning med 230/24

V transformator (ikkje inkl.)  Kr 1872,00.
720-101.0380, Transformator 100 W/24 V, kr 712,00.

371-128, Knarrhults flottørdrikke-
kar av glassfiberarmert plast og
rustfritt stål.  Karet har røyr-
gjennomgang for sirkulasjon.
Passar for geit og sau.  Kr 1500,00.

Saltslikkesteins-holdar for 2
kg stein.
890-218040, plast, kr 28,00.
890-218020, rustfritt stål, kr
59,00.

000-0090, Godklippen spesial (combi), slipemaskina
som De kan bruka ti l sliping både for
saueklippemaskin- og storfeklippemaskinknivar, kr
4.900,00.
Eit rimelig slipeapparat for knivar og kammar.  Ein
nyttar slipepasta på den spesiallaga slipeskiva.
Apparatet vert levert med 2 stenger slipesmergel.
000-0095, Spesial slipesmergel,ca 1 kg, kr 300,00.

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

Sliping

Utstyr til slaktesesongen

Kjøttkverner i fleire størrelsar.
Pris frå kr 2600,00.

Pølsestapparar i fleire størrelsar.
Pris frå kr 775,00.

Vacuumpakkemaskiner i plast
eller i rustfritt stål.  Fleire
størrelsar.  Pris frå kr 2975,00.

138-9023500, Dick slaktepistol for
heimeslakting.  Lev. m/ rein-
gjeringssett.  Kr 950,00.
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- Vi som driver med sau her på
nordsiden av Lofoten vil påstå at
havørna er minst like ille som
kongeørna når det gjelder å ta
lam. 

- Den gjør det bare på en annen måte,
sier Ivar Andersen (51). 
     Han og familien driver gården
Utakleiv på Vestvågøy i Lofoten, med
180 vinterfôra sauer av typen norsk
kvit (NK). I tillegg driver han litt leie-
kjøring for andre bønder i slåtten.
Sauene går på sommerbeite i bratt
utmarksterreng fra sjøkanten og helt
opp til 900 meters høyde. 

Nesten ingen erstatning
Andersen vil gjerne drive seriøst med
sau. Han er levende opptatt av avls -
arbeid, er medlem av Vestvågøy vær-
ring, og har levert flere værer til semin,
blant andre Mix Utakleiv, som stod på
Staur i 2007. 
     Men den voldsomme veksten i
ørnebestanden er blitt en stadig større
utfordring for bonden på Utakleiv. Av
300 lam som ble sluppet på utmarks-
beite i fjor, mistet Ivar Andersen 40
stykker. Det er en tapsprosent på 13,
mot et tidligere normaltap på 5
 prosent. Han er ikke i tvil om at
økningen skyldes ørna.
     - Noe av tapa skyldes selvsagt andre
årsaker, som sykdom eller uhell i det
bratte terrenget. Derfor søkte jeg
erstatning for bare 20 av lammene,
men fikk innvilget for kun 4 av dem,
sier Andersen oppgitt. 

Havørna jager
Problemet er at det er vanskelig å finne
bevis i form av kadaver i det ulendte
terrenget. Dessuten erstattes kun dyr

som beviselig er tatt av kongeørn, det
vil si der det kan påvises et spesielt
 klomerke på kadaverets rygg. Da det
ikke er bevist at havørn tar lam,
 erstattes ikke andre tap. Dette selv om
småfebøndene i Lofoten flere ganger
har sett at havørna jager dyr utfor
 fjellet, og deretter mesker seg med
kadaveret. 

Tung bevisbyrde
- Kongeørna dreper lammene idet den
slår ned på ryggen til dyra og presser
den spesielle kloa inn og punkterer
lungene. Havørna jager dem utfor

 fjellet i stedet. Den slår med vingene
rett over hodene på lammene, eller 
flyr med mose i klørne som den 
slipper ned over dem for å skremme
dem på flukt. I vår så en nabo av 
meg to-tre lam som kom rullende
 nedover fjell siden med ørna flaksende
over. 
     - To timer senere er kadaveret spist
opp, og bevisene er borte, sier
Andersen. 
     - Vi opplever bevisbyrden som
 urimelig og tung. Også

Havørna dreper like
mange lam som 
kongeørn 

HVERDAGSKOST: Ørn er en del av hverdagen for sauebøndene på Vestvågøy, og er
 kanskje den største utfordringen for drifta. Så sentral er rovfuglen i Andersens rike, at han
like gjerne bruker den som «logo» på husveggen. 

Fortesetter neste side.
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rovvilt konsulentens uttalelser ser ut til
å ha  begrenset verdi, selv om han har
vært på stedet og tatt bilder. Alt avgjø-
res av naturforvaltningen i Bodø, sier
han.

Krever full erstatning
- Nå vil NSG sitt lokallag her i Lofoten
ta initiativ overfor forvaltningen for å
få noe til å skje når det gjelder ørn 
og skader på småfe. Det viktigste er 
å få oversikt over bestandene av
konge- og havørn. Så må det lages en
plan for regulering. Men i første
omgang er vi opptatt av å bli trodd,

slik at vi kan få erstattet flest mulig av
de lamma som blir borte på beite. I all
hovedsak er de nemlig tatt av ørn, sier
Ivar Andersen.

Hentes ned med tau
De bratte og utilgjengelige beitene i
fjellsidene gjør det påkrevet med ekstra
godt tilsyn med sauene gjennom våren
og sommeren. 
     - Straks vi ser sauer eller lam som
har gått seg fast på ei grønn hylle,
 rykker vi ut for å hente dem ned før
ørna jager dem utfor, sier Andersen. I
regi av det lokale grendelaget er det

kjøpt inn fullt klatreutstyr for to
 personer, samt mer enn to hundre
meter tau. Grende laget har også bygd
små bruer mellom enkelte av hyllene
slik at sauene kommer seg videre, og
har også satt opp stengsler på de verste
plassene.
     Grendelagets medlemmer deltar selv
i redningsaksjonene når bøndene
 melder om problemer, og for å sikre at
de har nødvendige kunnskaper,
 arrangeres det jevnlige klatrekurs i regi
av NSG lokalt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

SPESIELLE KJENNETEGN: Andersens
søyer er utstyrt med store merkeplater av
varierende farge, slik at han kan kjenne
igjen de enkelte dyra gjennom kikkerten.

FULLT KLATREUTSTYR: Sauebøndene i Lofoten er vant til å iføre seg klatreutstyr for å
hjelpe fastgåtte sauer og lam ned fra de bratte fjellhyllene. Her er Ivar Andersen og gjeter-
hunden Fønix klar for redningsaksjon. Hunden ble for øvrig beste unghund i
Lofotmesterskapet tidligere i sommer.

FJELLBEITE: Graset i de stupbratte fjell -
sidene er saftig og godt, selv om det kan
være vanskelig å få tak i. Dyra går seg ofte
fast og må ha hjelp til å komme seg ned.
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Bøndene i Lofoten opplever
at stadig flere lam blir
borte på sommerbeite, og
mener det  skyldes en
kraftig voksende
 ørnebestand. Nå krever
Lofoten Sau og Geit at det
startes telling og kartlegging
av både konge- og havørn i
området, slik at man kan få et
grunnlag å drive
 rovfuglforvaltning etter.

Ørn utgjør et betydelig problem for
sauebøndene i Lofoten. I løpet av
de siste årene har tapene av lam på
utmarksbeide økt kraftig, samtidig
som lokalbefolkningen har regis-
trert at forekomstene av både kon-
geørn og havørn har nådd et una-
turlig høyt nivå. 

Mangler tall
- Mens omfanget av annet rovvilt

er anslått og tenkt regulert gjennom
 rovviltplanen, finnes det ikke noen
pålitelige tall eller statistikk over
 utbredelsen og utviklingen av
ørne bestanden, sier Ivar Andersen på
Utakleiv på Vestvågøy. 
     - Dermed har myndighetene heller
ikke noe grunnlag å forvalte rovfuglene
ut fra, og det er så godt som umulig å
få innvilget fellingstillatelse. 

Ute av kontroll
- Situasjonen her i Lofoten er ute av
kontroll, naturen er i ubalanse. Rypa er

forsvunnet, fisken er borte på grunn
av kraftig økning i oterbestanden,
og  derfor har også havørna begynt å
jage lam, sier Andersen. 
     - Det er behov for en regulering
av ørnebestanden for å gjenvinne
 balansen i naturen her i Lofoten,
sier Andersen, som på vegne av
Lofoten Sau og Geit nå vil ta kon-
takt med  fylkesmannen i Nordland
for å initiere noe han håper kan bli
starten på en egen rovfuglplan. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

UT MOT HAVET: Utakleiv ligger på vestsiden av Vestvågøy, helt ut mot Norskehavet. Her er bonden og hans hund, med gården i
bakgrunnen.

Krever kartlegging av 
ørnebestanden

VERRE ENN SITT RYKTE: Selv om det ikke er bevist at havørna slår ned på lam,
har lokalbefolkningen i Lofoten flere ganger sett at den jager dem utfor fjellet og
 deretter spiser dem.
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Tusenvis av sau skal nå hjem fra
sommerbeite. Sanking kan dess-
verre være en måte å spre smitt-
somme sjukdommer på, men
relativt enkle tiltak kan redusere
smittefaren betraktelig.  

Fellesbeite i skog og fjell er, og skal
være, en viktig del av norsk sauehold.
Vi må leve med at dette medfører en
viss risiko for å spre sjukdom, men det
er viktig å gjennomføre tiltak for å
redusere denne risikoen. 
     Det er særlig i forbindelse med
 sanking at det i mange beiteområder er
betydelig kontakt mellom dyr fra ulike
besetninger. Fotråte er en av sjukdom-
mene som kan smitte i forbindelse
med sanking, felles transport og
 lignende. Andre eksempler er blåtunge,
paratuberkulose, mædi, smittsom øye-
betennelse og parasitter. Tiltakene som
beskrives videre retter seg først og

fremst mot fotråte, men vil også
 redusere risikoen for overføring av
andre smittsomme sjukdommer.
     Flokker som er båndlagt på grunn
av fotråte måtte gjennomgå klauv-
undersøkelse for å få dispensasjon til
slipp på fellesbeite. Selv om klauvhelsa
i flokkene som fikk dispensasjon var
god ved slipping, er det allikevel en viss
risiko for at det i enkelte flokker kan ha
skjedd en utvikling av symptomer i
løpet av sommeren. Det kan også 
være smittede og sjuke dyr i andre,
 «ukjente» flokker. 
     Fotråte vil framover håndteres for-
skjellig avhengig av grad av sympto-
mer. Målet er å unngå alvorlig sjukdom
ved å bekjempe de aggressive variant -
ene av fotråtebakterien, mens vi må
leve med varianter av fotråtebakterien
som gir lite og kun milde symptomer.
Desto viktigere er det å fange opp
 flokker med alvorlige symptomer og
hindre videre smittespredning fra

disse. Sankinga er et potensielt smitte -
spredningspunkt der ekstra årvåkenhet
er viktig.

Se etter halte dyr og undersøk
dem
Dyr som halter under sanking må
undersøkes og, av hensyn til dyras
 velferd, helst slippe å gå for langt.
Dersom noen av dyra har symptomer
på alvorlig fotråte må man prøve så
langt det er mulig å unngå at dyr fra
tilhørende besetning blandes med
annen sau. Har dette likevel skjedd, må
de skilles ut så raskt som mulig.
Prioritér å ta ut de halte dyra først, da
det er dyr med aktive infeksjoner i
klauvene som utgjør den største
 smittefaren.  

Tørt og kort opphold i sankekve 
For at fotråtebakterien skal kunne
overføres fra et dyr til et annet må
huden i klauvspalten være svekket av
fuktighet eller annen påkjenning
 (spisse steiner, stivt gress o.l.).
Fuktighet og søle er ofte ikke til å
unngå ved driving og i skillegarder,
men jo tørrere grunnen er der dyra
oppholder seg og jo kortere tid de er
samlet, jo mindre er smittefaren.
Underlag i sanke- og skillekveer bør
være tørt og drenere godt. Å gjøre opp-
holdet i kveene så kort som mulig og
sørge for tørrest mulig underlag, også
etterpå, bidrar ytterligere. Brukes
 kveene til mange flokker flere dager på
rad, reduseres smittefaren betraktelig
dersom det legges inn en hviledag før
neste skilling, da de fleste fotråte -
bakteriene på bakken dør i løpet av
den tida. 

Transport
Dyr fra forskjellige besetninger bør ide-
elt sett alltid transporteres hver for seg. 
     Mellom transport av dyr fra ulike

Senk smittefaren ved
sanking og skilling

Sølete skillekveer medfører økt risiko for spredning av fotråte. Friske dyr, underlag med god
drenerende evne og kortest mulig kontakttid senker risikoen. (Foto: Inge Midtveit) 
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flokker skal transportmiddelet kostes
og det skal has på reint, tørt strø.
Dersom samme bil er brukt til trans-
port av dyr fra andre sankeområder må
en først foreta vask og desinfeksjon av
dyrehengeren.    
     Dersom dyr fra forskjellige beset-
ninger av praktiske hensyn må
 transporteres på samme bil, bør dyr fra
flokker båndlagt på grunn av fotråte
(uten aktive symptomer) settes innerst
på bilen, da det ofte blir klinete på
bilen under transport - noe som gjør
smittefaren ved avlessing større enn
ved pålessing. 
     Transport av dyr fra friske beset-
ninger og flokker med kliniske
 symptomer på samme bil frarådes på
det sterkeste!

Ikke kjøp inn smitte
Generelt anbefales det å kjøpe friske,
kortreiste dyr fra besetninger med god
helsestatus. Både det enkelte dyrets
helse og helsestatusen i flokken det
kjøpes fra er viktig.
     Fotråte, så vel som andre smitt-
somme sjukdommer, er en besetnings-
sjukdom og dyr kan være friske smitte-
bærere. Det er laget en Egenerklæring
helse - sau som anbefales brukt ved alt
livdyrkjøp. Den kan lastes ned fra 
www.animalia.no/htsau (informasjons-
materiell). Når det gjelder fotråte er det
viktig og ikke kjøpe inn livdyr fra en
flokk med halthetsproblemer eller
besetninger hvor det regelmessig fore-
tas fotbad. Både selger og kjøper bør
selv undersøke klauvene så vel som
resten av dyret. Tørr, fin klauvspalte og
fine, sunne klauver betyr mindre
 smitterisiko. Det anbefales alltid å
oppstalle nyinnkjøpte dyr isolert og på
tørt underlag, helst 3-4 uker, og under-
søke dyra grundig før de slippes
 sammen med resten av flokken. I
områder med kjent forekomst av fot -
råte anbefales også fotbading av inn-
kjøpte dyr både før og etter isolatet.
Står værlammet helt isolert bør det få
selskap av en av besetningens egne dyr,
da sau aldri bør oppstalles alene. 

Synnøve Vatn og Lisbeth Hektoen
Prosjekt Friske føtter og 

Helsetjenesten for sau

Paringssesongen er nå så smått i gang
og mye skal observeres og noteres.
Reglene for Geitkontrollen krever
 rapportering av alle paringer/
insemineringer. Dette er et viktig
arbeid med tanke på avlsarbeidet, og
som en av flere muligheter for å gjøre
de riktige valgene for rekrutteringen i
din egen besetning.
     Paringsliste Geit får du tilsendt om
du henvender deg til din rådgiver eller
ved å bestille den i registrerings -
programmet hvis du er egenregistrator. 

Husk:
•    Alle paringer skal registreres – også

omløp.
•    Bruk Paringsliste Geit for notering

av paringene.
•    Notering inseminering:

Bukknummeret skal være 7-sifret
kåringsnummer

•    Notering naturlig paring:
Bukknummeret skal være enten 
7-sifret kåringsnummer eller 
14-sifret individnummer. De 8 
første sifrene = produsentnumme-
ret, de 2 neste = år-ørenummer,
mens de 4 siste = ørenummeret til
bukken, dersom den ikke er kåret.
Det er viktig å få med alle 14 sifrene
i individnummeret, spesielt dersom
bukken er fra annen buskap. Er
paringspartner ukjent noteres
 bukkenummer 0.

Hva får du igjen:
•    Oversikt over bruk av bukker i

besetningen.
•    Riktig far på avkom.
•    Avlsverdi som bygger bl.a. på

avkommets mor, far og øvrige
 slektninger.

•    Avlsverdi på avkom som i neste
omgang danner grunnlag for bedre
styring av riktig påsett.

•    Bedre styring av påsett gir framgang
i besetningen rent økonomisk og
mer funksjonelle dyr.

For at avlsarbeidet skal ha noen effekt
er det viktig at alle opplysninger blir
rapportert riktig inn til Geitkontrollen.
Du får ikke produksjonsframgang i
besetningen og bedre pris og økonomi
ved feilslått påsett og mangelfullt avls-
arbeid.

Som medlem i Geitkontrollen følger
det et medlemsansvar i forhold til å
følge reglene for denne. Dette gir deg
også grunnlag for KSL-tillegg på 40
øre/ltr.  Dette er god timebetaling for
jobben med bl.a. notering av parings-
opplysninger. Særlig når du i tillegg får
muligheten til å bedre standarden i din
besetning med tanke på mjølkekvalitet,
mjølkemengde og bedret mjølkepris
ved kontrollert avlsarbeid. Det gir også
stolthet over framgang og resultatet av
egeninnsatsen.

Paringssesongen nærmer seg 
- Husk riktig rapportering til Geitkontrollen!

(Foto: Frida Meyer)
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Indeksberegningene 2009
For NKS er det ingen endringer i
beregningene, for første år på
lenge! Spælsau og sjeviot har fått
beregnet egne genetiske parame-
tre, og dette vil bidra til litt
 større avlsframgang for disse to
rasene.

Skal avlsframgangen bli størst mulig er
det viktig å ha mest mulig korrekte
genetiske parametre (arvbarheter og
genetiske korrelasjoner mellom egen-
skapene) når vi beregner indeksene. 
     Før avlssesongen 2008 beregnet vi
nye genetiske parametre for NKS, og
disse var ganske forskjellige fra de
gamle. Dette førte til en god del
endringer i indeksene der noen dyr
gikk opp i indeks og andre gikk ned.
Slike endringer skaper «støy» i avls -
systemet og frustrasjon hos en del
 ivrige saueavlere, men de er nød -
vendige for å gjøre et best mulig arbeid
framover.

Rasespesifikke parametre for
første gang
De genetiske parametrene beregnet for
NKS ble som vanlig brukt for alle raser

i 2008. Men rasene er forskjellige, og
hver rase bør ha sine egne genetiske
parametre. Vi har nå fått beregnet egne
parametre for spælsau og sjeviot som
vil bli brukt i 2009. Pelssau har ikke
fått egne parametre enda, og her vil 
vi i 2009 bruke parametrene for spæl-
sau.

Arvbarhet
Arvbarheten for en egenskap er den
delen av forskjellen mellom dyr som
skyldes genene. Hvis arvbarheten for
tilvekst beregnes til 0,10, så betyr det at
10% av forskjellene mellom lammene
skyldes genene. Resten, 90%, skyldes
miljøforskjeller. 
     Den genetiske komponenten bereg-
nes etter at vi har korrigert for alle mil-
jøforskjeller som vi kan korrigere for.
Når vi for eksempel beregnet arvbar -
heten for egenskapen slaktevekt
 (tilvekst fra fødsel til slakt) korrigerte
vi for alder ved registrering av vekta,
kjønn, antall søsken i kullet (burd),
mors alder og ikke minst, forskjeller
mellom besetninger. Hadde vi beregnet
arvbarhetene uten først å ha korrigert
for alle registrerte miljøforskjeller,
hadde de blitt langt lavere.

Arvbarheter per rase
Tabell 1 viser arvbarhetene per rase for
hver egenskap som inngår i indeks -
beregningene. Det er godt samsvar
mellom arvbarhetene beregnet i fjor
for NKS og arvbarhetene som nå er
beregnet for spælsau og sjeviot. 
     Arvbarhetene for lammets egen
 tilvekstevne (vår, høst og slakt) ligger i
området 7-13%.
     Slakteklasse og fettgruppe (EUROP-
klassifiseringen) har en arvbarhet på
omkring 20%. Lammets slaktekvalitet
er altså mer bestemt av gener og min-
dre av miljøfaktorer enn lammets til-
vekst.
     Arvbarhetene for morsevnen er lav;
5-6%, enten vi måler den som søyas
bidrag til vårvekt, høstvekt eller slakte-
vekt.
     Arvbarhetene for lammetall varierer
litt mellom rasene og fra første til
andre til tredje lamming. Men de er i
samme størrelsesorden som arvbar -
heten for tilvekst; omkring 10%.

Lave arvbarheter krever
avkomsgransking
Arvbarhetene er gjennomgående lave.
Det er altså ikke enkelt å spå om hvilke
gener et dyr har ut fra observasjoner
gjort på dyret selv. Sikkerheten på
indeksen blir bedre jo flere avkom vi
får etter dyret. Men når arvbarheten er
så lav som 5% slik den er for mors -
evne, trengs det svært mange døtre i
produksjon for å beregne en sikker
indeks.

Genetiske korrelasjoner
Genetiske korrelasjoner er den statis -
tiske sammenhengen mellom egen -
skaper, beregnet på et stort materiale.
Hvis korrelasjonen er 0 er det ingen
sammenheng mellom to egenskaper.
Hvis korrelasjonen er pluss 1 eller
minus 1 er det perfekt sammenheng
mellom to egenskaper. Kjenner vi den
ene egenskapen, kjenner vi også den
andre uten å måtte registrere den.
Positive korrelasjoner betyr at når den
ene egenskapen øker, så øker den andre
også. Negative korrelasjoner betyr at
når den ene egenskapen øker, så
 reduseres den andre.
     Det er totalt 48 korrelasjoner per
rase som benyttes i indeksberegning-
ene. Noen av de viktigste er vist i 
tabell 2.
     De genetiske korrelasjonene gir oss
mer korrekte indekser enn om vi ikke
hadde hatt dem med i beregningene. Jo
større korrelasjonene er, jo mer nyttige
er de. Dette gjelder spesielt i de tilfeller
vi mangler en registrering, men har
annen registrering som er korrelert til
denne. Det beste eksempelet er påsett
av livlam. Her mangler vi informasjon
om slaktevekt og må støtte oss på
informasjon om vårvekta og høstvekta.

Eksempel med vårvekt
Indeksen for et lam starter som
gjennomsnittet av fars og mors indeks,
og alle lammene i kullet har selvsagt den
samme indeksen. Ved vårveging viser
det seg at et søyelam er mye  tyngre enn
det andre søyelammet i kullet. Hvilke
utslag får dette for indeksene til de to
lammene? Det kan vi si noe om ved å
bruke korrelasjon ene i tabell 2.
     Den genetiske korrelasjonen

Tabell 1.  Arvbarheter som brukes i
indeksberegningene 2009
Egenskap NKS Spælsau Sjeviot
Tilvekst

Vårvekt 0,07 0,08 0,10
Høstvekt 0,12 0,11 0,13
Slaktevekt 0,12 0,11 0,10

Slaktekvalitet
Slakteklasse 0,22 0,18 0,22
Fettgruppe 0,21 0,19 0,21

Morsevne
Morsevne vår 0,05 0,07 0,06
Morsevne høst 0,04 0,05 0,06
Morsevne slakt 0,05 0,07 0,06
Morsevne 
slakteklasse 0,03 0,05 0,05
Morsevne 
fettgruppe 0,02 0,04 0,03

Lammetall
Ettåring 0,12 0,05 0,09
Toåring 0,08 0,10 0,12
Treåring 0,06 0,07 0,12

Pelssau bruker samme genetiske parametre som 
spælsau i 2009.
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mellom vårvekt og slaktevekt er
 beregnet til 0,69 for NKS, 0,54 for
spælsau og 0,44 for sjeviot. Det tyngste
lammet får derfor en høyere indeks for
slaktevekt. Hvordan indeksen for
 slakteklasse for de to lammene vil
endre seg, er avhengig av rasen. For
NKS og spælsau vil indeksen for slakte-
klasse gå opp, mens den vil være
omtrent den samme for sjeviot
 (korrelasjonene er 0,31, 0,22 og -0,03).
     Eksempelet viser at det er viktig å ha
rasespesifikke parametre når vi skal
beregne indeksene med størst mulig
treffsikkerhet. Men samtidig gir de
 genetiske korrelasjonene utslag i
 indeksene som mange brukere dessverre
har vanskelig for å forstå og akseptere.

Korrelasjoner mellom
 slaktelamsegenskapene
Korrelasjonene mellom vårvekt og
høstvekt, vårvekt og slaktevekt, og
høstvekt og slaktevekt finner vi også i
tabell 2. Det er ganske god sammen-

heng mellom vårvekta og høstvekta, og
mellom vårvekta og slaktevekta. Vår -

vekta, når lammet er drøyt 1 måned
gammelt, gir oss altså en god pekepinn
om hvem som sannsynligvis har de
beste genene for tilvekst helt fram til
slakt.
     Høstvekta forteller selvsagt mer om
tilveksten fram til slakt enn vårvekta
gjør, men økningen i korrelasjonen er
overraskende liten. Og korrelasjonen
mellom høstvekt og slaktevekt er langt
fra 1. Det er derfor viktig å ha en stor
gruppe med slaktede avkom for å få 
en sikker indeks for tilvekst fram til
slakt.
     Det er en ganske stor positiv
sammenheng mellom slaktevekt og
slakteklasse, dvs. at de dyra som vokser
fortest også klasser seg best. Dessverre
er sammenhengen dårligere mellom
høstvekt og slakteklasse, og det er
denne vi må basere oss på når det
 gjelder livdyras eget bidrag til indeks
for slakteklasse.

Korrelasjoner mellom
 morsegenskapene
Vi beregner morsevne for tilvekst fram
til vårvekt, til høstvekt og til slaktevekt.
Korrelasjonen mellom morsevne vår
og morsevne slakt er høy, og mellom
morsevne høst og morsevne slakt er
den så høy at det i praksis er samme
egenskap (Tabell 2).
     Det er svært god sammenheng
mellom morsevne slakt og morsevne
for slakteklasse, og det samme for

Tabell 2. Genetiske korrelasjoner mellom noen av egenskapene i
 indeksberegningene
Egenskap Egenskap NKS Spælsau Sjeviot
Tilvekst

Vårvekt Høstvekt 0,76 0,62 0,66
” Slaktevekt 0,69 0,54 0,44
” Slakteklasse 0,31 0,22 -0,03
” Fettgruppe * 0,04 -0,12 -0,26

Høstvekt Slaktevekt 0,82 0,76 0,74
” Slakteklasse 0,28 0,23 0,11
” Fettgruppe * 0,00 0,00 0,00
” Morsevne vår -0,02 0,01 -0,04
” Morsevne slakt -0,08 -0,03 -0,30

Slaktevekt Slakteklasse 0,60 0,56 0,54
” Fettgruppe * -0,03 0,10 0,26
” Morsevne vår -0,05 0,06 0,21
” Morsevne slakt -0,15 0,02 -0,12

Slaktekvalitet
Slakteklasse Fettgruppe * -0,01 0,27 0,26

” Morsevne vår -0,20 -0,11 -0,04
” Morsevne slakt -0,15 -0,11 0,01

Fettgruppe * Morsevne vår 0,06 0,09 0,04
” Morsevne slakt 0,05 0,12 -0,21

Morsevne
Morsevne vår Morsevne høst 0,84 0,79 0,84

” Morsevne slakt 0,75 0,75 0,82
Morsevne høst Morsevne slakt 0,97 0,99 0,95
Morsevne slakt Morsevne slakteklasse 0,90 0,85 0,91

” Morsevne fettgruppe * 0,87 0,80 0,77
Lammetall

Ettåring Toåring 0,90 0,74 0,85
” Treåring 0,90 0,67 0,88

Toåring Treåring 0,90 0,95 0,91
* Økende fettgruppe tilsvarer feitere slakt. En positiv korrelasjon til andre egenskaper er derfor ugunstig. Fortesetter neste side.

(Foto: Lars Erik Hennum)
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mors evne slakt og morsevne fett -
gruppe. Ei søye som melker godt gir
lamma et miljø som gir rask tilvekst,
mye kjøtt og mye fett.

Korrelasjoner mellom
 slakteklasse og morsevne
Det er dessverre en negativ sammen-
heng mellom lammets egne gener for
slakteklasse og genene for å være ei god
morsøye. Legger vi stor vekt på å øke
slakteklassen vil det gå litt ut over
framgangen for morsevne. Dette er
tydelig på NKS og spælsau, men ikke
på sjeviot (Tabell 2).
     Det er muligens genvariantene som
gir ekstra stor kjøttfylde hos NKS og
spælsau som også gir dårlige morsøyer.
Som kjent har vi bestemt oss for å
redusere frekvensen av disse genvari -
antene fra populasjonen. Vi kan håpe
at den negative sammenhengen
mellom slakteklasse og morsevne da
gradvis blir mindre.

Korrelasjon mellom lammetall
ved stigende alder
Den genetiske korrelasjonen mellom
lammetall som åring og lammetall som
toåring er høy (Tabell 2). Det samme er
korrelasjonen mellom lammetall som
åring og lammetall som treåring.

Korrelasjonen mellom lammetall som
toåring og treåring er som forventet
enda høyere.

Økonomiske vekter
Arvbarhetene og de genetiske korrela-
sjonene brukes for å beregne de 6
delindeksene i avlsmålet vårt. Når
delindeksene skal veies sammen til
samleindeksen, O-indeksen, tar vi
utgangspunkt i verdien som ligger bak
delindeksen (kg slakt osv.) og multi -
pliserer med den økonomiske verdien
(verdien av en kg slakt osv.).
     Vektleggingen mellom egenskapene
ble tidlig på 90-tallet beregnet ut fra
den faktiske verdien av et kg slakt osv.
Det er mye som har forandret seg fra
den gangen, og de økonomiske vektene
burde også vært beregnet på nytt skulle

vi hatt størst mulig samlet økonomisk
framgang. Men de siste årene har vi
ikke brukt vektene til å maksimere den
samlede framgangen for alle egen -
skapene i indeksen. Vi har isteden valgt
å endre vektene slik at vi styrer fram-
gangen for den enkelte egenskapen slik
vi ønsker det.
     Tabell 3 viser den relative vektleg-
gingen mellom egenskapene for hver
rase. Det er i år ingen endringer for
NKS, da avlsrådet ønsker å se effekten
av endringene de siste årene før det
eventuelt gjøres nye endringer. Det
samme gjelder for sjeviot og pelssau. 

Større vekt på fett hos
 spælsauen
På spælsau har vi hatt en svak genetisk
tilbakegang mot feitere slakt de siste 10
årene. Islandsinnslaget med svært
kjøttfulle dyr, men som samtidig er
feite og med et lavt lammetall, vil med
dagens vektlegging mellom egen -
skapene få større betydning og vil
kunne forsterke utviklingen mot feitere
slakt. Vi øker derfor vekta på fett fra 5
til 10% og reduserer vekta på slakte-
klasse fra 30 til 25%.

Hva kan vi forvente oss denne
høsten?
På NKS har vi ikke gjort noen endringer
i indeksberegningene og holder stø kurs.
Alle endringer i indeksene vil derfor
skyldes ny informasjon om dyret selv,
om avkom og om andre slektninger.
     På spælsau og sjeviot vil det bli
endringer når de to rasene nå har fått
egne genetiske parametre. Men for-
skjellene fra NKS-parametrene er ikke
så store at det bør gi vesentlige utslag.
Endringen i økonomisk vektlegging for
spælsauen vil nok bidra til noe mer
omrangering. Men også her vil ny
informasjon være det viktigste bidraget
til endingene i indeksene.

Av Thor Blichfeldt

Tabell 3. Relativ vektlegging mellom egenskapene i O-indeksen 2009
Delindeks NKS Spælsau Sjeviot Pelssau
Slaktelamegenskapene

Slaktevekt 20 % 20 % 22 % 20 %
Slakteklasse 23 % 25 % 18 % 35 %
Fettgruppe 9 % 10 % 9 % 5 %

Søyeegenskapene
Morsevne vår 8 % 15 % 8 % 10 %
Morsevne slakt 25 % 25 % 25 % 25 %
Lammetall 15 % 5 % 18 % 5 %

Hovedmålgruppen for konferansen er medlemmene i
 væreringene og andre avlsinteresserte saueholdere.

Noen av temaene:
• Hvilke ønsker har industrien og forbrukerne til lammeslaktet

om 10 år?
• Morssauen: Nye egenskaper, mer effektiv avlsmodell
• Egen farlinje: Trengs det, og hvem driver den?
• Jakten på størst mulig avlsframgang krever sterk styring av

innavlen
• Genomseleksjon: Har den noen plass i et effektivt avlsopplegg?
• Norsk avlsarbeid i et internasjonalt perspektiv
• Satsing på eksport av NKS-gener

Fullstendig informasjon kommer i 
Sau og Geit nr 5-2009.

Saueavlen: Vegen framover!
NSG arrangerer stor, landsdekkende
 avlskonferanse på sau

Lørdag 13. - søndag 14. februar 2010
Clarion hotel, Gardermoen
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Norgesfôr har tre ulike kraftfôrblandinger til sau:

• Drøv Sau Vinter med moderat AAT-innhold for 
vinterhalvåret. Kraftfôr med for høyt AAT-
innhold i denne tida er unødig dyrt, krever 
ekstra energi og kan gi  løs avføring.

• Drøv Sau Melkefôr med høyt AAT-innhold og 

rikelig med fiskemel. Brukes fra 6 uker før 

lamming til beiteslipp. Sikrer god melkeytelse 
og god tilvekst på lammene.

• Drøv Lam til oppfôring av lam om høsten.

Alle våre sauefôrblandinger er kopperfrie. 
Vi har også ulike typer tilskuddsfôr til sau.

God rådgivning får du på kjøpet!

Riktig kraftfôr   
til riktig tid

BONDENS TRYGGE VALG

www.norgesfor.no

w
w
w
.d
m
t.
n
o

Fleksibilitet i utfôring 
I-mek
Kompetanse
Løsninger
Produkter
Montering
Service
Optimalisering

www.
fk-landbruk.no

En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter og Siloriver gir en unik 
fleksibilitet i forhold til utfôring og behandling av grovfôr.

Enkel og arbeidsbesparende metode for behandling av tørre, bløte og frosne
rundballer samt at den tar silohiv, rotfrukter og firkantballer.
Leveres i 2 størrelser; 2,8 m3 og 3,6m3 volum og kan leveres stasjonær, med 
golvvogn eller takvogn (1 eller 2 skinner).
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Inger Anne
Boman presenter-
te sin avhandling
«Myostatin -
mutasjoner i Norsk
Sau» mandag 
29. juni. Hun har
undersøkt det
genetiske grunn -

laget for at noen lam blir ekstremt kjøtt-
fulle og har funnet ut at dette skyldes
mutasjoner i det såkalte myostatin genet.
Det er  funnet tre ulike mutasjoner; to
som er spesifikke for henholdsvis norsk
kvit sau og spæl og en som finnes i begge
raser uavhengig av disse (som tidligere er
funnet på texel i Belgia). Sammenhengen
mellom den norske mutasjonen i myosta-
tingenet for norsk kvit sau og ulike
 produksjonsegenskaper er undersøkt i
samarbeid med saueprodusenter i Nord-
Norge. Mutasjonen viste seg å ha positiv
effekt på kjøttfylde og fettmengde, men
forårsaket også økt lammedødelighet. 

Vi gratulerer og er imponert over
 innsatsen! Flere av resultatene fra
avhandlingene er allerede tatt i bruk, og vi
vil helt sikkert dra nytte av kunnskapen og
engasjementet til Leiv Sigbjørn og Inger
Anne i mange år framover.

Organisasjonsnytt
Møtekalender
Dato Aktivitet

20.10.09: Styremøte i NSG, Gardermoen

21.10.09 - 22.10.09: Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen

11.12.09: Styremøte i NSG, Ås

Nye kontorlokaler
på Ås
NSG har nå kjøpt tredje etasje i
Moerveien 2, i Ås sentrum - to
minutters gange fra Ås stasjon. De
nye kontorlokalene pusses nå opp og
skal være klare for overtagelse i
begynnelsen av oktober. Selve
 flyttingen planlegges gjennnomført
første halvdel av oktober. Vår nye
postadresse blir Norsk Sau og Geit,
Postboks 104, 1431 Ås. Nye telefon-
nummer er ikke klare pr. dato.

To nye doktorgrader
I løpet av juni avla to av våre avlsforskere
sine doktorgrader ved Universitetet for
miljø og biovitenskap (UMB). NSG har
dermed nå to nye doktorer i staben! 

Leiv Sigbjørn
Eikje presenterte
sin doktor -
avhandling onsdag
17.  juni. Denne
omhandlet
«Avlsopplegg for
sau i Norge basert
på semin». I tillegg

til å oppsummere og analysere avls -
arbeidet på sau så langt, har Leiv Sigbjørn
utviklet en ny metode for å simulere
nasjonale avlsprogram. Med den nye
metoden har han sammenlignet avls -
opplegg med ulike innslag av semin.
Konklusjonen er at vi kan få inntil 40%
høyere avlsframgang ved 100% semin i
avlsarbeidet, men naturlig paring med
prøve værer i ring og kunstig sædover -
føring ved eliteparinger gir nesten like 
stor avls framgang og koster betraktelig
mindre.

Representantskapet i Norsk Sau og
Geit vedtok i fjor høst, etter initiativ fra
fylkesleder Odd Jarle Lien i Sør-
Trøndelag, at NSG skal starte krone -
rulling for å opprette et fond for å sikre
beiteretten i utmarka. 

Midler fra dette fondet kan bl.a.
 brukes til å støtte saueholdere som ufri -
villig har blitt påført problemer i forbin-
delse med stadig økende rovvilt bestander
i Norge og forvaltningen av disse.

Styret i NSG skal vedta endelige
 statutter for fondet i slutten av august
og vi vil komme med en fyldigere
 presentasjon av dette i neste nummer
av Sau og Geit.

Vi har imidlertid opprettet en konto
for fondet, slik at de som vil bidra kan
betale inn beløp etter eget ønske.
Innbetaling kan gjøres til konto
9365.16.21524 i Landkreditt Bank og
merkes «Beiterettsfondet».

Fond for å sikre beiteretten i utmark

NM i saueklipping
Etter mye om og men er det klart at NM
i saueklipping og ullhåndtering 2009 blir i
Ølen 26. september. En stor takk rettes til
Godskalk Hamre, Ølen Sau og Geit,
Fatland og Nortura, som på kort varsel
har sørget for at dette
arrangementet blir en
realitet.

Etter at fem
 potesielle arrangører
hadde takket nei til
årets NM, var det en
stund fare for at NM
måtte avlyses. Det hadde
vært veldig synd dersom
året etter VM skulle blitt det  første året
uten NM siden starten i 1988. Slik ble det
heldigvis ikke. Se annonse om arrange-
mentet annet sted i bladet. 

Planlagte klippe-
kurs 2009
Det blir stadig vanskeligere å få tak
i saueklippere og det er viktig at vi
har mange norske saueklippere.
Klippekursa som holdes i regi av
NSG er et viktig ledd i dette
 arbeidet og det planlegges mange
kurs rundt om i landet denne
 høsten. Pr. dato har vi mottatt
melding om 11 kurs og en opp -
datert oversikt ligger ute på
 hjemmesiden vår (www.nsg.no).
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Ta vare på 
ullkvaliteten
Fagtjenesten for ull, Animalia har nettopp
revidert og trykt opp heftet «Ta vare på
ullkvaliteten». Her er mange gode råd om
god ullhåndtering og en presentasjon av
Norsk Ullstandard. «Ta vare på
 ullkvaliteten» følger vedlagt dette
nummeret av Sau og Geit. Heftet er 
nyttig lesning for alle og kan også brukes 
i forbindelse med fagmøte om ull i
 lokallaget.

Nytt fra Avlsrådet for sau
Avlsrådet for sau hadde sitt årlige
 todagers møte i starten av juli. Her er et
kort referat fra noen av sakene. Det full-
stendige referatet finner du på Internett;
www.nsg.no >Sau >Avl >Avlsrådet

Kåringene 2009
Blåtunge setter begrensninger på mulig -
heten for å holde kåringssjå til høsten.
Innenfor restriksjonssonen er det ikke til-
latt med utstillinger og lignende, og det er
ikke aktuelt å søke Mattilsynet om dispen-
sasjon for å holde kåringssjå. På grunn av
kostnadene med gårdskåring drøftet
 derfor avlsrådet om de skulle gjøre et
forsøk med å droppe kåringene innenfor
restriksjonssonen.
    Da kåringene er sentrale i saueholdet,
ble saken lagt fram for styret i NSG.
Styret gjorde følgende vedtak:
1.  Utenfor restriksjonssonen for blåtunge

gjennomføres kåringene som vanlig i
2009, men med økt fokus på å hindre
smittespredning. 

2.  Innenfor restriksjonssonen for blåtunge
gis hvert fylkeslag anledning til å
 avgjøre om kåring skal gjennomføres
som gårdskåring eller om det ikke skal
gjennomføres kåring i 2009. Evt. økte
kostnader med gårdskåring dekkes inn
ved kåringsavgift og/eller tilskott fra
 fylkeslaget.

3.  Innenfor restriksjonssonen for blåtunge
gis ikke fylkes-/lokallag anledning til å
søke om dispensasjon for å holde
 tradisjonelle kåringssjå. 

4.  Kåring på sau og geit gis en organisa-
sjonsmessig behandling og tas opp
som sak på representantskapsmøtet i
mars 2010.

Det ser ut til at alle fylker innenfor
 restriksjonssonen vil gjennomføre
gårdskåring i år.

Vektlegging av egenskapene i
 avlsmålet
Det har vært debatt helt opp til lands -
møtet om hvilken vekt vi skal legge på å
øke lammetallet på NKS framover.
Landsmøtet overlot til avlsrådet å ta
bestemmelsen. Etter som vi de siste årene

har redusert vektleggingen fra 23 til 20,
og så til 15%, bestemte avlsrådet at vi
beholder vektleggingen på 15% i 2009
inntil vi vet mer om effekten av reduk -
sjonen.
    På spæl har vi hatt en uønsket utvikling
for egenskapen fett. Vektleggingen på fett i
O-indeksen ble økt fra 5 til 10%, mens
vektlegginga på slakteklassen ble redusert
fra 30 til 25%.

Egne genetiske parametre
Vi har helt fram til nå benyttet genetiske
parametre (arvbarheter og genetiske
 korrelasjoner) som er beregnet på NKS
når vi har beregnet indeksene for alle
rasene. Nå har vi fått beregnet egne
 parametre for spælsau og sjeviot, og disse
ble brukt ved første indekskjøring nå i
slutten av juli. Egne parametre vil bidra til
litt større avlsframgang.

Gransking i en flokk
I dagens regelverk må en vær få avkom i
minst 3 flokker innenfor værringsystemet
for å få publisert en offisiell indeks. Store
flokker, samdrifter osv. som ønsker å
holde seg adskilt fra andre besetninger
eller ikke ønsker å ta arbeidet med å
 flytte på værer, kan derfor ikke delta i
granskingsarbeidet.
    Avlsrådet vedtok at det skal være
mulig å delta i granskingsarbeidet der
 prøveværene får avkom i bare en eller to
besetninger. Detaljert regelverk skal
 vedtas innen utgangen av august.

Søyeegenskapene
Avlsavdelingen la fram genetiske
 beregninger for holdbarhet på søyene og
for lammetap. Dette skal vi jobbe videre
med slik at vi kanskje kan ta dette inn i
avlsarbeidet høsten 2010.

Landsdekkende avlskonferanse 
13.-14. februar
Vi planlegger en stor todagers avls -
konferanse på Gardermoen, åpen for 
alle avlsinteresserte. Se annonse i dette
nummeret av Sau og Geit.

Thor Blichfeldt

NM i gjeterhund
NM i gjeterhund skal arrangeres i Vefsn i
Nordland 9.-11. oktober i år. Mesterskaps -
arenaen vil være ved tidligere Vefsn
Landbruksskole, nå Mosjøen videregående
skole, avdeling Marka, 8 kilometer utenfor

Mosjøen. Banen ligger i
slak og småkupert

motbakke, vil ha høy
vanskelighetsgrad og
en utsending på
rundt 350 meter.
Det er 20 år siden

sist NM ble holdt i
Vefsn, og arrangørene

har lagt opp til en allsidig
begivenhet, både for deltakere og
 publikum. Se omtale av arrangementet
annet sted i bladet.

Handlingsplan
mot rovvilt
På landsmøtet i vår ble det vedtatt at
det skal utarbeides en handlingsplan
mot rovvilt. 4. juni nedsatte styret et
arbeidsutvalg bestående av utmarks-
rådet (Ove Holmås, Nils Magnar
Rom og Ingvar Ramsvik), samt Ove
Ommundsen, Tone Våg og Tom Idar
Kvam. Sekretærer er Håvard
Øyrehagen og Jonny Storbråten.
Arbeidsutvalget har allerede hatt to
møter; 24. juni og 26. august.
Arbeidsutvalget og sekretariatet har
jobbet meget godt, og planen skal
legges fram på representantskaps -
møtet i oktober.
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NSG styrker beitebruken
Jonny Storbråten har takket ja til ett
års engasjement i NSG som
prosjektråd giver innen beite-
/utmarksbruk og er alt på plass i
sekretariatet i NSG. Han er utdannet
sivilagronom i  husdyrbruk på UMB
på Ås, hvor han også bor i dag.

Jonny har lang arbeidserfaring fra Fylkes -
mannen i Oslo og Akershus, hvor han har
vært ansatt som fylkesagronom/rådgiver i
17 år. Hovedarbeidsoppgavene der har
vært innen næringsutvikling, husdyrbruk
og rovviltforvaltning. Et viktig arbeidsfelt
var å ivareta beitebruken på skogsbeitene
utenfor ulvesonen nord i Akershus og i
Vestmarka mot Buskerud. Jonny sier at
han brenner for at elektronisk sporings -
utstyr på utmarksbeite skal bli vanlig i
 norske sauebesetninger. 
    - Dette vil gi svært mange fordeler for
bruken av utmarka som sommerbeite.
Det vil være viktig for å trygge beite -
bruken i framtida og ikke minst være med

på å styrke rekrutteringen til småfe -
næringa. Jeg tenker på at slikt utstyr kan
være med å forebygge effekten av rovdyr-
skader, sikre skadedokumentasjonen og at
det vil forenkle tilsyns- og sanking s -
arbeidet. At sauebøndene benytter «elek-
troniske bjeller» på sauene sine, for å
effektivisere tilsynet med dyra, vil bety
stor «goodwill» fra storsamfunnet, mener
den nytilsette prosjektrådgiveren. 

Jonny har også i mange år praktisert som
kåringsdommer på fylkesutstillinger i
Østfold og Akershus. Noe han mener har
gitt han god og verdifull  kontakt med
næringa. 
- Nå gleder jeg meg til å jobbe enda mer
med det jeg er mest interessert i – beite-
dyr i utmark. Jeg har alltid vært fascinert
av dyr på utmarks beite. Det må ha med
natur og landskap å gjøre, med driftsfor-
men og med de gode resultatene vi opp-
når ved å utnytte denne natur ressursen.
Det at vi legger til rette for god dyre -

velferd, at beite-
dyra omgjør
beitegras til høy-
verdige kjøtt -
produkter, f -
ormer   kultur -
landskapet,
bremser økende
gjengroing og at
vi ivaretar og
viderefører kul-
turarven gjør dette til en meningsfylt jobb.
Hva mer kan jeg si – dette er jo krem -
jobben, smiler Jonny Storbråten.
    Jonny som kommer fra Oslo, med
 røtter fra Eidsvoll og Odense i Danmark,
er sjøl en aktiv bruker av utmarka – på ski
om vinteren og på sykkel om sommeren.
Hytta nær setergrenda i Øksendalen på
Ringebufjellet er et godt utgangspunkt for
dette.
Vi ønsker den nye prosjektrådgiveren
innen beite-/utmarksbruk velkommen
som medarbeider i NSG.

Organisasjonsnytt

Samling for gjeterhundfolket
Helga 24.-26. juni hadde gjeterhund-
landslaget sin første samling. Hos
Geir Marring på Enebakkneset
(Akershus) ble forholdene lagt til
rette for både teori og praktiske
 konkurranser, og mye sosial omgang. 

Seniordommerne benyttet samtidig
 anledningen til å møtes på samme sted.
Her fikk de gjennom dømming av enkelt-
prøver og påfølgende gjennomgang,
muligheten til å «kalibrere» dømminga si,
både i forhold til regelverk, hverandre og

internasjonale dommere som var med på
samlinga.

Flotte lokaliteter 
Så godt som alle som er uttatt til å
 representere Norge i Nordisk mesterskap
og CSC (Continental sheepdog champi-
onchip, eller EM i bruk av gjeterhund som
det også kan kalles) deltok på landslagets
første treningssamling noensinne.
Arrangører var Østfold gjeterhundlag og
Oslo/Akershus gjeterhundnemnd.
Hjemme på gården til Geir Marring på
Enebakkneset var det flotte lokaler for
 fellessamlingen. Her fantes husrom og
serveringsmuligheter for mange men -
nesker, samt møterom for mindre grupper
og baner for å holde to gjeterhundprøver
samtidig. 

Utenlandske dommere
I tillegg til de norske deltakerne og
arrangørene var C-M «Mosse»
Magnusson fra Sverige og Tony Ottesen
fra Danmark invitert for å konkurrere og
bidra i de  faglige diskusjonene. Både
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Magnusson og Ottesen er begge merit-
terte gjeterhundførere med mange års
erfaring. Dan Morrisey var hyret inn som
hoved dommer, men fikk hjelp av
Magnusson da det ble holdt to prøver
samtidig.

Både fag og sosialt samvær
Under styring av landslagets kaptein, Jo
Agnar Hansen, ble kveldene brukt til
gjennomgang og diskusjon av regelverket
for gjeterhundprøver i kombinasjon med
sosialt samvær. 
    Lørdag og søndag ble det holdt prøver.
Lørdag var det først innledende prøver
og en finale med dobbelhenting til slutt.

Vinner ble Torbjørn Jaran Knive med
Maico. Søndag var det én prøve, med
Karen Bilstad og Peg som vinner. Været
var flott - kanskje i varmeste laget - noe
som gjorde at  prøven med dobbelhenting
på lørdag ble utsatt til ut på kvelden.

God samkjøring
Seniordommerne hadde sin samling
samme sted. Dommerne deltok delvis
også i diskusjonene og gjennomgangene
som landslaget hadde. Under prøvene
dømte de enkelte av løpene. Etterpå
 diskuterte de dømminga seg imellom og
sammenlignet med «fasiten» til den
 offisielle dommeren. Konklusjonen var at

Dan Morrisey var ganske samstemt med
de norske dommerne, men kanskje
 hakket strengere for momentet deling. 
Seniordommerne mente at samlinga var
et flott opplegg som gjorde dem godt
rustet for kommende dommeroppgaver
og for de dommerkursa som de senere
skal holde.

Takk til Geir Marring og hans mange gode
hjelpere for gjennomføringa av et lærerikt
og velfungerende arrangement.

Stig-Runar Størdal - 
srs@nsg.no
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Styrets 
hjørne

Eit skikkeleg trekkplaster for både
norske og utanlandske turistar langs
E-134 er to vestlandsbønder som
framleis yster ekta geitost. Tek du ein
stopp her kjem det straks fleire som
vil smake på og kaupe dette fantas-
tisk gode, særnorske produktet; ekta
geitost. Mange stoppar gjerne av
nysjerrigheit fyrste gongen, medan
andre er trufaste kundar som kjem
igjen år etter år.
     Som sikkert fleire av dykk som
yster sjølve kan skrive under på, så er
interessa for og responsen på ekta
heimeysta brunost svært god - kvifor
er det då så lita tru på dette unike
produktet i Tine?
     Fleire gonger har geitehalderar og
andre geite-/brunostentusiastar
 freista ta dette opp i Tine-systemet,
og gong på gong har dei vorte avvist.

I løpet av dei siste 10-15 åra har me
fengje to nye geitmjølkprodukt;
Snøfrisk og Chevre. Begge er svært
gode produkt, men likevel «dårlege»
kopiar av utanlandske ostar. Kvifor er
det alltid sværare å kopiere andre? 
     Eg meiner det ikkje er fyrst å
fremst satsing på nye utanlandske
geitmjølkprodukt som skal «redde»
geitehaldet, men ei satsing på det
norskaste av det norske – brunosten.
Slike spesialprodukt veit ein jo òg vil
stå sterkt i WTO-samanheng.
     Eit tilbakevendande «argument»
mot satsing på eksport har vore at
«en må være fødd norsk for å like
brunost, for den er jo ganske stram i
 smaken...»
     Me veit at det her i landet er ei
stabil gruppe av «brunosteterar».
Mange av desse har nok fengje
 geitosten «inn med morsmjølka»,
men det er ikkje nokon føresetnad
for framtidig stort brunostkonsum.
Vanleg sunn fornuft tilseier at det
overalt vil finnast ein del folk som vil
bli glad i å eta brunost, både som

pålegg og som smakstilsetning i mat -
slik me nordmenn likar det. 

Om me prøvar oss på eit lite regne-
stykkje: Det er i dag om lag 450 geit-
mjølkbruk her i landet. Om me seier at
geitmjølka frå 80% av desse i dag vert
nytta til brunostproduksjon, vil det seie
at det trengst om lag 80 geitebruk pr.
mill. nordmenn for å forsyne dei med
brunost. Om me no gjorde ein offensiv
fyrst overfor nabolanda våre, Sverige
og Danmark, og sett at me fekk seld
geitost dit tilsvarande ein tidel av det
me nordmenn brukar pr. million
 innbyggjar. Berre for å dekke den
 marknaden måtte me auka mjølke      -
produksjonen tilsvarande 112 nye
 geitebruk!  I EU er det no om lag 500
millionar innbyggjarar - Tenk om Tine
kunne sett seg som mål å selje brunost
til berre 5% av innbyggjarane i EU! 

Brunosten - ein forsømt
eksportmoglegheit 

I 1993 sette staten i gang ein idé-
dugnad som skulle få «Norge på
vei!» i Norge. Juryformann Fred.
Olsen hadde med seg fleire kjende
næringslivstoppar og politikarar. Til
denne konkurransen fekk dei inn
eit bidrag som heitte «En forsømt
eksportmulighet». Bidraget vant i si
klasse, og tok for seg nettopp
eksport av brunost.

Bidraget vart behandla i
Bransjegruppa for meieriprodukt
og fekk fylgjande svar:
«Saken ble diskutert i bransje -
gruppen. Norske Meierier mener
det ikke er grunnlag til å satse
penger på markedsføring av ekte
geitost i utlandet.»

Eg undrast på kva haldninga til
Tine er i denne saka no?

Tone Edland
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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

GEIT
Kurs i eierinseminering på
geit
Årets lokale kurs i eierinseminering
på geit resulterte i over 60 nyut -
dannede eierinseminører. Etter årets
kursrunde har vi over 200 eierin -
seminører på geit i Norge. Fortsetter
interessen for eierinseminering fram-
over kan de fleste geitebesetningene
om noen få år insemineres av eier -
inseminører. Dette er vårt mål.

Seminsesongen på geit 2009
I juni i år satte vi inn 25 nye bukker,
6 elitebukker og 19 prøvebukker til
semin. Sædproduksjonen er godt i
gang. Sædbestillingene strømmer
inn og vi forventer at sædsalget vil
øke med 25% i forhold til i fjor. 

SAU
Kurs i eierinseminering på sau
2009
Plan for gjennomføring av årets kurs i
eierinseminering på sau er på plass.
Det er bare å melde seg på.

Dato Sted

Tirsdag 6. oktober Nortura Forus

Onsdag 7. oktober Nortura Sandeid

Torsdag 8. oktober Nortura Førde

Mandag 26. oktober Nortura Gol

Onsdag 28. oktober Nortura 
Rudshøgda

Onsdag 4. november Klæbu prestegård

Tirsdag 10. november Landbruksskolen 
i Mosjøen

Torsdag 11. november Nortura Sortland

Onsdag 12. november Nortura Karasjok

Lokale kurs
I tillegg til de planlagte kursene vil vi
også gjennomføre lokale kurs i
 områder der interessen for kurs er
stor. Forutsetningen for å sette i gang
et lokalt kurs er at minst 5 nye bruk
er påmeldt. Vi ber om at de som
ønsker å gjennomføre lokalt kurs gir
oss tilbakemelding på dette så fort
som mulig - med liste over de som
ønsker å delta, aktuelt sted og hvilket
tidspunkt som passer best i det
 aktuelle området.

Repetisjon
Det er en fordel for et kurs om de
som allerede er eierinseminører også
deltar på kurs som ressurspersoner
og for egen oppfriskning. For tid -
ligere utdannede eierinseminører er
dette gratis. Hvis det viser seg at det
blir flere deltakere enn det er plass til
på kurset, vil nye kursdeltakere ha
 fortrinnsrett.

Påmelding
Er du interessert i å delta på kurs,
send påmelding direkte til Ewa
Wallin, på:
     E-post: ewa.wallin@nsg.no
     Telefaks: 22 43 16 60
     Telefon: 23 08 47 75

Følgende opplysninger skal være
med:
-   Kurssted og dato.
-   Produsentnr. (10 siffer).
-   Navn, adresse, telefonnr. og e-post.

Påmeldingsfrist: Snarest mulig og
seinest en uke før kurset. Hvis kurset
blir overbooket, vil de som har meldt
seg først, få plass.

Kurskostnader:
-   Kursavgift kr 1.500,-, som inklude-

rer kurshefte og enkel servering.
     Ved to deltakere fra samme bruk,

betaler deltaker nr. to kr 500,-.
-   Reiseutgifter må deltakerne dekke

selv.
-   Koffert med inseminasjonsutstyr

koster ca. kr 700,-.

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10

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

Sanert geitebesetning 
til salgs
Besetningen er på i alt 
32 dyr og holder til 
på Rudshøgda i Hedmark.
Kontakt: Lisbeth Halvorsen,  
Mobil: 993 91 750
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Fagtjenesten for ull arrangerer
kurs for ullklassifisørene med
jevne mellomrom. I år ble kurset
lagt til Wales og hele 50 personer
deltok på turen. NSG var også
med og her følger en kort oriente-
ring om hva vi lærte.

Det var faktisk så mange deltakere på
turen at det ikke ble plass i én buss.
Deltakerne fra NSG var blant de heldige
som fikk sitte på med tilleggstranspor-
ten   en minibuss, hvor Tim Parkes,
lederen for det Europeiske Ullteste -
laboratoriet, var sjåfør og guide. Turen
fra Manchester flyplass begynte med
flate åkre, men snart kom vi til Wales
som har under 3 mill. innbyggere og 11
mill. sauer. Det gikk sau med lam og
beitet overalt!

Ullmottaket i Newtown
British Wool Marketing Board (BWMB)
er en samvirkeorganisasjon som tar i
mot og omsetter all ull produsert i
Storbritannia, med unntak av noen få
leverandører som selger ulla si til mot-
tak i Irland. Selv om BWMB er en non-
profit organisasjon, utgjør mottaks- og
omsetningskostnadene 30-40% av den
totale ullverdien. Det betyr at bonden
får utbetalt 60-70% av verdensmarkeds-
prisen. Gjennomsnittsprisen på britisk
ull på auksjoner i vår/sommer har ligget
på mellom 6 og 8 kroner pr. kilo, dvs. at
bonden har fått mellom 3,6 og 5,6
 kroner pr. kilo i snitt. I Storbritannia
leveres det mest helårsull. Klippingen
koster ca. 15 kroner pr. dyr. Med andre
ord er bonden heldig dersom ullsalget
akkurat dekker klippekostnadene. 
     Storbritannias største ullmottak
 ligger i Newtown og har ca. 25 ansatte.
For noen år siden var det 30 ullmottak,
men rasjonalisering har gjort at det nå
er bare 13 igjen. Hvert år mottar stasjo-
nen i Newtown rundt 5,5 mill. tonn
med ull. Dette er mer enn hele den
 norske ullproduksjonen. Ulla kommer
fra 7.000 leverandører og sorteres i 4-6
klasser innen hver rase, til sammen
rundt 160 ulike klasser (de har over 80
raser, men noen klasses sammen).
     Hos produsentene pakkes ulla i stor -
sekker som tar ca. 60 kilo ull. Disse stor-

sekkene blir returnert og brukt om
igjen. Inntransporten skjer enten direk-
te eller via oppsamlingslager.
     Ulla sorteres etter rase og kvalitet,
men det brukes kun 2-3 sekunder pr.
fell, så denne sorteringen er svært ulik
den norske. Det ble hevdet at alle i
Storbritannia bruker vaskbar merke -
maling, det ble derfor ikke brukt tid på
å skille ut ull med merkemaling. Våt ull
sendes urørt tilbake til leverandøren, for
leverandørens regning. 
     Etter sortering pakkes ulla i baller på
4-500 kilo. Ullmottaket i Newtown har
stor lagerkapasitet, med plass til 50.000
baller à 500 kg. 

Det europeiske ulltestingslabora-
toriet i Caernarfon
Ull er eksempel på et produkt som
omsettes i verdensmarkedet. Prisene
svinger i takt med tilbud og etterspør-
sel, og påvirkes også av valutakurser.
Kvaliteten på ullpartier vurderes som
regel ut fra analyseresultater av kjerne-
prøver. Standard testmetoder er utvik-
let. Dette er parametere som måles:
•    Svinn/renhet (differanse uvasket/

vasket ull)
•    Askeinnhold
•    Fettinnhold
•    Vegetabiler
•    Farge
•    Fiberfinhet
•    Marg
•    Spenst

Resultatene fra kjerneprøvene brukes av
ullkjøpere til å vurdere ull og av ullsta-
sjonene for å kvalitetssikre sorterings-
jobben. I Norge brukes analyseresultater
for å kontrollere at ullstasjonene klassi-
fiserer i henhold til Norsk Ullstandard
og at det ikke kreves for god klasse/høyt
tilskudd for ulla.

Ullkvalitet
Litt grovt kan vi dele ull i tre kategorier
– fin ull (merino), crossbred ull og
 grovere ull. Mesteparten av den norske
og britiske ulla går i kategorien cross-
bred. Det samme gjør mye ull fra New
Zealand. Total produksjon pr. i år i de
tre landene er henholdsvis 5, 28 og 174
mill. tonn. 
     Norge er altså definitivt en lillebror i
denne sammenhengen. Vi har en ens-

artet, meget godt sortert ull med
 middels spenst. Dessverre er det en del
vegetabiler i norsk ull og den har også
et gult skjær, som gjør at den ikke egner
seg i helt hvite produkter. Ulla fra New
Zealand er ensartet, meget hvit og fri
for vegetabiler, men den har relativt
dårlig spenst. Ull fra Storbritannia er
uensartet, har gulskjær og fargede hår,
men har mye spenst.

Omsetning av ull
British Wool Marketing Board omsetter
all sin ull på nettauksjoner, ca. 20 gang-
er i året. Ulla selges i partier på ca. 9
tonn. En stor trailer kan ta 28 tonn med
ull. Det er ca. 30 forskjellige kjøpere
som i ulik grad videreforedler og selger
ulla videre. Kjøperne av britisk ull
 kjenner godt til sauerasene og deres
ullkvalitet. Ofte kjøpes ulla usett, men
med lovnad om at den holder en
bestemt kvalitet. Dersom dette viser seg
å ikke stemme, blir deler av kjøpe -
summen ettergitt.
     På grunn av finanskrisen har det
vært liten aktivitet på ullmarkedet det
siste året og prisene har vært lave. Det
kan se ut til at salget går litt lettere nå.

Curtis Wool Direct ltd
Curtis Wool Direct er et stort firma,
deleid av Nortura, som årlig kjøper,
 vasker og videreforedler ca. 25 mill.
tonn med ull. Firmaet omsetter bror-
parten av norsk ull, også ull som selges
til norske ullvarefabrikker, fordi vi ikke
har noe ullvaskeri i Norge i dag. 
     Norsk ull havner mellom ull fra New
Zealand og Storbritannia kvalitets -
messig, og kan være litt vanskelig å
omsette. Fordelene er at norsk ull er
fleksibel og egner seg godt i blandinger.
Den er også lett å omsette i små kvanta.
C1 og A1 er de mest populære klassene. 
     I tillegg til å selge vaska, karda ull
har Curtis Wool også begynt å produ-
sere garn og tepper av norsk ull, under
merkenavnet «Viking Wool from
Norway». Prosjektet er i startfasen, men
de hadde stor tro på merkenavnet og
poengterte at de kun ville benytte god
kvalitetsull i Viking Wool. 

Saueholdet i Wales og
Storbritannia
Selv om det var ull som var hovedtema

Ulltur til Wales
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- Markedets mest:

- Kan styre lys og varme ved bruk av GSM

- Trådløs eller kablet innstallasjon

- Brann og innbrudd

- Med eller uten GSM

- Kameradetektor kan leveres

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- Levering direkte fra lager

BRANNVARSLING FOR
 

BRANNVARSLING FOR
 

 

 

LANDBRUK BOLIG

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

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

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

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

* Eks. Montering og mva. Prisene gjelder for bestilling før 31.12.2009

for turen, var det jo også artig å lære
mer om andre sider ved saueholdet i
området. Helsårs utedrift var regelen og
sauerasene varierte ut fra beitekvalite-
ten. I løpet av en kjøretur på en time
kjørte vi fra lavlandet ved Caernarfon
med tunge raser og krysningsdyr til
«høgfjellet» i Snowdonia med reinraset
welch mountain. Disse hardføre søyene
ble sendt til lavlandet når de var 3-4 år
gamle, og fikk deretter to sesonger til i
lavlandet som mødre til krysningsdyr. 
     Det britiske avlsarbeidet lærte vi lite
om, men vi fikk inntrykk av at avls -
arbeidet i hovedtrekk er basert på rase-
vis eksteriørdømming. Ullkvalitet og
mengde inngår ikke, eller er i liten grad
vektlagt i avlsarbeidet. Kryssing av ulike
raser blir gjennomført systematisk. Det
virket som om krysningsoppleggene i
hovedsak er basert på tradisjon og tro,
og ikke på avdråttsopplysninger. Vi så
blant annet mange lam med «løve -
manke», som visstnok var et eksteriør-
trekk som kjennetegnet motstands -
dyktighet og hardførhet. 

Tekst: Turid Sundt og Signe Dahl
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underkomitéene er i rute når det
 gjelder forberedelsene. 

To flokker
Årets gjeterhund-NM blir på sett og vis
historisk for dem som får anledning til
å delta. For aller første gang i NM-
sammenheng skal nemlig de 16 fina -
listene på søndag konkurrere i dobbel-
henting som en del av øvelsen. Det vil
si at hundene først skal hente én flokk
på fem sauer på den ene langsiden på
banen, føre dyra til et punkt på banen
og sette de igjen der. Så skal hunden
løpe ut og hente en ny flokk på den
andre langsiden, og føre denne

 sammen med den første flokken.
Resten av øvelsen gjennomføres med
alle de 10 sauene samlet i én flokk.

Krevende bane
Som forrige gang er banen lagt til
 innmarka ved tidligere Vefsn
Landbruksskole, nå Mosjøen videregå-
ende skole - avdeling Marka, 8 kilo -
meter utenfor Mosjøen. 
     - Vi har lagt opp til et arrangement
med relativt høy vanskelighetsgrad,
sier hovedkomitéens leder Nina
Skreslett. Banen er lagt i slak og små-
kupert  motbakke. Startpunktet ligger
nede på sletta bak fjøset på landbruks-

Første NM med 
dobbelhenting

KREVENDE BANE: - Årets NM-bane går i slak og småkupert motbakke, og har relativt høy vanskelighetsgrad, sier baneansvarlig Olav
Lillemo (nummer to fra høyre) og viser innmarka der konkurransene skal gå. Resten av hovedkomitéen består av fra venstre; Nina
Skreslett, leder, Nils Skreslett, økonomiansvarlig og ansvarlig for sauer og utsett, Håkon Skjærvold (t.h.). Ansvarlig for sponsorer/ -
innkvartering, Berit Hundåla, teknisk sjef, Jan Einar Hiller og webredaktør, Martin Arntsen, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Høstens norgesmesterskap i 
bruk av gjeterhund blir det aller 
første NM-arrangementet der
 final istene må vise at de greier 
å håndtere to saueflokker
 samtidig. 

Det er nå 20 år siden NM ble holdt i
Vefsn. Nordland Sau og Geit inviterer,
sammen med lokallagene på
Helgeland og lokalarrangøren
Hemnes gjeterhundlag, nok en gang
til kappestrid om mesterskapstittelen.
Arrangementet vil foregå fra 9.-11.
oktober, og både hovedkomitéen og
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skolen, og utsendingen er på rundt
350 meter. 
     Hoveddommer under årets NM blir
Kristian K. Kleppe fra Klepp i Rogaland,
og meddommer er Ole Martin Nymoen
fra Tynset i Hedmark. Begge er meget
erfarne dommere som har arbeidet med
gjeterhunder siden tidlig på 1980-tallet,
og som selv har solide meritter å vise til,
både nasjonalt og internasjonalt. 

Hundre deltakere
Kvalifiseringen til norgesmesterskapet
for 2009 pågår helt fram til et par uker
før arrangementet, og er blant annet
basert på resultater fra Norgesserien og
fylkesmesterskapene. I alt deltar 100
ekvipasjer i NM, hvorav 50 går inn -
ledende runde på fredag, og de 50
neste på lørdag. De åtte beste fra hver
dag går videre til finalen på søndag.
     Under de innledende prøvene
 konkurreres det i klasse 3, med fem
sauer og fradeling av umerkede dyr før
kve. Under finaleomgangen trengs det
ti sauer per deltaker. I alt stiller
 arrangørene med ca. 300 sauer fra to
besetninger.

Salgsboder og minibank
Man vet aldri hva slags vær man kan
vente i Nordland i oktober, men alt er
lagt til rette for en publikumsvennlig
begivenhet uansett. Ved start- og mål-
området vil et oppvarmet servicetelt
stå til deltakeres og publikums rådighet
under hele arrangementet. Her kan de
både søke ly, kjøpe mat og drikke, og
følge konkurransene fra sidelinjen.
Ellers har arrangørene inngått sam -
arbeid med en rekke lokale lag og for-
eninger som vil ha landbruksrelaterte
utstillinger og salgsboder på stedet. Og
skulle noen gå tomme for kontanter,
vil hovedsponsor for arrangementet,
Helgeland Sparebank, ha bankservice
på arenaen.

NM-hotell
Det erverdige gamle Fru Haugans hotell
i Mosjøen er reservert som NM-hotell.
Her vil både informasjonsmøtet, utdel -
ingen av startnummer og fest middagen
finne sted. Potensielle  deltakere bør for
øvrig allerede nå merke seg at fest -
middagen i år av  praktiske årsaker er
lagt til fredag kveld, mot normalt lørdag.

     På hotellet er det også en del rom
der det er tillatt å ha med hund.
Interesserte bør bestille overnatting så
snart som mulig, og opplyse at man
skal på gjeterhund-NM, sier hoved -
komitéens leder.

Eget transportopplegg
I tillegg til Fru Haugans hotell er det
også ordnet med alternativ over -
natting på fire andre hoteller og
camping plasser i Mosjøen. Alle 
ligger i byen, med gangavstand 
imellom. Under NM-arrangementet
vil det gå minibusser i skytteltrafikk
mellom overnattingsstedene og
 arenaen.
     - Trenger du transport til og fra
 flyplass eller jernbanestasjon, ordner vi
selvsagt også dette, sier Nina Skreslett,
som i sakens anledning oppgir
 telefonnummer 984 14 819.

Les for øvrig mer om gjeterhund-NM
på arrangementets egne nettsider:
www.gjeterhundnm.no 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

FULL KONTROLL: Nina Skreslett i
Hemnes gjeterhundlag er leder i
 hovedkomitéen for årets gjeterhund-NM.
Sammen med et stort og engasjert
 arrangørkorps gleder hun seg til å få 
besøk av landets beste hunder og førere i
oktober.

LOKAL ARRANGØR: Sammen med NSG's lokallag på Helgeland, er Hemnes gjeterhund-
lag lokalarrangør under NM i oktober, og har sørget for skikkelig profileringsmateriell i
form av blant annet bannere og t-skjorter. Her vises det fram av hovedkomiteens leder
Nina Skreslett og økonomiansvarlig Nils Skreslett. 
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Tidleg oppstart av sesongen
 viktig
Nortura har planane klare for å auka
sal for å syte for at lageret av lam etter
årets sesong blir passeleg stort. Det
 viktigaste her er ein vellykka start på
lammesesongen. Det er der dei største
mogelegheitene for eit auka sal ligg.
     Årets prisprognose for lam stimu -
lerer difor til at det skal vera ekstra
 lønsamt å levere lam i starten av
sesongen, dvs, i løpet av siste veka i
august og fyrste veka i september (uke
36). Prognosert prisnedgang før 31.
august er difor noko mindre enn i til-
svarande periode i fjor. Frå 31. august
(veke 36) fram mot perioden med
lågaste pris, 28. september (veke 40), er
prognosert prisnedgang noko større. Vi
håpar at dette gjev dei rette prissignala
til medlemmene våre, slik at Nortura
får god leveringsevne dei første kritiske
vekene av lammesesongen - det vil alle
tene på. Gode tilførslar tidleg i sesong-
en  er også viktig for å få ein god start
på pinnekjøttproduksjonen. 
     Prognose for reduksjon i avreg-
ningspris inklusiv grunntilskot i august
og september blir dermed fylgjande: 
17. august: - kr 0,50
31. august: - kr 0,90
7. september: - kr 1,20
14. september: - kr 1,20
21. september: - kr 1,20
28. september: - kr 1,40

Dersom vi får til ein vellykka lamme -
sesong med høveleg mengde lam på
lager, vil det være rom for ein moderat
prisauke i november i tillegg til auken i
grunntilskot på kr 0,50 som vil kome
16. november (veke 47). Vi håpar difor

lammesesongen er i gang for fullt når
dette nummer av Sau og Geit er ute
blant lesarane. 

Fylg med på utviklinga av
Lammesesongen 2009 på
Medlemsportalen
Vi vil også dette året legge ut fylkesvis
oppdatering om mengde og kvalitet
når det gjeld årets lammeslakting på:
http://medlem.nortura.no/smaafe/.
Her vil du også finne anna aktuelt fag -
stoff i samband med Lamme  sesongen
2009. 

Glimrande kvalitet i starten av
sesongen
I skrivande stund har vi slaktestatistikk

ut juli (veke 31). I juli månad har
Nortura slakta 2.500 lam, nesten 400
fleire enn i 2008. Middel klasse er
 nesten R+ (8,8) og berre 13% av
lamma har fått feittrekk. I fjor i same
perioden hadde nesten 20% av lamma
feittrekk. 80% av desse lamma kjem frå
Sør- og Vestlandet. Sauebonden i
Nortura har altså hatt ein god start på
sesongen. 

Har du slaktemogne
 «overskotslam»?
Mange har fylgd oppfordringa frå
Nortura om å produsere ordinære
slaktelam av overskotslamma. Dersom
desse går på intensiv fôring på godt
beite og kraftfôr, vil dei som regel vera
slaktemogne ved 2-3 kg lågare vekt enn
det som du vanlegvis har som vekt-
grense ved plukkslakting av lam.
Dersom du har ein flokk med «over-
skotslam» gåande, kan det difor vera
lurt å ta dei inn for veging, hald -
vurdering og eventuelt slakting.
Spesielt søyelamma er utsette for å 
bli for feite om ein ikkje passar på.
Desse lamma vil koma godt med for å
dekke marknaden med lam tidleg i
sesongen samstundes som du oppnår
betre pris. 

Marknadsbalanse på lam
Siste marknadsprognose for sau/lam laga i juni syner fylgjande tal: 

Tilførslar % i høve Import- Engros % i høve Balanse
tonn til 2008 kvotar sal til 2008

Sau/lam 23.350 99 1.200 2) 24.400 87 +150

2) Importen inkluderer WTO-kvota på 206 tonn, 600 tonn frå Island og 400 tonn MUL m. bein. 

Den viktigaste årsaka til at prognose-
makarane nå reknar med eit lite over-
skot på sau/lam, er nedgang i salet.

Årets sesong blir difor svært spanande
med tanke på kor mykje lam vi har på
lager ved årets slutt. 

I løpet av vinteren har Nortura
gjennomført eit nedskjærings -
forsøk for å sjå på korleis ein kan
utnytte tunge lam betre i mark -
naden. Bakgrunnen for prosjektet
er at Nortura-bonden blir stadig
flinkare til å oppnå god tilvekst på
lamma og difor produserer lam
som tåler å bli tunge utan å avleire
for mykje feitt. Kjøttstruktur, feitt -
innhald og storleik på aktuelle
stykkingsdelar av 100 lam over 25
kg slakta ved Nortura sitt anlegg i
Førde, har vore med i forsøket. Alle
lamma hadde feittgruppe 2+ eller
3-. Konklusjonen frå forsøket var at
både lår, sadel og entrecôte gjev

finstykka produkt med god kjøtt-
fylde og attraktiv serveringsstorleik,
spesielt til storkjøkkenmarknaden.
Dersom lamma blir stykka ned og
ein får til ein godt planlagt vare -
straum, spesielt til denne mark -
naden, vil det vera mogleg å få til ei
god utnytting av desse lamma. Med
bakgrunn i konklusjonane frå dette
forsøket, har Nortura fjerna vekt-
grensa på 25 kg for å oppnå
Stjernelam-tillegg. NB: Det er
 viktig at dette vedtaket ikkje fører
til utsett slakting eller feitare lam.
Dei fleste lamma er slaktemogne
ved langt lågare vekt enn 25 kg. 

Nortura fjernar 25 kg`s vektgrense for Stjernelam-tillegget 
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Linjeklypping på Nortura
Sandeid
I heile sommar har det vore ombyg-
ging på gang på Nortura Sandeid.
Anlegget har fått ny innreiing i slakte-
fjøset, nytt skinnavtrekk og slaktelinja
er bygd om og tilpassa linjeklypping. I
skrivande stund er anlegget prøve -
køyrd og opplæring av sesong -
arbeidarane er i full gang. Erfaringane
frå ombygginga på Nortura Gol har
vore gode å ha med seg i samband med
denne ombygginga. Førebels fungerer
det meste etter planen. Alt tyder difor
på at Nortura Sandeid er klar når
 lammesesongen for alvor brakar laus.
Da skal anlegget kunne slakte ca. 250
lam i timen. Nortura Sandeid er etter
denne oppgraderinga eit moderne,
framtidsretta småfeslakteri.

Endringar i fagutvalet for
småfe
Fagutvala i Nortura er rådgjevande
forum underlagt administrasjonen
i Nortura. Fagutvala skal gje råd
om produksjons- og marknads -
tilhøve og strategisk utvikling
innan dei ulike dyreslaga.
Konsernstyret har nå oppnemnd
ny leiar og eit nytt medlem i fag -
utvalet for småfe. Ny leiar er Kjetil
Granrud frå Rendalen i Hedmark.
Nytt medlem er Joachim N.
Skogsrød frå Lårdal i Telemark.
Ivar Slettemoen frå Geilo i
Buskerud gjekk ut av Fagutvalet for
småfe. Ivar har vore leiar for dette
utvalet heilt sidan oppstarten. Vi
takkar Ivar for innsatsen for saue-
produsentane i Nortura gjennom
mange år. Dei andre medlemmene
i fagutvalet for småfe er: Harald
Aune, Malm i Nord-Trøndelag, Eli
Berge Ness, Viksdalen i Sogn og
Fjordane, Arnold Helland,
Bjerkreim i Rogaland, Asgeir
Larsen, Lyngseidet i Troms og
Kjersti Hoff, Løten i Hedmark 
(frå konsernstyret). 
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Nytt fra Sauekontrollen
Så langt i år er over 520.000 lam
registrert i Sauekontrollen. For
dere som har glemt å registrere
inn våropplysningene, er det
enda ikke for sent. 14. september
er neste frist for beregning av
avlsindekser. 

Når lammingsopplysningene er på
plass, finner du mange nyttige rappor-
ter i Sauekontrollen Web. Disse gir deg
mulighet til bl.a. å vurdere tilvekst,
mulige livlam, lammetap inne og på
vårbeite og helsetilstand.

Våren danner grunnlaget…
Stadig flere veier lammene sine om
våren, og det er så langt registrert over
230.000 lam med vårvekt. Vårvekt er
nå en del av grunnlaget for beregning
av O-indeks og delindeksen for
 morsevne vår. For å bli tatt med i
beregningen av NSG sine avlsindekser,
kreves det at veiedato er mellom 18 og
90 dager etter fødsel. Uansett får du
nytte av veiingen i ulike rapporter i
Sauekontrollen Web. Rapporten
«Vårvektresultat søyer» oppsummerer
vårvekter og tilvekst innenfor kullet, og
gir et bilde av bl.a. melkeevnen til søya.

...for høsten
«Haustlista» gir deg oversikt over
avstamningen til dyret samt O-indeks -
en på dyret selv, mor, far og morfar.

For å sammenligne dyr som har gått
med ulik burd og har forskjellig
 fødselstidspunkt finner du
korri ger ingsfaktorer på listen. Disse gir
deg for eksempel nyttig informasjon
når du skal plukke ut dyr til påsett eller
slakt. Høstlisten ble sendt ut i begyn-
nelsen av august. Du kan også skrive
den ut fra Sauekontrollen Web. Etter
veiing anbefales det raskt å legge inn
vektene i Sauekontrollen Web, for så å
skrive ut listen på nytt. Da vil du få en
liste som er ferdig utfylt med både
 korrigerte og reelle vekter. Lurer du på
hvilke lam du mangler høstvekt på,  går
du inn på rapporten «Manglande opp-
lysning» under Haust. 

Hjelp til utplukk av livlam
Sauekontrollen Web kan hjelpe deg å
plukke ut livlammene. I registrerings-
bildet velger du for eksempel minste
vekt på lammene du ønsker å sette på
og/eller du kan sette krav til hvor høy
O-indeks skal være osv. Når du har lagt
inn ønskede kriterier, klikker du på
«Hent aktuelle livlam». Hvis du får opp
for mange aktuelle livlam kan du
 snevre inn søket ved å sette høyere krav
til egenskapene. Det kan være lurt å la
listen inneholde flere lam enn du
ønsker å sette på.  Enkelte lam kan for
eksempel ha dårlig eksteriør, ulla kan
være for kort, mens andre kan være så
sky at du ikke ønsker å sette dem på av
den grunn. 

     Du kan også bruke rapporten
«Avlsindekser» som et hjelpemiddel i
utplukket. Rapporten lister opp årets
lam med alle delindeksene. Ved å
 klikke på overskriften, som for
eksempel slaktevekt, sorteres lammene
etter delindeksen for slaktevekt. 

Vurdering av søyene
Om våren kan man notere ned søyer
som bør slaktes om høsten. Når du har
fått oversikt over søyer som må slaktes
kan det være lurt å ta en ekstra sjekk
over avdråtten til de søyene som er
igjen. For å sjekke avdråtten på søyer
for eventuell utrangering, bruk
Sauekontrollen Web og se på rapport -
ene «Rangeringsliste avdrått» for de
ulike årgangene, «Søyeliste» som viser
avdråtten for alle søyas produksjonsår
og/eller «Nøkkeltalanalyse slakt» som
viser gjennomsnittstall for slakte -
resultat til de ulike årgangene. Du kan
også se på resultatene til værene som
ble brukt i besetningen. Sjekk
 rapporten «Værer brukt i buskapen» og
«Vekt- og slakteresultater».

Følg med på slakteopplysning-
ene
Slakteopplysningene overføres nå
 daglig fra både Nortura og private
slakteri. Vi må imidlertid fortsatt vente
på at avregningen er fullført, slik at det
vil være noen dagers etterslep i forhold
til opplysninger man har tilgang på
gjennom slakteweb. Når dyr er slaktet,
er det lurt å gå inn på Sauekontrollen
Web under rapporten «Slakte -
opplysningar» og sjekke at det har
 kommet inn opplysninger. Har det
ikke, ta kontakt med din lokale
 rådgiver.

Av Grethe Ringdal og Stine Løvik Huse

Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen? 
Ta kontakt med ditt lokale slakteri.
For mer informasjon, se: 
www.animalia.no/sauekontrollen(Foto: Grethe Ringdal)



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.



Alle kursene gjennomføres etter samme mal, med
sertifiserte klippeinstruktører og økonomisk støtte
fra Statens landbruksforvaltning. 

A = nybegynner, B = videregående og C = proff.
Det er fortsatt mulig å søke om støtte til kurs. Ta
kontakt med lokal- eller fylkeslaget i ditt område
dersom du er interessert.

Oppdatert informasjon om kurs legges fortløpende
ut på hjemmesiden til NSG: 
www.nsg.no > sau > ull og saueklipping.

Fylke, sted Dato Type Instruktør Påmelding til 

Østfold, Dilling 11.-13. sept A/B (24t) Caroline Nicol BSF Ytre Østfold v/ Lisbeth Svendsby, 
913 13 336, lisbeth.svendsby@bsfstudie.no

Østlandet, Rudshøgda Nov C/instruk- Rolf Gravdal m.fl. NSG, v/ Signe Dahl
tørsamling 977 52 938, signe.dahl@nsg.no

Akershus, Furuseth 9.-11. okt A Caroline Nicol Akershus Sau og Geit v/ Mina Sjuve,
482 05 984, mina.sjuve@hotmail.com

Oppland, Ringebu Okt A/B (20t) Per Nyhus og Ringebu og Fåvang Sau og Geit
Bjørnar Bakken v/ Jan Erik Brenden, 911 71 680, 

jan-bren@online.no

Telemark, Fyresdal 9.-13. okt A/B (24t) Sven Reiersen Telemark Sau og Geit v/ Torhild Sisjord, 
(Gunnar Haugo) 902 04 121, torhild.sisjord@nortura.no

Rogaland, Forus 2.-3. okt A/B (12t) Rolf Gravdal BSF Ålgård v/ Erik Ravndal, 900 92 233
(Onar Lima)

Sogn og Fjordane, Okt A Ikke bestemt Sogndal Sau og Geit v/ Lise Elvagjeng
Sogndal 957 79 292, miamori@online.no

Møre og Romsdal, 9.-11. okt A/B (24t) Per Nyhus og Isfjorden Sau og Geit 
Isfjorden Bjørnar Bakken v/ Leif Malones, 478 71 507, leif@malones.no

Møre og Romsdal, 16.-18. okt A (24t) Per Nyhus og Smøla Sau og Geit v/ Olav Sørstrand
Smøla Bjørnar Bakken 958 52 754, o-soerst@online.no

Sør-Trøndelag, 23.-25. okt A (18t) Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter v/ Arve Lian/
Skjetlein Ingvild Svorkmo Espelien, 73 59 47 80,

ressurssenter.skjetlein@stfk.no

Sør-Trøndelag, 30. okt-1. nov B (18t) Asgeir Folstad Skjetlein ressurssenter v/ Arve Lian/
Skjetlein Ingvild Svorkmo Espelien, 73 59 47 80, 

ressurssenter.skjetlein@stfk.no

Sør-Trøndelag, Øya 2.-4. nov. A/B (24t) Asgeir Folstad Øya vgs v/ Arne Haukås,
72 87 51 16/468 26 771, 
arne.haukas@oya.vgs.no

Nord-Trøndelag, Okt A/B (24t) Tor-Arne Olsen Nord-Trøndelag Sau og Geit v/ Tone Våg,
Mære? og Randi Lund 995 82 658, tonevaag@online.no

Nord-Trøndelag, 30. okt-1. nov A/B (24t) Tor-Arne Olsen og Lånke Sau og Geit v/ Peder Klegseth,
Lånke Randi Lund 74 80 69 74/901 57 276, pkleg@online.no

Kurs i saueklipping og 
ullhåndtering høsten 2009
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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.

Future rundbuehaller
Den originale Futurehallen
5X6 meter. Flyttbar og med
topp kvalitet i plater. Kan
også brukes som ekstrahus i
lamminga og ved 
utegangersau. 
Pris: kr 19.900.- + mva.

Permanente haller: 8, 10, 12 og 14 m bredde.
Priseksempel for 12X24 m: kr 171.600 + mva.
Alle priser er eks. frakt og treverk.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

Futurehaller hos Gunnbjørn Ståland i Folldal.



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

Fatland Gjestal Ull AS 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

Om ikke lenge er det nok en gang tid for både klipping og
ullevering. Fatland sine tre ullstasjoner satser som vanlig
på både høye avregningspriser og god service. Vi håper
at flest mulig av dere ønsker å levere ulla til oss i løpet
av denne høsten og vinteren. De siste ukene har det
hovedsakelig vært ull fra slakteriene vi har jobbet med,
men nå er det snart tid for planlegging av ullinnsamlingen
fra de ulike sauelagene rundt omkring i landet.
Husk at lag som aktivt medvirker til innsamling av ull, får
85 øre pr. kilo i innsamlingsgodtgjørelse.      

Det har vært en rolig tid i sommermånedene både når det
gjelder klassifisering og salg av ull. Det har vært liten
etterspørsel etter ull, men vi håper den vil ta seg opp

utover høsten. Den urolige situasjonen i verdens -
økonomien det siste året har gjort at de som kjøper ull har
vært veldig forsiktige med sine innkjøp, og med liten etter-
spørsel så blir også prisen deretter. Vi håper nå at lagrene
begynner å bli lavere for de som er brukere av norsk ull,
slik at det må gjøres større innkjøp i løpet av høsten og
vinteren og at etterspørsel og pris vil gå noe opp. 

I løpet av de siste par årene har vi sett tendenser til at en
del produsenter har latt være å klippe om høsten, og
bare klippet en gang i året. Dette er noe vi ikke vil
 anbefale. For de aller fleste vil det lønne seg å klippe to
ganger pr. år, vår og høst. 
Vi vil derfor oppfordre folk til å ikke droppe høstklippen.

Levér ulla til Fatland!

Me har gleda av å invitere til NM i saueklypping og ullhandtering i Ølen,
 laurdag 26. september kl 10.00. Same dag som Ølensmarknaden. Det vert
lynklipping (speed shearing) fredag 25. september kl 20.00 i teltet ved 
Ølen Kulturhus.

NM vert avslutta med premieutdeling, deretter middag og dans på Ølen
Kulturhus. Det er pengepremiar i alle klassar. Minner om at NM  2009 er
 grunnlag for uttaket av norske representantar til VM i Wales 2010!

Det vert konkurrert og premiert i følgjande klassar:
Påmeldingsavgift:

Open klasse: 250,-
Senior: 250,-
Mellomklasse: 150,-
Junior: 150,-
Lynklipping: 150,-
Ullhandtering: 150,-

Påmelding innan 10. september til Hilde på tlf: 982 42 214 eller e-post:
hilk@fatland.no Avgifta skal betalast ved frammøte laurdag morgon.

Ølen ligg lett tilgjengeleg ved E134, ca. 6 mil frå Haugesund Lufthavn, Karmøy.
Aktuell overnatting er Ølen Gjestegård, tlf: 53 76 61 00 (Ta direkte kontakt).

Me håpar å sjå flest mogleg, både nye og kjente under årets NM!
Godskalk Hamre, Ølen Sau og Geit

Velkommen til Ølen og 
NM i Saueklypping 2009!



OMEGA STÅLHALL.
6 m bredde.   3 m. vegg/dør i begge

gavler.  Lager, dyr, leskur, garasjer,

o.a.  Pris eks. 6 x 10 m = kr. 69.000,-

+ mva 

LISTER NOVA
Hengeklippemaskin.
Enestående kvalitet. 
NOVA komplett: 
Kr. 8.100,-

LISTER NEXUS

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

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

TITAN-serien består av rimelige rammer og foringsutstyr.  Rammene
koples lett sammen med et låsestag. 100, 120. 150 cm. Lag binger,
ledeganger, selektiv lammeforing o.a. Prisgunstig.

ROYAL  STÅLHALLER

5 x 6 m eller lengre til

helårsbruk som lager, enkel

dyrebolig, leskur garasje,

verksted.  Varmgalv. stål.

Kr. 22.000 + mva

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

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

OSTER 

SHEARMASTER
for sau   Kr. 2300,-

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

EUROPLEX Doseringspistol 
m/ryggtank.   

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

SAUESANKERKIKKERT 

8-20x50  zoom. kr. 1000,-

KVADRO MULTIFORER

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

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

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

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

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

Alle priser eks frakt og moms.

Forbehold om prisendringer og

trykkfeil.

Vil du vite mere,  kontakt oss for

brosjyrer eller besøk våre hjemme-

sider.



www.knarrhult.no

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
Sverre Gustav Birkeland 4200 Sauda 957 923 21

E-post: sverre@sau-da.no

Peder Pedersen 4480 Kvinesdal 38 35 52 27/
971 782 74

Anders Konglevoll 5956 Vågseidet 924 98 929
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
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

Koordinator:

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

B-BLAD


