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Jordbruksforhandlingene 2016 – innspill fra Norsk Sau og Geit 
 

Småfeholdet i Norge er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele 

landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike utmarksressursene vi har i Norge. Vi utgjør en 

næring med stor tro på framtida, men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger som 

gjør det mulig å opprettholde et levedyktig småfehold over hele landet.    

En viktig forutsetning mener Norsk Sau og Geit er å opprettholde en variert bruksstruktur. Det 

er en stor andel små og middelstore bruk, spesielt i saueholdet og disse utgjør ryggraden i 

næringa. Utmarksbeiting, som denne næringa baseres på, er helt avhengig av dugnad og 

samarbeid og at det er nok utøvere å fordele innsatsen på. En satsning på utnyttelse av full 

utnyttelse av utmarksressursene garanterer næringsvirksomhet over hele landet. 

Et viktig virkemiddel for småfenæringa er derfor en økning i beitetilskuddene og 

utmarksbeitetilskuddene spesielt.  

 

Økning av beitetilskuddene er Norsk Sau og Geits hovedprioritet i 2016. 

 Tilskudd til utmarksbeite må økes med kr 109,- pr dyr for sau, lam, geit og kje, for det 

skal lønne seg å produsere på de unike utmarksressursene vi har i Norge. 

 Beitetilskuddet for småfe må økes med kr 21,- pr dyr for alle soner. 

 

Øvrige innspill: 
 

Generelt:  

 Endring i telledato for produksjonstilskudd: 

Norsk Sau og Geit er gjort kjent med at det muligens i år kommer framlegg om 

endring i telledatoer for produksjonstilskudd til 1. mars og 1. oktober. Endring av 

telledato til våren kan være gunstig med hensyn til at det både for sau og geit er mulig 

å få tilskudd for årets påsett, men Norsk Sau og Geit mener da at telledato må settes til 

1. april.  

Norsk Sau og Geit er imidlertid svært skeptisk til forvaltningen av beitetilskuddene 

ved telledato 1. oktober. En endring må besørge at alle husdyr som er sluppet på beite 

og skulle ha en beiteperiode som kvalifiserer til beitetilskudd/utmarksbeitetilskudd 

virkelig får disse tilskuddene. 

Norsk Sau og Geit mener at tilskuddsutbetaling fremdeles må foretas 2 ganger pr. år. 

 Tilskudd til kvalitetsslakt: 

Endringen i utbetalingssystem for kvalitetsslakt som ble gjennomført i 2015 skapte 

som kjent stor uro og frustrasjon i småfenæringa og mange forventer at det skal gjøres 

grep i år som kompenserer for det tapet de er påført gjennom dette. Fra Rogaland er 

den såkalte Tjåland-modellen lansert.  

 

Saksbehandler: Lars Erik Wallin 

Telefon: 48150190 

E-post: lars.erik.wallin@nsg.no 

Vår referanse: LEW 

Deres referanse: 

 

Ås, 16.03.2016 
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Denne går kort forklart ut på at alle kvalitetsslakt som har fått halvt tilskudd for 

slakteårene 2015 og 2016 gis en etterbetaling opp til avtalt sats over nyttår 2017. 

Lam/kje som slaktes og oppnår kvalitet i 2017 gis fullt tilskudd i 2018, osv. 

Utbetalingsordningen forvaltes av slakteriene. 

Dette vil ikke kreve ekstra bevilgning i 2017. 

Norsk Sau og Geit ber om at Jordbrukets forhandlingsutvalg tar en grundig vurdering 

av muligheten for å gjøre en slik endring i årets jordbruksavtale.  

 Tiltak i beitefelt. 

Det er behov for en kraftig økning av midler til organisert beitebruk og midler til 

investeringer i beiteområder. 

 Tilskudd til dyreavl m.m.  

For å kunne dekke inn årlig lønns- og prisstigning og etterslep må avsetningen økes 

med 10 %. 

 Styrking av velferdsordningene.  

Maksimalsats for tilskudd for avløsning til ferie og  

fritid må økes til kr 85.000,- pr foretak. 

 Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler. 

I rapport fra arbeidsgruppe avgitt 11. januar 2015 om «forenkling av jordbruksavtalens 

virkemidler» er det foreslått flere tiltak. 

Spesielt bekymret er Norsk Sau og Geit vedr. drøftingen om endring av 

forvaltningsmodell for tilskudd til kvalitetsslakt. Forslaget går på å endre til utbetaling 

pr. kg i stedet for pr. slakt som i dag. En slik endring mener vi vil være sterkt 

produksjonsdrivende og ikke ønskelig fra næringas side. 

 

Sau: 

 Tilskudd til norsk ull.  

Naturfiber som ull er på full fart tilbake i tekstilindustrien og ikke bare tekstilbransjen, 

men også motebransjen i Norge viser økende interesse for norsk ull av god kvalitet. 

Tidligere utgjorde ulla en ikke uvesentlig del av inntektene i saueholdet. Det er nå 

behov for grep som kan sikre at det fremdeles vil være attraktivt for næringa å 

produsere ull av god kvalitet.  

Norsk Sau og Geit ser behov for å styrke tilskuddet på den beste 

ulla, enten gjennom friske midler eller en viss omfordeling av tilskuddet fra de  

dårligste klassene 

I tråd med næringas innspill til Landbruksdirektoratet i september 2015 vedr. arbeidet 

med «Gjennomgang av tilskuddsordningen til ull» vil Norsk Sau og Geit på det 

sterkeste advare mot å fjerne tilskuddet helt på noen klasser.   

Tilskuddet for skinn må også beholdes. 

 

Geit: 

 Økt målpris. 

Målprisen på geitemelk bør økes med 5 øre pr. liter. 

 Utleie av melkekvoter: 

Ordningen med utleie av geitmelkkvoter må endres eller vurderes avviklet. 

 Redusert kvotetak. 

Taket for maksimal kvote for geitemjølk bør reduseres fra 900.000 liter pr bruk 

      til 200.000 liter pr bruk. De som allerede eier mer enn 200.000 liter kvote beholder det  

de eier. De som kommer over 200.000 kvote på grunn av leid kvote, beholder denne  

kvoten så lenge leieavtalen varer. 



 Dokumentere helsestatus for ammegeit.  

Det må bevilges midler til å etablere et opplegg for å dokumentere helsestatus hos 

ammegeitbesetninger i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet 

med å utrydde. De aller fleste ammegeitbesetningene har ikke fått dokumentert sin 

helsestatus i forhold til de sjukdommer prosjekt Friskere geiter har arbeidet med å 

utrydde.  

Kostnaden ved prøvetaking og testing av disse gjenværende ammegeitbesetningene er 

beregnet til ca. 1 million kroner. Det all grunn til å ta risikoen med denne gruppen på 

alvor, og NSG ber avtalepartene om at det bevilges midler slik at denne 

analysevirksomheten kan gjennomføres. 

 

 

Tilskudd til dyreavl m.m: 

Årlig tilskudd på dette området er svært viktig for å sette småfenæringa i stand til 

å drive et effektivt avlsarbeid på sau og geit over hele landet. Det legges i dette 

stor vekt på et optimalt avlsopplegg for å ivareta funksjonelle avlsmål og samtidig 

være i stand til å spre det gode avlsmaterialet med minst mulig smitterisiko 

mellom dyr og besetninger. Videre jobber næringa for å sikre genetisk mangfold 

og størst mulig nytteverdi for det enkelte foretak. Gevinsten av avlsarbeidet 

oppstår i felten i form av et bedre avlsmateriale. Dette kommer alle besetningene 

som utnytter avlsmaterialet som utvikles i avlsbesetningene til gode. Vi har stor 

oppslutning om avlsarbeidet, og de aller fleste bruksbesetningene tar del i 

avlsframgangen gjennom kjøp av sæd og kårede og avkomsgranskede værer og 

bukker.  

Norsk Sau og Geit mener vi driver et avlsarbeid som er unikt på avlsframgang, 

unikt på sikkerhet og unikt på tilgang for alle. 

Vi arbeider også målrettet for rasjonell utnytting av beiteressursene i utmarka.  

Gjennom å være medlemsorganisasjon for ca. 80 % av småfeholderne i Norge er Norsk Sau 

og Geit et naturlig knutepunkt for felles beitefaglig aktivitet. Arbeidet består i oppfølging og 

erfarings-/kunnskapsformidling ut mot brukerne og beitelagene. 

Innenfor det arbeidet Norsk Sau og Geit gjør på beitesiden ligger også ansvaret for nettstedet 

www.nsg.no/beiterett.  

Dagens finansiering har gjort det mulig å drive et godt avlsarbeid til beste for alle 

småfeholderne i Norge. Norsk Sau og Geit ber om at bevilgningene over jordbruksavtalen 

videreføres. Total bevilgning på dette området har imidlertid stått stille i flere år. For å kunne 

dekke inn normal lønns- og prisstigning mener Norsk Sau og Geit at avsetningene må økes 

med 10 %.   

 

 

Ved behov stiller vi gjerne opp for nærmere samtaler vedr. våre innspill! 

 

 

Med hilsen 

Norsk Sau og Geit       

        
Tone Våg          Lars Erik Wallin 

styreleder        generalsekretær 

http://www.nsg.no/beiterett

