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Tidligere på lederplass har jeg skrevet
at alle medlemmer skal kunne
 identifisere seg med organisasjonen
sin - at det er det som er Norsk Sau
og Geit. Det ligger i selve begrepet
medlemsorganisasjon at laget er til
for å ivareta medlemmenes interesser
- det er nettopp dette Norsk Sau og
Geit skal gjøre. Hvilke krav stiller så
medlemmene til organisasjonen sin?
Det forenkla svaret på det må være
at laget skal jobbe for rammebeting-
elser som kan sette egne medlemmer
i stand til å kunne drive yrket sitt på
en bærekraftig og forsvarlig måte.
Nøkkelen til et bærekraftig småfehold
i Norge vil alltid være å klare og
utnytte de naturgitte beiteressursene
som landet er så rikt på.

Kompetanse er et nøkkelord for god
og riktig ressursutnytting. I flere fylker
har det i løpet av de siste årene blitt
startet opp ulike tiltak for å gjøre
småfeholdet i stand til å utnytte
 beiteressursene, pleie kulturland -
skapet og øke kjøttproduksjonen.
Småfenæringa i Midt-Norge startet
sist vinter, i samarbeid med flere
 aktører, et 3-årig prosjekt for å
etablere et kompetansesenter for
småfe. Under marsjen er planene
endret noe, og prosjektet har nå
 skiftet navn til «Kunnskapsløft for
småfenæringa». Prosjektet skal i første
rekke bidra til å utvikle småfeholdet i
regionen; Hedmark, Oppland, Møre og
Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag. NSG gikk i høst inn som

prosjekteier siden laget så at kompe -
tanseoppbygging, og erfaringene fra
dette prosjektet, etter hvert bør
komme hele småfeholdet i Norge til
gode. 

Medlemmene i NSG etterspør mer
kunnskap, er innovative og ønsker å ta
i bruk nye hjelpemidler for å drive
yrket sitt på en bærekraftig måte.
Den store interessen for og etter -
spørselen etter å kunne ta i bruk de
såkalte radiobjellene er et godt
eksempel på dette. At vi her i Norge
også har kommet svært langt i forhold
til de fleste andre land med å ta i
bruk elektronisk øremerking, er et
annet eksempel. 

NSG følger med i utviklingen for å
imøtekomme medlemmenes behov.
Videreutvikling av lagets internett -
satsing med behovstilpassing for de
ulike leddene i organisasjonen viser
dette. I takt med at vi nå oppdaterer
det digitale kommunikasjonsverktøyet
skal også medlemssystemet gjennom-
gås for å få dette enda bedre
 tilpasset denne utviklingen.

Når NSG nå oppdaterer kommunika-
sjonskanalene må vi også ha en opp-
følging på det vi ønsker å formidle.
Representantskapsmøtet i oktober vil
i hovedsak bli benyttet til å starte opp
en grundig gjennomgang av organisa-
sjonens strategier og planverktøy. Et
oppdatert planverktøy for informasjon
og kommunikasjon er grunnlaget

Leder

Med Norsk Sau og Geit
inn i framtiden!
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både for felles forståelse innad i egen
organisasjon og hvordan NSG ønsker
å bli sett på utenfra. 

Administrativt står NSG i disse dager
foran en av de største endringene i
organisasjonens historie. Eiendommen
i Parkveien 71 i Oslo er solgt, etter å
ha vært NSGs hovedsete siden 1957.
Halvparten av salgssummen på 
kr 19,5 millioner er benyttet til å
investere i nye kontorlokaler i et
næringsbygg i sentrum av Ås i
Akershus. Det er nok ikke til å legge
skjul på at vi ser fram til å komme
inn i nyoppussede lokaler som er godt
tilpasset dagens krav til arbeidsmiljø-
et, der vi kan bygge et sterkt adminis-
trativt og faglig samhold. Vi gleder oss
til at avlsforskerne, som fram til nå
har hatt kontorsted på Universitetet
for Miljø og Biovitenskap, også skal ha
kontorplass sammen med resten av
sekretariatet. 

En slik omfattende flytteprosess som
vi nå er inne i gir også god anledning
til en gjennomgang av det historiske
materialet som dokumenterer hvilken
betydning NSG har hatt for småfe -
holdet i Norge gjennom mer enn 60
år.

Målet er at Norsk Sau og Geit skal
være i fremste rekke for å ivareta
småfeholdernes interesser også i
framtiden!
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Hver høst hentes tusener på
 tusener av sauer og lam hjem fra
sommerbeite i fjell og hei.
Tradisjonene rundt sanking og
skilling av dyr på fellesbeite har
eksistert i flere mannsaldre, og
svært mange steder er saue -
driftene og skilledagene fortsatt
preget av høytid.

I Holmevassheia i Sirdal i Vest-Agder
er det tåke og regn når heiesjef Roald
Åvendal og sankekorpset hans kommer
ned fra fjellet med de vel 2.000 dyrene
de har funnet i løpet av ei lita ukes
leting. 

Møter gjeterne
Like fullt har mange av de 24 dyre -
eierne med familie og venner tatt seg
de to milene langs anleggsveien inn fra
bygda til samlingsplassen. Her har de
tatt oppstilling med kikkerter og
 kamera på høyder og utsiktspunkt for
å se dyra og gjeterne komme gående
langs bredden av Holmevatnet og inn

mot den store innhegningen hvor
sauer og lam skal tilbringe den siste
natta i heia. Senere drar de skuelystne
videre inn til gjeterhytta ved Svarte -
vassdammen, der de vet at de våte og
slitne gjeterne og hundene deres
 kommer inn for å få middag, tørre
klær og ei køye å hvile i.

Drifta
Den egentlige sauedrifta i Holme -
vassheia starter imidlertid ikke før
 tidlig neste morgen. Før dagslyset
kommer sigende er gjeterne igjen på
beina. Etter en rask frokost, fyller de
to-tre biler og kjører tilbake til natt -
innhegningen noen kilometer lenger
borte. Området er relativt stort, så
 gjeterne bruker en times tid på å samle
dyra foran grinda, før drifta slippes ut
på anleggsveien og jages siste etappe
inn mot hytta og skilleplassen. Sauene
holder stor fart, og heiesjefen og hans
kumpaner må kjøre bil både foran og
bak for å holde følge.

Spent stemning
Inne ved skilleplassen har mer enn et

hundretalls mennesker samlet seg i
løpet av morgentimene. Det yrer av liv.
Her er saueeiere med venner og familie
i alle generasjoner, bygdefolk og andre
som vil få med seg det storslåtte synet
av de 2.000 sauene etter veien, og den
hektiske og smånervøse stemningen i
skillegaren når store og små hopper uti
mylderet for å se etter dyr med akkurat
sin besetnings klaver og øremerker. 

Hele familien
Familiens yngste er bedt fri fra skolen
for å hjelpe til. De er kledd i kjele -
dresser og oljebukse, og er forberedt
både på våt og fettet ull og på tunge
tak med halvville og forskremte lam
som ikke lenger husker hvordan det
var å bli tatt i av menneskehender.
Besteforeldrene har tatt oppstilling
inne i smågarene, klare til å krysse av
på dyrelistene etter hvert som familiens
egne dyr blir funnet og slippes inn
gjennom luka. Gamle sauekarer henger
over grindene langs drivgangene og
minnes fordums dager da de gikk på
sine bein med drifta hele veien ned til
Jæren. Noen av karene er til og med

Vi vil hjem!

PÅ VEI HJEM: Vel 2.000 sauer og lam i rask fart etter anleggsveien fram til skilleplassen ved Svartevassdammen i Sirdal.

HEIESJEFEN: Sliten, men glad
heiesjef Roald Åvendal, har
 kommet ned fra Holmevassheia
med buskapene fra 24 rogalands-
bønder for tredje år på rad.
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hentet ut fra sjukeheimen for anled-
ningen. Det er ikke rare greiene med
helsa sånn til daglig, men denne dagen
retter de ryggen, setter hendene i sida,
tenner ei pipe og er tilbake der de
hører hjemme. 

Siste etappe
Langs veien står slakterienes lukkede
dyrebiler, lastebiler med hjemme -
snekrede sauekarmer i to høyder,
 pickup’er med hundekasser og nett
over lasteplanet og personbiler med til-
hengere merket «dyretransport». For
straks en av besetningene har fått
 samlet nok av sine egne sauer i
innhegningen, slippes dyra ut i driv-
gangen på utsiden og jages mot
 rampen, hvor de lastes om bord i biler
og hengere og starter på siste del av
 ferden ned fra fjellet. Noen lam kjøres
rett til slakteriet, mens de fleste først
skal hjem til sine respektive gårder for
endelig sortering og fordeling.

Festen er over
I løpet av noen timer er skilleplassen
tom for dyr. Det skuelystne publikum
og de fleste dyreeiere har reist hjem.
Sauefolkets svar på «17. mai» er over,
og heiesjefen og hans mannskap samler
sammen nett, grinder og annet utstyr
som ligger løst. Selv skal de også hjem,
men bare for å vaske seg og hvile ut
litt.  Det er fortsatt sauer og lam igjen i
fjellet, og om to-tre dager er de tilbake
i Holmevassheia på den første av flere
runder med ettersanking. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

YRENDE LIV: Det er liv og røre på skilleplassen når store og små skal finne sine egne
sauer og lam i mylderet.

KRYSSER AV: Familien Åreskjold fra Sandnes har fast arbeidsfordeling under skillinga.
Etter hvert som eier Gunnulf og familiens yngste finner dyr fra egen besetning og slipper
dem gjennom luka inn til familiens innhegning, blir øremerket kontrollert og krysset av på
dyrelista av eierens foreldre, Jorunn og Gunnar Terje Åreskjold.

JUDITHS KJØTTKAKER: Judith Åvendal har vært kokke på gjeterhytta ved
Svartevassdammen i årevis. Her serverer hun kjøttkakemiddag til slitne gjetere som har
sanket sau i heia i nesten en uke.

SLITNE JENTER: Kirsten Åvendal og
 gjeterhunden Lilly har sanket sau i det
regntunge fjellet i dagevis, og er glade for å
ha kommet i hus. Her sjekker matmor
hundens poter etter turen.
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- Jeg har alltid likt heialivet, sier
Lodve Pedersen fra Oltedal i
Rogaland, som i år deltok under
sauesankinga i Holmevassheia
for 60. gang.

Lodve Pedersen er 80 år og har deltatt i
sankearbeid og skilling siden han var
20, til tross for at han egentlig ikke
 regner seg som sauebonde. Sitt daglige
utkomme har han i alle år hatt fra
Gjestal spinneri, der han etter hvert ble
lagersjef. Men han hadde noen hobby-
sauer tidligere, og på den måten kom
han i kontakt med heiamiljøet og
begynte å bli med i arbeidet. 

Mange mil
Fram til for tre år siden var Lodve med
sauene ut i heia om våren, og gikk
 sankerunden igjen i september, i hele
uka før skilling. Han har ikke tall på de
mil han har tråkket i det ulendte
 terrenget gjennom årene, i all slags vær.
Men det er nok snakk om en bra
 strekning sammenlagt.

Umulig å slutte
Etter en kneskade han pådro seg som

77-åring, bestemte han seg for å slutte i
heia, men lengselen etter fjellet, dyra
og kameratskapet i gjeterhytta ble for
sterkt. Han greide ikke å slutte helt,
selv om han ikke lenger går rundene i
fjellet. Derimot tar han nå på seg andre
viktige oppgaver for heiasjefen. Da Sau
og Geit traff ham, stod han vakt ved
ferista for enden av innhegningen der
sauedrifta skulle gå natta før skilling.
Selv om ferista også er forsynt med
sperrebukker i forkant, kan sauene
finne på å forsere sperringen i sin iver
etter å komme hjem. Da er det viktig at
en dreven sauekar er observant og klar-
tenkt, slik at flukten kan avverges.

Andre forhold før
Med unntak av noen oppdemte vatn
hist og her, er Holmevassheia den
samme i dag som for 60 år siden. Men
gjeternes arbeid er blitt litt enklere.
Riktignok må de fortsatt gå noen mil
for å finne dyra i terrenget, men nå kan
gjetere og medhjelpere kjøre bil inn i
fjellet til hytta og skilleplassen, både
når sauene skal slippes, og når de skal
kjøres hjem igjen.
     - Da jeg begynte med dette arbeidet
etter krigen, drev man sauene i flokker

langs veien alle de 8-10 milene helt fra
Jæren, sier Pedersen. Før dyra kom inn
til Holmevatnet måtte vi sette opp ei
72 meter lang hengebru, for å få sauer
og lam over elva. Når samledrifta
 skulle hjem om høsten, derimot, var
det så mange sauer og så stor fart at
det ikke nyttet å sluse dem over på ei
trang bru. Da svømte dyra over elva i
stedet, og så gikk ferden den samme
ruta etter veien tilbake til Jæren igjen.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

HVILER UT: Det er godt med en strekk i
køya, mener 80 år gamle Lodve Pedersen,
som her er kommet inn i gjeterhytta etter
en lang dag ute i vind og regn.

I Holmevassheia
i 60 år

PASSER FERISTA: Siste natta før skilling går de sankede sauene i Holmevassheia i en naturlig innhegning ved anleggsveien inn mot
Svartevassdammen. De er stengt med ferist i begge ender, men kan finne på å prøve og løpe over om ikke noen holder vakt. I år ble ferista
voktet av 80 år gamle Lodve Pedersen.  
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Rundt om i verda er elektronisk
merking (RFID) av husdyr på
full fart inn som ein sikker måte
å identifisere kvart enkelt dyr på.
Ved hjelp av dette kan ein følgje
eit dyr frå fødsel til det ligg i
 disken som ferdig salsvare. 

Men i eit slikt øyremerke ligg det så
mange andre moglegheiter som ikkje
minst bonden kan gjera seg nytte av i si
drift, så vel heime på garden som i
utmarka. Fåvang gjeterlag i Gud -
brandsdalen har i sommar bygd seg
nytt skiljeanlegg, der ein nyttar seg av
at dyra har eit elektronisk øyremerke. 

Godt sauemiljø
Sauemiljøet i Fåvang er landskjent. Frå
denne delen av Ringebu kommune i
Gudbrandsdalen har det i etterkrigs -
tida kome mye godt avlsmateriale som
har kome heile landet til gode. Også i

dag står sauen sterkt her, og nå som
tidlegare har saueigarane blikket retta
framover.   
     I samband med sommarbeitinga
organiserer Fåvang gjeterlag alle sau -
eigarane på austsida av dalen, der dei
har gode fjellbeite. Derfor har nokre i
laget i mange år sysla med tanken om
at dei skulle kunne levere slakt direkte
frå fjellet. Da dette vart tatt opp på eit
årsmøte for 25 år sidan, fann fleirtalet
det ikkje interessant.  

Utprøvingsår
I fjor lanserte ein av medlemene,
Sigurd Krekke, tanken på nytt. Eit nytt
moment hadde kome til sidan sist,
nemleg rovviltskader. Det er i hovud-
sak jerven som dei siste 15 åra har gjort
seg gjeldande i dette området, særleg i
slutten av beitesesongen. Derfor vart
det tatt kontakt med Fylkesmannen i
Oppland for å diskutere saka, og ein
kom til at tidleg- eller akuttsanking

kunne vera eit godt bidrag. For å få til
det, måtte ein ha eit effektivt skilje -
anlegg.  
     Ein 2-årig forsøks- og utbyggings-
plan vart utarbeidd, og alt same året
var første delen av anlegget på plass -
eit system med ein drivegang og ei
digital vekt (Knarrhult) som vart sett
opp ved sida av sankeanlegget. Som eit
ledd i prosessen med gruppering av
dyra, kunne alle som hadde ønske om
det få vege dyra sine før dei vart sendt
vidare. Dette vart ein suksess.

Store fordelar
Trass i ein del mindre startproblem, såg
ein raskt den praktiske hjelpa og nytten
med dette anlegget. Ved hjelp av det
elektroniske øyremerket blei kvart dyr
raskt identifisert og vekta til dyret
kopla opp mot individnummeret. Alle
data vart registrert i ein lokal base på
vekta og kunne så overførast til ein PC
for vidare behandling. For dei som var

Elektroniske øyremerke
i skiljekvea 

(Foto: Fride Gunn Rudi)
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med i Saukontrollen blei haustveginga
med dette gjennomført. 
     I enden av vekta hadde dei ein 3-
vegsport, der søyer, påsettlam, slakte-
lam og smålam blei sortert i kvar sin
binge. Dei lamma som var slakte -
mogne kunne førast på slaktebilen
same dag, eller eventuelt dei første
dagane etterpå. På den måten unngikk
ein faren for at dei åt seg for feite på
godt heimebeite, med trekk i oppgjeret
som resultat. Haustbeite er, som kjent,
ofte ein minimumsfaktor på garden,
slik at dette bør kome dei dyra som
treng det mest til gode - i første rekke
dei lamma som er for lette. 

Nytt anlegg
Med erfaringane frå 1. året friskt i
minne, gjekk laget i gang med trinn 2 -
ny kve. Det hadde lenge vore diskutert
internt, og nå vart tanken sett ut i livet. I
løpet av sommaren i år vart den gamle
kvea rive, og til sankinga i haust sto den
nye ferdig. Topp moderne med sorte-
ringskarusell og vekt med overbygg som
sentrale punkt. Drivgangar for å kunne
drive dyr i ulike retningar, utan at
 skiljinga stopper opp, er på plass. I
botnen av drivgangane, karusellen og
andre utsette areal, er det lagt inn eit
berande og drenerande lag. Ikkje mye
søle her nei, sjølv om det har regna mye
i det siste. Kapasiteten på skiljinga er på
800-900 dyr pr. time. Skal dyra i tillegg
vegast blir den på ca. det halve.

Stor dugnadsinnsats
Laget har pr. i dag 25 medlemmer med
til saman 4.130 sau og lam. I tillegg er
det 6 medlemmer med storfe. Alle dyra
blir sanka inn mot anlegget ved
Tromsbua, som er lett å kome til med
kjøretøy i alle storleikar. Bua ligg like
ved og utgjer sentralen for serveringa
som er viktig på slike dagar.
     Ute er det stor aktivitet av store og
små medhjelparar da vi kjem fram i
flott haustsol. Kvea var imponerande å
sjå til, og arbeidet går raskt unna. Dyra
blir drive inn i puljer frå den 70 daa
store samlekvea, og rett inn i karusellen
som svelger unna i stort tempo. Alle
kjem i riktig binge der eigarane tek eit
fyrste overblikk før dei blir sende
vidare til vekta. Der står leiar i laget,
Ole Johan Bjørge og registrerer tal kg
ved hjelp av ein stav som han rettar
mot det elektroniske merket i øyra.

Skisse over anlegget. Legg spesielt merke til drivgangen som går rundt heile anlegget, som
gjer det mogeleg å drive ulike operasjonar på same tid.  (Teikna av: Knut Evensen)

Stor aktivitet i karusellen. Mye sau, mye folk. Legg merke til lettmetallgrindene inntil
bingane. (Foto: Knut Evensen) Fortsetter neste side.
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Der og da blir skjebnen til kvart enkelt
dyr avgjort. – Kvar brukar gjev beskjed
om kor vektgrensa skal settast, og da er
det berre å gå etter vekta på displayet,
enkelt og greitt, synes han. 

I Sverige for å lære
Bjørge har vore tett på i heile prosjek-
tet, også det praktiske. Han tok turen
til Sverige for å bli opplært på vekta i
fjor rett før sankinga tok til, så det er
ikkje utan grunn at han er sjef i denne
delen av anlegget. 
     - Det gjekk bra i fjor, syntes vi, men
i år går det enda betre. Det ser vi òg på
kapasiteten som på maks er oppe i 400
dyr pr. time, forutsett at alle dyra har
elektroniske merker. Og så har vi fått
det slik som vi vil og bør ha det med
overbygg over vekta. Elektronikken blir
mindre utsett, og vi får stå tørt, fortel
han.   

Fått mykje att for innsatsen
- Dette må ha kosta flesk. Korleis er det
finansiert? 
     - Ja, gratis er det ikkje. Samla kost-
nad kjem nok opp i 350.000 kroner.
Berre vekta med utstyr kostar åleine
om lag 70.000 kroner, men vi synes vi
har fått mye att for pengane og inn -
satsen. For i dette anlegget ligg det
svært mye eigeninnsats i form av
 dugnad, til saman om lag 1.000
dagsverk. Dei mest aktive har nok
brukt minst ein månad her inne i
 fjellet denne sommaren. Alle har vore
positive og hjelpsame, men det er
ingen tvil om at Stein Myhrsveen
 fortener ein ekstra klapp på skuldra for
sin innsats og som pådrivar, seier Ole
Johan Bjørge. Midlar til å dekke reine
utlegg har dei fått frå Fylkesmannen,
Innovasjon Norge, Nortura, Furuseth
Slakteri og Ringebu Fjellstyre i tillegg
til det dei måtte legge i sjølve. 

Sparar tid og mannskap
Sjefen for sauene i laget, Per Arne
Kleven, kan ikkje få fullrost det nye
anlegget. 

Anlegget er eit imponerande syn, og synes å vera svært funksjonelt. (Foto: Knut Evensen)

Ole Johan Bjørge er sjef på vekta. Ved hjelp
av staven som henger over, blir identiteten
til dyret henta frå det elektroniske øyre-
merket og kopla til vekta som kjem opp på
displayet. (Foto: Knut Evensen) 
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     - Sjølv om vi nok etter kvart ser
småting som skulle vore gjort på ein
annan måte, så er vi svært nøgde med
det vi har fått til. Med dette systemet
sparar vi både tid og mannskap, og det
er førebyggjande med omsyn til rovvilt-
tap, på den måten at vi får frigjort tid til
å få heim sauen raskare, seier han. 

     Ja, i Fåvang får dei det til. Men dette
er eit opplegg som òg bør vera
 interessant for andre beitelag, og 
det kan sikkert gjerast enklare og
 rimlegare.

Tekst: Erling Skurdal og 
Fride Gunn Rudi

Heilt sidan 2004 har bruken av
elektroniske merker (RFID)
vore eit diskusjonstema innan
EU. Intensjonen har vore å få
til felles reglar for slik merking.
Fram til no har ein ikkje klart
å kome fram til eit felles regel-
verk på dette området, men
mykje tyder på at EU vil innføre
krav om RFID om kort tid. 

Norge, ved Landbruks- og matdepar-
tementet (LMD) og Mattilsynet, har
følgd denne prosessen tett med tanke
på ei samordning. Fleire fristar har
vore sett for kravet om innføring av
elektronisk merking her i landet,
men så langt har dette ikkje vorte ein
realitet - på grunn av EU. Ein reknar
likevel med at regelverket og dermed
kravet vil vera på plass om ikkje
lenge, da nokre nasjonar innan EU

(Frankrike og Nederland) nå har
mista tolmodet og innført eigne
reglar for merking av sau og lam,
gjeldande frå 2010.    
     I 2007 tok Nortura initiativ til eit
prøveprosjekt med innføring av RFID
på lam – med tanke på å ta i bruk ny
teknologi for å bidra til ei meir rasjo-
nell registrering og hand tering av
dyra på ulike stader i produksjons -
kjeda. Mattilsynet gav klarsignal, og
året etter vart dette sett i verk med
vidareføring i 2009. I år reknar ein
med at 90% av lamma og 30% av
 søyene har eit elektronisk øyremerke. 
     I løpet av dei siste åra har det vore
gjennomført eit utviklingsarbeid
med tanke på å kunne gjera seg nytte
av at dyra har eit slikt øyremerke,
også på utmarksbeite. Dette gjeld
utprøvingar av utstyr og opplegg
som skal kunne gjera arbeidet i
 samband med tilsyn, sanking,
sortering og levering enklare. 

RFID - «Radio Frequency
Identification» er ein teknologi som ein
ser blir stadig meir aktuell i ulike
samanhengar der noko skal merkast for
seinare å kunne identifiserast, som t.d.
eit husdyr. I dette ligg det ein fordel som
også kan nyttast gjennom ein heil verdi-
kjede, til dømes produksjon og omset-
ning av kjøtt. Her vil alle involverte; frå
bonden som primærledd via inntrans-
port, slakteri, foredling og distribusjon
kunne hauste store fordelar. Ein er ennå
berre i startfasen i bruken av denne
 teknologien, og overraskande for mange
er det dyredelen av produksjonskjeden
som har kome lengst. Enda meir over-
raskande er det at det er innan saue -
produsjonen at ein har kasta seg over
denne nyvinninga.  

Eit RFID-merke består av ei «daud»
radiobrikke med faste innlagte data om
identitet på dyret, dyreart og nasjona-
litet. Når brikka er støypt inn i plast-
merket, så kan denne informasjonen
ikkje endrast. Signaler frå brikka, med
informasjon om dyret, kan hentast via
ein registreringsstav som ein held bort
til merket eller ein scanner som dyret
passerer forbi. I praksis skjer dette i
samband med registrering av opp -
lysningar ved veging av dyra, paring,
lamming, sjukdom osv. Desse opplys-
ningane blir kopla opp mot identiteten
på dyret, og kan deretter leggjast inn i
aktuelle dataprogram der opplysningane
om dyret er samla, som i Sauekontrollen
m.m. Det er også sett i gang forsøk for å
finne ut korleis bonden kan gjera seg
nytte av RFID i utmarksbeiteperioden.     

Når dyret er slakta, så vil ein ved hjelp
av RFID-brikka kunne følgje dyret heile
vegen fram til forbrukar. Dyret kan
 dermed sporast gjennom heile kjeden,
noko som for eksempel vil kunne vera
til stor nytte for å avdekke smittekjelder
og styrke tilliten til kjøparane. Andre
fordelar er korrekte opplysningar om
dyret/sikrare datafangst, ein treng ikkje
lenger å halde flokkane frå kvarandre
ved inntransport eller i fjøset på slakte-
riet, noko som gjer at ein kan spare inn
på både oppstallingsareal og personell.    

Fakta om RFID:

I kø på veg inn på vekta som står under tak. (Foto: Knut Evensen)

Krav om elektronisk merking
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På forsiden av Sau og Geit nr. 4 var det bilde av 8 år gamle Alfred

Ueland i Hå kommune på Jæren, som kontrollerte  øremerkene på

 lammene sine før de skulle sendes til slakt. 

Dessverre hadde vi ikke plass i bladet
til mer utfyllende opplysninger om den
saueinteresserte gutten fra Hå. Vi
 kommer derfor tilbake med en
nærmere presentasjon her. 

Erfaring
Alfred skal verken bli brannmann eller
politi når han blir stor. Han er fast
bestemt på at han skal bli sauebonde.
Stor sauebonde. Gutten har allerede
vært saueeier i tre år, etter at han fikk
sitt første årslam av morfaren til jul i
2006. Nå, før slakt, talte flokken hans
tre søyer og seks lam av typen norsk
kvit. 

Vil bygge nytt
Foreldrene Tormod og Kirsti Ueland
driver melkeproduksjon i samdrift, og
det er mest for ungenes skyld de holder
fôr og husvære til de i alt 27 vinterfôra
sauene av ulike raser. Det holder ikke,
mener Alfred, som maser om å utvide
flokken og investere i eget sauehus.
Ifølge faren saumfarer gutten sauehus-
artiklene i hvert nummer av medlems-
bladet, og han kommer stadig med
hint om aktuelle modeller og løsninger
som kan passe på hjemgården. 

Kun hvitt
For tiden er han opptatt av den fore-
stående paringa, og er livredd for at en
av de fargede værene på gården skal
komme seg over i hans flokk. Alfred vil
nemlig kun ha rene, hvite sauer. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

Alfred skal bli 
sauebonde

IVRIG REKRUTT: Alfred (8), i rød kjeledress, er lidenskapelig opptatt av sau, og er fast
bestemt på å bli bonde. Storebror Tore (snart 11) liker også dyr, men er nok enda mer
interessert i andre ting. Her ser guttene til dyra på beitet hjemme på Ueland på Jæren.



Raidex fargestif-
ter i 8 sterke
fargar: raud, blå,
grøn, orange, fio-
lett, gul, svart og
kvit.  Kr 9,50 pr.
stift.

10 stk. i same farge kr 90,00.

De har valet - Nessemaskin har utvalet!
Be om gratis katalogar
eller sjå vår nettbutikk

www.nessemaskin.no
Nessane, 6899  Balestrand
Tlf 57 69 48 00, Fax 57 69 48 01

415-4125PVC, Forklede i PVC for vær.
For bruk på den tida du ikkje ynskjer at
sauene skal verta para.  Kr 80,00.

Aktuelt for slaktesesongen!Aktuelt for slaktesesongen!Aktuelt for slaktesesongen!Aktuelt for slaktesesongen!Aktuelt for slaktesesongen!

019-351920, Bajonettsag, 1010 W,
vekt 3,1 kg, 28 mm slaglengde.  Eit
veleigna verktøy til partering med
sitt 40 cm rustfrie spesialblad.  Blir
levert i plastkoffert, kr 2150,00.

Solide elektriske kjøttkverner i fleire
storleikar.  Pris frå kr 2600,00.

Schou solide viltposar.
Hare, str. 75 x 50 cm, kr 40,00.
Rådyr, str. 215 x 72 cm, kr 80,00.
Hjort/rein, str. 300 x 145 cm, kr 160,00.
Elg, str. 425 x 145 cm, kr 205,00.

138-90606000, Dick pølses-
tappar.  Solid tysk konstruk-
sjon.    Sylindar og botnramme
i rustfritt stål.  Kapasitet 6 l.
Vekt 13,5 kg.  Kr 5900,00.

Pølsestappar i fleire størrelsar,
pris frå kr 775,00.

1331-16987, Vakuumpakkemaskin "Magic
Vac" i plast.  Ei førsteklasses maskin for
husholdning.  Sveiselist 30 cm, vakuum-
pumpe 11 l/min.  Vekt 3,45 kg.  Kr 3100,00.
0541-040222603, Vakuumpakkemaskin i
rustfritt stål.  Sveiselist 45 cm, vakuumpumpe
30 l/min, vekt 10 kg. Kr 7100,00.

138-9023500, Dick slaktepistol for heime-
slaktaren.  God sikkerheitslås.  Kr 950,00.
Slaktepatroner, kaliber 9, kr 3,00 pr. stk.
138-9023804, grøn, for gris.
138-9023801, gul, for sau.
138-9023802, blå, for kveg
138-9023803, raud, for store dyr/oksar.

Springsele for vær.  Para sau vert tydeleg merka av
fargeblokka som ein festa på undersida av selen.
415-8211B, Nylonsele m/fix-lås kr 130,00.
Fargeblokk kr 30,00. Finst i 5 ulike fargar.

Aktuelt i tida!Aktuelt i tida!Aktuelt i tida!Aktuelt i tida!Aktuelt i tida!

Vern dyra dine mot kulde og trekk ved
å montera gjennomsiktig plaststrimmel-
port.  Solid, UV-stabil PVC plast, som
heller ikkje vert gul av sollyset.

Plaststrimmelport

Bandsag frå kr 13.900,00

Fleire modellar utbeinings- og
ned-skjærings-knivar med kule-
sliping og antibakterielle handtak.

60 cm nylonhals-
reim, breidde 25
mm. Lær-
forsterka hulling.
Gul, blå, raud og
grøn.  kr 36,00.

Alle prisar er utan moms. (med atterhald
om prisendringar og trykkfeil)
Fraktfri levering ved ordre over kr
1800,00 + mva. (med få unntak)

1331-16995, Elektrisk
oppskjæremaskin, 110 W.
Stålbladdiam. 195 mm.  Leverast
med slipeapparat.  Kr 2800,00.

4 1 5 - 5 11 4 ,
Solid vær-
grime i nylon,
kr 110,00

415-4006A, Kraftig værgrime i lær,
kr 80,00.

HK drektighetsapparat
med ny teknikk og nytt de-
sign! Enkel i bruk.
Broten tone - ikkje drektig,
uavbroten tone - drektig.
363-2785, Drektigmålar for
sau og geit, kompl. med
spiralsonde og batteri, kr
3150,00.

Grøn eller grå ventilasjons-
netting som reduserar luft-
gjennomgangen med 90 eller
65%.  Leverast i breiddene
100, 150 og 200 cm.
WB90, kr 42,00 pr. m².
WB65, kr 48,00 pr. m².

Arbeidsstøvel m/ståltå.  Sklisikker
såle med spikertrampbeskyttelse.
Str. 39 - 47.  Kr 310,00.

Ventilasjonsnetting WB 90 og WB 65.

3 mm tjukk - breidde 30 cm, kr 69,00 pr.m.
2 mm tjukk - breidde 20 cm,  kr 30,00 pr.m.
Me har og opphengssystem for strimmelporten.

138-90130000, Knivslire i hardplast
med belte og reim for skjerpestål.
For 4 knivar.  (Lev.  utan knivar og
skjerpestål.) Kr 330,00.

007-3000, Slaktesett Mora.
To knivar og skjerpestål med
Progrip-skaft (gummiert).  Leve-
rast i vasstett futteral.  Kr 600,00
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- Det var et forferdelig slit mens
det stod på, men det er ikke tvil
om at sykdomssaneringen har
gitt meget positiv effekt, sier
Merete Leiråmo i Beiarn i
Nordland. Dyra ser friske og
raske ut og melker dobbelt så
mye, når de er på produksjons-
toppen, som de gjorde i årene før
vi sanerte.

Det står noen biler parkert utenfor,
men verken to- eller firbeinte er å se
idet vi kommer kjørende opp til den
lave, rødmalte bygningen i Beiardalen.

Den stramme lukta av geit og lyden av
brekende dyr bak veggene er imidlertid
ikke til å ta feil av. Vi har kommet til
Leiråmo Fellesseter.

Tusen dyr på beite
Leiråmo Fellesseter er et driftssamar-
beid mellom 8 melkegeitbesetninger i
Beiardalen i Nordland. På vinteren har
eierne dyra i hver sine fjøs nede i
bygda, mens de i sommerhalvåret
 driver felles beiting og setring øverst i
dalen. Til sammen har de denne
 sommeren 690 melkegeiter og 330
påsettkje, fordelt på to adskilte beite-
områder med hvert sitt nye melkefjøs.
Fjøsene er innredet med 2 ganger 24

DeLaval melkestall, og samlet melke-
kvote er 580 tonn.

Føler seg tryggere
Medlemmene i beitesamarbeidet i
Beiardalen foretok sykdomssanering av
sine besetninger vinteren 2006, og er
godt fornøyd med resultatet. Riktignok
ble det funnet spor av byllesjuke hos
noen få enkeltdyr etter jul i år, men
ifølge eierne ser flokkene nå, totalt sett,
mye friskere ut og melker langt på vei
det dobbelte av hva de gjorde før.
     - Vi slakter ut de få dyra som får
påvist smittestoffer etter blodprøvene,
men vi føler oss mye tryggere for
 sykdom nå, etter saneringen, med den

Friskere geiter melker
dobbelt så mye!

FJELLBEITE: Geitene på Leiråmo Fellesseter beiter i de grønne liene i Beiardalen, som strekker seg helt opp under Svartisen.



Sau og Geit nr. 5/2009 • 15

tette oppfølgingen fra prosjektet og
veterinærmyndighetene, sier André
Kristoffersen på gården Hammeren.
Sammen med kona Lill Kristoffersen er
han er en av de 8 geiteholderne i seter-
samarbeidet, og sitter også som
 sekretær i Nordland Sau og Geit. 

Sanering med ringvirkninger
Ekteparet Kristoffersen overtok hjem-
gården til André i 2000, og mener at
saneringsprosessen og tilskuddsord-
ningene i den forbindelse var det som
gav dem «sparket bak» for å rehabili-
tere det gamle geitefjøset på gården. Nå
har de et topp moderne vinterfjøs for
sine 90 årsgeiter, automatisk utfôring
og kraftfôrtildeling og en ny melkestall
på 2 ganger 12 plasser. Gårdens melke-
kvote er for tiden på 75.000 liter.

Melkeprøver på dugnad
Sau og Geit kommer på besøk akkurat
den dagen det skal foretas måling av
melkemengden hos geitene i setersam-
arbeidet. Mens melkinga av de 330

 geitene på denne øverste av de to
setrene vanligvis foretas av de to slova-
kiske medarbeiderne Anna og Honzo,
deltar det folk fra samtlige medlems -
besetninger i arbeidet denne kvelden.
Med to ganger 24 geiter oppe i melke -
stallen samtidig, går melkinga normalt
unna på tre timer. Nå skal det derimot
leses av melkemengde i prøveglassene
for hvert enkelt dyr, tallene skal noteres
og etterpå føres på egne lister. Da er
det godt å være mange til stede. 

Økt produksjon
Og geitebøndene er fornøyde med det
de ser. 
     - Nå har vi geiter som melker halv -
annet tonn i året, mens det normale
før saneringen var 6-700 kilo. Vi har
for eksempel en del åringer her, som
alle produserer mer enn 5 kilo om
dagen, mot en gjennomsnittlig melke-
mengde i flokken på 3,5 kilo. Og når
man tenker på at dyra ikke når
 produksjonstoppen før de er 3 år, så
lover det veldig bra, sier Merete

Leiråmo. Hun og ektemannen Kjell
eier 89 av melkegeitene på setra, og
driver gården Leiråmo, som har gitt

En del av geitebøndene i Leiråmo Fellesseter og deres familiemedlemmer samlet utenfor det øverste av sommerfjøsene i dalen. Foran fra
venstre ses Merete Leiråmo, Lillian Krokstrand og Johan Marius Steinåmo. I andre rekke fra venstre sitter Kari-Anne Steinåmo, Karl
Johan Krokstrand, Ørjan Høyås, Daniel Høyås og røkterne Honzo Svoboda og Anna Kopanicáková. Bakerst ses Kjell Leiråmo og Johnny
Steinåmo.

Fortsetter neste side.

GEITEBONDE: Merete Leiråmo eier 89 av
melkegeitene på fellessetra, og driver
 gården Leiråmo sammen med ektemannen
Kjell. Her deltar hun sammen med de
andre i  melkingen den kvelden det skal
måles melkemengde.

^
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navn til beite- og setersamarbeidet. I
tillegg til de vanlige norske geitene, har
hun også 24 kasjmirgeiter på gården,
hovedsakelig på grunn av deres ekstra
feite og proteinrike melk.

To områder og egne røktere
Geitene i Beiardalen kjeer hjemme på
hver sin gård i mars-april. I begyn-
nelsen av juni slippes mødrene og de
avvente påsettkjeene på felles utmarks-
beite øverst i den frodige dalen, der de
nye sommerfjøsene ligger. Av praktiske
årsaker er beiteområdet delt i to, der
halvparten av dyra melkes i det ene
 fjøset, og resten av flokken i det andre. 
     Geiter og kje går hver for seg i egne
innhegninger bak fjøset om natta. Etter
melkinga om morgenen slippes de
sammen igjen, og beiter oppetter de
grønne fjellsidene på begge sider av
dalen, inntil melkesprengen forteller
geitene at det er tid for å gå tilbake til
fjøset.
     Samarbeidsselskapet har leid inn
egne røktere som bor og arbeider i
sommerfjøsene på ukedagene og
annenhver helg. De øvrige helgene går
på omgang blant medlemmene. 

NYTT FJØS: Det øverste av de to sommerfjøsene på Leiråmo Fellesseter stod ferdig i fjor,
og har moderne melkerom, termiseringsanlegg og 2 ganger 24 melkestall. 

Felles geiteetablering
Fellessetra ble etablert allerede i 1968,
da geiteholdet startet i Beiardalen.
Bygdas mannfolk begynte å flytte hjem
igjen etter flere år som anleggsarbeid -
ere i kraftutbyggingen, og gårds -
brukene var det de hadde å leve av. Det
var tidligere fylkeslandbrukssjef i
Nordland, Hjalmar Berg, som kom
fram til at Beiardalen egnet seg godt til
geitehold. Dette førte til felles satsing

fra en rekke grunneiere. De kjøpte inn
kje fra hele landsdelen, dannet egen
bukkering, og innledet innkjøpssamar-
beid både på diesel, kraftfôr, gjødsel,
ensileringsmiddel og rundballeplast. 
     - I dag har vi et veldig sammen -
sveiset miljø, og ser en lovende framtid
i denne næringen, sier André
Kristoffersen. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gjerdemateriell
PRAIRIE JORDBRUKSNETT 
MARKEDSLEDER I NORGE

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

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

Trefil ARBED 
garanterer
kvaliteten! 

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

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

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

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

Har også stort utvalg i spiker.

Piggtråd  
1,70 mm. 
Ruller à 250 m. 

Spør oss, eller våre forhandlere om et
«Gjerdetilbud». Vi leverer i Sør-Norge
m/egne biler. Gunstige fraktavtaler til
resten av landet.
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- Vi ønsker akkurat det samme
som andre geitebønder, nemlig
friske dyr og høy melkeproduk-
sjon. Men vi tør ikke sykdoms -
sanere etter den metoden
 prosjektet legger opp til, fordi vi
føler risikoen er for stor.

Egil Håheim og Ole-Egil Trintrud er
geitebønder i Leveld og Votndalen i Ål
kommune i Hallingdal. De driver
 relativt stort, og har henholdsvis 160
og 140 melkegeiter og melkekvoter på
110 og 93 tonn. Men de har foreløpig
ikke deltatt i sykdomssanering i regi av
prosjektet Friskere geiter. De tør ikke å
følge opplegget til prosjektet, fordi de
altså mener risikoen for bivirkninger er
for stor. 

Frykter sykdom
- Vi opplever at vi har friske besetning-
er i dag, med god melkeproduksjon,
sier Håheim og Trintrud, som mener at
sykdomsbekjempelsen må kunne
 utføres på ulike måter, avhengig av
situasjon. 
     - En total utskifting av besetningen
med «snapping» av kje, som vokser
opp på melkeerstatning i et rent og
desinfisert fjøs, kan erfaringsmessig
føre til mange andre helseproblemer,
som jurbetennelser, leddbetennelser og
mage-/tarmproblemer. Et renvasket
fjøs mangler den rette mikrobe -
balansen, og sykdomsfremmende
 bakterier kan komme til å blomstre
opp. Kuråmelk og melkeerstatning gir
heller ikke kjeene det vanlige immun-
forsvaret, slik at hvis vi etter en slik

sanering skulle få smittestoffer av CAE,
paratuberkulose eller byllesjuke i
 besetningen, frykter vi det kan føre til
store sykdomsutbrudd, sier Håheim og
Trintrud.

Liten forståelse
De to føler at de møter liten forståelse
for sine synspunkter i prosjektet og i
fagmiljøet hos Tine, selv om de mener
at erfaringene så langt i prosjektet viser
at de langt på vei har grunn til å frykte
negative bivirkninger ved sanering. De
mener også at tallene viser at smitte-
stoffer for de tre aktuelle sykdommene
fortsatt finnes i større eller mindre
grad hos mange av de sanerte beset-
ningene, og at prosjektet mangler et
nyansert syn på hvordan disse sykdom-
mene kan bekjempes. 

Tør ikke sanere
 geitebesetningen

FRISKE DYR: Egil Håheim (t.v.) opplever at han har friske, høytproduserende geiter. Her sitter han midt i flokken sammen med venn og
kollega Ole-Egil Trintrud.
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     Det er fortsatt rundt 170 geite -
besetninger som ikke har sanert eller
meldt seg på prosjektet. Håheim og
Trintrud tror mange av disse deler
deres egen skepsis til måten prosjektet
drives på, men at disse ikke orker å ta
belastningen med å stå fram og tale
systemet imot. 

Skjevt bilde
De to bøndene tviler ikke på at de til
nå rundt 250 sanerte besetningene kan
vise til økt melkeproduksjon. 
     - Hvis prosessen har ført til utskift -
ing av en rekke gamle, kronisk syke
dyr, satt fokus på optimalisering av
drifta og samtidig har gitt bøndene
anledning til å bygge nytt fjøs eller
modernisere, er det klart resultatene
blir bedre, sier Egil Håheim. 
     Både han og kollega Ole-Egil
Trintrud har bygget nye geitefjøs og
modernisert drifta i løpet av de siste
årene, så de tror de har minimalt å
hente i gevinst ved denne sanerings -
metoden.
     - De sanerte besetningene har
 dessuten bare unge dyr. Hva som skjer

på produksjonssiden etter at geitene er
blitt eldre og kanskje har fått noe
 sykdomssmitte i seg igjen, vet man jo
ikke, sier Håheim.

Urealistisk optimisme
Håheim og Trintrud er slett ikke imot
tiltak for å bekjempe geitesykdommer.
De vil mer enn gjerne utføre sykdoms-
bekjempende tiltak i besetningene sine,
men ønsker å gjøre det på den måten
deres kollega og sambygding Olav
Randen har skissert. Han bygger sitt
forslag på den filosofi at sykdom er en
del av naturen og at menneskene ikke
er i stand til å styre den. 
     Randen mener smittesanerings -
prosjektet Friskere geiter bygger på en
helt urealistisk optimisme når de tror
at man med én metode, utskifting av
dyr og avskjerming av smitte, skal
kunne utrydde to bakteriesykdommer
og én virussykdom samtidig. Ekstra
tvilsomt synes det å være når dette
dessuten skal skje på det dyreslaget
som er mest vidtfarende og kontakt -
søkende av alle våre husdyr, som er
vanskeligst å gjerde inne, og i en

 produksjon der samarbeid og felles
tiltak, fellesstøler og fellesbeiter er et
politisk mål. Byllesjuke smitter
 dessuten mellom sau og geit, og
paratuberkulose smitter mellom alle
drøvtyggere, tamme som ville. Og
 geiter på utmarksbeite er umulig å
holde unna andre dyreslag, mener han.

Alternative metoder
- Derfor må vi akseptere at sykdommer
finnes i noen grad, og målet må være å
holde dem nede, sier Randen. Han
foreslår å legge om prosjektet, slik at
man tar konsekvensen av at ulike
 sykdommer må behandles med ulike
metoder. Det vil dessuten bli både
 billigere og enklere enn det dagens
sanering legger opp til:
•    CAE er en ny sykdom i norsk geite-

hold, som han tror er relativt enkel
å bli kvitt. Siden den i all hovedsak
spres gjennom melk, foreslår han å

Hallingdalsbøndene Egil Håheim og Ole-Egil Trintrud er skeptiske til at alle geitebeset-
ninger skal sanere på samme måte, uansett situasjon. Selv tør de ikke følge prosjekt
Friskere geiters anbefaling av frykt for å få sykdom de i dag ikke har, og føler at de av den
grunn blir stemplet som kranglefanter og useriøse bønder.

FOKUS PÅ HYGIENE: Etter at Egil
Håheim moderniserte geitefjøset for et par
år siden, ble det også satt økt fokus på
hygiene. Blant annet blir jurklutene alltid
kjørt i fjøsets vaskemaskin etter bruk, slik
at det er rikelig med nye, rene kluter ved
neste stell.

Fortsetter neste side.
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ta individuelle prøver av alle dyr i
besetninger, der tankmelkeprøver
viser funn av CAE. Infiserte dyr
slaktes når melkesesongen er over,
og i løpet av to-tre år tror han da
besetningen vil være fri sykdom-
men.

•    Når det gjelder paratuberkulose,
mener Randen at man må fortsette
å vaksinere i de seks risikofylkene
hvor dette inntil nylig har vært
påbudt. Samtidig trengs forskning,
overvåkning og grundig og rask
oppfølging med fokus på smitte -
kilder og -veier, der det likevel opp-
står sykdomsutbrudd.

•    I forhold til byllesjuke bør også
forskningen intensiveres, men
 samtidig tror Randen at vi må
akseptere et visst omfang av byller, i
alle fall inntil man vet mer om
 sykdommen. Han tror ikke dette
utgjør noe stort problem. Byller
oppstår iblant, men hvis man
 punkterer dem og fjerner pusset, er
geita frisk igjen, mener han.

Føler seg stemplet
Håheim og Trintrud føler det har vært
tungt å stå imot presset fra NSG og
Tine, som prøver å få dem til å sanere
besetningene etter standardmetoden.
     - Systemet har stor makt, og det skal
mye til å stå imot, når vi samtidig er
avhengig av dem i næringsvirksom -
heten vår, sier Ole Egil Trintrud. - Vi
føler at de som ytrer seg negativt i
 forhold til prosjektet, blir stemplet som
kranglefanter og annenrangs produ-
senter som gir blaffen i sykdom og
dyrevelferd. Selv mener vi det nettopp
er helsa til dyra våre vi er bekymret for. 

Mistillit
Tilliten til prosjektet er blitt sterkt
svekket hos de to gjennom de åtte
årene det har pågått, blant annet på
grunn av manglende informasjon eller
at det de føler og hevder er unndratt
en saklig motargumentasjon. Kollegene
fra Ål har fått påvist CAE i tankmelke-
prøvene sine, men nekter å tro at det
kan dreie seg om mer enn noen få dyr.
De får imidlertid ikke svar, verken fra
Tine eller prosjektet, på om prøvene
viser lite eller mye smittestoff, og de
nektes anledning til å få testet dyra på
individnivå uten at de går inn i en
saneringsprosess. Tilliten blir heller
ikke styrket av at de ikke får regnskaps-
tall fra prosjektet, som drives i hoved-

sak med offentlige midler, eller tall fra
Tine som dokumenterer påstanden om
at sanerte geitebesetninger leverer melk
med høyere kvalitet enn ikke-sanerte. 

Utrygg framtid
De føler at det har gått prestisje i
 prosjektet, og at det forsøkes tegnet et
glansbilde av prosess og resultater som
ikke er helt i tråd med virkeligheten. 
Det de opplever som særlig skrem-
mende nå, er usikkerheten rundt hva

som skal skje etter 2012, som er siste
frist for deltakelse i sanerings -
prosjektet. Det er uklarhet rundt
 framtidig overvåking og prøvetaking,
og de frykter at meierigiganten kan
komme til å nekte mottak av melk fra
ikke-sanerte geitebesetninger. I så fall
blir de enten tvunget til å legge ned
eller til å sanere mot sin overbevisning.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

NY MELKESTALL: - Arbeidet med melkingen har blitt enklere, lettere og mer hygienisk
etter at fjøset ble modernisert for to år siden og blant annet innredet med ny melkestall,
sier Egil Håheim (t.v), her sammen med kollega Ole-Egil Trintrud.

HAR MODERNISERT FJØSET: Både Trintrud (t.v.) og Håheim har nylig modernisert
geitefjøsene sine og optimalisert drifta, og tror ikke de har så store gevinster å hente i 
 forhold til det leddet i en saneringsprosess. Her står kollegene med geiteflokken foran
gården til Egil Håheim i Leveld i Hallingdal.
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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.
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- Siden starten er i alt 312 av
landets geitebuskaper sanert
eller påmeldt til sanering i 
tråd med prosjektets anbefalte
 metoder. Målet var 200
besetninger før 2011.  

- Det betyr at vi ser muligheten for
å sanere nesten 50 prosent flere
 besetninger for de bevilgede pengene
enn opprinnelig planlagt, sier Dag
Lindheim.

Godt verktøy
Lindheim overtok som prosjektleder
for Friskere geiter i februar 2008, etter
at forgjengeren Nils Leine hadde drevet
det fra og med etableringen av for -
prosjektet i 2000. Prosjektlederen er
med andre ord fornøyd med fram -
driften så langt, og føler også at
 effekten av arbeidet har vært god.
     - Vi har et verktøy i form av et
 saneringsopplegg i forhold til de tre
smittsomme geitesykdommene, som
jeg tror er bra og har god tro på vil
virke. Min jobb er å koordinere dette
saneringsarbeidet, sier Lindheim.
     - Om statusen i dag kan sies at
 prøvetaking og analyser fungerer godt,
at samarbeidet med fagmiljøer i inn-
og utland fungerer godt og at sam -
arbeidet med lokale team stort sett
fungerer godt. Kompetanseutbygging i
felt og lokale aktørers ansvar for
gjennomføring og oppfølging har også
stor fokus.

Følger ikke rådene
- Nå viser riktignok en undersøkelse at
bare 23 prosent av de sanerte beset-
ningene har fulgt prosjektets anbe -
falinger for melkefôring av kje fra og
med året etter sanering. Det er vi litt
overrasket over, siden vi har fokusert
mye på at CAE hovedsakelig overføres
mellom generasjonene via melka.
Rådene går nemlig ut på at kjeene fôres
på kuråmelk eller geiteråmelk fra mora
i noen timer, og siden på melke -

erstatning i egen kjeavdeling. Fakta
viser likevel at mer enn 65 prosent lar
kjeene die mora i minst noen dager
eller mer før de tas fra. Enkelte gir til
og med kjeene geitmelk, eller lar dem
suge mora, gjennom hele melke -
fôringsperioden. 

Bør unngå diing
- Her har vi tydeligvis en kommunika-
sjonsutfordring, sier Lindheim,
som presiserer at sanerte
besetninger bør
unngå diing, ut
over noen timer,
i flere år fram-
over.
     - Så kan vi
kanskje
komme til-
bake til en
situasjon der
kjeene igjen
får gå med
mora når det er
samlet tilstrekkelig
dokumentasjon om
CAE-frie dyr i en
 besetning, sier Lindheim. 

Positivt løft
- Personlig er jeg ikke i tvil om at
 prosessen har vært et positivt løft for
geitenæringen i Norge - en næring som
egentlig lå ganske dårlig an i utgangs-
punktet. Vi slet med produksjonsdyr
som var sterkt reduserte på grunn av
kroniske sykdommer, som hadde lav
holdbarhet og som gav relativt lav
avkastning, i det store og hele. Sam -
tidig begynte det internasjonale
 markedet å bli bevisst på dette med
CAE, og i hvilken grad norske geiter
var frie for slike smittestoffer.

Forlenges til 2012
- Etter mitt syn har saneringsprosessen
stor betydning for næringens om -
dømme i markedet. Nå handler det om
å jobbe videre med friskere og mer
holdbare dyr som trives og produserer

godt, sier Lindheim. Prosjektet skulle
egentlig avsluttes i 2010, men med bak-
grunn i resultatene så langt, vil Tine
argumentere for forlengelse av
 prosjektet til 2012. I sakens anledning
skal det legges fram en rapport for
Landbruks- og matdepartementet i
2010 med forslag til endelige prosjekt-
mål.

Ulike syn på metoder
Nå skal det likevel ikke stik-

kes under en stol at det
er ulike meninger

blant geitebøndene
om både meto-
dene ved og
resultat ene av
prosjekt et. Av de
rundt 170 beset-
ningene som
ennå ikke har

sanert, argumen-
teres det blant

annet mot snapping
av kje, der kjeet både

fratas moras råmelk, og
senere skal vokse opp i et ren-

gjort fjøs uten naturlig bakterieflora.
De mener dette kan føre til senere
utbrudd av sykdommer de ikke hadde i
fjøset før. 
     - Forstår du denne skepsisen, Dag
Lindheim?
     - Nei, egentlig ikke! Det er alltid en
utfordring å ta i bruk et nytt, eller helt
rengjort fjøs. Det er mulig at ei geit
eller to kan utvikle en jurbetennelse de
normalt ikke ville fått, på grunn av
ubalanse i bakteriefloraen i fjøset helt i
starten. Men det er ingen grunn til at
dette skal spre seg. Det er veldig mye
man selv kan gjøre for å begrense slik
smitte. 

Begrenset analyse
- Det har også vært reist kritikk mot at
besetninger ut fra tankmelkprøver kun
får vite om man har eller ikke har CAE-
smitte i melka - aldri hvor mye. Og
hvorfor kan ikke besetninger med kun

Saneringsarbeidet 
raskere enn planlagt

Dag Lindheim
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Vaksine kamuflerer sykdom
- Det legges jo opp til at sanerte
 besetninger ikke lenger skal vaksinere
mot paratuberkulose. Hva vil du si til
dem som frykter konsekvensene av dette
og mener det er hasardiøst?
     - Vi har seks fylker i Norge som har
vært betraktet som risikoområder for
paratuberkulose, og hvor det inntil nå
har vært tvungen vaksinering av unge
geiter. Vaksine kan holde sykdom i
sjakk og hindre store utbrudd, men
den vil også være med og kamuflere
sykdommen, sier Lindheim. 
     - Blodprøveanalysene greier nemlig

Prosjektet «Friskere geiter» 
- har som mål å sanere for de
smittsomme sjukdommene CAE,
paratuberkulose og byllesjuke. Det
opprinnelige målet var at minst
200 av landets rundt 480 geite -
buskaper skulle være sanert for
disse sjukdommene innen 2010.
Per i dag er allerede 312 besetning-
er ferdig sanert eller påmeldt
 sanering. Samar beids rådet for
Helsetjenesten for geit er styrings-
gruppe for prosjektet.

Inntil videre er målet til
 prosjektet Friskere geiter
fortsatt å utrydde sykdom-
mene CAE, paratuberkulose 
og  byllesjuke i norske geite -
besetninger.

- Når det gjelder byllesjuke, som går
både på sau og geit, er det så stor
kontakt mellom beitende sauer og
geiter her i landet, at det kan hende
vi likevel blir nødt til å redusere

målet til å holde sykdommen i sjakk,
sier prosjektleder Dag Lindheim. 

Undervurdert
- Effekten av saneringsarbeidet i for-
hold til byllesjuke er uansett
 avhengig av hvilken holdning
sauenæringen inntar til denne
 sykdommen. Per i dag er det nokså
lite fokus på byllesjuke hos sau, og
etter min mening er sykdommen
undervurdert som dyrevelferds -
problem for dette dyreslaget.
Problemet er at byllesjuke hos sau
ofte ikke oppdages før dyret slaktes.
Mens byllene gjerne ligger synlig til
under huden på geit, oppstår nemlig
byllene hos sau ofte rundt indre
organer, med organforandring og
sannsynligvis smerter som resultat.

Målet er 
fortsatt å
utrydde

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Tlf.: 62 49 77 00       
www.osid.no

Nytt navn – samme høye kvalitet

OS ID er Nord-Europas ledende produsent av merkesystemer for husdyr. 
Produktene sikrer dyrets ID, sporbarhet og dokumentasjon, fra fødsel til 
slakt. Vår styrke er høyteknologisk spisskompetanse, kontinuerlig produkt-
utvikling og tett dialog med kundene våre. De første merkene laget vi 
allerede i 1936, av flathamrede melkespannhåndtak. I dag produserer vi 
årlig flere titalls millioner merker på Os og har kunder over hele Europa.
Vi merker levende verdier  –  det forplikter.

ikke å skille mellom smittestoff fra
 sykdom og smittestoff fra vaksine. I en
sanert besetning vil vi forhåpentligvis ha
så lite smittestoffer igjen at vi kan holde
oversikten ved jevne prøve tak inger.
     For øvrig er det et ønske fra
 veterinærhold og Mattilsynet om å
slutte med vaksinering mot denne
 sykdommen, av ovennevnte grunner.
Unntak gjelder i deler av Buskerud, der
smittefaren fortsatt ansees som så stor
at Veterinærinstituttet har tilrådd
 vaksinering.

Anne-Cath. Grimstad

noen få smittede dyr få slippe full
 utskifting av flokken?
     - Nå er denne analysemetoden som
Tine benytter på tankmelk kun laget
for å oppdage sykdom - ikke for å
 vurdere nivået av den i besetningen.
Den kan vise om det er overveiende
sannsynlig at smitte finnes eller ikke,
men er ikke egnet til detaljinformasjon
ut over det, sier Lindheim. 
     - Når det gjelder sanering av CAE,
blir det allerede i dag gjort på ulike
måter, alt etter hvor mange dyr som er
smittet. Hvis man melder seg på
 saneringsprogrammet, kan det bli tatt
prøver på individnivå hvis det er grunn
til å tro at smittenivået er lavt. Dersom
disse viser smitte på kun noen få dyr,
vil det i første omgang ikke være snakk
om annet enn utplukking av disse dyra
under forutsetning av at besetningen er
helt fri for de to andre sykdommene.



Rundt to hundre geitebønder,

organisasjonsrepresentanter,

foredragsholdere og andre inter-

esserte var påmeldt da NSG,

TINE og Geit Øst stod som

arrangør av Geitedagene 2009 på

Beitostølen 21. til 23. august.

Godt vær og et program fullspekket
med interessant fagstoff og kulturelle
innslag la selvsagt heller ingen demper
på arrangementet, som foregår årlig, og
må regnes som selve treffstedet for
 geitenæringen her i landet.

Musikk på bukkehorn
Både møtevirksomheten og innkvarte-
ringen var lagt til Radisson SAS Hotel
Beitostølen, og det hele startet med en
stor «geitelunsj» med lokale ingre -
dienser fra næringen i hotellets spisesal
på fredag. Etterpå ble deltakerne loset
på plass i møtesalen, til toner av Eilif
Gundersen på bukkehorn.
     Etter åpning ved de lokale vertene
Ingrid Arneng og Håkon Gjestad,
begge aktive geitebønder i Valdres,
 fortalte leder Kjell Arne Berntsen i
Valdres Natur og Kulturpark hva
Valdres har å by på. Så var det sang og
musikk av lokale krefter.

Friskere geiter
Programmet videre utover etter -
middagen omfattet en orientering om
Valdres Matforum ved styremedlem
Harald Lund, og en gjennomgang av
«Stølslandskapet i fortid, nåtid og
framtid» ved Håkon Skarstad fra
Bioforsk Øst Løken, før resten av 

Vellykkede geitedager 
på Beitostølen

VALDRES I AUGUST: Geiter på beite
foran Bitihorn.

Fortsetter side 26.
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dagen ble viet til prosjektet Friskere
geiter.
     Først redegjorde Tone Roaldkvam
fra TINE Rådgivning om prosjektets
betydning for meierikonsernet. Liv
Sølverød fra samme arbeidsgiver
 steppet inn for en sykemeldt prosjekt -
leder Dag Lindheim, og  snakket om
«Utfordringene og vegen videre».
Deretter var det lagt opp til innlegg og
meningsytringer rundt saneringspro-
sjektet ved geitebøndene selv.

På godt og vondt
Olav Randen fra Hallingdal var først
ute med en økofilosofisk betraktning
av prosjektet, med utgangspunkt i at
sykdom er en del av naturen og at
menneskene ikke er i stand til å styre
den. Derfor mener han at sanerings-
metodene i prosjektet bør legges om.
     Vidar Marvik fra Nord-Troms
 fortalte om en vellykket sanering i
2005, men også om bivirkninger som
mastitt og diaré. I tillegg savnet han
blant annet bedre sentrale retnings -
linjer for hvordan man skal forholde
seg til nabosmitte av byllesjuke.
Marvik gav også uttrykk for at han
følte seg stemplet som motarbeider 
av prosjektet når han meldte fra om
mangler, og mente han hadde
 opplevd både  arroganse og mistillit
fra egen organisasjon i sakens
 anledning.
     Håkon Gjestad fra Valdres sanerte i

2006 og har aldri hatt så friske dyr som
etter dette. Han uttrykte glede over at
prosjektet kom i rett tid, og sa at han
selv neppe hadde drevet med geit i dag,
uten saneringen.
     I tillegg ba også en rekke av del - 
tak erne om ordet for å sette ord på 
sine synspunkter og erfaringer.
Ståstedene var mange, men de fleste
opplevde nok at man nå fikk anledning
til å «lufte» litt rundt en prosess som
har opptatt de fleste i næringen på
godt og vondt. 

Behov og adferd
Lørdag formiddag var viet praktisk
nyttefagstoff knyttet til geitehold. Liv
Sølverød fra TINE snakket om geitas
behov og kroppsspråk, Inger Lise
Andersen fra UMB redegjorde for
forskning rundt «Adferdsbehov og
sosialt miljø for geit» og kollega Knut
Egil Bøe snakket om hva slags
 bygninger for geit som passer best, og
hvordan de virker inn på trivsel og
produksjon.

Behov for prioritering
Yngve Rekdal fra Norsk Institutt for
skog og landskap pekte på betydning-
en av å prioritere bestemte typer
utmarksbeite i en tid hvor stor grad
av gjengroing neppe kan forhindres,
og hva stølsdrift kan bety i den
sammenheng. Senere på dagen ledet
han en av de tre planlagte fagtur -

gruppene på botani seringstur fra riks-
veg 51 og ned lia til Skjelstølen. Her
ble deltakerne vist ulike typer vegeta-
sjon og hva slags  beiteverdi disse har.
     De turene deltakerne ellers kunne
velge, var en fjelltur over Bitihorn eller
en busstur rundt for og se på ulike
driftsbygninger for geit.

VEGEN VIDERE: Liv Sølverød fra TINE
Rådgivning steppet inn for en sykemeldt
prosjektleder Dag Lindheim i prosjektet
Friskere geiter, og snakket om
«Utfordringene og vegen videre».

BETYDNING FOR TINE: Tone Roald -
kvam fra TINE Rådgivning redegjorde 
for prosjektet Friskere geiter sin betydning
for meierikonsernet.

ØKOFILOSOFISK BETRAKTNING: 
Olav Randen mener at sykdom er en del av
naturen og at menneskene ikke er i stand til
å styre den. Derfor bør saneringsmetodene i
prosjektet Friskere geiter legges om.

PÅ BUKKEHORN: Eilif Gundersen
underholdt lunsjgjestene med å spille på
bukkehorn.



Sau og Geit nr. 5/2009 • 27

 
   

 
 

  
 

  
  

 
 

  

      

    

        

- Markedets mest:

- Kan styre lys og varme ved bruk av GSM

- Trådløs eller kablet innstallasjon

- Brann og innbrudd

- Med eller uten GSM

- Kameradetektor kan leveres

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- Opptil 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift

- Trådløs eller kablet overføring

- Levering direkte fra lager
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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

På kvelden møttes man til festmiddag
med hundre prosent geitebasert meny.
Forretten var Chevre-toast med rød -
beter, hovedretten var bygd opp rundt
geitkjøttkake og kjeribbe, mens
 desserten var is laget av geitmelk. Også
her var det kulturelle innslag, taler og
hilsninger.

Avl og markedsutsikter
Søndagens program var satt av til
temaene avl, ny teknologi i melke -
anvendelsen og markedsutsiktene for
geitbaserte merkevarer i Norge og
 verden for øvrig. 
     Når det gjaldt avl snakket avlssjefen
i NSG, Thor Blichfeldt og geitebonde i
Ørsta, Einar Arne Stennes om avl på
henholdsvis populasjons- og buskaps-
nivå. Videre fortalte Knut Erik
Grindaker i TINE SFU, Helga Kvamsås,
TINE Rådgivning og Trine Bjørnerås,
NSG, om foreløpige resultater fra
Sunnylven-prosjektet, der man har
 forsøkt med innkryssing av fransk
alpingeit for å bedre melkekvaliteten.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

VISER SETERDALEN: En av vertene under arrangementet, geitebonde Ingrid Arneng
(t.v.) viser en del av deltakerne den seterdalen hvor hennes egne dyr går på beite hele
 sommeren. Håkon Skarstad fra Bioforsk (stående i midten) forteller om restene av den
gamle høyløa han står inne i.



Regn og kaldt vær sies å kunne
ha en negativ innvirkning på
sauens fruktbarhet, men mye
viktigere enn været er selvfølgelig
væren. Her følger litt om
 tilstander hos væren som kan
føre til dårlige paringsresultater.

Fruktbarheten hos norsk sau, både
søyer og værer, er generelt høy. Omløp
som besetningsproblem er ikke veldig
vanlig, men det forekommer. Omløp
kan skyldes forhold hos søyene, som
over- eller underfôring, mangelsjuk-
dommer, skader eller infeksjoner i
kjønnsorganene, hormonelle forstyr-
relser eller forgiftninger. Hos væren er
dårlig sædkvalitet det største proble-
met, og i områder med flått er feber i
forbindelse med sjodogg en viktig
årsak til dette. Andre sjukdommer og
misdannelser i kjønnsorganene (penis,
testikler og bitestikler) kan også føre til
nedsatt eller opphørt fruktbarhet. 

Forsinket kjønnsmodning
Værlam er som regel kjønnsmodne når
de er cirka seks måneder gamle, men
det forekommer at de er forsinket i
utviklingen slik at produksjon av sæd-
celler ikke er kommet ordentlig i gang
når paringssesongen starter. Dette fører
til reduserte eller svært dårlige resul -
tater etter paring. Slike dyr vil ha
 bløtere testikler enn normalt, slik at
tilstanden kan oppdages ved rutine-
messig undersøkelse av testiklene før
sesongen begynner. Forsinket kjønns-
modning er arvelig og rammede vær-
lam bør slaktes.

Misdannelser
Misdannelser er relativt sjeldent hos en
vær. Det forekommer av og til at en vær
bare har én eller ingen testikler i pung-
en. Testiklene ligger da i bukhula og der
er forholdene for sædproduksjon dår -
lige. Tilstanden kalles for  kryptorkisme,
«gjemt testikkel», og er arvelig. Slike dyr
kan ikke kåres og bør slaktes.

     Det forekommer også at forbindel-
seskanalen mellom testikkelen og
 bi testikkelen er tett. Dette fører til
opphopning av sædceller i testikkelen,
noe som kan oppdages ved at det
 dannes harde hevelser og knute -
formede  forandringer i overgangen fra
den øvre delen av testikkelen til
 bitestikkelen. Selve testikkelen vil etter
hvert bli  mindre og bløtere. Det finnes
ingen behandling og slike dyr bør
 slaktes.

Forhøyet kroppstemperatur
Temperaturen i pungen er tre til fire
grader lavere enn i resten av kroppen.
Dette gir optimale forhold for dannelse
av sædceller. Økning av kropps -
temperaturen (feber) fører også til
temperaturøkning i pungen, og alle
sjukdommer som er forbundet med
feber har negativ innvirkning på
 sædproduksjonen. Jo lenger
temperaturøkningen varer, og jo
 høyere økningen er, jo større er den
negative effekten. 
     Forandringer i sædkvaliteten inn-
treffer først ca. 14 dager etter at væren
har hatt høy feber. Det er fordi det kun
er sædceller som er under utvikling i
testiklene som påvirkes, og ikke de
 ferdig utviklete sædcellene som er
lagret i bitestiklene. Den negative
 effekten av feber på sædkvaliteten varer
i fire til seks uker. En vær kan derfor
ikke brukes i avlen fra ca. to til åtte
uker etter feberperioden.

Betennelse i forhuden
Det er vanligvis ulike bakterier og virus
som er årsak til slike betennelser.
Symptomene kan variere, men utflod
er det mest typiske. Bruker man en slik
vær til paring, kan smittestoffene lett
overføres til søyene. Graden av beten-
nelse kan variere og en behandling kan
forsøkes, men for å forhindre over -
føring av smitte er det mest fornuftige
som regel å slakte væren.

Betennelser i testiklene og
bitestiklene
Bakterieinfeksjoner er den mest vanlige
årsaken til betennelser i testikler og
bitestikler. I den akutte fasen er
 testikkelen/bitestikkelen først og fremst

Dårlig vær?

(Foto: Grethe Ringdal)
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Før paringssesongen bør testikler og bitestikler til alle værer som skal brukes i paring
undersøkes. Testiklene skal være av normal størrelse og omtrent jevnstore, gli lett i pungen
og være uten faste knuter. En normal testikkel er fast og halen til bitestikkelen (nederst) er
tydelig og fast. (Foto: Synnøve Vatn)

øm og hoven. Noen dyr kan få feber og
redusert matlyst. I kroniske stadier er
ikke testiklene lenger ømme, men
 kjennes ofte knudrete ut og det kan
være vanskelig å bevege testiklene fritt i
pungen på grunn av sammenvoksning-
er mellom hud og testikkel. I noen
 tilfeller kan det forekomme byller.
Kroniske forandringer kan ikke
 helbredes, men i den akutte fasen kan
behandling eventuelt forsøkes. Ved en
akutt betennelse vil imidlertid kvalite-
ten på sædcellene reduseres kraftig, og
en kan ikke forvente normale sædceller
før det har gått minst 4 til 6 uker. Alle
betennelser, både akutte og kroniske,
vil føre til redusert testikkelfunksjon i
større eller mindre grad, og dermed
redusert sædkvalitet. Det anbefales
 derfor å utelukke alle værer fra avl etter
at de har vært rammet av betennelse i
testikler eller bitestikler.

Urinstein
Urinstein kan gi både nedsatt parings-
evne og alvorlig sjukdom og død hos
værer og værlam. Typiske sjukdoms-
tegn er nedsatt eller opphørt matlyst,
trengninger uten at det kommer urin,
spent buk, tramping, sparking mot

magen, stønning eller skjæring av
 tenner. Eventuelt kan det piple urin fra
penis. I tilfeller som har vart en stund
vil urinblæra kunne revne, det kan
lukte urin av pusten, og det kan oppstå
hevelser under buken. Urinstein er
svært smertefullt, og døden vil
 vanligvis inntreffe etter fem til åtte 
dager. 

     Det vanligste stedet urinsteinen
kiler seg fast er foran eller i den lille
trådlignende forlengelsen av penis
(nåla), da kan det være mulig med
behandling, men ofte er avliving den
beste utveien.

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Strekkmetall

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

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

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

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

Veggplate i 
helstøpt plast.
Ingen gnaging.

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

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

Komposittgulv • 38 x 38 mm
• 17 mm spalteavstand

• ca. 16 kg/m2

Komposittgulv 
i flammehemmende 

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

Varene leveresmed pris inklusive frakt i hele landet.Ring oss for 
nærmere info.
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I mitt doktorgradsarbeid, fram-
lagt i sommar, har eg med data -
simuleringar vist at avlsfram-
gangen i sauehaldet kan aukast
ytterligare med meir bruk av
semin. Samstundes er det viktig
å sjå til at innavlsauken ikkje
vert for stor. 

For å få størst mogleg framgang, og for
å halda innavlsauken nede, viste det seg
viktig å finne fram til optimale kombi-
nasjonar av eliteparingsprosent, og
bruk av prøve- og elitevêrar i avls -
arbeidet.

Semin er viktig også i saueavlen
Semin har vorte vanleg også i saue -
avlen. I det organiserte avlsarbeidet
nyttar ein i dag dei beste elitevêrane,
2½ år og eldre, i semin. Desse blir fedre
til neste års prøvevêrar, og til mange
påsette saulam. Denne bruken av
semin har ein rekna vil gje auka avls-
framgang på grunn av strengare og
 sikrare utval av avlsdyra. I mitt
doktorgradsarbeid, som var ferdig i
sommar, såg eg på kva framgang ein
kan venta med eit slikt opplegg. Og om
det i tillegg er andre måtar å organisere

avlsarbeidet med semin på for å oppnå
ytterligare avlsframgang.

Datasimulering
For å kunne samanlikne avlsopplegg
med ulik bruk av semin vart det
 utvikla eit dataprogram som både
«konstruerte» avlspopulasjonar og som
gjennomførte aktuelle avlstiltak. Slik
datasimulering vil kunne krevja svært
mykje datatid, spesielt når dei popula-
sjonane ein skal simulere er store, som
avlspopulasjonen for norsk kvit sau
(NKS). Difor vart det i utviklinga av
dette programmet lagt vekt på at det
skulle arbeide raskt. Programmet kan
òg nyttast dersom ein til dømes
ønskjer å studera avlsarbeid i ulikt
store populasjonar, varierande tal
eigenskapar i avlsmålet m.m.        

Fleire avlsopplegg blei granska
I denne granskinga var populasjons-
storleiken 120.000 søyer av NKS, med
10 eigenskapar i avlsmålet, og dei
 økonomiske vekter, arvegradar o.l. som
har vore med i indeksutrekningar for
denne rasegruppa. 
Avlsopplegga som vart granska var: 
1.  Prøvevêrar og første års elitevêrar

nytta i naturleg paring i vêrring og
elitevêrar, 2½ år og eldre, brukt i

semin, på tvers av alle ringar i
 landet. Dette opplegget ligg nært
opp til slik det er i dag.

2.  Prøvevêrar i naturleg paring i ring
og alle elitevêrar (1½ år og eldre) i
semin.

3.  Både prøve- og elitevêrar i semin.

Innanfor kvar av desse avlsopplegga
varierte eg prosent søyer para/insemi-
nert med elitevêr (eliteparingsprosent)
og tal søyer para/inseminert med kvar
prøve- eller elitevêr. Resultata vart
uttrykt som økonomisk verdi av fram-
gangen for samla avlsverdi pr. sau og år.
I tillegg vart innavlsauken for dei ulike
alternativa berekna. Alternativ som gav
en innavlsauke på meir enn 0,8 prosent
pr. generasjon vart  vurderte som
mindre aktuelle. Mellom 0,5 og 1
 prosent pr. generasjon synest å vera ei
internasjonalt anerkjent  toleransegrense
når det gjeld inn -avlsauke i avlsopplegg. 

Større avlsframgang, men...
Den høgast oppnådde framgangen i
dei tre avlsopplegga, både når ein tek
omsyn til og når en ikkje tek omsyn til
innavlsauke, er vist som relative tal i
tabellen. Framgangen i opplegg 1, når
den nemnde restriksjonen for innavl er
med, er sett til 100.

Meir semin aukar
 avlsframgangen 
– men også innavlen

Tabell. Avlsmessig framgang for dei undersøkte avlsopplegga, med beste kombinasjonar av eliteparingsprosent og tal sau
pr. elite- og prøvevêr1). Sjå tekst for forklaring av opplegg. 

Opplegg Innavls- Eliteparings- Paringer/insemi- Tal Paringer/insemi- Tal Avls-
restriksjon prosent neringer pr. elitevêr elitevêrar neringer pr. prøvevêr prøvevêrar framgang

12) Ja 30 900 27 40 2.100 100

Nei 30 1.100 22 50 1.680 103

2 Ja 30 700 51 50 1.680 113

Nei 10 1.100 11 50 2.160 118

3 Ja 10 300 40 200 540 114

Nei 10 900 13 200 540 128
1)Ein kan tillate ein viss variasjon rundt dei beste kombinasjonane av eliteparingsprosent og tal sau per elite- og prøvevêr utan at det har særleg
mykje å seie for avlsmessig framgang og innavlsauke.
2)10% av søyene er para med elitevêrane i naturleg paring.
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     Utan omsyn til innavl er framgang-
en, som ein ser av tabellen, klart størst
når både prøve- og elitevêrane vert
nytta i semin (opplegg 3). Den er då
om lag 25% betre enn tilsvarande for
slik avlsarbeidet er organisert i dag.
Nyttar ein alle prøvevêrane i naturleg
paring og alle elitevêrane i semin
 (opplegg 2) kjem ein om lag 15% betre
ut. Tek ein i mellomtida omsyn til
 innavl, maksimal innavlsauke på 0,8%
pr. generasjon, så kjem opplegg 2 om
lag likt ut med opplegg 3, nemleg 13-
14% betre samanlikna med det opp -
legget ein har i dag. Bruk av både
prøve- og elitevêrar i semin fører altså
tydeligvis lett til stor innavlsauke. Det
synes viktig i dette tilfellet at talet på
elitevêrar ikkje vert for lite.  
     Ein klar fordel med å bruka alle
vêrane, både prøve- og elite-, i semin, er
at faren for spreiing av smitte mellom
buskapar vert redusert. På den andre
sida krevst det svært stor  kapasitet på

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10

seminstasjonane når også prøvevêrane
skal plasserast der (sjå tabell). Ei anna
ulempe, som ikkje er teke omsyn til i
denne undersøkinga, er eit lågare lam-
metal ved bruk av semin. For det andre
alternative avlsopplegget, når alle elite-
vêrane vert nytta i semin og prøve -
vêrane i naturleg paring i vêreringar, så
må dei 1½ år gamle granska vêrane
 setjast i karantene i rimeleg tid før
seminuttaket startar. Mattilsynet sitt
regelverk og praktiske tilhøve gjer at
dette ikkje er mogleg i dag.
     Jamvel om begge dei alternative
avlsopplegga har sine fordeler og ulem-
per, har eg konkludert med at avlsopp-
legget med prøvevêrar i naturleg
paring i vêreringar og alle elitevêrane i
semin kan vera å føretrekkja om prak-
tiske utfordringar  let seg løysa. 
     Ei vurdering av kostnadene med avls-
opplegga er naudsynt, noko som ikkje er
gjort i dette doktorgrads arbeidet. 

Av Leiv Sigbjørn Eikje
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Miljøfaktor
Tunheims kandidatur til æresmedlem-
skapet har, i tillegg til det rent faglige,
også gått på Time-bondens personlige
egenskaper som miljøfaktor og
 motivator. Det fortelles at han fortsatt
har «åpent fjøs», og tar imot saue -
bønder fra hele landet som ønsker å se
texelsauene og den velstelte gården han
bor på. Spesielt får han ros for måten
han tar seg av de unge bøndene som
søker råd og kunnskap hos ham. 
     I tillegg har Torstein Tunheim, som
blir 80 år i april neste år, gjennom
årenes løp vært levende engasjert i
både kulturelle og samfunnsmessige
anliggender, og i 1962 mottok han
blant annet Det kongelige selskap for
Norges Vels medalje for sitt arbeid for
ungdommen gjennom 4H og
 bygdeungdomslaget. 

Mange tillitsverv
Tunheim har vært leder i Time Sau og
Geit, Time Bondelag og foreningen

Texel er tingen

FØRSTE ÆRESMEDLEM: 79 år gamle Torstein Tunheim ble utnevnt som Time Sau og Geit sitt aller første æresmedlem, da laget nylig
markerte sitt 60-årsjubileum. Her flankeres Tunheim (i midten) av lokallagets styre i jubileumsåret, fra venstre leder Geir Nielsen, Gustav
Søyland, Randi Håland Vikanes, Torleif Vestly, Nils Eirik Hinnaland og Mary Undheim.

I 1980 fikk Torstein Tunheim fra
Time på Jæren se en fantastisk
saueflokk i Suldalsheiene. Siden
har det vært kjøttsaurasen Texel
for alle pengene for Time-
 bonden, som under Time Sau og
Geit sin 60-årsmarkering i
august ble tildelt lagets aller
 første æresmedlemskap.

Torstein Tunheim ble tildelt æres -
medlemskapet på bakgrunn av sitt
mangeårige arbeid for Time Sau og
Geit, og for sitt store engasjement
innen sauenæringen, både lokalt, på
fylkesplan og nasjonalt. Han har vært
spesielt opptatt av avlsarbeid og
 utvikling, og har blant annet vært en
av drivkreftene for å få til egen stasjon
for avlsværer på Særheim. For dette
arbeidet ble han også hedret med NSG
sin æresdiplom under årsmøtet til
Rogaland Sau og Geit tidligere i år.

Jærtexel, og var i 1960-årene sentral i
dugnadsarbeidet med å få i gang
Sauekontroll i de bygdene som i dag
omfattes av kommunene Gjesdal, Time
og Hå. Torstein Tunheim var også
blant initiativtakerne til arrangementet
Jærdagen på Bryne på 1950-tallet, der
blant annet mønstringen og bedøm-
mingen av Jærens flotteste værer ble
etablert som en alminnelig publikums-
attraksjon. 

Stolt sønn
Torstein Tunheim vokste opp på  gården
Tunheim i Time, der foreldrene drev et
variert bruk med ku, gris og ryggjasau.
Spesielt hadde faren hans interesse for
sauene, og noen av 79-åringens gjeveste
minner er knyttet til de gangene farens
dyr stod «spiss» på stats- og fylkesut -
stillinger og kom hjem med sløyfer og
gavepremier. Sløyfene var faktisk hjem-
mesydd av kona til statskonsulent
Sigurd Bell, som på den tiden var før -
ende for avlsarbeidet på sau i regionen.
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Ny sauerase
I 1954 fikk Torstein jobb som fjøsmann
på gårdsbruket på Kvernelands fabrikk,
og senere ble han gårdsbestyrer der.
Hjemgården overtok han i 1964. Da ble
han bonde på heltid, med fokus på
melkeproduksjon og etter hvert gris.
Sauene var i denne perioden bare med
i drifta som beitepussere.
     Rundt 1980 var Torstein og kona en
tur på Bleskjestadmoen i Suldalsheiene.
Der fikk Timebonden plutselig se en
usedvanlig flott saueflokk som gikk og
beitet. Det var kjøttsaurasen Texel. 
     - Slike dyr vil jeg også ha, tenkte
Torstein, som senere tok kontakt med
Norsk Kjøtt for å få dem til å impor-
tere seminværer av rasen fra Danmark.
Siden har det ikke vært annet enn texel
hjemme på Tunheim. I 1993 var han
med på etableringen av foreningen
Jærtexel, hvor Torstein selv satt som
formann i 12 år.

Fortsatt aktiv
I 2001 ble gården på Undheim formelt
overtatt av datteren Marta Scheie, men
Torstein er i dag like levende opptatt av
sau og sauemiljø, og har fortsatt 15-20
sauer som han selv steller daglig. 
     - Sauene gir meg helsebringende
trivsel i hverdagen, sier Torstein, som
ble hjerteoperert for et par år siden,
men som nå er i så fin form igjen at

han lurer på å trappe opp besetningen
noe.
     Mesteparten av tiden går nå likevel
med til hans hovedinteresse nummer
to - lokal kulturformidling. Torstein
Tunheim er en etterspurt omviser og

turguide i Arne Garborgs rike. Bare
denne sommeren har han, i skrivende
stund, tatt imot og formidlet natur- og
kulturopplevelser til 22 ulike grupper.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

STELLER FORTSATT SAU: I dag er det datteren Marta Scheie som formelt har overtatt
gården på Tunheim, men Torstein har fortsatt det daglige ansvaret for en del texelsauer og
lam. Her er han ute sammen med datteren for å se til dyra.

MISTER TIME: Som pådriver i arbeidet
med kjøttsauen Texel, var Torstein
Tunheim svært opptatt av kåring og styrt
avl, og han har selv fått fram en rekke
prektige avlsværer. Her er han med premie -
væren Rubin, som ble publikumskåret til
den flotteste væren i Time i 2004 og senere
satt inn som Nor-X-seminvær på Særheim. 
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Eit godt stykke inne i Jostedalen i
Sogn og Fjordane finn vi ei av
landets få samdrifter for sau. På
ei slette like ved elva ligg det rela-
tivt nybygde fjøset, med store, vide
køyreportar i kvar ende. Kanskje
ikkje so oppsiktsvekkande med
mindre ein spør kven som driv.

Kjetil Ruud (21) har teke seg tid til å
vise fram fjøset som har plass til nesten
300 vinterfôra sauer. Han fortel at
under lamminga i vår, som var den
andre i rekkja i nyfjøset, hadde dei 225
lamsauer gåande i ein nesten 350m²
stor tallebinge. 

Greitt å vera fleire
Dei er fire karar frå Jostedalen som har
slege seg saman om dette nye
 sam drifts fjøset; Einar Blikra, Magnus
Snøtun, Kjetil Ruud og Jan Kåre

Norberg. Den eldste er rundt 60 år,
medan den yngste var berre 19 då kvar
av dei satsa ein knapp halv mill. kroner
for å bygge fjøset. 
     - Det som er heilt sikkert er at
 kanskje berre ein av oss hadde drive
med sau om me ikkje hadde slege oss i
hop. Skulle me hatt ein flokk på berre
50 dyr kvar, som me måtte stelle og
passe kvar dag, hadde me nok gitt opp,
seier Kjetil Ruud og meinar at samdrift
er løysinga for mange som ikkje ser seg
syn med å drive vidare åleine. 
     - Lange dagar i ein annan jobb gjer
det ofte vanskeleg å drive med husdyr-
hald åleine. Det er greitt å kunne vere
fleire om å dele på det daglege dyre -
stellet - særleg rundt arbeidstoppane
vår og haust, legg han til. 
     - Det er ei mykje sterkare sikring for
sauehaldet at folk slår seg saman og er
fleire om drifta, enn at det sit att berre
ein bonde i kvart dalføre. For oss som
driv med sau blir belastninga med for

eksempel gjerdehaldet alt for stor om
vi skal stå for det åleine, meinar Kjetil
Ruud. Sjølv er Kjetil tilsett i samdrifta
for å styre med det daglege stellet,
medan dei andre har kvar sine arbeids-
oppgåver etter interesser og lyst. Slik
får ein organisert sauehaldet på ein
effektiv måte og kvar enkelt får mykje
meir fritid til disposisjon. 

Enkel drift
Fjøset er romsleg og lyst med ein stor
tallebinge i midten. Denne deler dei
opp i fire mindre bingar ved hjelp av
metallgrinder, som igjen vert delt opp i
endå mindre bingar i lamminga.
     Fôringa skjer ved hjelp av front -
lastaren på traktoren, der heile rund-
ballar blir plassert rett inn i «Jostedals-
hekken», som dei kallar den sjølvlaga
fôrhekken. Dei har plassert ein fôrhekk
på ca. 30m² i kvar ende av den store
bingen. Desse kan fyllast med tre rund-
ballar kvar.

Samdrift blei 
løysinga for oss

Kjetil Ruud (21) står for den daglege drifta av fjøset og er omvisar når det trengs.
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     - Føresetnadane med dette fjøset var
at det meste skulle kunne gjerast med
traktor, alt måtte vere lettvint og
 bygget måtte kunne nyttast til noko
anna dersom drifta vert lagt ned, fortel
Kjetil. 
     Bygget er uisolert med stålplater 
på utsida og vart kostnadsrekna til 
1,8 mill. kroner. Dei hamna til slutt på
rundt 1,7 mill. 
     Langs ytterveggane er det vanlege
fôrbrett der dei kan gi kraftfôr og
eventuelt tørrhøy. Her har dei også
løyst vasstilgangen ved å støype ned
halve drensrøyr, som fungerer som
drikkekar. For at vatnet ikkje skal fryse
om vinteren nyttar dei varmeelement
for å temperere vatnet. 

Talledrift
Avgjersla om å byggje fjøs med talle
vart gjort både ut frå økonomi, dyre-
velferd og at det blei eit enklare bygg.
Om det skulle verte uaktuelt og drive
med sau i framtida kan bygget, med
relativt enkle grep, gjerast om for å
kunna nyttast til andre føremål. 
     Tallen som sauene går på, består av
flis i botnen og halm oppå. Halmen må
bestillast og kjøpast frå Austlandet.
Utgiftene til transporten utgjer derfor
ein betydeleg del av strøykostnadane.
Men Kjetil Ruud  meinar at det vert eit
lunt og triveleg sauehus når ein nyttar
talle som liggeunderlag for dyra. Den
held godt på varmen, sjølv om grade-
stokken kryp godt under 20 minus om
vinteren og veggane ikkje er isolerte. At

bygget er uisolert gjer også at fjøs -
rommet får eit naturleg luftskifte.

Kontorplass i tillegg
I tillegg har dei ei isolert kontoravde-
ling som høver godt til både papirar-
beid og sosialt samvær, og til å trekke
seg litt attende i dei verste slaga i lam-
minga. Den ligg litt på sida av sjølve
hovudbygget og ein treng ikkje gå
gjennom sauehuset for å komme inn
dit. 

Delte besetningar om sommaren
Beiteområda til samdriftskarane ligg på
ulike stader i Jostedalen, derfor beitar

Eigenkomponerte frostfrie drikkekar av dreneringsrøyr som er støypt fast i fôrbrettet.

Her ser me fjøset innvendig frå med nylagt strøy. Det er ein fôrhekk i kvar ende av den
store bingen. Rundballane vert frakta inn med lastaren på traktoren gjennom store portar
i enden av bygget.

Fôrhekk sett rett framme ifrå. Grindane
heng i takstolane og er bevegelege slik at alt
fôret vert oppete. På enden er det festa ein
stoffbit slik at det ikkje blir opning ut av
bingen.  

dei ikkje saman. Sauene var på beite då
NSG var innom i sommar. Kjetil seier
at han håpar på ein jervefri beite -
sommar etter at det blei teke ut jerv
sist vinter. I fjor fekk han dokumentert
at fire lam var drepne av jerv, men han
mista langt fleire. 
     Etter at sauene er sleppt ut av fjøset
om våren har kvar bonde ansvar for
dei, sidan partane har sine eigne
heime- og fjellbeite. Samdrifta kjem
ikkje i gang att før om hausten, når
dyra skal takast i hus.

Tekst og foto: 
Håvard Øyrehagen
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Arnold Rosseland (13) i
Kvinesdal har en fantastisk sau.
Da de fire lammene hennes ble
veid i august, viste tallene en
avdrått på utrolige 225 kilo,
 korrigert høstvekt.

Den fire år gamle søya 5022 er datter
av en annen god melkesau i samme
besetning og eliteværen Moistopp, som
i sin tid hadde landets beste delindeks
på kjøttfylde (158). Moistopp var også
kjent for å gi gode døtre. I sine tre
 første lammekull hadde 5022 store
tvillinger og bra produksjonsresultat. 

I bytte
Saueeierens far, Odd Terje Rosseland,
har alltid vært interessert i avl, og 13 år
gamle Arnold fikk søya av faren sin i
fjor, i bytte mot noen lam gutten

egentlig ville sette på, men ble overtalt
til å slakte på grunn av for lav indeks.
     I fjor høst ble søya paret med den
lokale eliteværen Moisknut, og da hun
4. april fikk fire fine, jevnstore lam,
 forstod både den unge eieren og
Rosseland senior at årets sesong ville
bli ekstra bra.

Tre ganger landsgjennomsnittet
Den produktive søya har hatt mer enn
nok melk til alle fire lamma, uten
annen tilgang til kraftfôr enn det hun
fikk inne før og etter lamming. Fra mai
måned har hun og lammene gått på
kulturbeite i Jerstad i Kvinesdal uten
tilskudd av noe slag, inntil hun ble
hentet hjem til håbeite ved gården i
august. 21. august ble lammene, to
værlam og to søylam, veid til i alt 202
kilo. Det ene lammet hadde brukket
foten rett eller fødselen, men kom seg

raskt, og under veiinga hadde dette
lammet høyest vekt av alle med sine 54
kilo.
     Dyra ble veid på nytt under Sau og
Geit sitt besøk 31. august. Da var total-
vekta for søskenflokken kommet opp i
211 kilo. Omregnet til korrigert høst-
vekt blir det en total avdrått på 225
kilo.
     Til sammenlikning kan nevnes at
landsgjennomsnittet ligger på 74,2 kilo.

Unik produksjon 
Berit Pettersen er rådgiver på sau hos
Fatland Jæren, og har hatt ansvaret for
Sauekontrollen her siden 1988. I dag er
hun ansvarlig for Sauekontrollen i hele
konsernet, og har aldri før sett maken
til avdrått. Hun var på gårdsbesøk hos
Rosseland 19. mai i år, og så da søya og
hennes seks uker gamle lam på kultur-
beitet. Allerede den gang reagerte hun

Rekordhøy avdrått i
Kvinesdal

FORNØYD: Arnold Rosseland (13) har all grunn til å være fornøyd med søye nummer 5022. Her er den unge eieren med sauen og de fire
lamma hennes, som til sammen har en korrigert høstvekt på 225 kilo.
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på at mordyret var i så godt hold, til
tross for at hun hadde gått med fire
lam i seks uker. 
     - Hadde jeg ikke sett det jeg så i
mai, hadde jeg aldri trodd at det gikk
an for en sau på beite å fø fire lam til
en slik vekt, i hvertfall ikke uten kraft-
fôr, sier Pettersen. Hun mener denne
avdråtten må være rekordhøy. 

Blant de høyest registrerte
Heller ikke Stine Løvik Huse i
Sauekontrollen i Animalia kan minnes
å ha hørt om så høy avdrått hos sau
noen gang, selv om det ikke finnes
 offisielle statistikker for denslags. Man
greier ikke å skille dyr som har gått
med og dyr som har gått uten kraftfôr,
og da ville ikke en slik rekordoversikt
bli rettferdig.

Imponerende avlsarbeid
Det hører dessuten med til historien at
rekordsøya også har en datter fra 2007
som denne sommeren har gått med
fire lam. Tre av dem fødte hun selv,
mens det fjerde er et lam hun tok til
seg fra naboinnhegningen i fjøset i vår.
Også her kom mor og barn hjem fra
kulturbeitet i godt hold, selv om
avdråtten ikke kan sammenliknes med
rekordsøye 5022´s produksjon.

Berit Pettersen er imponert over folk

som gjennom bevisst avl greier å kom-
binere værer og få fram slike sauer.
     - Men Odd Terje er jo et kjent navn
i avlsarbeidet i Vest-Agder, og vi vet 
han kan sine saker, sier hun.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

TIL SÆRHEIM: Avlsarbeidet står høyt i kurs hos familien Rosseland, og det er ikke bare
sauene til unggutten som oppnår heder og ære. En av 13-åringens værer, «Moiskongen», er
nylig sendt til avlsstasjonen på Særheim, hvor han i høst skal stå som seminvær. Her er
Odd Terje og Arnold med praktkaren før avreise. (Foto: Mai Bente Gulliksen Rosseland)

KONTROLL: - Dette er utrolig, sier råd -
giver for sau hos Fatland, Berit Pettersen,
som var med og kontrollveide lammene til
Arnold Rosseland i Kvinesdal. Til høyre
står saueeierens far, Odd Terje Rosseland,
som er leder i Vest-Agder værring og har
vært 13-åringens veileder i arbeidet med
sauene.

GROMSAU: Arnold og den fire år gamle
søya 5022.

Rosseland 
på Reina
Familien Rosseland, det vil si Odd
Terje og Mai Bente Gulliksen
Rosseland og deres to sønner på
11 og 13 år, driver Mai Bentes
hjemgård «Reina» i Kvinesdal med
til sammen rundt 90 vinterfôra
sauer. Av disse har 13-årige Arnold
dette året hatt 17 voksne og 37
lam for egen regning.
     Odd Terje er oppvokst i
Kvinesdal, og har en mangeårig
fortid som kjøttskjærer og
ullklassi fisør ved Norturas tid -
ligere anlegg i Kvinesdal. Han har
alltid vært interessert i saueavl, er
dommerutdannet og har vært
aktiv i Vest-Agder værring (ring
120) siden 1999. For tiden sitter
han som leder i ringen.
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I arbeidet mot gjengroing kommer
vi ikke unna prioritering av areal.
Vi har ikke ressurser til å skjøtte
alt utmarksareal, sier  seksjons -
leder Yngve Rekdal i Norsk
 institutt for skog og landskap. 

- Om lag 35% av det totale utmarksare-
alet i landet blir brukt til beiting av hus-
dyr. I 2008 ble det sluppet 1,9 millioner
sauer, 222.000 storfe og 57.000 geiter på
utmarksbeite her i landet. Til sammen
blir det høstet fôr til en verdi av knapt
en milliard kroner hvert år. Men dyretal-
let synker, og dyra beiter for spredt til å
hindre gjengroing, sier Rekdal.

Må øke beitetrykket
- Beitedyra er det viktigste redskapet vi

har for å ta vare på kulturlandskapet
utenfor de arealene som traktoren
 greier. Problemet i dag er at beitedyra
som oftest går for spredt. De stopper
ikke gjengroinga, bare forsinker den.
Landskapet gror sakte igjen, og beite -
kvalitet, framkommelighet og opp -
levelsen av landskapet blir redusert.
Skal beiting være et effektivt redskap i
kulturlandskapet, må dyra konsentre-
res slik at beitetrykket blir høyt nok,
sier Rekdal. 

Fellesbeiter gir muligheter
- Ved å gå sammen i fellesbeiter har
man anledning til å oppnå dette, fort-
setter han. - Slik organisering gjør det
også mer forsvarlig å sette inn ressurser
til skogtynning og andre ryddetiltak
som det kan være behov for i tillegg.

Ikke minst gir fellesbeiter muligheter
til kostbare tiltak som sperregjerder.
Behovet for mer gjerder er nå stort i
utmarka, etter hvert som gamle gjerder
ikke blir vedlikeholdt. Gode tilsyns -
ordninger blir også lettere å organisere
i et fellesbeite, mener Rekdal.

Konflikter
Han har imidlertid sett at organisering
av fellesbeiter, med nødvendige sperre-
gjerder og andre tiltak, kan være en
stor utfordring i mange av utmarks-
områdene våre. 
     I bygder som fremdeles har allmen-
ninger går dette som oftest greit, mener
han. Men de fleste steder er utmarka
nå skiftet ut. Her må man forholde seg
til et stort antall eiendommer, ofte med
kryssende bruksinteresser. Mange eiere

Vi må prioritere 
mellom beiteareal

GODT BEITEOMRÅDE: - Dette er et godt fjellbeite, sier Yngve Rekdal og viser en tust av smyle, som er en typisk grasart for fjellbeiter.
Bildet er fra seterdalen under Bitihorn ved Beitostølen i Valdres.
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har ikke dyr selv, og flere av dem er
kanskje også bosatt utenbygds.  

Krever organisering
- Beitenæringa er i endring som land-
bruket ellers. Da er det viktig at
næringa kommer fram til gode måter å
organisere beitebruken på, sett ut fra
framtidige behov. Skal vi klare å
rekruttere nye generasjoner til småfe-
holdet må det bli levelige vilkår for å
utnytte beiteressursene i utmarka.
Beitebrukeren må kunne regne med å
finne igjen dyr han slapp uten at det
går for mye tid til leiting, tilveksten på

lamma må være akseptabel og man må
også slippe stadig strid om beiterettig-
heter, mener Rekdal. 
     - Man kan tenke seg ulike løsninger
der rettighetshaverne går sammen og
tilbyr tilrettelagte beiteområder til bru-
kerne, eller at beitebrukere organiserer
seg i lag og leier beiter med grunnlag i
langsiktige avtaler. Her er det ikke
snakk om å ta rettigheter fra noen,
men å lage ordninger som sikrer god

beitebruk.  De som har eier- og bruks-
rettigheter må sjølsagt få kompensert
for det. At det kan la seg gjøre, ser man
når man skuer til organiseringen av
jaktinteressene i utmark, som har gode
ordninger for fordeling av utbytte.
Jordskifteretten kan være en god
 hjelpeinstans i slikt organierings -
arbeid, tror Rekdal. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

INTERESSERTE GEITEBØNDER: Flere av deltakerne under Geitedagene 2009 på
Beitostølen i august ble med Yngve Rekdal på botaniseringstur for å lære mer om ulike
vekster og beitekvaliteter i fjellet.

Kartlegger
 vegetasjon og
beitekvalitet
Yngve Rekdal er sivilagronom fra NLH,
 allsidig jordbruk, med spesialisering innen
vurdering av beitekvalitet og -kapasitet ut fra
en foregående vegetasjonskartlegging. 

Utmark kan grovt sett deles inn i tre ulike
beitekvaliteter, sier Rekdal.
•    Den beste beitekvaliteten finnes på  gras-

og urterike arealer.
•    Blåbærmark har middels beiteverdi.
•    Lav- og lyngrike beiter har liten verdi som

fôrressurs.

Rekdal har kartlagt vegetasjonen og vurdert
beitekvalitet i en rekke utmarksområder over
hele landet. Store areal er kartlagt i Vingelen
i Tolga kommune. Disse karta legges nå til
grunn for nyorganisering av beitebruken.
Dette er et pionérarbeid innen organisering
av beite i utmark.

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 uten treverk og frakt.

Future rundbuehaller

www.futurehaller.no - fadum@online.no

Futurehall hos Gunnbjørn
Ståland i Folldal.

LITEN, MEN VIKTIG: Smyle er en viktig
grasart for utmarksbeite, både i skogs -
områdene og på fjellet.
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Organisasjonsnytt
Møtekalender
2009:

20.10. Styremøte i NSG, Gardermoen

21.10.09 - 22.10. Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen

11.12. Styremøte i NSG, Ås

2010:

13.02. -14.02. Landsdekkende avlskonferanse, Gardermoen

16.03. Styremøte i NSG, Gardermoen

17.03. -18.03. Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen

Dyrevelferd for sau og geit 
- kompetansekrav

Dyrsku’n i 
Seljord

Nye kontor -
lokaler på Ås
Når dette nummeret av Sau og Geit
går i trykken er de nye kontor -
lokalene på Ås klare for innflytting. 15
lyse kontorer, eget kjøkken og spise-
rom, ett stort og ett lite møterom og
en hybel vil da stå til vår disposisjon. 
Vi kommer til å gå over til en mobil-
telefoniløsning. Telefonnummer til
sentralbordet blir 950 96 060, mens
telefon til de ansatte blir dagens
mobiltelefonnummer.

Sauens dag på
Bogstad gård
Trine Bjørnerås og Jonny Storbråten
bemannet Norsk Sau og Geit sin
stand på Sauens Dag på Bogstad
gård. Dessverre regnet det heller
mye, slik at bare noen få av hoved -
stadens barnefamilier fikk oppleve
sau, grillet lammekjøtt, saueklipping, ull
og gjeting av sau i år.

Dyrsku’ns beste geit var 8017 Kora og eies av Jon Olav Hauge og Hege Gonsholt, Arabygdi.
Geita mønstres her av alle i den yngste generasjonen; f.v. Jon (4), Åsmund (6), Knut (7) og
Jørgen (9) Hauge.

Årets Dyrsku’n, den 143. i rekken, gikk av
stabelen 11.-13. september i strålende
vær. Rundt 5.000 utstillere tok godt i mot
de over 67.000 betalende gjestene.
Telemark Sau og Geit hadde i år sin stand
utendørs på Sterke Nils-tunet og det var
jevnt tilsig av folk alle dagene. Det ble
solgt mange kjeskinn, og noen saueskinn
og T-skjorter. Nortura delte ut gratis
smaksprøver av grillet saltsteamet lam og
fenalår, noe som alltid er populært.
    Saueklippedemonstrasjonene i husdyr-
hallen var også godt besøkt. Gjeterhund -
oppvisningen måtte dessverre avlyses. På
grunn av blåtungerestriksjoner var det
ikke mer enn fire besetninger som stilte
geiter på utstillingen i år. Geitene ble
behørig mønstret og premiert foran
mange skuelystne på Dyrsku’plassen.

I sommer ble iverksettelsen av krav om
utdanning ved hold av storfe, småfe og
hest utsatt til 1.1.2011. Årsaken til
dette er at Mattilsynet vil se nærmere
på kravene og få en enhetlig tilnærming
på tvers av dyrearter. NSG har bedt
om å bli tatt med i det videre arbeidet
med utforming av kompetansekravet. Vi
hadde forventet at dette arbeidet ble
igangsatt nå i høst, men har fått beskjed

om at Mattilsynet har blitt nødt til å
utsette arbeidet pga. blåtungeutbruddet
m.m. Inntil videre kan vi derfor bare
fortsatt oppfordre alle til å gjennomføre
de gode dyrevelferdskursene som er
utarbeidet for sau og geit, men dere
har nå fått noe bedre tid til å gjennom-
føre kursene. De aller fleste kursdeltak -
erne NSG har vært i kontakt med har
vært veldig godt fornøyde med kurset. 
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Forberedelsene til høstens represen-
tantskapsmøte pågår for fullt. Viktige
saker på møtet kommer til å være
 strategi- og handlingsplaner generelt, 
og handlingsplan mot rovvilt og
 informasjons-/kommunikasjonsplan
spesielt. Organisasjonsdrift vil også bli
drøftet i denne sammenhengen. En
annen viktig sak er innledning til den
brede organisasjonsmessige høringen
om smittevernplan småfe som skal
gjennomføres i løpet av vinteren/våren
2010. Arbeidet fram mot jordbruks -
avtalen er også tema og Nils Bjørke,
leder i Norges Bondelag er invitert til
møtet.

For saue- og geitefigursamlere

Tilskuddssatser for
norsk ull og skinn
2009/2010

Per 18. september i år hadde NSG
11 984 medlemmer og abonnenter.
Dette tilsvarer en medlemsnedgang
på 223, dvs. -1,9 %. Totalt sett er
dette relativt bra når en ser det i for-
hold til utviklingen i antall bruk med
småfe, men vi skulle selvfølgelig ønske
at vi kom i pluss! Vervingen går meget

bra, så langt har vi fått 325 nye
 medlemmer. Flere ververe har klart å
skaffe laget mer enn 10 nye medlem-
mer – så det er hard konkurranse
om årets superververtittel. Husk at
det er halv kontingent ut året for de
som blir vervet/melder seg inn etter
30. juni.

NSG mottok i vår en e-post fra Colin
Richmond fra Carolina i USA. Han ønsket
informasjon om norske småferaser og
hvor han kunne se disse. Colin er opp-
rinnelig utdannet økonom, men er vokst
opp i en kunstnerisk familie. Han ble lei av
stresset i New York, og valgte å starte for
seg selv. Etter en del prøving og feiling
endte han opp som sauekunstner! Hvert
år selger han rundt 10.000 sauefigurer,
som han lager av steinmasse, porselen og
et spesielt ullstoff (mohair). I sitt sorti-
ment har han raser fra mange verdens -
deler og han setter stor pris på å reise
rundt og oppleve småfe på nært hold. 
Og en ting var han helt klar på – det er
sau kundene hans liker best! 
www.colinscreatures.com
    Colin kom til Oslo i midten av
 september, og ble tatt godt i mot av NSG
og flere medlemmer i laget. Colin fikk
oppleve gammelnorsk sau (fra Hovin-

stammen) hos Færderfår (Erik Asmyhr og
Terje Bjerga) på Hvasser i Vestfold. Hos
Henrik Trømborg i Lier så vi norsk pels-
sau. På Dyrsku’n kan en som kjent opp -
leve det meste. Colin var spesielt
 begeistret for norsk melkegeit og hadde
aldri før opplevd så stor variasjon i farger
og tegninger på noen rase. Avslutningsvis
besøkte Colin grå trøndersau hos Ole
Hans Lien i Tessungdalen og bukker med
horn og ulike varianter av gammelnorsk
sau og spælsau hos Ronny og Barbro
Stordalen i Tinn Austbygd. Vi fikk også
smake på hjemmelagd geitost og se
Barbros imponerende samling av saue- og
geitefigurer. 
    Nå gleder Colin seg til å lage norske
saueraser, samt de tre bukkene bruse!
Tusen takk til alle som tok godt i mot
Colin – det er kjempeartig å se
 v ariasjonen og mangfoldet i småfeholdet
vårt.

I vår og sommer har NSG deltatt på
møter med Statens Landbruksforvaltning,
Fagtjenesten for ull, Norilia og Fatland
Gjestal Ull om tilskuddssystemet for ull og
skinn. Et forslag til endringer ble sendt på
høring i sommer og endringer er nå ved-
tatt. Kravene i norsk ullstandard er ikke
endret (16 kvalitetsklasser), men antall
ulike tilskuddssatser er redusert fra 11 til
4. Dette betyr at tilskuddet til flere klasser
nå er det samme, se tabellen nedenfor.

Kvalitetsklasse Tilskuddssats
A1, B1, C1, F1 kr 43,00
C1S, F1S, F1P kr 29,00
B2, C2, F2, H1, V kr 20,50
C2S, G, H2, H3 kr   8,50
Kassert ull kr   0,00
Skinn til beredning 
(lik sats alle) kr 99,60

Det er vanskelig å anslå hvordan disse
endringene vil slå ut for den enkelte, men
det er fortsatt en klar differensiering
mellom de beste og de dårligste kvalitet -
ene. I tillegg til en forenkling av systemet,
håper vi at denne endringen kan effektivi-
sere arbeidet på ullstasjonene slik at mest
mulig av tilskuddet kommer til bonden.

Representant -
skapsmøte 
21.-22. oktober

Prototype på norsk pelssau.

Medlemssituasjonen
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Beiterettsfondet

Nytt fra Fagrådet for geit

Styret vedtok på møte 24. august statut-
ter for det nyopprettede Beiterettsfondet
som sto omtalt i Sau og Geit nr. 4-2009. 

Statutter for Beiterettsfondet 
§ 1 Beiterettsfondet skal være en egen

 stiftelse, styrt av NSG. 
§ 2 Fondets kapital etableres ved frivillige

bidrag, gaver og eventuelle innkomster
på annen måte.  

§ 3 Fondets formål er å fremme beite -
interessene og sikre beiteretten i
utmark.

§ 4 For den støtte som gis, skal
Beiterettsfondet oppgis som
 bidragsyter. 

§ 5 Anvendelse av fondets midler skal
bestemmes av styret i NSG.

     (Styret velger sin leder og bestemmer sin
dagsorden. Ved stemmelikhet avgjør lederens
stemme. Styret kan oppnevne faglige råd
som gir innstilling om søknadene. Styret
 fastsetter rådets sammensetning og
arbeidsform). 

§ 6 Styret i NSG kan overdra
 forvaltningen av fondets kapital til
Representantskapet. 

§ 7 Beretning om fondets virksomhet skal
hvert år forelegges
Representantskapet eller Landsmøtet
og foreligge i NSG sin årsmelding.
Regnskapsførsel og kontroll må være i
overensstemmelse med de regler som
til enhver tid gjelder for alminnelige
stiftelsers midler.

§ 8 Forandringer i statutter kan foretas av
Fondsstyret så langt det ligger innen-
for formålet med ordningen.
Representantskapet gis anledning til å
uttale seg. 

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». 

Første innbetaling til fondet er allerede
registrert.  

Fagrådet for geit hadde forrige møte i
forkant av Geitedagene 2009 på
Beitostølen. Her er en oppsummering
av noen av sakene. Møtereferatet i sin
helhet kan du laste ned på www.nsg.no
> Geit > Avl > Fagrådet for geit. 

Visning av uoffisiell indeks
Alle geiter og kje har en indeks. I dag har
bukkene enten en uoffisiell eller en offisiell
indeks. En bukk må ha 8 døtre i minst 3
besetninger for at indeksen skal bli offisiell
og at den dermed blir synlig for alle.
Fagrådet for geit har nå besluttet å vise alle
indekser. Det vil si at indeksene til alle kåra
bukker skal være synlig og tilgjengelig for
alle produsenter og rådgivere. Dermed er
offisiell indeks det som berettiger tilskudd,
ikke om indeksen skal være synlig eller ikke.
Det vil da bli aktuelt å fargekode antall
døtre, for å gi en indikasjon på hvor sikker
indeksen til bukkene er. Alle produsenter
skal til enhver tid kunne se indeksene på
alle dyr i sin egen besetning. 

Styrt seminbruk
NSG vil til en viss grad styre seminbruken,
og vil dermed operere med prøvebukker i

grupper i stedet for enkeltindivider i semin-
sesongen 2010. Man bestiller da prøvebukk-
sæd fra enten den norske eller den halv-
franske gruppen. Man er garantert å få
 prøvebukker med enten ”ikke-null * null”
(2) eller ”ikke-null * ikke-null” (5) i kasein -
genstatus. Identiteten til prøvebukkene vil bli
tilgjengelig for produsentene ved levering av
sæddunken.  

Oppnevning av nestleder i Fagrådet
for geit
Fagrådet for geit ba styret i NSG om å gi
rådet retningslinjer for oppnevning av nest-
leder. Styret oppnevnte Tone Edland som
nestleder i Fagrådet for geit. 

Handlingsplan ut 2009
I løpet av 2009 skal internettsidene som
omhandler geit på www.nsg.no oppdateres.
Det skal lages et hefte om geitavlen i dag
med en kortversjon på engelsk. Det skal
gjennomføres en avlsbesetningsanalyse, info-
brev til avlsbesetninger og bukkeringer skal
sendes ut og seminbruken på geit skal
fremmes. 

Trine Bjørnerås

Egen avls -
statuett for
spæl og sjeviot
Oppland Sau og Geit v/ leder Pål
Kjorstad foreslo på representant-
skapsmøtet i oktober 2008 at det
skal opprettes en egen avlsstatuett
for spælsau. Begrunnelsen er at spæl-
sauen nå har sitt eget avlsmål.
    NSG har siden 1975 delt ut en
stor avlsstatuett til den 3,5 år gamle
avkomsgranska væren som har den
høyeste O-indeksen ved den siste
indekskjøringen om høsten, uansett
rase. Det har vist seg at spælsau og
sjeviot har liten sjanse til å få denne
avlsstatuetten på grunn av få granska
værer og lavere årlig avlsframgang
enn NKS. 
    Avlsrådet for sau har foreslått for
styret at det opprettes to mindre
utmerkelser til den beste avkoms-
granska væren av rasene spæl og
 sjeviot, og at disse utmerkelsene
deles ut på årsmøtet i de aktuelle
 fylkene. Den opprinnelige
avlsstatuetten endres ikke og den
deles ut på landsmøtet/representant-
skapsmøtet som tidligere. 
    I styremøtet 23. august ble det
vedtatt å opprette to nye utmerk -
elser til beste avkomsgranska vær
innen rasene spæl og sjeviot.
Administrasjonen har fått i oppdrag å
utarbeide forslag til utseende på
utmerkelsene og å lage en langsiktig
plan for alle utmerkelsene i NSG.

Organisasjonsnytt

ALLTID
oppdatert!

www.nsg.no
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Æresmedlemmer i Oppland Sau og Geit
Nytt fra Oppland Sau og Geit:

På siste årsmøte i Oppland Sau og Geit
ble Sigurd Krekke, Fåvang og Gudmund
Skotte, Lesja utnevnt som æresmedlem-
mer. To sauekarer det står mye respekt av
og som har bidratt mye for å fremme
saueholdet og saueavlen i sitt eget
 nærmiljø, i Oppland og på landsplan.
    Ved utnevning av Sigurd Krekke nevnte
fylkeslagets leder, Pål Kjorstad, følgende
innsats som en del av begrunnelsen for at
styret ønsket å utnevne Sigurd til æres-
medlem: Leder i Fåvang Sau og Geit,
 styremedlem i Oppland Sau og Geit
(1992-1997) og leder fra 1997 til 1999,
varamedlem til styret i NSG (1995-1999),
fast styremedlem (1999-2003) og nest -
leder de tre siste åra, medlem av lands -
rådet for saueavl (1998-2005) og leder frå
1998-2003, medlem i NSG Semin (2000-
2004), sauedommer og mangeårig
 engasjement for sauavlen som
medlem/leder og primus motor i
 værringen i Oppland, avdeling 48.
    Gudmund Skotte ble utnevnt som
æresmedlem for sin innsats som styre-
medlem i Oppland Sau og Geit (1991-
1997) og nestleder fra 1997 til 1999,
mangeårig leder og primus motor i vær-
ringen i Oppland, avdeling 59 Lesja. I til-
legg til sin store interesse for norsk kvit
sau (NKS) har Gudmund også vært
 engasjert i pelssauavlen.
    Ekstra stas var det å møte karene igjen
på beitedagen i Fåvang i august, der vi fikk
et bilde av dem foran Saubua. 

Tekst og foto: Ken Lunn

Nødvergeretten styrkes
Regjeringen senker terskelen for å
felle rovdyr for å forsvare husdyr på
beite. Et nytt lovforslag vil bli sendt
Stortinget nå i høst.

Oppmykingen i nødvergeretten gir beite-
brukere og dyreeiere en bedre mulighet
til å beskytte dyra sine mot rovviltangrep.
Forslaget innebærer at «felling skal kunne
skje dersom det må  ansees påkrevet for å
fjerne en umiddelbar og betydelig fare for
skade på bufe, tamrein og gris». I fjor ville

regjeringen kreve «sannsynlighetsovervekt»
for angrep før nødvergefelling kunne skje.
Dette kravet er nå droppet og det holder
med at det er en «aktuell og betydelig
fare» for angrep. 
    Lovforslaget gjør nødvergeretten
avhengig av bestandssituasjonen for det
rovdyret som angriper. For jerv og gaupe
er vilkåret for utvidet felling oppfylt med
dagens bestandssituasjon. Det vil også bli
lettere å felle ulv. For bjørn er bestands-
målet ikke nådd. Regjeringen går derfor

inn for en overgangsbestemmelse som
sikrer at fellingsadgangen for bjørn utvides
første gang bestandsmålet nås.
    I tillegg skal det bli lettere å felle
 rovdyr som befinner seg innenfor
rovviltbeskyttende inngjerding. Lov -
forslaget sier foreløpig at nødverge -
bestemmelsen for hund kun gjelder
innenfor  rovvilt beskyttende inngjerding.

Jonny Storbråten

Æresmedlemmene i Oppland Sau og Geit samlet på årsmøtet sist vinter. Fra venstre; Sigurd
Krekke, Olav Haavi, Hans M. Hjelstuen, Gunnar Stuve og Gudmund Skotte.

Sigurd Krekke (t.v.) og Gudmund Skotte (t.h.) – engasjerte æresmedlemmer på beitedagen
2009.



Brekkom fellesdrift og Oppland Sau og
Geit arrangerte beitedag i Brekkom i
Fåvang lørdag 15. august. På programmet
stod foredrag av Erik S. Winther, Ringebu
om utnyttelsen av beiteressursene i
utmarka og utfordringer knyttet til beite-
drift og rovvilt. Sidsel Røhnebæk fra fylkes-
mannens landbruksavdeling informerte
om et nystartet beitebruksprosjekt og
Anne Kari Haugalien demonstrerte bruk
av gjeterhund. 
    Brekkom fellesdrift hadde ordnet med
servering og ei fin ramme om årets beite-
dag. I overkant av 40 frammøtte så ut til å
kose seg i Saubua. Regn og vind gjorde at
det var godt å kunne komme innendørs
for å få seg litt varmt i livet.

Tekst og foto: Ken Lunn
Fra venstre; Erik S. Winther, Torbjørn Borgedal, Pål Kjorstad og Erik P. Borgen foran Saubua i
Fåvang.

Organisasjonsnytt

Beitedag i Saubua – Fåvang
Nytt fra Oppland Sau og Geit:

Oppland Sau og Geit inviterer til fag seminar
på Vågå hotell, Vågå fredag 19.02.10 
kl 17:00 til søndag 21.02.10 kl 14:30.
På programmet står følgende hovedtemaer: 

Fredag: Bygningsløsninger for småfe – nybygg og
ombygging av eldre driftsbygninger. Innledning ved
rådgivere og utstyrsleverandører.

Lørdag: Første del av lørdagen blir det gårdsbesøk
for å se på sauefjøs, innredning og fôrings -
systemer. Andre del av lørdagen blir temaet fôring
med vekt på ulike driftsopplegg og med tanke på
ønsket  lammetall og avdråttsmål.

Søndag: Videre framdrift i avlsarbeidet på sau.
Det blir også skinnsømkurs på årets seminar.
Dette vil gå parallelt med det øvrige seminarpro-
grammet og har plass til inntil 15 deltagere.

Styret i Oppland Sau og Geit ønsker 
småfeholdere i Oppland og andre 
fylker vel møtt til seminar. 
Pris per person ca. kr 2.200. 
Tillegg for enkeltrom. 
Mer info på nettsida vår: 
www.nsg.no/oppland 

FAGSEMINAR
19.-21. februar 2010

Påmelding innen 
15. januar 2010

til Ken Lunn, 
tlf/sms: 952 34 775 

e-post: 
ken.lunn@tine.no

44 • Sau og Geit nr. 5/2009

Hovedmålgruppen for konferansen er medlem-
mene 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

Program og påmeldings-
informasjon kommer i 
Sau og Geit 
nr 6-2009.

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

Lørdag 13. - søndag 14. februar 2010
Clarion hotel, Gardermoen
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FATLAND
ULL AS
P.B. 90, HUSØY, 4299 AVALDSNES

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

Det er tid for ullevering, og vi er klare til å ta i mot ull fra både
gamle og nye produsenter. Den siste tiden har vi vært opptatt
med store mengder ull fra slakteriene, men nå begynner det
også å komme inn mer og mer produsentull. Når et sauelag er
ferdig med klippingen er det bare og ta kontakt for avtale om
levering. Vi er klare til å ta imot ull fra hele landet.

Fra 1. september 2009 har det vært endring i tilskuddene for
norsk ull. En liten nedgang i tilskudd, i tillegg til fortsatt ned-
gang i priser på verdensmarkedet kombinert med en sterk
norsk krone, har ført til en nedgang i prisen på ulla. I tillegg har
en omlegging av tilskuddene ført til at det blir større forskjell
mellom pris på 1. klasse og 2. klasse av både høst- og vårull.
Det betyr at det er enda viktigere enn før med mer fokus på ull
og avlsarbeid hvis du ønsker et godt ulloppgjør. Det vil nå bli et
mye større skille i pris for de som får oppgjør for ull i ener -
kvaliteter kontra toerkvaliteter. Hovedgrunnen til dette er at de

som vektlegger god norsk ullkvalitet skal få mest mulig igjen
for ulla, mens andre som ikke vektlegger ullkvalitet skal få
 mindre betalt.
Det vil i tiden framover bli enda viktigere med god ullkvalitet,
dersom du ønsker at økonomien i saueholdet skal bli best
mulig.
Vår oppfordring til dere er derfor å ta vare på ullkvaliteten!

Vi vil også informere om at vi har skiftet navn til Fatland Ull AS,
etter at Fatland-konsernet har kjøpt ut Gjestal ASA som tidli-
gere eide omkring 46% av aksjene i Fatland Gjestal Ull AS.
Fatland konsernet eier nå over 95% av aksjene i vårt selskap,
og skifter derfor navn til Fatland Ull AS.
For dere som produsenter vil ikke navneendringen ha noen
 betydning.

Planlegg høstinnsamlingen av ull i god tid, og ta gjerne kontakt
om det er noe du lurer på.

Tid for Ullevering!

FATLAND ULL AS ER KONKURRANSEDYKTIGE PÅ PRIS OG STÅR PÅ FOR DEG!
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I 2005 lanserte NSG nye web -
sider. De nye websidene avløste
de gamle som var «utgått på
dato». Det er en kontinuerlig
prosess med å forbedre og videre-
utvikle websidene, men likevel
ser vi at tiden igjen er i ferd med
å løpe fra oss. Det jobbes derfor
nå med «3. generasjon» web -
løsning for laget.

Etter at vi la ut nye websider i 2005 har
besøkstallet steget jevnt og trutt. I 2008
hadde vi over 400.000 besøkende
(treff), som gir et gjennomsnitt på ca.
1.100 om dagen. Det har vært dager da
trafikken har vært godt over 2.000. 
     I alt har 6 fylkeslag benyttet seg av
muligheten til å knytte egne Internett -
sider opp til NSG-domenet. Disse
 fylkessidene blir da liggende på

webhotellet der NSG leier plass og de
kan bruke publiseringsverktøy som vi
benytter sentralt. Kostnadsmessig har
dette vært en rimelig ordning for de
fylkene som har valgt denne løsningen. 

Behov for nye løsninger
Etter hvert har vi også fått henvendelse
fra lokallag som ønsker å legge web -
sidene sine under NSG-domenet.
Dagens tekniske løsning vil ikke være
rasjonell nok til å imøtekomme dette.
Vi er derfor kommet til et punkt der vi
må gjøre noen valg i forhold til strate-
gien for den framtidige digitale
 kommunikasjonen i organisasjonen.
     I alt har vi ca. 380 lokallag. Det
hadde vært ønskelig at så mange som
mulig av disse samt fylkeslaga kunne
nås via et Intranett. Da vil våre tillits -
valgte kunne få tilgang til intern infor-
masjon ved å logge seg på Intranettet
ved hjelp av tildelte brukernavn og
passord. NSG vil gjennom et slikt opp-

legg kunne drive en rasjonell og effek-
tiv kommunikasjon med de tillits -
valgte, på ulike nivå i organisasjonen.
Dette vil åpne helt nye muligheter når
det gjelder informasjonsflyt i NSG. For
eksempel vil tilgang til medlems -
databasen via Intranett for fylkes- og
lokallagenes tillitsvalgte være svært
interessant. 

Ekstranett
Dagens websider i NSG er åpne inter-
nettsider. Dvs. at alle kan gå inn og
søke informasjon på sidene, enten en
er medlem eller ikke. Med andre ord så
gir ikke websidene noen medlems -
fordel. Etter hvert som medlemsopp-
slutningen blir viktigere og viktigere
for organisasjonens økonomi vil det
være naturlig å diskutere om all nett -
informasjon skal være åpen, eller om
noe av dette skal forbeholdes bare de
som er medlemmer – en såkalt ekstra-
nettløsning. 

Ny webløsning
Som alt nevnt er vi kommet til et nytt
veiskille der vi må gjøre et valg for den
videre satsningen på digital kommu -

nikasjon. Gårsdagens løs-
ninger tilfredsstiller ikke
dagens og morgen dagens

behov.
Det publiserings-

programmet vi nå har valgt
har gode løsninger som  dekker
det skisserte behovet NSG har

for et framtidsrettet nettpubli -
serings verktøy. NSG har behov
for både Internett-, Intranett-
og Ekstranett- løsninger. Målet
er å klare å oppfylle ønsket om
bedre digital kommunikasjon

med tillits valgte og å få en web løsning
som gir medlemsfordeler. Videre vil
denne omleggingen løse  problemet
med å knytte alle lokallagenes websider
opp mot NSG-domenet. Vi vil også
kunne opprette egne undersider med
egne webredaktører; som for eksempel

NSG satser på digital
kommunikasjon
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avlssider (slik vi alt har i dag), gjeter-
hundsider, beitebrukssider, organisa-
sjonssider, fagdatabase osv. Disse kan,
om vi ønsker det, få tilpasset hver sin
grafiske utforming. Den nye løsningen
vil også gi mulig heter for alle som er
på nettet og leser sidene våre til å gi
egne kommentarer under fagartiklene
og nyhetsopp slagene. På den måten
kan nettsidene bli et dynamisk disku-
sjonsforum, og gjennom det gi nyttig
informasjon  tilbake til organisasjonen
om hva medlemmene er opptatt av og
hva de mener om organisasjonens
arbeid. Det vil også bli lagt opp til et
vanlig åpent diskusjonsforum.
     Vi bør også nevne at nettløsningen
vi har valgt er en databaseløsning som
gir søkemuligheter av alle publiserte
artikler, også de som er lagt ut som
PDF-filer. Dagens webløsning gir ikke
muligheter for søking i PDF-filer, noe
som er en svakhet siden mye av infor-
masjonen vi har lagt ut på nettet har
dette filformatet. 

Vi starter med Intranett
Omleggingen til den nye digitale
 verden i NSG vil skje gradvis. Vi starter

derfor med å utvikle et Intranett, som i
første omgang er myntet mot egne
ansatte og sentrale tillitsvalgte som
sentralstyre, råd og utvalg samt fylkes-
laga. Dette vil vi ha klart nå i høst. Et
første utkast blir presentert for
 representantskapet i oktober.
     Deretter vil vi legge om dagens
Internettsider, og til slutt kommer
turen til Ekstranettet. Målet er at vi
skal ha en komplett løsning ferdig i
løpet av 2010.
     Det er liten tvil om at den løsningen
vi har valgt har et publiseringsverktøy
med mange spennende muligheter.
Den passer svært bra til det behovet
som fylkes- og lokallaga har. Her ligger
funksjonalitet som «brikker» som
 fylkeslag og lokallag kan administrere
selv. Dvs. at dersom et lokallag for
eksempel vil ha kalendervisninga et
annet sted enn under menyen på
 venstre side, så ordner de dette enkelt
selv. Dersom et lag ønsker å lage et
 spesielt oppsett på en av undersidene
sine, så er det ingen utfordring og vil
kunne gjøres av dem selv. Også all
annen administrasjon av det lokale
nettstedet kan selvsagt lagene ta seg av

selv. Slik fungerer ikke dagens løsning
da dette må løses av én person og det
er attpåtil svært arbeidsomt og lite
 fleksibelt.
     Kostnadene for fylkes- og lokal -
lagene vil også bli overkommelig – 
kr 1.000-2.000 pr. år, men dette er det
ikke tatt endelig stilling til enda.

Arne Flatebø

• 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 2.890,- + mva

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

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

Tlf...........75 19 11 90
Mob. ......481 56 374
Fax ........75 19 11 90

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen
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Fylkesleder i Nord-Trøndelag  Sau
og Geit, Tone Våg (51), har drevet
med husflidsaktiviteter siden ung-
dommen. I 1997  etablerte hun
Vevlæmmen Våg som tilleggs -
næring til sitt og ektemannens
økologiske sauebruk.

- Jeg fant ut at jeg hadde litt ledig tid
på etterjulsvinteren og fram til lam-
minga startet, så jeg søkte om BU-
 midler til etablering av en deltids
kvinnearbeidsplass, som ble innvilget,
forteller Tone Våg. I dag er aktiviteten 
i vevstua hennes på låven over det
 nyrestaurerte fjøset regnet som to 
og et halvt månedsverk.

Unike åklær
Før Tone Våg begynte som bonde, tok
hun videregående utdanning innen
husflid og vev. Og selv om hun også
arbeider mye med skinn, er det de
 tradisjonsrike Snåsa-åklea som er
hovedproduktene hennes. Mønstrene
er hentet fra gamle åklær, registrert i
det lokale historielaget og husflidslaget,
som ble laget mellom 1848 og 1870. De
er vevd med en helt spesiell teknikk -
såkalt «sjonbragd med smetting». Tone
fikk overlevert kun nskapen om denne
teknikken fra en gammel nabokone, og
nå er hun alene om å veve disse spesi-
elle åklea.
     - Snåsa-åkle er helt enestående i sitt
slag. Det er ikke funnet lignende åklær i
bygdene rundt oss, verken på norsk eller

svensk side, forteller Tone, som vever på
bestilling, enten etter tradisjonelle møn-
stre, eller i nytt design, bygd på de gamle.
Åklea er populære  bryllupsgaver, og
egner seg godt til utsmykning av større
rom. Ellers vever Tone også mindre ting,
som for  eksempel små veggbilder. 

Skinnprodukter
I tillegg lager sauebonden på Våg
skinnprodukter, i stor grad av sau fra
egen besetning, som er garvet etter
 tradisjonelle metoder. Store skinn -

Vevstue som
 tilleggsnæring

SNÅSA-ÅKLE: Snåsa-åkleet er Tones spesialitet, og som hun er alene om å produsere. Det er basert på mønstre fra 1800-tallet og veves
med en teknikk som Tone i sin tid lærte av en gammel nabokone. Her viser hun  fram et ferdig åkle, laget på bestilling fra en kunde.

SPESIELL TEKNIKK: Snåsa-åkleet er
vevd med en spesiell gammel teknikk,
såkalt «sjonbragd med smetting».
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feller, med eller uten åklær på bak siden
er ett av de populære produkt ene.
Store, gode skinnposer til barn er et
annet. I tillegg syr hun småting som
luer, tøfler, babysokker og ørevarmere.
De siste lages også av rødrevskinn,
skutt av  produsenten selv i et forsøk på
å redusere lammetapet om våren. Tone
har gått kurs i vegetabilsk garving og
både flår og garver reveskinna selv.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad 

Årelang restaurering av gården
har tatt på. Like fullt har Tone
funnet tid til arbeidskrevende
tillitsverv både i landbruket og
lokalsamfunnet hjemme i
Snåsa i Nord-Trøndelag.

Hun vokste opp på gården Våg
Nordre, men kjøpte nabogården Våg
Søndre sammen med ektemannen
Arne Aaknes i 1988. Den gang var
både husene og jorda på gården  ned -
slitt, og paret gikk i gang med et om-
fattende restaureringsprosjekt. Først
tre år senere var gården i såpass for -
fatning at de kunne anskaffe  husdyr. 

Økologisk
Våg og Aaknes valgte spælsauer og
økologisk drift. For dem handlet
 valget først og fremst om livsstil og
holdning til hva slags råvarer de
ønsker som mat til seg selv og sine
barn.
     Per i dag består besetningen av
117 vinterfôra dyr, som om somme-
ren beiter med lamma sine i seter-
traktene rundt Roktdalen noen
 kilometer sørøst for Snåsa sentrum.

Store rovviltproblemer krever ofte
tilsyn, men både Tone og Arne er
 friluftsmennesker som gjerne tar en
tur i fjellet.

Tunge tillitsverv
Restaureringen av bolighus, bygging
av ny driftsbygning og høytørke,
oppbygging av besetning og full
rehabilitering av dyrkamarka har
pågått i årevis og det har kostet både
tid og krefter. Underveis har 4 barn
kommet til; 2 sett med tvillinger har
vokst opp på gården. Etter hvert som
barna har blitt større har de deltatt
aktivt i gårdsarbeidet og vært til god
hjelp i arbeidstoppene. Nå har de
flyttet hjemmefra og det merkes.
     - I dag er det vi som er nedslitte,
ler Tone Våg, som likevel har over-
skudd til en rekke tillitsverv, både
innen den næringen hun driver, og i
lokalsamfunnet for øvrig. 
     I tillegg til vervet som fylkesleder i
Nord-Trøndelag Sau og Geit og leder
for Snåsa fjellstyre, har hun vært
kommunestyrerepresentant for
Arbeiderpartiet i flere perioder. For
tiden er hun gruppeleder for partiet,
og sitter også i formannskapet. 

SELVSKUTT REV: Tone Våg er jeger, og
skyter selv rødrev rundt gården om vinteren
for å redusere lammetapene om våren.
Skinnene bruker hun blant annet til å sy
ørevarmere av.

VARMT OG GODT: Gode, varme baby-
poser av saueskinn er et av Vevlæmmen
Vågs populære produkter, som Tone blant
annet selger på Røros-marten.

Økobonde og tillitsvalgt 

RESTAURERT: Da Tone Våg og ektemannen kjøpte Våg Søndre i 1988, var både
husene og jorda nedslitt, og paret gikk i gang med et omfattende restaurerings -
prosjekt. Her står Tone utenfor det nå fullrenoverte våningshuset.
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Ålgård Landbrukssenter i
Gjesdal i Rogaland har fått
kontrakt som hovedimportør av
et nytt kombinasjonssystem for
dyrehåndtering, hvor det er tatt
spesielt hensyn til dyrevelferden.

Håndteringssystemet, som er modul-
basert, ble utviklet i New Zealand for 8
år siden, men produseres på lisens av
David Ritchie (Implements) Ltd. i
Skottland. Ritchies moduler er i hoved-
sak produsert i varmgalvanisert stål, og
omfatter de fleste funksjoner rundt

håndteringen av storfe og sau, samt en
del utstyr til landbruksmaskiner.

Alt på en gang
Da produsenten nylig var på besøk hos
Norges-importøren i Gjesdal, var det
imidlertid håndteringsutstyret for sau
som stod i sentrum, og som ble
 behørig demonstrert for
tilstedeværende bønder og andre inter-
esserte. 
     Størst inntrykk gjorde nok den
såkalte kombiklemmeren, en boks der
operatøren, ved hjelp av en myk
 gummimatte og sin egen vekt, holder

sauen fast slik at vaksinering, tann-
sjekk, fotbehandling, øremerking med
mere kan skje på en enkel måte. Til
kombiklemmeren kan det også kobles
en elektronisk vektenhet, samt lesestav
for elektroniske øremerker, slik at for
eksempel både haleklipp, veiing og
vaksinering kan gjøres i løpet av en og
samme håndteringsrunde. 

Mindre stress
Kombiklemmeren betjenes ved hjelp av
to plattformer på den ene siden.
Gummimatta på den ene langsiden
klemmer dyret trygt inn mot boksens

Håndteringssystem med
fokus på dyrevelferd

I BUE: Kurvet panel gjør det lettere å få sauen til å bevege seg framover i drivgangen.
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motsatte langvegg med et jevnt grep, i
det operatøren flytter vekta over fra
den ene til den andre plattformen.
Dermed fikseres sauen uten å være tatt
i, noe som igjen påfører den vesentlig
mindre stress enn tradisjonell hånd -
tering. Matta føyer seg etter dyrekrop-
pen, og ingen stålrør eller bøyler kan
skade sauen selv, eller dets eventuelle
foster. Kombiklemmeren kan også låses
i fiksert posisjon med et enkelt hånd-
grep, slik at alt arbeid med sauene kan
gjøres av én person. I praksis vil det
nok likevel være en fordel om noen
andre sørger for å føre dyra inn i driv-
gangene fram mot kombiklemmeren.
     Til drivgangene inn mot kombi-
klemmeren hører også et kurvet panel-
sett som gjør det mulig å drive dyra
framover i en bue. Fordi sauen ikke ser
veien videre, vil det kurvede panelsettet
gjøre det lettere å få den til å bevege
seg framover. Samtidig kan håndte-
ringen av dyra foregå på mindre plass.

Sauedusj mot flått
Nytt for de tilstedeværende var også
den mobile «sauedusjen», i hovedsak
laget for forebyggende behandling mot

flått og annet utøy. På en tilhenger,
beregnet til traktor, er det montert et
dusjrom for et visst antall sauer, med
inngang på den ene siden og utgang til
en inngjerdet plattform på den andre
siden. Dusjrommet har både under -
spyling og overrisling, og et pumpe -
aggregat sørger for å føre preparat -
væsken fra tanken og fram til dusj -
hodene. Dyra skal stå i dusjrommet
noen minutter etter at behandlingen er
ferdig, og overskuddsvæsken renner
ned i et sluk og videre tilbake til tanken
igjen, hvor den så benyttes til neste
dyrepulje. Ferdigbehandlede sauer
føres ut på den inngjerdede platt -
formen på utsiden av dusjrommet, der
de står til ytterligere avrenning. Også
her samles overskuddsvæske opp og
føres tilbake.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

FØLGER DYREKROPPEN: Bob Ritchie fra David Ritchie (Implements) Ltd. i Skottland
viser kombiklemmeren, der en myk gummimatte følger dyrekroppen og holder sauen fik-
sert mens arbeidet pågår. 

KAN BETJENES AV ALLE:
Kombiklemmeren betjenes ved hjelp av to
plattformer på den ene siden.
Gummimatta klemmer dyret trygt inn mot
boksens motsatte vegg med et jevnt trykk,
idet operatøren flytter vekta over fra den
ene til den andre plattformen.
Mekanismen kan justeres etter operatørens
egen vekt og dyras størrelse slik at trykket
blir akkurat passe til å holde dem fast uten
for hard klemming. Her holder seks år
gamle Steinar Ausdal jr. (27 kg) fra
Bjerkreim et slakteklart lam fast med sin
egen kroppsvekt.

MOBIL SAUEDUSJ: Dusjsystem for fore-
byggende flåttbehandling av et visst antall
sauer montert på en traktortilhenger.
Dusjrommet har både underspyling og
overrisling, og sluk for resirkulering av
overskudds preparatvæske og avrenning. 
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I Ølensvåg i Rogaland ligger
Norges største pelsberederi. 
Ved Granberg Garveri AS
 produseres årlig 60.000 skinn,
hovedsakelig av sau og rein, for
markeder i inn- og utland.

Familiebedriften Granberg Garveri AS
ble etablert av Karl Johan Granberg i
1951, og holdt de første årene til i leide
lokaler på Innbjoa, med en allsidig
virksomhet innen både garving og
konfeksjon. Blant annet produserte de
lær, som de deretter sydde skinnjakker,
tøfler og hansker av.

Stadige utvidelser
Utover i 1960-årene ble pelsberedning
hovedvirksomheten. I tillegg til egen
produksjon basert på innkjøpte skinn,
begynte garveriet i 1962 også å ta imot
leieberedning for andre kunder. Det ble
behov for større lokaler, og første
 byggetrinn i Granbergs eget bygg kom
opp på Bergsneset i Ølensvåg i 1971.
Senere er lokalene bygd på hele seks
ganger, og omfatter i dag 3.000
 kvadratmeter fylt med moderne
maskiner og utstyr. 26 medarbeidere
deltar i det daglige arbeidet, som på
årsbasis gir en omsetning på 20 mill.
kroner, inkludert leieberedningen.
     Nå står nok en utvidelse for døra. 

I 2010 skal det bygges en ny etasje på
300 kvadratmeter som blant annet skal
inneholde velferdslokaler med kantine,
møterom og garderober.

Allsidig utvalg
I alt garves og beredes rundt 60.000
skinn i året. En stor andel av disse er
saueskinn, og da helst fargede skinn av
typen pelssau, spæl, blæsesau og vill-
sau. Dette i motsetning til for 20-25 år
siden, da det for det meste var snakk
om hvite saueskinn. 
     Skinnene kjøpes fra Norilia, Fatland
og andre slakterier og kommer ferdig
saltet i store paller på lastebiler direkte
fra slakteriene. Det samme gjelder

Norges største på
 beredning

MYE PÅ LAGER: Garving og beredning foregår året rundt, men som regel er det alltid et visst antall saltede skinn som ligger «på vent».
Her er Olav Granberg foran et lager av ubehandlede saueskinn.
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skinn av geit og kje, og et visst antall
storfehuder. 
     Reinsdyrskinn, som er det andre av
de to store produksjonene hos
Granberg, kjøpes fra reinslakterier om
høsten og vinteren. Da Sau og Geit
besøkte bedriften, hadde daglig leder
Olav Granberg akkurat kommet hjem

fra Jotunheimen med en lastebil full av
ferske huder fra nyslaktet rein.
     I tillegg kjøpes det også inn
 begrensede mengder skinn fra elg,
hjort, rådyr, bever og rødrev. 

Slik garves
saueskinn
Garving og beredning av skinn er
en omfattende prosess, som tar
halv annen uke, i våtprosessen, dvs.
fra garveriet starter behandlingen til
det henger i tørkerommet.
1) Etter at dyret er slaktet, må skin-

net saltes godt på kjøttsiden og
ligge slik i minst en uke før det
sendes videre. Et riktig saltet
skinn kan imidlertid tåle å ligge
i trekvart år, før videre behand-
ling starter. Men med for lite
salt eller feilaktig behandling/
lagring kan skinnet bli ødelagt
allerede etter to uker.

2) Ved garveriet samles partier på
250 skinn av lik farge og stables
i paller.

3) Et skinnparti legges til opp -
bløyting i vann i en stor «vaske-
maskin», en såkalt haspel, der
de vaskes og avfettes i løpet av
et døgn.

4) Skinnene tas ut av vaske -
maskinen og kjøres gjennom
skavemaskiner, som fjerner
kjøttrester og fett.

5) Deretter vaskes skinnene på nytt
over natta.

6) Garvestoffer tilsettes i et lukket
system og starter en ukes
 våtprosess der skinnene avfettes
videre, syregarves og får full-
stendig garving. 

7) De ferdig garvede skinnene til-
settes fett, tørkes ved oppheng i
to døgn og lagres i stabler til
garveriet har kapasitet til å
 fortsette behandlingen.

8) Da fuktes  skinnene over natta.
9) Skinnene kjøres gjennom en

såkalt stollemaskin, der de
strekkes og huden slipes glatt 
og hvit.

10) Skinnet kjøres gjennom en
 kardemaskin som karder opp
ulla/pelsen.

11) Skinnet trimmes rundt kanten
og kontrolleres. Eventuelt blir
ulla også klippet ned til ønsket
lengde i en spesialklippemaskin
for ullskinn. 

12) Skinnet er klart for salg/
levering, pakkes og sendes.

PELSSAU: En av Granberg Garveri’s spesialiteter har vært de flotte grå fellene av pelssau,
her vist av Anne Line Granberg.

VED KARDEMASKINEN: I kardeavdelingen blir skinnene kardet i egne maskiner. Her
behandler Evy Hjelmtveit et villsauskinn. Bak ses Karolina fra Polen og en av de andre
medarbeiderne.

Fortsetter neste side.
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- Saueeiere som ønsker å få
skinnene garvet etter slakt, må
sjekke ullkvaliteten på de dyra
de merker for skinnretur. Hvis
undergroing har ført til at ulla
har begynt og filte seg, kan
ikke garveriet behandle
 skinnet, sier Olav Granberg.

- Mange tror at skinnet er reddet
bare de får levert det til garveriet.
Det er dessverre ikke alltid tilfelle.
Vi er avhengig av at ulla ikke er
sammenfiltret, hvis den skal la seg
håndtere med godt resultat i våre
skave-, strekke- og ikke minst
 kardemaskiner. Dersom det har
dannet seg en sammenvevd vegg
nede i ulla, klarer vi ikke å karde
den slik vi ønsker. Hvis det i tillegg
er for mye vegetabiler i ulla, i form
av kvist og kvast, påvirker også dette

beredningsprosessen negativt, sier
Olav Granberg.

Undergroing i november
Skinn på vårfødte lam som er
 slaktet i august, september og
oktober samme år, har normalt en
flott ull. Skinn av sau og fjorlam må
imidlertid klippes ca. seks måneder
før slakting, ellers risikerer man at
toving og undergroing av ulla har
begynt. Man kan selv sjekke om ulla
er i orden ved å brette den til sides.
Hvis man kan se helt ned til
 skinnet, er den fin. Ser en derimot
en vegg av sammentovet ull, er ikke
skinnet egnet for beredning.
     - Vær derfor nøye med kontrol-
len av dyra, og velg bare ut de beste
når du bestiller skinn i retur fra
slakteriet, sier Olav Granberg, som
hvert år opplever å måtte skuffe
noen kunder med å kassere eller
sende skinnene tilbake på grunn av
for dårlig kvalitet.

Sjekk ullkvaliteten 
på forhånd!

Leieberedning
Skinn som skal leieberedes for privat-
personer og andre, blir gjerne sendt
inn med postpakker, fraktgods eller
hentet på slakterier. Kundene er ofte
sauebønder med spesielle raser som vil
ha skinna behandlet for å selge dem
privat, evt. beholde det til eget bruk.  
     - De fleste typer skinn kan garves og
beredes, sier Olav Granberg, og viser til
alt fra selskinn og dyr fra norske
 skoger, til mer eksotiske huder fra
jegere som har vært på safari i andre
verdensdeler.  

Stort marked
Når det gjelder innkjøpte skinn, selger
Granberg de ferdigberedte produktene
videre til tusenvis av kunder over hele
 verden. Her brukes de til dekorasjoner
og sitteunderlag, eller videreforedles
som bestanddeler i konfeksjonsindustri
og annet, alt etter kvalitet og type
skinn. 

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

STREKKES OG SLIPES: I «stolle -
maskinen» blir skinnet strukket og huden
slipt glatt og hvit. Her ses den polske
 medarbeideren Lucas i arbeid. 

VASKING: Et skinnparti er lagt til oppbløyting i vann i en stor «vaskemaskin», der de
 vaskes og avfettes i løpet av et døgn. Olav Granberg overvåker prosessen.
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Som den eneste i sitt slag, inngikk Granberg Garveri AS i
Ølensvåg i fjor en særavtale med raselaget for grå trøndersau
om mottak av returskinn, direkte levert fra slakteriene, samt
videresalg gjennom garveriets kanaler. Ordningen vil bestå
også i år, til tross for at fjorårets leveranse på 100 skinn er en
forsvinnende liten del av de skinnene bedriften totalt
 håndterer. 

Spesialkjøp og markedsføring.
Med en produksjon på 60.000 skinn i året, er det ikke mulig
for Granberg Garveri AS å kjøpe to skinn her og to skinn
der. Normalt kjøper de inn i stort via Norilia, og får
 skinnene i form av billass direkte fra det enkelte slakteri eller
hudlager. Nå har de altså gjort et unntak for raselaget for grå
trøndersau. Skinnene fra gråsauen skal garves i en egen
 samlet kjøring, og målet er at raselagets medlemmer denne
sesongen skal greie å levere 250 skinn, for å utnytte
 kapasiteten under prosessen.

Eget produkt
Granberg vil betale kr 200,- per skinn - det samme som for
de skinnene de kjøper fra Norilia. I tillegg skal garveriet
markedsføre skinn av grå trøndersau som eget produkt.
Fjorårets grå trønder-skinn så nemlig ut til å selges ut fortere
enn andre fargede skinn, selv om enkelte av dem hadde noe
dårligere kvalitet enn ønskelig. 

Spesielle merkerutiner
Organiseringen av skinnleveransen er i første omgang
 etablert gjennom Nortura Oppdal, som er det slakteriet hvor
hovedtyngden av grå trøndersau blir slaktet. Her har man nå
lagt opp til spesielle rutiner for å være sikker på at produ -
sentene får sine egne skinn i retur etter slakt. Ordningen vil
imidlertid også gjelde andre slakterier etter hvert, forutsatt at
produsentene følger de spesielle reglene for merking av
 slaktedyra. 

Særavtale for grå
trøndersau

STORE LOKALER: Granberg Garveri AS holder til i 3000 
kvadratmeter store lokaler på Bergsneset i Ølensvåg. 
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Resultater fra den første under-
søkelsen av Q-feber i Norge fore-
ligger nå, og det er ikke funnet
spor av smitten i de undersøkte
prøvene fra sau, geit og storfe her
i landet. 

Q-feber skyldes en bakterie som kan
smitte både dyr og folk. Målet med
undersøkelsen var å få kunnskap om
Q-feber forekommer blant norske
drøvtyggere. Undersøkelsen har vært
anonymisert, slik at eventuelle funn av
Q-feber ikke kunne kobles til enkelt -
besetninger. 
     I fjor høst ble over 500 storfebeset-
ninger undersøkt uten at det ble funnet
spor etter smitten. I sommer er blod-
prøver fra 118 sauebesetninger og
tankmelkprøver fra 348 geitebesetning-
er undersøkt for Q-feber. I tillegg ble
blodprøver fra tre sauebesetninger og
én geitebesetning med abortproblemer
undersøkt. Det ble ikke funnet spor

etter smitte med Q-feber i noen av
prøvene. Dette er gode nyheter.

Utbredt i andre land
Ettersom smitten ikke er påvist er det
grunn til å anta at forekomsten av Q-
feber er lav blant norske drøvtygger -
besetninger. Norsk husdyrbruk er der-
for i en gunstig situasjon. I Danmark
fant man i 2007 over 400 melkekube-
setninger med Q-feber, og i Nederland
antar man at smitte hos geit er årsak til
den store økningen i antall tilfeller av
Q-feber hos folk den siste tiden.

Mindre sjukdomsrisiko
Q-feber er ofte symptomløst hos både
folk og dyr. Når man ser symptomer er
det gjerne reproduksjonsforstyrrelser
og aborter hos drøvtyggere. Hos folk er
det influensaliknende symptomer som
dominerer. I sjeldne tilfeller kan det
oppstå alvorlige betennelser i hjerte og
lever. Det er særlig yrkesgrupper som
har tett kontakt med dyr som er utsatt

for smitte. At vi ikke finner smitte av
Q-feber i Norge betyr mindre risiko for
sjukdom hos både folk og dyr.

Av: Ingrid Melkild, 
ingrid.melkild@animalia.no

Annette H. Kampen,
annette.kampen@vetinst.no

Gode nyheter om 
Q-feber

Så langt er det ikke funnet spor av Q-feber hos norske drøvtyggere. (Foto: Arne Flatebø)

Fakta om Q-feber
• Q-feber (fra engelsk query for

spørsmål, tvil) skyldes infeksjon
med bakterien Coxiella burnetti. 

• Både drøvtyggere og andre dyr
som for eksempel hund og katt
kan være bærere av smitten. 

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

• Bakteriene skilles ut i blant annet
melk, urin, avføring og fostervann
fra infiserte individer. 

• Smitte (både til dyr og menne sker)
skjer som oftest ved at man puster
inn små dråper av  materiale
forurenset med bakteriene, men
kan også skje ved konsumering av
upasteurisert melk. 

• Bakterien er motstandsdyktig og
overlever svært lenge i miljøet. 

• Mattilsynet vurderer å inkludere
Q-feber på listen over rapporte-
ringspliktige sjukdommer.

• Kunnskap om forekomst av Q-
feber i Norge har betydning for
hvilke krav husdyrnæringa skal
stille til personer som ønsker å
importere dyr. 

• Dersom Q-feber skulle bli påvist i
Norge, vil kunnskap om fore-
komst av Q-feber i enkeltbeset-
ninger ha betydning ved utred-
ning av reproduksjonsproblemer,
gjennomføring av smittehygie -
niske tiltak ved livdyrkjøp eller
ved fødselshjelp og håndtering av
smittefarlig materiale som
 fosterhinner og abortmateriale. 
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En regnfull sommer for sørlige
deler av Norge er over, heldigvis
uten massive utbrudd av fotråte.
Det gir håp om at situasjonen er
noenlunde under kontroll.

Det har heldigvis ikke vært mange
flokker som har opplevd utbrudd av
sjukdom i sommer, men det har vært
noen. Totalt dreier det seg om noen
titalls flokker. Noen av disse hadde
alvorlige symptomer i fjor, men
 alvorlige symptomer har også dukket
opp i noen nye flokker. Enkeltstående
fotbad har en god effekt på fotråte,
men effekten er av begrenset varighet.
Fotbading er gjennomført for å holde
situasjonen i sjakk i enkelte besetninger
med sjukdom, men på tross av det er
det alvorlige symptomer hos flere dyr i
disse flokkene (se bilde). I de beset-
ningene hvor sanering ble påbegynt i
fjor ser det, med noen få unntak,
lovende ut. Det blir derfor spennende
når det nå i høst skal gjennomføres 1-
årskontroll.  

En halt sau – hva så?
Halthet kan skyldes mange ting, og
 fotråte er langt fra den eneste årsaken.
En undersøkelse av sauen vil vanligvis
kunne avgjøre om man bør mistenke
fotråte. For å styrke eller avkrefte en
mistanke er det hensiktsmessig å se på
litt flere dyr, fordi det ved fotråte van-

ligvis vil være symptomer hos mer enn
ett dyr eller en klauv, pga. at det er en
smittsom sjukdom. For å bekjempe
alvorlig fotråte er det av stor betydning
at det meldes fra til lokal veterinær og
Mattilsynet ved mistanke.

Nytt regelverk 
Regelverk for håndtering av fotråte er
nå endret, og det er kliniske foran-
dringer hos dyra som avgjør hvorvidt
en besetning skal være båndlagt, ikke
kun påvisning av fotråtebakterier. Det
er fordi målet ikke lenger er å be -
kjempe alle varianter av bakteriene,
men kun de som evner å gi alvorlig
sjukdom. 
     I flokker som kun har hatt milde
eller ingen symptomer vurderer det
lokale Mattilsynet oppheving av
restriksjoner. Grunnlaget for å kunne
oppheve restriksjoner er bl.a. en under-
søkelse gjennomført i sommer eller nå
i høst, samt en egenerklæring fra eier
om at det ikke har vært symptomer på
fotråte i flokken. Ved tvilstilfeller kan
det bli aktuelt med en ekstra under -
søkelse. 
     I flokker med alvorlige symptomer
må det gjennomføres sanering før
båndleggingen kan oppheves. Det
innebærer at eier, sammen med lokal
veterinær, utarbeider en saneringsplan
med beskrivelse av tiltak som
gjennomføres i flokken. Det er viktig å
ta kontakt med prosjekt Friske føtter

før sanering settes i verk. Regelverket i
sin helhet ligger på fotråtesida,
www.animalia.no/fotråte 

Kontaktflokker
Det er håp om at det ikke har skjedd
smittespredning fra flokker med alvor-
lig fotråte til andre flokker i stor grad.
For å redusere faren og avdekke det
som evt. allerede har skjedd vil
 kontaktflokker bli fulgt opp i høst.
Mattilsynet kartlegger hvilke flokker
det gjelder og så er det klauvinspek -
tører som i de fleste tilfeller gjennom-
fører undersøkelsen. Kontaktflokker
blir vanligvis kun båndlagt dersom de
har alvorlige symptomer eller dersom
det har vært svært tett kontakt.

Paring og smittefare
Dersom det brukes innkjøpte værer
eller ringværer i paringa, reduseres evt.
fare for smittespredning betraktelig ved
å sørge for oppstalling på tørt under-
lag. Dyr som går på tørt underlag er
lite mottagelige for smitte, i motset-
ning til dyr som har gått på et fuktig
beite eller lignende. Dersom selve
paringa i tillegg skjer på tørt underlag
er sannsynligheten for smittespredning
ytterligere redusert. At man sjekker
klauvspaltene til værene nærmere før
paringa anbefales på det sterkeste!

Synnøve Vatn
Prosjekt Friske føtter

Prosjekt Friske føtter: 

- En sommer er over…

Til venstre en fuktig, hissig og hårløs klauvspalte med et hvitt illeluktende belegg. Pilene markerer kanten på et halvmåneformet inntørket
område uten såle. Pilen på høyre bilde viser hvordan sålen har løsnet fra lærhuden som er sår og rød. Heldigvis er det ikke mange flokker
som har slike alvorlige forandringer. (Foto: Lisbeth Hektoen)
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Hallvard Klungtveit fikk sin
 første border collie på 1960-
tallet, og var blant pionerene
innen systematisk gjeterhund -
trening her i landet. Selv har han
også vunnet både fylkesmester-
skap og norgesmesterskap med
hundene sine. 3. september fylte
gjeterhundlegenden fra
Vindafjord i Ryfylke 90 år.

Hallvard Klungtveit vokste opp på
Nestrand i Ryfylke, men kjøpte gården
Austrem i Vindafjord sammen med
kona Gyda allerede i 1948. I starten
hadde han sauene mest som beite -
pussere. Men Vindafjord hadde et godt
og aktivt sauemiljø på den tiden, og
Hallvard ble snart interessert, både i avl
og heialiv, og økte besetningen.
Han har alltid brukt hund i arbeidet
med sauene, men som stort sett ellers i
landet var det buhunder det var snakk
om. De gikk stort sett bak og drev
 flokken foran seg, og hadde man en
som kunne gjø på kommando, ble den
ansett for å være en svært dugelig
 gjeterhund. 

Imponert
Forholdet til den moderne gjeter -
hunden startet under sauesanking på
Hardangervidda en gang i 60-åra. Her
fikk han en dag se en halvdressert bor-
der collie som ringet inn en saueflokk
ute på ei stor flate. Hallvard var
 imponert. En slik hund ville han ha.
     Først fikk han tak i en hannhund,
Kei, fra Tysvær. Senere overtok han
tispa Bonsy fra en slektning. Med et
instruksjonshefte fra NSG og gjeter-
hundbøker kjøpt fra Sverige, gikk han i
gang med treningen. Sauebonden fra
Ryfylke oppdaget at han likte å trene
hund, og fikk snart taket på det. Og
hundene ble mye brukt i all slags
 praktisk arbeid, både hjemme og i
fjellet.

90 år og like 
hundeinteressert

ANDRES HUNDER: Tidligere tok han imot andres hunder for opptrening, og så en
 utfordring i dem alle, uansett utgangspunkt. Her er han fotografert med journalistens ikke
altfor talentfulle unghund.
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Gjø på kommando
En gang tidlig på 70-tallet meldte han
seg på fylkesmesterskapet for Roga -
land, som gikk på Jæren. Men konkur-
ransereglene var annerledes den gang,
og karene fra Ryfylke hadde ikke fått
beskjed om at en av deløvelsene var at
hundene måtte gjø på kommando. Det
hadde han ikke lært dem, så der mistet
Hallvard verdifulle poeng.
     Året etter gikk fylkesmesterskapet i
Grinde i Ryfylke. Da kunne både Bonsy
og Kei gjø på kommando, og ekvi -
pasjene stakk av med både gull og sølv
i mesterskapet. Senere vant Klungtveit
fylkesmesterskapet flere år på rad.

Heiagjeter
I 1970 la Hallvard og kona om drifta
på gården og satset på bare sau. 250
vinterfôra dyr hadde de på det meste.
Samtidig begynte Hallvard som gjeter
på Haukeli i beitesesongen. Her fikk
hundene arbeide kontinuerlig med
ulike sauer hele sesongen. Etter -
sankinga foregikk langt ut over høsten,
og med korte dager og dårlig vær
kunne den være krevende både for  to-
og firbeinte. Men Hallvard likte
 heialivet.

Rogaland gjeterhundlag
Da hundefolket i sørvest i 1973
 etablerte Rogaland gjeterhundlag, var
Hallvard en av de sentrale. Han ville

gjerne at flest mulig av hans yrkes -
brødre skulle få den arbeidshjelpa en
god gjeterhund kunne være, og en av
gjeterhundlagets viktigste oppgaver
skulle nettopp være å stimulere til bruk
av gode gjeterhunder, hjelpe til med
instruktører på dressurkurs og hjelpe
til med omsetting av renrasede hunder.
Sammen med resten av hundemiljøet
stilte Hallvard opp både som arrangør
og instruktør. Han kjøpte flere hunder
som han trente opp og solgte, og i til-
legg begynte han også å ta imot andres
hunder til opptrening. Han har ikke
tall på alle de hundene han trente til
sammen.

Tøff trening
Hallvard hadde pelssau på den tiden. 
     - De var utholdende, gikk spredt i
småflokker, og var krevende å holde
styr på for gjeterhundene, sier Hallvard
Klungtveit. - De beste behersket
 arbeidet godt, mens andre hunder
måtte få lettere oppgaver i starten, 
sier han. Hallvard så for øvrig en
 utfordring i hver eneste hund han 
kom over, og overtok gjerne andres
problemhunder. Det var på den måten
han kom over Speed.

Talentet Speed 
En kollega fra Jæren hadde på slutten
av 70-tallet importert en valp fra
England, men han fikk den ikke helt 

til og spurte om Hallvard ville overta
den. Hallvard hadde på den tiden så
mange hunder fra før, at han kvidde
seg for å ta flere. Men siden han ble til-
budt denne unghunden som betaling
for noe annet treningsarbeid han
hadde gjort for jærbuen, tok han imot
den. 
     Da Speed var årsgammel, så
Hallvard at dette var et spesielt talent.
Hunden hadde intenst fokus på
sauene, men var samtidig rolig og
holdt avstand. Og den var veldig lett-
lært. Senere viste det seg at den i tillegg
var en utrolig god avlshund.
     Da norgesmesterskapet ble arran-
gert på Voss i 1980, gikk Hallvard til
topps med Speed, og både sølvet og 4.
plassen gikk til hunder som var avkom
etter ham.

Fôrer med rullator
Som 65-åring, midt på 80-tallet, fikk
Hallvard problemer med hoftene. Han
bestemte seg for å trappe ned gjeter-
hundaktivitetene sine, og da Gyda
døde i 1989 reduserte han saueflokken
også. I dag har han rundt 100 vinter -
fôra sauer i fjøset på Austrem. Hoftene
er fortsatt ikke gode, men med tiden til
hjelp får han både stelt og fôret dem
mens han går med rullator langs

EGEN VEI: Gjeterhundvenner har sørget for at den gamle hundetreneren i Vindafjord har
fått eget veiskilt ved innkjøringen fra riksvegen, som neppe etterlater noen tvil om at man
er kommet riktig.

LANG ERFARING: 90 år gamle Hallvard
Klungtveit har trent border collier siden
1960-tallet, og han har satt dype spor etter
seg i norsk gjeterhundarbeid.

Fortsetter neste side.
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 fôrbrettet. Innimellom får han
avløserhjelp av en yngre bror.

Ønsker avdanket heiahund
For tiden har Hallvard Klungtveit bare
én hund, og den er til alt overmål lånt
bort på prøve til en annen sauebonde,
som trolig ønsker å overta den. Men
Hallvard vil gjerne skaffe seg en ny - en
han kan ha til hjemmebruk. Da vil han
ikke ha noen valp, men ser for seg en
lydig, gammel heiahund som ikke
 lenger har helse til å være med i fjellet,
men som likevel greier seg godt under
mindre krevende forhold.

Border collien er unik
Hallvard Klungtveit synes gjeterhund-
miljøet her til lands har vært flinke til å
avle fram gode hunder, og mener at
man i dag har et mye bedre utvalg av
gode border collier enn tidligere.
     - Det bor så mye i disse hundene, og
det er utrolig hva en god border collie
kan utrette hvis man bare trener den
riktig, sier 90-åringen, som også har
prøvd Kelpie og andre typer gjeter-
hunder.
     - Prøvene er også utvidet siden
 starten, og det kreves mer av hundene
under en konkurranse i dag enn tid -
ligere, mener han. Da han selv begynte
å konkurrere, bestod øvelsen i å sende
hunden ut etter en liten flokk sauer
rundt 200 meter unna, hente dem inn
og føre dem rett i kve. Så ble hunden
sendt ut for å finne en skjult sau.
Deretter skulle man vise at den kunne
gjø på kommando, legge seg ned på
avstand og komme på innkalling med
en stopp på halvveien. 
     I dag går det som kjent mer på
 presisjonsføring av sauene gjennom ei
løype på en bane.

Må brukes riktig
Klungtveit er en beskjeden kar, og tror
ikke han var så mye flinkere til å trene
hunder enn andre. Det at han lyktes
med så mange, tilskriver han den store
interessen han hadde for dette  arbeidet
og det at han brukte så mye tid på
hundene. Derfor var han også nøye på
at de hundene han solgte gikk til saue-
bønder som skulle bruke dem i arbeid,
og som hadde lært seg hvordan. 
     - Det er lett å ødelegge en god hund
hvis man ikke har satt seg inn i hvor-
dan de skal brukes, sier 90-åringen.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

PREMIEVEGG: Hallvard Klungtveit har vunnet mange store konkurranser sammen med
gjeterhundene sine, og har hentet hjem en imponerende premiesamling. Her sitter han ved
premieveggen med pokalen han fikk som norgesmester i 1980.

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)



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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Godt «sug» etter lammekjøtt!
Nortura Marked melder om veldig
godt «sug» etter fårikålkjøtt og andre
lammekjøttprodukt, til tross for pris-
oppgang også dette året. Kjedene
 bruker framleis betydelege midlar på
marknadsføring av fårikålkjøtt for å
lokke kundar til butikken. Dette har
både ulemper og fordeler, men det
fører utan tvil til godt sal av norsk
 lammekjøtt i sesongen. Alt Nortura
slaktar i denne perioden går difor
ferskt rett ut til kundane våre. Salet i
september er med andre ord styrt av
mengda lam vi greier å tilby.
Utfordringa blir å halde suget oppe
utover i slutten av lammesesongen.
Kjedene startar stadig tidlegare med å
fokusere på julemat i staden for lam. 
     Vi i Nortura skal gjera det vi kan for
at vi kan oppsummere årets lamme -
sesong som vellukka. Målet er som all-
tid fornøgde kundar og medlemmer,
og eit passeleg fryselager fram til neste
lammesesong. 

kvalitetsbevisste medlemmer som
ynskjer å sluttfôre lamma før levering.
Sjølv med meir sluttfôring er det bety-
deleg mindre feitt på lamma dette året
og andelen lam med feittrekk har gått
ned med nesten 5%-poeng. Slaktevekta
er på fjorårsnivå og det same gjeld
middel klasse, som ligg over R. Høge
vekter, lite feittrekk og gode klasser
gjev mange Stjernelam. Heile 79% av
lamma held stjernelamkvalitet. Det er

Når dette blir skrive, er vi i veke 38 og
har ferdig slaktestatistikk for t.o.m.
veke 37 (13. september). Dette er altså
midt i den mest hektiske lamme -
sesongen. 

Talla for perioden 29. juni til 13.
 september viser at vi  ligg betydeleg
etter med slaktinga denne sesongen i
forhold til 2008. Hovudårsakene til
dette er dårleg vær i sauesanken og

ein auke på heile 8%-poeng i forhold
til 2008. Noko av auken kjem av at
vektgrensa for stjernelamtillegget er
borte, men mindre feittrekk gjev også
utslag. Kundane kan difor gle seg over
topp kvalitet på lammekjøttet frå
Gilde!
     Når det gjeld sau, har vi slakta
13.000 stk. hittil i sesongen. Dette er
ein nedgang på 2.000 i forhold til same
periode i 2008. 

Tabell 1. Slakta lam i Nortura veke 27-37 (29. juni-13. september)
Landsdel Tal lam % av Klasse Endring Vekt kg Endring % Fett- Endring % Stjerne- Endring

fjoråret trekk lam
Østlandet 21.694 83,8 % 8,4(R) 0,2 19,9 -0,19 10,2 % -0,4 % 79,0 % 4,6 %

Vestlandet 50.243 88,7 % 8,3(R) 0,0 19,8 -0,22 8,3 % -7,3 % 81,3 % 10,1 %

Midt-Noreg 8.992 80,0 % 7,7(R/R-) 0,1 19,0 -0,44 14,1 % -2,6 % 66,0 % 3,0 %

Nord-Noreg 7.286 76,8 % 8,2 (R) 0,4 20,1 0,0 8,3 % -1,2 % 77,5 % 7,6 %

Landet 88.215 85,4 % 8,3 (R) 0,1 19,8 -0,2 9,3 % -4,6 % 78,9 % 7,9 %

Du finn komplett oppdatert fylkesstatistikk på: http://medlem.nortura.no/smaafe/lammesesongen/statistikk/

Lammesesongen 2009: 

Forsinka slakting, men flott kvalitet!

MatPrat på TV
Opplysningskontoret for Kjøtt (OFK) vil i vekene 38-41
ha tre flotte inspirasjonsfilmar på TV med lam
som tema. Bodskapen i filmane er at
lammekjøttet er den perfekte
 gjestematen og den rause
tradisjons maten.  Filmane skal
gje  inspirasjon til å servere
lamme steik, fårikål og
lammefilet når gjestane
kjem. Fårikålfilmen er
heilt ny for året og
OFK garanterer at
den vil vinne nye
fårikålvenner.  

Nye Nor-X-verar
på Staur
 seminstasjon
I årets seminver -
katalog finn du tre nye
Nor-X-verar frå kjerne-
buskapen som Nortura
har på UMB, Ås. Ta ein titt
i årets verkatalog. Her finn
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du meir  bakgrunnsstoff om Nor-
X-verar og korleis ein bør bruke

desse i semin. Bruksdyrkryssing
gjennomført på rett måte er
god økonomi for sauebonden. 

Færre tilsette i
Nortura Tilførsel og
medlem 
Det er harde økonomiske
tider for Nortura, og det er

derfor heilt nød vendig å gjera
noko med kostnadane. Blant

anna skal det reduserast kraftig i
administrasjonen. Av 800 årsverk

skal 300 fjernast i løpet av vinteren.
Medlems-  og tilførselssida, som i dag

har 198 årsverk rundt om i landet, må
ta sin del av dette, og kuttar 64 årsverk
blant rådgjevarar, livdyrformidlarar,
innmelding/avregning og andre tilsette
som jobbar med medlemsarbeid. Dette
er kraftige kutt og vil få fylgjer for
 rådgjevingsarbeidet vårt. Men målet
vårt er å redusere desse negative
 verknadene så langt som råd er
gjennom å prioritere kva som er dei
viktigaste tilboda som må opprett -
haldast framover. 
     Medlemsarbeidet er også omorgani-
sert slik at medlems- og tilførsels -
arbeidet skal vera meir lokalstyrt og ha
basane sine i Trondheim (Nord), Forus
(Vest), Tønsberg (Øst) og Rudshøgda

(Innlandet). Tanken bak dette er å
legge til rette for nokre sterke fagmiljø
- sjølv om det totalt sett blir  betydelig
færre medarbeidarar. Det er likevel
ingen tvil om at det vil slutte mange
flinke fagfolk i Nortura, og som vil bli
sårt sakna. Vi som blir att skal gjera
vårt beste for at medlems arbeidet skal
bli best mogleg. 
Regionsjefar for dei ulike områda er:
Nord (Nord og Midt-Noreg): Frode
Vik, 
Innlandet (Hedmark og Oppland):
Ola Bjørn Haugbråten, 
Øst (Resten av Øst landet): Kirsti Been
Tofte, 
Vest: Rolf Gjermund Fjeldheim.
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Nytt fra Sauekontrollen
Høsten er tiden for å gjøre opp
status for året som har gått, sam-
tidig som man starter planleg-
ging av neste sesong. Med en
gang du har registrert inn opp-
lysninger kan du ta ut nyttige
rapporter i Sauekontrollen Web.
Registrerer rådgiveren for deg
kan du be han/henne sende deg
rapportene, eller du kan ta ut
rapportene selv på web.

Har du husket å registrere inn de siste
høstvektene? Ta en sjekk på rapporten
Haust -> Manglande opplysning, der vil
du enkelt se om noen av årets lam
mangler vekt. Du kan også sjekke om
alle våropplysningene er registrert. Da
går du til Vår -> Manglande opplys-
ning. Når alt er på plass kan du ta ut
rapportene Middeltal -> Haust og
Buskap for å få en oversikt over året
som har gått. Dette kan gi deg første
formening på om noe bør endres til
neste sesong. For å gå mer i detaljer
anbefales det å se på for eksempel 
Vår -> Tilvekst graf. Der finner du ut
hvilket fødselstidspunkt som gir best
tilvekst på lammene. Kanskje man bør
utsette lammingen noen dager? En
oversikt over søyenes avdrått finnes i
rapporten Haust -> Rangeringsliste
søye. Etter hvert som slakteopplysning-
ene blir komplette finnes det flere lister
som viser slakteopplysninger rangert
etter søyer og værer som er brukt i
besetningen. 

Ikke glem helseregistrering
Når sauene kommer hjem fra sommer-
beite, oppdager man ofte at enkelte dyr
har hatt sjukdommer i beitetida. Her
må du enten anslå en sjukdomsdato
eller sette datoen sjukdommen ble
oppdaget, når du noterer det på helse-
kortet og i Sauekontrollen. Det er
 viktig at all sjukdom registreres, slik at
du har noe å ta utgangspunkt i når
avlsdyr skal velges. Glem heller ikke å
registrere fore byggende behandling
som f.eks.  vaksinering av livlam.

Flere indeksberegninger
Oktober er «høytid» for indeksbereg-
ning. Det er Avlsrådet for sau i NSG
som har ansvaret for selve indeks -
beregningen, men den baserer seg på
opplysninger som er kommet inn til
Sauekontrollen. Nye indekser beregnes
med registreringsfrist den 15. og 29.
oktober, og inkluderer stadig mer
informasjon om bl.a. værenes avkoms-
gruppe. Årets siste indeksberegning har
registreringsfrist 12. november med
slaktefrist 6. november. Etter hver
 kjøring blir nye indekser lest inn i
Sauekontrollen og kan hentes ut fra
Sauekontrollen Web. Værindeksene
publiseres på www.avl.nsg.no

Planlegg paringssesongen
Rapporten Avl -> Avlsindekser er et
viktig hjelpemiddel ved planlegging av
årets paringssesong. Den lister opp alle
søyene med de siste beregnede avls -
verdiene. Her kan du rangere søyene
etter egenskap ved å klikke på over-
skriften, for eksempel på O-indeks, da

kommer de med høyest indeks først.
Registrerer du i Sauekontrollen Web
har du også Registrering -> Utplukk
 livlam til hjelp for å velge ut årets
påsettlam.
     I Sauekontrollen Web kan du enkelt
finne ut slektskap mellom søyene og de
aktuelle værene i din besetning. Ta ut
rapporten som du finner under Avl ->
Innavl. Har du brukt værene i beset-
ningen tidligere sesonger, kan du ta ut
rapporten Vêr -> Vêrar brukt i buskap.
Rapporten lister opp gjennomsnitts -
resultater på avkommene etter disse og
du kan sammenligne resultatene og ut
fra dette bestemme hvilke søyer du bør
pare med hvilke værer. Du kan også ta
ut en liste over Paring og omløp for i
fjor, hvor du ser om noen av værene ga
mer omløp enn andre. Noteringsliste ->
Paring er nyttig å ha i fjøset slik at du
kan notere ned paringsopplysningene
direkte. Samtidig som den viser deg
avstamming og avlsverdiene til søyene i
besetningen.

Nytt av året 
Tidligere har det ikke vært overføring
av paringsopplysninger mellom
Sauekontrollen og NSG. Nå trenger du
imidlertid kun å registrere insemine-
ringene én gang! Dersom du registrerer
paring og seminbruk i Sauekontrollen
Web, overføres opplysningene auto -
matisk til NSG Semin. 

Søyeindeksliste
Listen sendes ut i uke 44 til besetninger
i Sør-Norge og i uke 46 i Nord-Norge.
Bruk listen til å rangere søyene, og som
et hjelpemiddel for utplukk av avlsdyr
og utrangering av søyer.

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)
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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.

Unngå skrapesjuke i flokken?
Sjekk avlsdyra for motstandsdyktighet 

mot skrapesjuke

PrP-genotyping av sau/vær:
Kr 250,- + mva per prøve

Svar med tolkning innen to uker
Utstyr til svaberprøver kan sendes uten ekstra kostnad

NVH, Avd. for småfeforskning og husdyrhelse, 
Kyrkjevegen 332-334, 4325 Sandnes

Tlf. 51 60 35 10, e-mail: nvhsandnes@veths.no

Sjå også:
www.gafner.no

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

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

Tørrgjødselspreiar

6851 Sogndal Tlf. 57 67 16 22

6801 Førde Tlf. 57 83 70 90

www.maskinsenteret.as

Størrelsar frå 1,7 til 7,0 m3

Til transporter 

frå 86 000,- eks. mva.
Som tilhengar

frå 110 000,- eks. mva.

Husk! NSG har nytt telefonnummer 
og adresse. Se side 4.
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Mirakelhunden Aiki
Gjeterhunden Aiki forsvant utfor
et høyt stup under sauesanking i
Troms 11. september. Ellen
Johnsen var sikker på at den fem
år gamle tispa hennes var død.

Ellen Johnsen driver med sau i
Spansdalen i Lavangen kommune. Den
skjebnesvangre fredagen var hun ute
på sanking i den bratte og ulendte sida
under fjellet Trosen sammen med
 søsteren Ida og et par gjeterhunder. 

Søkk borte
Aiki ble sendt ut rundt en bergnabb for
å stoppe en liten flokk. Sauene snudde,
men hunden ble søkk borte. Den
hadde liten sankeerfaring i farlig fjell,
men eieren mente likevel at avstanden
til skrenten var stor nok. Ellen og Ida
lot sau være sau og begynte å rope og
plystre, men ingen hund kom. Sam -
men forsøkte de å ta seg så langt ut på
kanten at de kunne se ned, men ter-
renget var for bratt og ulendt. Til slutt
måtte søstrene dra hjem uten Aiki.  
     Letingen fortsatte i dagene etterpå.
Til og med redningshelikopter og fjell-
klatrer ble forsøkt rekvirert, men til
slutt måtte Ellen akseptere at Aiki nok
lå død et sted der oppe i bergveggen.
Hun sørget over tispa si, og bebreidet
seg selv for at hun ikke hadde brukt en
av de andre hundene sine, med mer
fjellerfaring.

Lå i veikanten
Den 9. dagen etter at Aiki forsvant, var
søster Ida og en annen gjeter igjen
oppe i det samme området, da med

familiens eldste hund Tara, som kom-
manderes med de samme fløytesignaler
som Aiki. I ettertid tror man Aiki må
ha hørt dem, for neste dag ble hun
funnet sterkt forkommen i veikanten
ved E6, akkurat der de andre hadde
kommet ned med sauene. 
     - Jeg var så sikker på at Aiki var
død, at jeg ble helt hysterisk av glede da
jeg fikk nyheten om at hun levde
 allikevel, forteller Ellen.

Blir frisk
Aiki var dehydrert, hadde brukket fem
tenner, derav alle hjørnetennene og
hadde fått halebeinet knekt rett av, slik
at en av delene lå og presset mot
 tarmen og stengte for all avføring. En
fire timers komplisert operasjon måtte
til for å berge hunden.
     I dag er Aiki haleløs og tannløs,
men i stadig bedring. Ifølge dyrlegen
bør hun kunne fortsette å hjelpe mat-
mor med sauene i ennå mange år.

Tekst: Anne-Cath. Grimstad

HJEMME IGJEN: I live, men før
 operasjonen. F.v. Ellen Johnsen, datteren
Emma og søsteren Ida med Aiki. Les mer
om mirakelhunden i bladet Hund og Fritid
(Foto: Ulf Antonsen)
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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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B-BLAD

www.knarrhult.no

Med rullende fôrbrett og
 rund ballesnitter i enden av
båndet er grovfôrhåndteringen
 fullautomatisert.
Ingen problemer med lav
takhøyde eller takkonstruk-
sjoner som ikke er
 dimensjonert for hengende
fôrutlegger.
Fôrrestene får du i retur ved å
kjøre båndet i revers.

RULLENDE 
FÔRBRETT

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

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

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


