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Ja, gode småfebønder, me kan vel
skriva under på den setninga alle.
Året 2009 har gjeve oss mange
utfordringar både på godt og vondt.
Rovvilt og fotråte har også dette
året teke mykje tid og krefter i heile
organisasjonen vår, og ikkje minst for
den enkelte bonde som har blitt
råka. Rovviltplaga er så stor at
enkelte gir opp heile utmarksbruken
og det går ut over livskvalitet, helse
og familieforhold. Tapstalla vert altfor
store også dette året. Det arbeidast
iherdig frå mange med å få til ein
betre rovviltpolitikk. Det var gledeleg
å sjå kva som stod i Soria Moria 2,
som er eit stort skritt i retning vårt
hovedkrav, ei skadebasert forvalt-
ning. Det er ekstra tilfredsstillande å
sjå at våre innspel til regjerings -
erklæringa er tatt omsyn til, det
syner at arbeid mot politikarane
 nyttar. Enkeltpersonar,  lokallag,
fylkeslag og landslag har gjort ein
god jobb.                                                                                         

Eg diskuterte ulvepolitikk med ein
stortingsrepresentant her ein dag.
Ingen av oss kunne forstå at me
berga den såkalla unike nordiske
ulvestamma med å kryssa inn
 russerulv. Den russiske stamma er

på over 100.000 dyr og treng ikkje
vern. Det er då vanskeleg å forstå
at me skal ha eit så strengt vern av
den «norske» ulvestamma, som i
framtida vil bli rein russerulv.                                                                        
Stortinget skal i 2010 gå gjennom
«rovviltforliket» om storleiken på
rovviltbestanden. Der vil NSG ha litt
av ei utfordring å ta tak i.
Representantskapet i NSG vedtok i
sist møte ein eigen «Handlingsplan
Rovvilt», den vil bli til stor hjelp i
denne samanheng. 

Me har i løpet av 2009 fått kontroll
over fotråteproblema. Me har lært
mykje av det som har skjedd og det
er godt å sjå at tiltaka som blei sett
inn verkar. I etterpåklokskapens
klare lys kan det godt vera at ting
kunne vore gjort annleis; at me
 kanskje tidlegare skulle slutta å ta
bakterieprøvar og heller berre sett
etter kliniske symptom. Dersom me
nå gjennom forskning klarer å skilja
dei såkalla «snille» fotråte bakteriane
frå dei «sinte», så har me teke eit
stort skritt framover for dyrehelsa i
Norge og resten av verda.

Marknaden for lammekjøtt og
geitmelk er omtrent i balanse,

Leder

- Tid renn som elv mot os,
fort skiftar sumar med vetter

 produktkvaliteten er den beste
nokonsinne og det same kan vi seie
om økonomien i småfehaldet. Det
er derfor grunn til optimisme. Det er
særs viktig å halda presset oppe på
marknadsaktørane og myndig -
heitene for fortsatt utvikling og
framgong. Det er godt å møta
 positive bønder, og eg vil våga å
påstå at geitebøndene representerar
den mest positive og framtidsretta
yrkesgruppa i heile landet.                         

Livskvalitet er viktig, me kan sjølve
byggja opp våre holdningar til livet
og kva verdiar me vil leggja vekt på.
Dersom me, sjølv i vanskelege tider,
klarar tenkja positive tankar så vil
det gode gro rundt oss, og i oss.

Eg vil frå leiarplass takka alle våre
tilsette for vel utført arbeid i eit
krevjande år. Takk til alle tillitsvalde
for godt samarbeid. Medlemmene er
ryggraden i NSG, takk for alle inn-
spel og at de støttar så godt opp
om organisasjonen vår, Norsk Sau
og Geit.                                                

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!
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Visjonært 
representantskapsmøte

Representantskapet i Norsk Sau og Geit var samla på
Quality Airport Hotell på Gardermoen 21. og 22. oktober. 
Vi har plukket fram noen av de mest aktuelle sakene som 
var oppe til  behandling.

Under åpningen av møtet framholdt
styreleder Ove Ommundsen at året 2009
vil bli et historisk år for Norsk Sau og
Geit. Etter å ha hatt hoved kontoret i
Parkveien i over et halvt hundre år har
organisasjonen nå flyttet inn i nykjøpte
og moderne kontor lokaler i Ås.
     - Som bønder veit vi at det som
oftest er på tide med ny driftsbygning
når den vi benytter i dag har vært i
bruk i 52 år, sa Ove Ommundsen for å

sammenligne med de daglige avgjør -
elsene hjemme på gården. 
     Representantskapet vil i møte i mars
2010 ta stilling til hvordan gevinsten av
kontorbyttet, ca. 9 mill. kroner, skal
plasseres.
     I sin tale til representantskapet var
styrelederen innom stortingsvalget og
regjeringserklæringen, som han for
øvrig så lyspunkter i for beitenæringa.
Han mente også at det var nye signal

fra styresmaktene når det gjelder
 rovdyrforvaltningen, sjøl om
hovedtrekkene i rovdyrforliket fra 2004
skal videreføres.
     - Vi må stole på løftene, sa
Ommundsen som var optimist for
framtiden for både geit og sau, men
han uttrykte også en viss bekymring
for markedssituasjonen for lam.
     

Arne Flatebø

Dirigentbordet: Fra venstre; generalsekretær Lars Erik Wallin, ordfører Aslak Snarteland og varaordfører Svein Skjølsvold. 
(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

Visjonært 

represen
tantskaps

møte
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Flere av fylkeslaga i Norsk Sau
og Geit har mistet sekretær -
hjelpen etter innskrenkninger i
Nortura. Styret har nå tatt nytt
tak i problemet og «gjen opplivet»
arbeidsgruppen som hadde i
oppdrag å legge fram forslag til
løsning på sekretærproblemet i
fylkeslaga.

Styremedlem Olav Edvin Heggvold
orienterte om situasjonen for sekretær-
ordningen i fylkeslagene da represen-
tantskapet møttes på Gardermoen. På
grunn av den vanskelige økonomiske
situasjonen i Nortura er mange med -
arbeidere blitt oppsagt – også flere av
de som har hatt sekretærfunksjon i
 fylkeslagene til NSG. 
     Ei arbeidsgruppe nedsatt av styret i
NSG har jobbet med denne saken 
t idligere – men av ulike årsaker ble
ikke arbeidet sluttført. Arbeidsgruppen
er nå gjenopprettet og Atle Aronsen
har gått inn som nytt medlem sammen
med Olav Edvin Heggvold, Kristin
Bakke Lajord og Lars Erik Wallin.

Må finne en permanent løsning
Flere fylkesledere uttrykte skuffelse
over at arbeidet med å finne gode
 permanente sekretærordninger for

fylkeslaga ikke hadde ført til noe
 resultat så langt. 
     - Det haster med å finne en løsning
på dette problemet. Vi vil være uten
sekretær fra nyttår, sa fylkesleder i
Rogaland, Ole Jonny Espevold. 
Inger-Johanne Tafjord fra Møre og
Romsdal støtter Espevold. 
     - Vi betaler sekretæren selv, men får
ikke gjort alle oppgavene vi burde fordi
sekretæren må koste så lite som mulig,
sa hun.
     Generalsekretær Lars Erik Wallin
forklarte at årsaken til at saken ble lagt
på is var at flere fylkeslag har, fram til
det siste, hatt en god sekretærordning,
for eksempel hos Nortura.
     - Vi har vært redde for at de fylkene
som hadde et godt samarbeid med
slakterisamvirket kunne miste denne
ordningen dersom det ble laget et hel-
hetlig sekretæropplegg for alle fylkene.
Vi kan ikke stikke under en stol at
sekretærordningen i fylkeslaga våre har
hatt en økonomisk side som har gjort
arbeidet i arbeidsgruppa vanskelig. Nå
er vi etter hvert i den situasjonen at det
er så få fylker dette gjelder at det er på
høy tid at vi finner en permanent
 løsning for fylkessekretærtjenesten. Et
opplegg som ikke bare løser problemet
på kort sikt, men er en langsiktig, hel-
hetlig løsning, sa Wallin og pekte på at

det er flere fylker som i senere tid har
vært uten sekretær.

Ulik erfaring
I ordskiftet om saken kom det fram at
det var ulike erfaringer med ekstern
sekretærhjelp. Noen var svært godt
 fornøyde, mens andre ikke hadde så
god erfaring.
     I debatten kom det opp forslag om
å innlede samtaler også med de private
slakteriene om bidrag til sekretærhjelp
i fylka. Utvidet stillingshjemmel for de
regionkonsulentene som har mulig -
heter og ønske om det, ble også pekt på
som et alternativ.
     Styreleder Ove Ommundsen
 avsluttet programposten med å
oppsummere:
     - Sekretærarbeidet i fylkeslaga våre er
en av de aller viktigste funksjonene i
organisasjonen. Skal NSG fungere slik vi
ønsker må vi finne en god og  perma -
nent løsning på dette. Jeg mener også at
andre enn Nortura kan bidra til gode
løsninger på sekretærutfordringene våre.
Vi skal snart ha møte med Nortura og
vil da sjølsagt spille med åpne kort om
dette. Norsk Sau og Geit har en presset
økonomi, særlig i fylkeslaga finnes det
ikke mer penger enn det bør være. Vi
må derfor finne en  løsning som kan
skaffe penger eksternt, sa Ommundsen.

Fylkessekretærproblemet må bli løst

Representantskapet var samlet på Quality Airport Hotell på Gardermoen 21. og 22. Oktober. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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Hovedstrategien for Norsk Sau
og Geit er slått fast i Strategiplan
2009-2011, vedtatt på lands -
møtet i vår. Nå skal denne
hovedstrategiplanen følges opp
med egne handlingsplaner på
ulike fagområder. Kommu -
nikasjon er én av disse.

- Kommunikasjon er et nødvendig ledd
i all virksomhet i en organisasjon. Det
er ett av flere strategiske verktøy for å
nå generelle og sektorspesifikke mål, og
må ses i sammenheng med andre
 virkemidler. Derfor må den planlegges
og være en del av organisasjonens
gjennomgående plandokumenter,
 skriver informasjonsrådgiver Anne-
Cath. Grimstad i notatet som var laget
til styremøtet den 20. oktober og som
ble framlagt for representantskapet
dagen etter. 

Egen handlingsplan for
 kommunikasjon
Lars Erik Wallin orienterte represen-
tantskapet om strategiene til NSG.
Denne planen har organisasjonen hatt
lenge og den er, sammen med hoved-
målet i vedtektene, grunnlaget for alt
som gjøres i organisasjonen. Tanken er
at den skal rulleres på landsmøtet hvert
annet år. 

     Anne-Cath. Grimstad la fram tanker
rundt en ny handlingsplan for
 kommunikasjon – et arbeid som er i
oppstartfasen.
     Styret hadde dagen før represen-
tantskapsmøtet gjort følgende vedtak:
•    Representantskapet i NSG nedsetter

en arbeidsgruppe på 7 navngitte
 personer som skal ferdigstille en
kommunikasjonsstrategisk plan for
NSG i løpet av 2010. 

•    Dokumentet «Kommunikasjons -
strategisk tenkning i NSG 2010-
2014» legges til grunn for det videre
arbeidet. 

•    Gruppa skal i tillegg samordne de
kommunikasjonsbehov som ligger i
organisasjonens øvrige strategier og
fagspesifikke handlingsplaner. 

•    NSGs kommunikasjonsstrategiske
plan skal skissere hovedprinsippene
for organisasjonens interne og
 eksterne kommunikasjonsvirksomhet
i årene framover, og også omfatte
 tiltak/grep for å løse NSGs viktigste
utfordringer på området. 

Foreslåtte gruppemedlemmer:
Magnhild Nymo (leder), Pål Kjorstad
(f.l. Oppland), Inga Rørlien 
(f.l. Hordaland), Torhild F. Sisjord 
(f.sekr. Telemark), Lars Erik Wallin,
Anne-Cath. Grimstad og Arne Flatebø.

Representantskapet støttet
enstemmig styrets plan for det videre
arbeidet med utarbeiding av en egen
handlingsplan for kommunikasjon.

Videreutvikling av nettsidene
Representantskapet fikk også oriente-
ring om Norsk Sau og Geit sin satsing
og videreutvikling av lagets nettsider.
(Du kan lese mer om dette på side 46 i
Sau og Geit nr. 5/09).
     De nye Intranettsidene, som vil
være et viktig redskap i arbeidet med å
bedre den interne kommunikasjonen i
NSG, ble presentert. Dette er en nett-
løsning som er ment å styrke bån-
dene/kommunikasjonen mellom
 sekretariatet og sentrale tillitsvalgte
som styret, representantskapet med
 fylkeslagslederne, fylkeslagssekretærer,
ledere i fagråd, valgnemnd osv. 
     Målet er at alle sakspapirer med
vedtaksforslag skal legges ut på
Intranettet i forkant av møter. Videre
skal alle møtereferat legges ut innen en
uke etter at møtet er holdt. Fylkeslaga
vil få egne sider der de kan laste opp
egne møtereferat og legge ut andre
saker de jobber med.
     Representantskapet var positive til
den nye nettsatsingen, men mente at
det var viktig med opplæring i bruken
av dette verktøyet.

Samordning av planene
På landsmøtet i NSG i vår ble det orientert om at
 organisasjonen planlegger å utarbeide/bearbeide flere
handlingsplaner (geit, rovvilt, utmark,
kommunikasjon/informasjon). Det var ønske fra lands -
møtet om å samordne disse planene innbyrdes og i forhold
til lagets strategiplan. Arbeidet er nå startet opp, men de
ulike planene er på forskjellige utviklingsstadier.
Handlingsplan geit har laget hatt siden den ble  vedtatt på
landsmøtet 2007. Av de andre er det handlingsplan rovvilt
en er kommet lengst med, mens kommunikasjons-/infor-
masjonsplanarbeidet ble  styrebehandlet for første gang den
20. oktober. Handlingsplan utmark er det foreløpig gjort
lite med. «Handlingsplan rovvilt» vil bli presentert i Sau og
Geit nr. 1 til neste år.
     Dette planverktøyet skal være retningsgivende for hvert
årsbudsjett med virksomhetsplan.
     Laget har, i samarbeid med andre organisasjoner, også
utarbeidet handlingsplaner for dyrevelferd. 

Visjonært 

represen
tantskaps

møte
Kommunikasjonsstrategisk tenkning i NSG
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Uttalelser fra
representant-
skapet
Representantskapet nedsatte en
egen redaksjonskomité som for-
fattet følgende uttalelser som ble
enstemmig vedtatt av represen-
tantskapet:

Utidig innblanding
Norsk Sau og Geit tar avstand fra
Direktoratet for naturforvaltnings inn-
blanding i den politiske prosessen fram
mot regjeringserklæringen Soria Moria
2. Stortinget har vedtatt at rovvilt skal
forvaltes ut fra politiske vedtak, der
direktoratet skal være den utøvende
part.
     NSG viser til reportasjen i TV2, der
direktøren i DN kritiserte et av regje-
ringspartiene for deres holdning i
 rovviltpolitikken mens forhandlingene
pågikk. For NSG ser det ut som om
DN ønsker å sette sin egen dagsorden
under arbeidet med denne politikken,
og dermed ikke aksepterer sin rolle.

Roser regjeringen
Norsk Sau og Geit synes det er gledelig
at regjeringen inviterer Stortinget til et
nytt rovviltforlik i løpet av 2010, der
regjeringserklæringen gir tydelige
føringer for innholdet i dette forliket.
For NSG virker det som om regjering-
en nå har akseptert at bestandene av
rovvilt er for høye til at det kan opp-
rettholdes beiting i utmark.
Organisasjonen støtter regjeringen i
denne viktige kursendringen.

Norge er i en heldig situasjon i
forhold til andre land når det
gjelder småfehelse, men det
 finnes flere alvorlige, smitt -
somme sjukdommer også hos
oss. For å være «føre var» så
har NSG nedsatt en egen
arbeidsgruppe som skal jobbe
fram et eget forslag til smitte-
vernplan i småfeholdet.

- Det er viktig at næringa tar tak i
dette selv. Mattilsynet har i møte med
NSG gitt klart uttrykk for at næringa
selv må ta initiativ til å utarbeide et
forslag til en egen plan for bedre
smittehygiene i småfeholdet. Hvis
ikke næringa selv tar tak i dette vil
Mattilsynet utarbeide et regelverk
uten næringas medvirkning, sa styre-
medlem Kristin Bakke Lajord i sin
innledning om temaet på represen-
tantskapsmøtet på Gardermoen.

     Med bakgrunn i de klare signal
som er kommet fra tilsynsmyndig -
hetene har derfor arbeidsutvalget
(AU) oppnevnt en arbeidsgruppe
som skal utarbeide en slik smitte-
vernplan. Gruppa består av Kristin
Bakke Lajord (leder), Ove Holmås,
Bjørn Høyland, Jon Sand, Thor
Blichfeldt, 1 repr. fra Animalia og 1
repr. fra Mattilsynet. Jonny
Storbråten skal være sekretær for
arbeidsgruppa.
     Arbeidsgruppa har nå konstituert
seg og den har fått i oppdrag å jobbe
med smitteproblemstillinger knyttet
til; utmarksbruk og felles sanking,
smitte i forbindelse med kåring og
avlsarbeid generelt og livdyrsalg. Den
skal også komme med forslag til kon-
krete hygienetiltak i driftsbygninger.
     Forslaget som arbeidsgruppa
kommer fram til skal sendes på
høring i lokal- og fylkeslaga i NSG,
og skal behandles i representant -
skapet i løpet av 2010.

Smittevernplan for småfe

Dette var tema som lederne i
faglaga, Nils T. Bjørke (NB) og
Ole Anton Teigen (NBS), var
invitert til å komme med tanker
om på representantskapsmøtet i
oktober.

Begge innlederne uttrykte optimisme
for småfeholdet da de skulle skue inn i
glasskula.  
     Ole Anton Teigen, som kommer fra
Lyngen i Troms, kunne vise til god
rekruttering til småfeholdet lokalt. 
     - Dette skyldes et godt fagmiljø og et
lokallag som gjør jobben sin. Vi har stor
aktivitet og godt kameratskap i Lyngen.
Bruken av utmarksbeitet  styrker
samholdet, sa lederen i Norsk Bonde- og
Småbrukarlag. 
     - I dag har en milliard mennesker for
lite mat i verda og da må ei næring som
baserer seg i hovedsak på beitegras ha ei
lys framtid, meinte Teigen.
     Sauenæringa har blitt prioritert
framfor andre dyreslag under de siste
jordbruksforhandlingene og økonomien

er bedre nå enn for 4-5 år siden, meinte
både Bjørke og Teigen.
     Nils T. Bjørke viste til at utviklinga
sakte men sikkert går mot større
 enheter, også i småfeholdet. Han
framholdt sauen som særs viktig for å
opprettholde arealbruken i landbruket.
Blant annet derfor har jordbruks avtalen
fra 2003 og fram til 2010 gitt ca. 1 milli-
ard kroner mer til saue holdet.
     - Saueholdet utgjør 10% av sysselset-
tinga i jordbruket og har dermed fått
mer enn andre i det siste – men de for-
tjente det, sa Bjørke.
     - Melkegeitmiljøet er lite. Det er der-
for særs viktig å ta vare på det som er
igjen, meinte bondelagslederen. 
     Både Bjørke og Teigen syntes at det

som stod om landbruk i Soria Moria 2
gir grunnlag for optimisme for småfe-
holdet.

Småfeholdet og framtida

Leder i Norges
Bondelag, 
Nils T. Bjørke.
(Foto: Anne-
Cath. Grimstad)

Leder i Norsk
Bonde- og
Småbrukarlag,
Ole Anton
Teigen. (Foto:
Anne-Cath.
Grimstad)

Visjonært 

represen
tantskaps

møte
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- Vi ønsker at NSG foretar en
skikkelig evaluering av hele
 fotråtehåndteringen fra den
første positive prøven vinteren
2008 og fram til nå i høst, med
en rapport som sier noe om hva
vi gjorde riktig og hva vi gjorde
feil, sier representantene for
 fotråtegruppa i Buskerud. 

- På den måten kan vi kanskje lære noe
av prosessen, slik at vi unngår samme
grad av paniske og overilte aksjoner
neste gang det oppstår noe tilsvarende
i næringen, sier Andreas Groseth. Han
har vært leder av fotråtegruppa i NSG
Buskerud siden den ble etablert høsten
2008. Bakgrunnen for etableringen var
et forsøk på å skape ro og optimisme
hos medlemmene i håndteringen av
fotråteproblematikken, etter at
initiativ takerne mener sauenæringens
egen prosjektgruppe handlet i panikk
og skapte hysteri og unødig angst hos
sauebøndene i fylket.

Mener næringen overreagerte
For det var i en Buskerud-besetning -
hos Halvor Spildrejorde i Hallingdal -
at fotråtebakterien i 2008 ble påvist,
etter å ha vært antatt utryddet her i
landet i 60 år. 
     Slike B-sykdommer hos dyr er i
prinsippet Mattilsynets bord, men etter
at man fant flere sauebesetninger
med halte dyr og store klauv -

Hva har vi lært?

SMITTEFOREBYGGENDE FOTBAD:
Etter tips fra yrkesbrødre i England og
Skottland har Jon Sand (bakerst) i Lier i
Buskerud allerede i flere år latt sauer og
lam gå gjennom fotbad med formalin et
par ganger årlig for å redusere bakterie -
n ivået i klauvene og forebygge infeksjoner.
Slik behandling tar kort tid, og koster
 mindre enn 50 øre pr. dyr. Til
sammenlikning koster behandling mot
innvollsorm kr 4,50 pr. dyr. Her inspiseres
fotbadingen av leder i fotråtegruppa i
Buskerud, Andreas Groseth (nærmest).
Legg merke til at Sand har lagt halm i
 formalinkaret, for at det skal virke mindre
skremmende for dyra å gå gjennom.

››
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skader i Rogaland, tok også saue -
næringen selv tak i problemet, og
 etablerte «Snu sauen»-prosjektet i
samarbeid med Animalia. 
     Etter Buskerud-bøndenes syn fikk
NSG panikk. 
     - Et stort og kostbart korps av
inspektører snudde samtlige sauer i
Rogaland og Agder-fylkene på ryggen
og klauvsjekket dem, og det ble tatt
bakterieprøver av alle mistenkelige dyr
med tanke på å gjennomføre sanering i
de besetningene der det ble gjort
 positive funn. Det var kanskje riktig å
gjøre dette i Rogaland og omegn på
grunn av de mange kliniske tilfellene
der. Men planen var også å gjøre det
samme i flere andre fylker i Sør-Norge,
og det reagerte vi kraftig på, sier leder i
Buskerud Sau og Geit, Jon Sand.

Urimelige restriksjoner
- Mens klauvinspektørene på Sør-
Vestlandet bare tok bakterieprøver fra
mistenkelige klauver, valgte Mattilsynet
i Buskerud å ta bakterieprøver fra
samtlige besetninger i værringene og
deres kontaktbesetninger. Dette førte
til at fotråtebakterien ble påvist i store
deler av fylket. I forlengelsen av
 funnene innførte Mattilsynet
restriksjoner i alle besetninger med
positive bakterieprøver og gav
 indirekte pålegg om sanering, enten
sauene hadde sykdomssymptomer eller
ikke. Opplegget fortonte seg totalt
 urimelig for oss. Situasjonen var som

sagt en helt annen her enn i Rogaland.
Vi hadde bakterien, ja, men nesten
ingen halte dyr, sier Jon Sand. 

Frustrerte bønder
- Samtidig opplevde vi at informasjo-
nen som ble formidlet fra prosjektet
var veldig opphauset. Rett og slett
skremselspropaganda. Ryktene om at
det ville bli full sanering alle steder der
bakteriene ble påvist, fikk panikken til
å bre seg blant medlemmene våre. Vi
opplevde at folk gråt i telefonen, og
noen truet med å slutte som saue -
bønder om man måtte gjennomgå en
slik prosedyre. Jeg har vært medlem av
NSG i 47 år, men har aldri sett og hørt
så mange frustrerte sauebønder, sier
Sand. 

Egen fotråtegruppe
- Vi ønsket å ha et litt mer balansert
syn på det hele enn det prosjektet la
opp til, og mente at prosjektgruppa var
på ville veier når den ikke var innstilt
på å vurdere ulike tiltak ut fra ulike
situasjoner. Samtidig hadde vi behov
for å gå ut og roe ned medlemmene
våre, og hjelpe dem i håndteringen av
denne vanskelige situasjonen, fortsetter
Sand. 
     Etter et informasjonsmøte i
Krødsherad i november 2008, etablerte
Buskerud sin egen fotråtegruppe med
seks medlemmer. Andreas Groseth ble
valgt som leder. I tillegg bestod gruppa
av Steinar Bergerud, Tollef

Mathismoen, Erlend Yttri Brekken,
Halvor Spildrejorde og Vinni Foss
(sekretær).

Formalin eller sinksulfat?
- På bakgrunn av fotråteinformasjon
som vi på egen hånd hadde innhentet,
fra Storbritannia og andre «erfarne
 fotråteland», laget vi et eget informa -
sjonsopplegg om sykdommen for våre
medlemmer. Vi forsøkte å skape opti-
misme og skisserte enkle, praktiske grep
for å begrense eventuell smitte, forteller
Andreas Groseth. - Blant annet anbefalte
vi bøndene å fotbade sauene sine hvis de
følte seg utrygge.
     Ut fra råd fra utlandet, men også
fordi det er både rimeligere og enklere
å gjennomføre, ønsket Buskerud-
 bøndene å fotbade sauene sine med
formalin framfor fotråteprosjektets
anbefalte sinksulfat. Dette avstedkom,
som mange husker, en egen diskusjon i
fagmiljøet rundt fotråte som endte
med at formalin til slutt ble tillatt
brukt til smitteforebyggende fotbading
av sau.

Hvorfor svensk opplæring?
- Den utenlandske litteraturen beskrev
også to hovedtyper av bakterien,
 hvorav bare den ene fører til alvorlig
fotråte hos sau. Den andre, som i

VENTER PÅ EVALUERINGSRAPPORT:
Leder i Buskerud Sau og Geit, Jon Sand,
imøteser en evaluering av fotråteprosjektets
første fase, og en rapport som sier noe om
hva man lærte av den.

PRAKTISKE GREP 1: Støpt underlag på utefôringsplassen gir et tørrere miljø for
 klauvene.
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England  kalles Scald, var de fleste
andre land innstilt på å leve med og
bare begrense. Problemet er at det til
nå har vært umulig å se forskjell på de
to typene med eksisterende analyse -
metoder. 
     - I Buskerud er trolig både tempera-
tur, klima og driftsforhold slik at man
neppe risikerer noen særlig opp -
blomstring av den alvorlige typen, men
siden vi har mye sambeiting av storfe
og sau her, spesielt i søndre del av
 fylket, har vi nok mye av den milde
varianten, sier Groseth. 
     - Etter at det viste seg at omfanget
av påviste bakterier var langt mer
omfattende enn først antatt, mente vi
at det vil være riktig av prosjektet å
endre strategi for diagnostiseringen, fra
prøvetaking til klinisk vurdering av
klauvene. Men på daværende tidspunkt
fikk vi intet gehør for det synet i
 fotråteprosjektet, sier han.
     - Prosjektet burde ha snudd mye før.
Den utenlandske kunnskapen lå åpent
tilgjengelig. Hvorfor den ikke ble brukt
av prosjektet på et tidlig stadium og
hvorfor man hentet folk fra Sverige,
som er et lilleputtland i fotråte sammen -
heng, for å lære norske  veterinærer om
sykdommen, er noe vi har undret oss
over, sier fotråtegruppas leder.

Endelig på linje
- Nå er vi glade for at også fotråte -
prosjektet har endret strategi. Man
baserer seg på tydelige kliniske tegn og
ikke bakterieprøver ved kartlegging av
sykdommen, og båndlegger bare

PRAKTISKE GREP 2: Oppmalt lauvtre er fint å strø med, for eksempel rundt fôrhekker,
og er et fantastisk underlag for talle, både fordi det drenerer godt og gir god varmgang, sier
Jon Sand.

OS ID as
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: 62 49 77 00       
www.osid.no

OS ID har samarbeidsavtale med Nortura  
og KLF-slakteriene. 

Benytt deg av tilbudet som alle saueprodusenter får tilsendt før jul.  
Du oppnår svært gunstige avtalepriser på Combi E23 elektroniske merker  
og Combi 2000® ikke-elektroniske merker.

Bestillingsfrist 20. januar. 

 besetninger der det kan påvises
sykdom. 
     - Kanskje tror vi at motstanden fra
Buskerud har vært medvirkende til at
prosjektet har snudd, sier Groseth og

Sand, som altså imøteser en grundig
evalueringsrapport om hva man har
lært av prosessen så langt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad
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- Det å være den første som fikk
påvist fotråtebakterier her i
 landet på 60 år var nokså tøft,
spesielt i starten. Jeg følte meg
stemplet, sier Halvor
Spildrejorde i Hallingdal. 

- Da beskjeden om de positive
 bakteriefunnene kom, forstod jeg
selvsagt at det ville medføre mye styr.
Men siden jeg bare hadde noen få dyr
med lettere symptomer, var det likevel
den praktiske gjennom føringen av
saneringsarbeidet som var det verste,
sier Spildrejorde, som takker NSG
Buskerud og den lokale fotråtegruppa
for støtten da det sto på som verst.

Symptomene forsvant
Det startet høsten 2007. Da  opp daget
Halvor Spildrejorde i Hallingdal at
rundt 25 av de 70 påsettlamma hans
haltet og hadde betente klauvspalter.
Han kontaktet veterinær, og det ble tatt
pussprøver som ble sendt inn til
Veterinær instituttet i Oslo. Da vinteren
satte inn og det ble kaldt i været, for-
svant imidlertid sykdomssymptomene.
Våren kom og det nærmet seg påske.
Da kom prøvesvarene fra Veterinær -
instituttet; - de hadde  funnet fotråte -
bakterier! 

300 til slakt
For Spildrejorde kom beskjeden som et
sjokk. Men nå stod lamminga for døra,
og siden han nesten ikke hadde dyr
med sykdomssymptomer, hadde han
nok med å ta imot neste generasjon
sauer på gården. I løpet av mai måned
ble hele flokken hans snudd på rygg av
det lokale Mat tilsynet. De var nyopp-
lært av  svenske veterinærer, og fant 3-4
dyr med lettere symptomer på fotråte.
Men halve  flokken, det vil si rundt 100
sauer, ble vurdert som kronikere og
pålagt  slaktet. Det samme gjaldt de ca.
200 lammene deres. Dyra ble gående
på hjemmebeite rundt gården. De
voksne ble slaktet om sommeren, uten
å ha vist nye tegn til halthet, mens
lamma ble levert i september. Med den
 kunn skapen han har fått i ettertid tror
Spildrejorde at bare svært få av disse
dyra, om noen i det hele tatt, var   
kronikere og at sauene ble slaktet helt
unødig.

Nye funn
Besetningen var båndlagt. Spildrejorde
fikk likevel lov å sende den «friske»
halvparten av besetningen på utmarks-
beite i fjellet, men selvsagt ikke på det
vanlige fellesbeitet i Iungsdalen. Etter
sanking ble de snudd og sjekket. Ingen
viste tegn til fotråte, men 3-4 dyr var
såpass mistenkelige at det ble tatt
 bakterieprøver - med positivt resultat.

Slitsom saneringsprosess
Med mål om å utrydde bakteriene, ble
besetningen pålagt sanering i form av 3
fotbad med sinksulfat med en ukes
mellomrom og bytte av beite. I tillegg
valgte Spildrejorde selv å fotbade
 ytterligere et par ganger, for sikkerhets
skyld. Ved kontrollen i november var
alle bakterieprøver negative, og han
trodde han endelig var kvitt
 problemene.
     Hallingdalsbondens sauer går delvis
ute om vinteren og dels i tallefjøs, og
da han som vanlig klipte og stelte
 klauvene i januar, tok Mattilsynet
samtidig 7-8 vilkårlige bakterie prøver,
for ordens skyld. Nytt sjokk; 3-4 av
dem var positive! Men ingen dyr har
vist sykdomstegn, verken da eller
senere. 

Nå tar man ikke lenger bakterie prøver
for å påvise fotråte, men  holder seg til
kliniske symptomer. På grunn av halte
dyr i 2007 har Spildrejordes besetning
likevel vært båndlagt siden da. Men i

FØRST MED SMITTE: Halvor
Spildrejorde i Hallingdal var den første
som fikk påvist fotråtebakterier i en saue-
besetning her til lands i nyere tid. Den
mentale påkjenningen var stor, men det
verste var likevel det om fattende sanerings-
arbeidet, sier han.

Tungt å være den første

skrivende stund er sluttkontrollen etter
saneringen nettopp foretatt, uten tegn
til sykdom, og da er det trolig bare et
tidsspørsmål om når han er «fri».
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- Eg blir varm om hjarta når eg
ser på dei friske, fine dyra som
går her og beiter, sier Siri Kvam
Haugland i Time på Jæren.
Sammen med kollega Hanne-
Elise Lindal i nabokommunen
Hå, går hun nå, etter eget
utsagn, bare rundt og smiler.
Fotråtemarerittet er over.

De to hører med blant sauebøndene i
Rogaland som ble alvorligst rammet av
smittsom fotråte i 2008. Begge har fått
halvert flokkene sine som følge av
 sykdommen. De har sett sauer og lam
lide i smerte, de har fullført et forferde-
lig arbeidskrevende saneringsarbeid og
har måttet ty til naboer og kolleger for
å få beiter nok siden de ikke har fått
sende sauene sine til fjells. Men alt
slitet var verd innsatsen, da dyrlegen

etter sluttkontrollene av besetningen i
oktober i år kunne konkludere med de
samme ordene: - Ingen tegn til fotråte.

Leddbetennelse?
Siri Haugland driver med sau på
 gården «Gjerdo» på Haugland i Time
på Jæren. Marerittet startet i slutten av
mai 2008. 155 sauer og 320 lam boltret
seg på vårbeitene rundt husene i det
fine vårværet, da Siri en dag la merke
til 2-3 lam som haltet litt. Hun regnet
med at det var leddbetennelse, og fikk
dem behandlet med penicillin. Noen få
dager senere fant hun 10-15 halte lam.
Da ble hun mistenksom. Mattilsynet
kom 5. juni. Alle dyr ble snudd på rygg
og sjekket, og sjokkmeldingen lød: -
Smittsom fotråte i store deler av
 besetningen!

Umulig å skaffe sinksulfat
Mattilsynet ila restriksjoner med

 umiddelbar virkning. Ingen dyr fikk
sendes til heis, og heller ikke føres ut
fra eiendommen. Men hva man ellers
skulle foreta seg i sakens anledning
 visste man lite om på det tidspunktet. I
samarbeid med gårdens dyrlege ble det
imidlertid lagt en foreløpig plan. De
sykeste dyra, det vil si sauer og lam
med de mest infiserte klauvene, ble
behandlet med Terramycin. Deretter
var planen å la hele besetningen stå i
fotbad med sinksulfat. Problemet var
at det var umulig å skaffe disse
 kjemikaliene i Norge på daværende
tidspunkt. Først etter tre uker fikk hun
remediene til gårds.

Midlertidige tiltak
I løpet av disse ukene hadde sykdom-
men eksplodert, og 80 prosent av
lamma var blitt halte. Til og med to
små ukegamle sommerlam, som var
kommet til verden ute på beitet, 

Nå smiler de igjen
VI GREIDE DET: Etter to vonde og vanskelige år er sauebesetningene til jærbøndene Hanne-Elise Lindal  (t.v.) og Siri Kvam Haugland
endelig fri for fotråte.
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hadde fått vonde bein og måtte fot -
bades.
     Siri og familien fortsatte å fotbade
besetningen annenhver uke hele
 sommeren, i alt 4-5 ganger, men de
hadde ikke beiteareal nok rundt gården
til å slippe dyra på rene områder etter
badene. De fleste sauer og lam hadde
midlertidig effekt av fotbadene likevel,
men noen enkeltdyr responderte ikke
på behandlingen og to sauer måtte
 derfor avlives av dyrevelferdsmessige
årsaker.
     Denne begredelige situasjonen
 vedvarte gjennom august og september.
Da sendte hun en gruppe sauer og lam
til slakt. Flere av dem var imidlertid så
vonde i beina at hun fikk spesialavtale
med slakteriet om at de skulle få slippe å
vente på tur, men gå rett på slaktelinja.

Sørget dypt
Etter en slitsom sommer startet Siri
Kvam Haugland fotråtesanering av
besetningen sin i oktober 2008. Alle
dyr ble fotbadet i sinksulfatoppløsning
i 20 minutter, hvorpå de ble snudd,
klauvstelt og sortert i to forskjellige
innhegninger. En innhegning var for

dem som enten var for syke til å
behandles eller var blitt kronikere med
innkapslede bakterielommer, slik at de
måtte slaktes. Den andre var for de
dyra man håpet å kunne bevare. 
     - Dette gjekk jo ikkje så verst, sa Siri
fornøyd til svogeren sin da sorteringen
var ferdig og hun så ut over de to inn-
hegningene - én full av friske dyr og én
med noen få «dødsdømte».  ...Inntil
svogeren gjorde oppmerksom på at det
forholdt seg motsatt.
     - Då gjekk eg ut og grein! forteller
Siri. Så tungt tok hun det, at ekte -
mannen i ettertid forteller at det like
gjerne kunne ha vært en nær slektning
som var død. Av opprinnelig 160
 voksne sauer og påsettlam, stod hun nå
igjen med 82 dyr.

Beitet hos naboene
- Fortsettinga var noke av det luraste
me gjorde, forteller Time-bonden. De
82 gjenværende dyra ble satt rett i nytt
fotbad. Nå hadde de nyklipte og stelte
klauver, slik at sinksulfaten trakk godt
inn i alle sprekker og spalter. Mens de
«stod til tørk», ble alle sauer og lam
behandlet med Terramycin. Og denne

gangen ble de kjørt ut til reine beiter
som gode naboer hadde stilt til
 disposisjon. Seks dager senere ble
prosessen gjentatt, og det samme igjen
etter nye seks dager. Så ble dyra satt
inn for høsten i det nyvaskede saue -
fjøset, hvor de går på strekkmetall og
inntar føden fra tradisjonelle fôrbrett.
Kontrollen tre uker senere viste at alt
var fint, og det har det vært siden.

Ingen fant årsaken
Hanne-Elise Lindal i Hå kommune på
Jæren forstod at noe var galt allerede
ved innsett av saueflokken høsten
2007. Flere av dyra haltet og hadde
betente klauver, veterinæren tok noen
prøver og situasjonen ble diskutert
med Mattilsynet. Lindals sauer gikk i
nytt tallefjøs, der hun foretok jevnlig
klauvstell på dem hele vinteren. Etter
råd fra veterinæren fotbadet hun dem
også med desinfiseringsmiddelet
Virkon S. I perioder var dyra ganske
bra. Så forverret det seg, for så å bli
bedre igjen, men man fant ikke ut hva
som var problemet.  

SANERINGSLØYPE: Siden Hanne-Elise
Lindal har forholdsvis lite beitearealer
rundt gården, var det en utfordring å få de
fotbada sauene ut på reine beiter. Ved hjelp
av en detaljert løypeplan greide hun å
unngå at dyra krysset sine egne spor under
saneringsprosessen.

››
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Forstod det var fotråte
- Eg va veldig bekymra den vinteren,
sier Hanne-Elise Lindal. - Men då eg
las at det var påvist fotråte i ein beset-
ning i Hallingdal, tok eg til tårane. Då
skjønte eg at det var det eg óg hadde i
fjoset.
     Mattilsynet inspiserte og tok prøver,
og i begynnelsen av juni var bakteriene
påvist. Ei uke senere ble flokken på 160
voksne og 300 lam kontrollert og delt i
tre. 60 sauer med lam måtte slaktes, 20
sauer kunne behandles, mens 80
 voksne dyr med lam ikke viste tegn til
sykdom. 

Manglet rene beiter
Hanne-Elise har tre små barn, ute -
arbeidende mann og dessuten melke-
kyr, så hun hadde ikke anledning til å
bruke all sin tid på sauene. Normalt
sender hun hele besetningen til fjells,
men på grunn av restriksjonene var det
umulig dette året. Av mangel på beiter
hjemme, ble de friske dyra derfor
 sluppet i egen utmark, uten noen form
for behandling gjennom sommeren. 
     Den «dødsdømte» gruppa fikk dele
beite med kvigene til lamma var store
nok. Deretter ble både sauer og lam
slaktet. Imidlertid ville hun forsøke å
redde flest mulig dyr i «B-gjengen»,

som ble fotbadet med sinksulfat med
jevne mellomrom gjennom hele
 sommeren. Arealmangelen gjorde
imidlertid at de måtte tilbake på de
samme urene beitene etterpå. 

Logistikkplan
Også på Lindal startet fotråtesanering-
en i oktober 2008, og i likhet med
yrkessøster Siri Haugland fikk Hanne-
Elise god hjelp og støtte fra familien. I
grove trekk ble saneringen utført på
samme måte som hos Siri, og hun
 fulgte oppskriften med pinlig
nøyaktighet. Beitearealene var en
 utfordring, så hun laget en finurlig
logistikkplan for å hindre at dyra
 krysset sine egne spor i løpet av den tre
uker lange prosessen. Hun stod riktig-
nok igjen med kun 80 sauer og påsett-
lam, mot det dobbelte året før, men
etter det siste fotbadet var i det minste
både dyrlegekontrollen og bakterie -
prøvene fine. 

Bytter ut tallegolvet
Innefôringsperioden var spennende. 
På Lindal går sauene i tallefjøs, og
gjennom hele vinteren 2009 var
Hanne-Elise like lettet hver gang hun
kom i fjøset uten å oppdage halte dyr.
Spesielt engstelig var hun utover våren,

då sauene var blitt lamtunge. Men alt
gikk godt. 
     Likevel skifter Hanne-Elise i disse
dager ut tallegolvet i sauehuset sitt med
plastrister. Årsakene er mange, og er
først og fremst knyttet til kostnadene
ved kjøp av halm, arbeidet med å  fjerne
tallen og behov for bedre gjødselut -
nytting. Men i bakhodet ligger også
angsten for bakterieopp blomstring. For
selv om hun er  overbevist om at det
ikke er noe underlag sauene trives bedre
på enn talle, ser hun samtidig i dag at
dette også er det som kan få et eventuelt
nytt sykdomstilfelle med aggressive
 fotråtebakterier til å eksplodere. 

Fortjent feiring
Sluttkontrollen etter saneringa på
Lindal ble foretatt 24. oktober i år,
samme dag som lokallaget Sør-Jæren
Sau og Geit arrangerte sauebingo og
medlemsfest. Da dyrlegen gikk og
 rapporten med friskmeldingen lå igjen,
kunne sauebonden og trebarnsmoren
endelig slippe gleden løs og koste på
seg en velfortjent feiring. 
     - Ja, den kvelden vart det god
 stemning i salen i idrettshuset, ler
Hanne-Elise Lindal.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

FRISKE DYR: - Eg blir varm om hjarta når eg ser på dei friske, fine dyra som går her og beiter, sier Siri Kvam Haugland i Time på Jæren.



Sau og Geit nr. 6/2009 • 17

- Smittsom fotråte er ingen
 sykdom vi kan leve med i
norske sauebesetninger. Den
må bekjempes med alle midler,
selv om vi ikke helt blir kvitt
bakterien, sier Siri Haugland
og Hanne-Elise Lindal på
Jæren.

- Uvissheten og bekymringene når
du skjønner at noe er galt, påkjen-
ningen ved å se smerten og lidelsen
hos dyra dine, og den vanvittige
arbeidsinnsatsen for å bli kvitt smit-
ten, er opplevelser vi ikke unner våre
verste fiender, sier de to jærbuene.

Hva hvis ikke?
De har opplevd det på kroppen og
vet hva det er snakk om. Og de er
veldig takknemlige overfor NSG og
Animalia som tok så raskt tak i situa-
sjonen da de aggressive sykdoms -
utbruddene kom vinteren og våren
2008. De tør ikke tenke på hvor små-

fenæringen i Rogaland hadde stått i
dag hvis ikke det hadde skjedd.
     - Hele prosessen har vært en
påkjenning, men ekstra ille syntes jeg
det var da det oppstod motstand mot
opplegget på Østlandet, og kritikk av
pengebruken under «Snu-sauen»-
prosjektet, sier Hanne-Elise. 

Følte seg mistrodd
At fotråten ble sammenlignet med
 jurbetennelse og listeriose, som syk -
dommer man må lære seg å leve med,
mener hun bare viser at kritikerne ikke
har opplevd hva det er snakk om.
     - Alvorlig fotråte er en sykdom som
har en eksplosiv utvikling under de
rette forholdene, og som sprer seg i
besetningen nærmest mens du ser på,
sier hun. - Jeg følte rett og slett at jeg
ikke ble trodd av mine egne kolleger og
NSG-medlemsfeller. 
     Jentene er imidlertid glade for 
den støtten de opplevde fra fag-
miljøet lokalt, og for muligheten de
hadde seg imellom til å utveksle tanker

og  erfaringer da det røynet på som
verst. 

Bedre skodd
Begge er også fornøyd med at de
gjennomførte saneringsprosessene så
nøye i sine besetninger, og fulgte opp-
skriften til punkt og prikke. Nøyaktig -
het er av største betydning, mener de,
og nevner for eksempel det å la sauene
stå lenge nok i fotbadet, gi saueføttene
tid til å tørke før dyra flyttes, legge ut
presenning for å hindre at de nybade-
de sauene tråkker i gamle spor etc.
     Nå ser de to jærbøndene fram-
over. Krisen har gjort dem begge
bedre skodd i forhold til eventuelle
nye sykdomsutbrudd, og de vet både
hva de skal se etter og hva de skal
gjøre for å hindre den i å spre seg. 
     - Det ser kanskje ut til at vi må
leve med den milde varianten av
 fotråtebakterien, men vi skal i alle
fall ikke gi den forhold den kan
utvikle seg i, sier Siri Haugland og
Hanne-Elise Lindal.

Kan ikke leve med fotråte

Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Geiteinnredning

Saueinnredning Plastrister

Basert på
melkeråstoff

levert av

Talleløsning for sau

Sau
&

geit
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- Før vi visste hvor utbredt fot -
råtebakterien var, hadde vi ennå
et håp om å greie og utrydde alle
varianter av den her i Norge. Slik
tenker vi ikke lenger, sier
 prosjektleder Synnøve Vatn i
fotråteprosjektet Friske Føtter.

- Nå velger vi å håndtere fotråte ut fra
kliniske vurderinger - ikke ut fra
 bakterieprøver, slik også de fleste land,
som har sykdommen, gjør i dag. 

Lite fotråte 
Fotråte er en meget alvorlig smittsom
dyresykdom. Blant engelske bønder er
den faktisk rangert som den verste,
rent dyrevelferdsmessig, sammen med
saueskabb, som ikke er registrert i
Norge siden 1894. I tillegg kan fotråte
medføre store økonomiske tap for
næringen.
     - Det omfattende kartleggings -
arbeidet vi gjorde gjennom Snu Sauen-
prosjektet høsten 2008 har imidlertid
vist oss at vi har en svært lav forekomst

av alvorlig fotråte i Norge. Og det har
vært viktig for valget av den nye
 strategien, sier Synnøve Vatn.
     - Vi har fortsatt tro på at vi kan
greie å fjerne den aggressive varianten
av fotråtebakterien, men vi må skille
mellom den aggressive og den milde.
Det synes ikke lenger riktig å forsøke
og utrydde den siste - men vi skal
arbeide for å hindre den i å spre seg.

Fokus på den aggressive
Prosjektet har besluttet å konsentrere

Vil utrydde 
alvorlig fotråte

KLINISK VURDERING: Mens man i fjor lette etter fotråte ved å ta bakterieprøver, legges det nå kliniske vurderinger til grunn for å
 fastslå sykdom. Her undersøker veterinær Nils Henry Hjertuslot fra Jæren og veterinær/prosjektleder Synnøve Vatn klauvene i
sauebesetningen til Hanne-Elise Lindal. 
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innsatsen om å bekjempe de bakterie-
variantene som gir alvorlig klauv -
sykdom hos sauene, under normale
driftsforhold, sier Synnøve Vatn. - Det
vil si en sanering i besetninger med
sykdomstegn over et definert nivå.
Saneringen omfatter smittebeskyttelse,
smittereduserende tiltak, kontroll av
alle klauver og utslakting av enkeltdyr
som kan forbli smittebærere.

Verdifull informasjon
Vatn mener Rogaland Sau og Geit og
andre NSG-tillitsvalgte fortjener stor
ros for sitt initiativ til fotråteprosjektet
da sykdommen ble påvist her i landet i
2008, for første gang på 60 år. Spesielt
viktig var det omfattende kartleggings-
arbeidet som ble igangsatt, der
 næringen i starten tok kostnadene på
egen kappe. 
     - Dette har gitt oss verdifull kunn-
skap om utbredelsen av bakteriene og
sykdomstilfellene, som vi ellers ikke
hadde hatt. 

Gikk bredt ut
- Allerede da vi startet arbeidet, kjente
vi til beskrivelsene av de aggressive
kontra de mildere formene for fotråte-
bakterier i utenlandsk faglitteratur,
men vi hadde ingen erfaring med hva
dette i praksis hadde å bety i norske
besetninger. Derfor valgte vi å sjekke
såpass mange, og båndlegge alle
 besetninger der vi fant bakteriene. Vi
fulgte de prinsipper man alltid benytter
når man står overfor en ny og ukjent
situasjon som skal kartlegges - man går
bredt ut i starten og justerer etter hvert
som man får bedre oversikt. 

Etterpåklok
- I ettertid kan vi si at vi eventuelt
kunne ha valgt å undersøke noe færre
besetninger høsten 2008, og heller ha
gjort bedre og mer detaljerte notater
ved hvert besøk. Men tiden vi hadde til
rådighet var utrolig knapp. Det er lett å
være etterpåklok, men jeg kan egentlig
ikke se at så mye kunne vært gjort
annerledes, ut fra forutsetningene den
gang. Vi beklager selvsagt de store
påkjenningene mange saueeiere føler
de ble utsatt for under dette strenge
kontrollregimet i starten av fotråtear-
beidet. Men vi tror at totalbelastningen
likevel ville ha blitt mye større, både
for folk og dyr, hvis den alvorlige
 varianten av sykdommen hadde fått
spre seg, sier Vatn. 

Justert kurs
- Mandatet om å bekjempe sykdom-
men fotråte står fast, og Mattilsynet vil
fortsette å båndlegge besetninger med
sykdom og pålegge restriksjoner i
 forhold til drifta, forteller prosjekt -
lederen. Det som har endret seg
underveis i prosjektperioden, er
 definisjonen på hva som er sykdom.

Kartlegging, smittebegrensning og
sykdomshåndtering har vært det
 viktigste i fotråtearbeidet hittil. Nå er
også tiden inne for å tenke mer
 langsiktig. Prosjektleder Synnøve
Vatn skisserer viktige prioriteringer
for tiden framover. 

Sanering
Det er viktig å fortsette arbeidet med
sanering i alle flokker som har alvor-
lige symptomer for å hindre videre
spredning av fotråtebakteriene, også
av hensyn til velferden for sauene i
disse flokkene. Nye retningslinjer
strammer inn forvaltningen av fot -
råte, og innebærer at man må ha
startet med sanering for å kunne
sende sauene på fellesbeiter neste år. 

Oppheve restriksjoner
- En oppgave det vil være fokus på i
umiddelbar framtid er å oppheve
restriksjonen i de besetningene som
har vært båndlagt, men hvor det ikke
lenger er grunn til det, enten fordi de
aldri har hatt kliniske symptomer på
fotråte eller fordi de har hatt en vel-
lykket sanering, sier hun. Mattilsynets
grunnlag for opphevingen er en
 klinisk undersøkelse, samt en
egenerklæring fra produsenten.

Nye diagnosemetoder
Vatn er også opptatt av å få etablert
gode rutiner for innmelding og opp-
følging av mulige nye fotråtetilfeller
som måtte dukke opp i tiden fram-
over. Det er blant annet viktig å ha
kontroll med kontaktbesetninger som
kan ha blitt smittet. Det samme
 gjelder utvikling av diagnosemetoder,
eksempelvis ulike laboratorietester,
som kan støtte opp om den kliniske
vurderingen. Veterinærhøgskolen og
Veterinærinstituttet har blant annet

søkt om midler til et stort forsk-
ningsprosjekt på dette området. 
- Her har vi også et utstrakt sam -
arbeid med utenlandske forsknings-
miljøer som genererer ny kunnskap
inn i fagmiljøet, sier hun.

Større bevissthet
Det som har skjedd på fotråtesek -
toren det siste halvannet året har gitt
dyreholdere landet over en kraftig
vekker i forhold til hygienetenkning.
Erfaringene fra prosjektet har
 imidlertid vist at det fortsatt er
behov for å skape større bevissthet
og forståelse rundt smitte, og betyd-
ningen av smittebeskyttende tiltak.
Ifølge Synnøve Vatn vil dette temaet
derfor få fornyet fokus i prosjektet i
tiden framover.

Vil beskytte
- Jeg håper at både sauebønder og
andre - til tross for at ubehagelige og
arbeidskrevende rutiner av og til tres
nedover hodene på dem - ser og
 forstår at motivasjonen for alt som
gjøres i dette prosjektet utelukkende
er å beskytte dyra og deres eiere mot
denne alvorlige sykdommen og
 følgene av den, sier Synnøve Vatn.

Mens man i fjor lette etter bakterien
hos dyr med både milde og alvorlige
symptomer, og båndla alle besetninger
der den ble påvist, legges nå kliniske
symptomer til grunn for slik bånd -
legging. Det er også kun blant disse
sanering er aktuelt.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

Veien videre

Prosjektleder Synnøve Vatn.
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Erstatning og 
kompensasjon
Følgende regler gjelder nå for erstat-
ning/kompensasjon i forbindelse
med fotråte:
•    Besetninger som er pålagt restrik-

sjoner fra Mattilsynet på grunn av
fotråte kan inngå avtale med pro-
sjekt Friske Føtter, ved Animalia,
om sanering for fotråte og motta
kompensasjon. Kompensasjon
forutsetter at vilkårene i «Avtale
om sanering» følges. I besetninger
som har både sau og geit gis det
kompensasjon også for geitene.

•    Kompensasjonen ved sanering
består av en engangssum 
(kr 7.000,-) og en fast sum pr.
voksen sau som gjennomgår
 prosessen (kr 350,- pr. dyr, men
satsen reduseres til kr 200,- f.o.m.
sau nummer 101). I tillegg gis en
fast erstatning pr. voksen sau som
må utrangeres på grunn av fotråte
(kr 2.000,- pr. dyr, med et tak på
20% av antall voksne sauer i
besetningen).

•    Saneringskompensasjonen er
ment å skulle dekke direkte ut -
gifter til veterinær, behandling,
tapte tilskudd og inntekter ved
utrangering av dyr og andre
 kostnader ved smittereduserende
tiltak. Det er ikke en fullstendig
økonomisk kompensasjon, men er
ment å skulle dekke de fleste
direkteutgifter ved sanering for
fotråte.

Slik foregår 
sanering 
Sanering for fotråte i en besetning
er en prosess som med gjennom -
føring og oppfølging strekker seg
over ca. ett år. I forbindelse med
sanering settes det opp en plan for
tiltak i besetningen, som bl.a. inne-
bærer smittebeskyttelse og smitte-
reduserende tiltak, samt kontroll av
alle klauver og utslakting av enkelt-
dyr som kan forbli smittebærere.
Videre gjennomføres tre fotbad
med sinksulfat, etterkontroll to til
fire uker etter siste fotbad og en
siste kontroll ca. ett år etter
 oppstart, før restriksjonene kan
oppheves.

•    De første tilfellene av fotråte ble
påvist våren 2008. Mattilsynet opp-
rettet en arbeidsgruppe der NSG og
Animalia deltok. Svenske veterinæ-
rer ble hentet inn for å gi opplæring
til norske yrkesbrødre. Jevnlige
møter med næringsorganisasjonene
gjennom Næringas beredskapsfo-
rum for smittsomme sjukdommer.

•    August 2008: - NSG tok initiativ til
prosjekt Snu Sauen i samarbeid med
HT-sau etter svært alvorlige  tilfeller
av fotråte i Rogaland. Alle sauer i
alle sauebesetninger i Rogaland,
Agder-fylkene,  kom munene Etne 
og Sveio i Sunnhordland og noen

avlsbesetninger i Telemark ble
snudd på rygg og klauvundersøkt.
Tanken var å utvide denne kartleg-
gingen til alle landets værringer,
men inntil videre ble fotråte ellers i
landet håndtert av det lokale
Mattilsynet.

•    Årsskiftet 2008-2009: -
Veterinærinstituttet, Mattilsynet 
og sauenæringa etablerer Friske
Føtter, et 5-årig samarbeids-
prosjekt mellom myndigheter og
næring, etter ønske fra LMD.
Hensikten var å etablere et nasjonalt
og langsiktig bekjempelsesprogram
for fotråte. 

Omfattende aktivitet
Det finnes foreløpig ingen oppdatert
offisiell statistikk rundt utbredelsen og
behandlingen av fotråtetilfellene i
Norge, men prosjektgruppas egne tall
sier noe om den omfattende aktiviteten
som har foregått i regi av de to pro-
sjektene «Snu Sauen» og «Friske Føtter».
     I løpet av prosjektperioden fra

 september 2008 til november 2009
er det:

•    Kontrollert ca. 4.300 besetninger og
snudd og klauvsjekket mer enn
300.000 sauer.

•    For dette arbeidet ble det utdannet
60 klauvinspektører og kjøpt inn
rundt 70 «snuere».

•    I alt fant man fotråtebakterier i 450
besetninger, som da ble båndlagte. 

•    Alvorlige symptomer på smittsom
fotråte er funnet i mellom 50 og 60
besetninger.

•    Det er inntil nå gjennomført sane-
ring i 43 besetninger, hvorav 10 med
alvorlige sykdomssymptomer. Av de
10 sanerte besetningene som hadde
alvorlige symptomer på fotråte, har
2 fått tilbakefall etter at saneringen
var gjennomført - det vil si at det
fortsatt finnes dyr med kliniske
symptomer i klauvene. Begge
 besetninger befinner seg på Jæren. 

•    I tillegg er det nylig registrert ca. 10
nye tilfeller av alvorlig fotråte i
besetninger som ikke tidligere har
hatt sykdomstegn eller fått påvist
bakterien.

•    Av de opprinnelig 450 båndlagte

besetningene har ca. halvparten nå
fått opphevet restriksjonene som
følge av nye kriterier for bånd -
legging.

•    Det foregår fortsatt snuing og
 klinisk kontroll av besetninger
rundt om i landet, og man for -
venter ved årsskiftet å sitte igjen
med  mindre enn 50 besetninger
med alvorlig fotråte som ennå ikke
har sanert. Det er et mål å få alle
disse med på sanering i løpet av
2010.

Delvis finansiert av næringen
Fotråteprosjektet «Friske Føtter»,
inklusive forprosjekt og gjennom -
føring i 2008 og 2009, har i alt kostet
rundt 14 mill. kroner. Beløpet ble
skaffet til veie ved at omsetnings -
avgiften for sau- og lammekjøtt ble
økt med 60 øre pr. kilo kjøtt. I tillegg
ble det bevilget 6,6 mill. kroner over
jordbruksavtalen til  kompensa -
sjonsordninger. På toppen av det hele
kommer den betydelige  egen-
innsatsen fra næringen selv, Animalia
og Mattilsynet.

For 2010 er det foreløpig bevilget 2
mill. kroner til kompensasjon over
jordbruksavtalen. Samtidig er det
 budsjettert med rundt 6 mill. kroner
til kartlegging og drifting av prosjek-
tet i 2010. De siste midlene søkes
finansiert av omsetningsavgifta, men
utgjør nå bare 30 øre ekstra pr. levert
kilo kjøtt.

Fakta om fotråte

Fotråtearbeidet - kort historikk
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Sauene skapar kontakt  
Ved sida av læraryrkje driv vi eit små-
bruk med 50 vinterfôra sauer. Rasen
har vore mest rygja og pels, men etter
at døtrene fekk eit ord med i laget, har
me no også nokre brune spelsauer.
     Når vi no skulle til Shetland var vi
også interessert i å knyta kontakt med
sauebønder på øyane der vest i havet.
Moen Bjøllefabrikk hadde sponsa 5
bjøller med klave som vi kunne dela
ut.

Det beste med Yell er veien til
Unst
Vi reiste nordover og tok den første
ferja til øya Yell. Dette sundet blir
 trafikkert av 2 ferjer med norrøne
namn, Dagalien og Daggri. Det er billig
å reisa med ferjer på Shetland, og det å
vera ferjemannskap er godt betalt
arbeid. Dette er nok mogleg på grunn
av omfattande subsidiering. Vi hadde
fått beskjed om ikkje å stoppa på Yell.
Det er ingenting å sjå der, seier folk frå
den nordlegaste øya, Unst. Det beste
med Yell er veien til Unst, seier dei.
     Vi kom fram til Unst og tettstaden
Baltasound. Der møtte Ruth Grainger
oss. Ho viste oss rundt på Unst. Sjølv
om vi var der i 4 dagar, fekk vi ikkje tid
til alt. 

Lammetalet - 100%
På Unst er det 500 innbyggarar. Øya er
liten, mindre enn 20 km lang. Men det
finst 2 skular, hotell, restaurant, 3
butikkar, ølbryggeri, sjokoladefabrikk
og mange tusen sauer. Vennene til
Ruth, Cheryl og Derek, driv gard med
600 sauer, 40 shetlandsponniar og ein
del storfe. Sauene deira var av
 shetlandsrasen. Denne likna på våre
spælsauer. Det er nok eit faktum at
shetlandsrasen stammar frå den gamle
norske rasen. Vi spurte om lammetalet. 
     - Jo, det er 100%, sa Derek. 1 lam
pr. sau er lik 100%. Dei fikk ca. 600
lam, og var fornøgd med det.

Reisebrev fra Shetland:

- Øyar med rike 
norske tradisjonar
I sommar hadde kona og eg, som
begge er lærarar, ein flott tur til
Shetland. Vi var invitert for å
besøkja den nordlegaste skulen
der borte, Baltasound Junior
High School. Men vi fikk også tid
til å studera sauehaldet på øyane
vest i havet.

Eg vart kjend med Ruth Grainger, som
arbeider på Baltasound skulen,
gjennom BBC. For nokre år sidan
hadde dei lagt til rette for at alle som
budde på øyane i Skottland kunne få
blogga på BBC sine sider. Vi møttest
der, og knytta kontakt både personleg
og profesjonelt. Våre skular vart venn-
skapsskular. Shetlenderane har alt
besøkt oss. Nå var det vår tur.

Ruth og Dag Øvstebø på Norwick beach. Vi kan skimte det mest fotograferte huset på
Shetland mellom Ruth og Dag.
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     Eg spurte vidare om dei brukte
sauebjøller (sheep bells). 
     - No, no, we don’t use them here.
Derek trudde eg meinte ballar (sheep
balls). Dei fekk to bjøller av oss. Sauene
går ute heile året. Dei gjødslar ikkje
beita fordi gjødsla er altfor dyr. Dei
gjødslar derimot noko på innmarka,
der dei slår og pakkar graset i rund -
ballar. Dette fôret er mest for storfe og
ponniane. 

Sauesanking i april
I Norge samlar vi sauene om hausten
og kvar sauebonde får med seg sine
heim. På Unst samlar dei i april.
Sauene har då gått i utmarka heile
 vinteren. Sauene vert frakta heim, og i
lemminga går dei på eit inngjerda
område. All lemming føregår ute og
er veret dårleg kan dei mista mange.
Det verste er kaldt regn og vind.
Dersom ein sau lammar på ein open
plass, vil lammet frysa i hel. Men dei
fleste sauene har instinktet til å søkja
ly før lamming. Under slike vær -
tilhøve kan Derek gå heile netter med
lommelykt for å prøva å berga flest
mogleg. 
     Eit anna problem er at ravnar kan
bli for nærgåande. Rovdyr finst ikkje,
og det største problemet er faktisk
 kaniner. Dei finst over alt og et opp
graset for husdyra. Kvelden før vi kom,
hadde Derek teke med hagla på tur og
skote over 50 stykk. 
     - But it doesn’t help, sa han, det er
tusenvis igjen.

Friske dyr
Beita var veldig snaugnaga, og dei
brukte ikkje makkamiddel. Nokre få
dyr var svarte bak, men vårt inntrykk
er at sauer og lam var svært friske.
Produksjonssjukdommar, som vi har
mykje av i Norge, fanst ikkje. Eg tenker
litt på det hysteriet vi hadde i fjor om
fotråte. Shetlandsbøndene tok det kaldt
og roleg. 
     - Dersom eg ser at ein sau haltar,
badar eg føtene 2 gonger, hjelper det
ikkje så går sauen til slakt om hausten,
sa Derek.
     Lamma til Derek og Cheryl blir seld
til oppkjøparar og frakta med båt til
Aberdeen, der andre bønder kjøper dei
og feitar dei opp. Prisen er heller låg
sett med norske auge - 35 pund eller
350 kr pr. lam.
     Bønder på Shetland har lov å slakta
heime til eige bruk. Vi fekk smake

Sauene på Tingwall ventar på klippemaskinen?

Derek med ei av shetlandsponnihoppene sine.

 lammelår frå Unst, og kjøtet var
absolutt av topp klasse.

Venskapsbanda er knytt
Så var det tid for oss å reisa heim. 
     Ruth og Derek går no på kveldssku-
le for å læra norsk. Dessutan skal dei
førebu den årlege vikingfestivalen, Up
Helly Aa på nyåret. Det er ganske
imponerande at desse øyane kan ha ein

kveldsskule for vaksne som vil læra
vårt språk. 
     Ruth skal organisere skuletur frå
Baltasound til Dirdal i Rogaland i mai
neste år. Vi på Dirdal skule reiser så
over igjen i september. Ein kan trygt
seie at kontakten mellom Norge og
Shetland lever i beste velgåande.

Tekst og foto: Dag Øvstebø
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Øygruppa består av 85 øyer, men det
bur folk bare på 15. Den største øya
blir kalla Mainland. På den finn vi
Sumburgh flyplass i sør, Lerwick som
er den største byen og Sollum Voe i
nord. Sollum Voe (Solheimsvik) er
den største gass- og oljeilandførings-
terminalen i Europa.
     Den nærmaste jernbanestasjonen
er i Bergen. Ja, av og til føler folka at
avstanden til London er for stor.
Men dei har eit godt lokalt styre og
ein romsleg økonomi, takka vera olje
og gass.
     Det er 22.000 innbyggarar på
Shetlandsøyane, ca. 7.000 i Lerwick.
Den nordlegaste øya er Unst med ca.
500 innbyggarar. Der finn vi tett -
staden Baltasound med skule, hotell,
butikkar og til og med eit ølbryggeri.
Der  brygger dei eit himmelsk øl, ja,
namnet må vere Valhalla Brewery.

Litt historie: I 875 gjekk Harald
Hårfagre i land i ei vik på Unst som
seinare vart oppkalla etter han,
Haroldswick. Han annekterte både
Orknøyane og Hjaltland som var
 namnet då. Heilt fram til 1468 var
Shetland norsk, men då dottera til
den dansk/norske kongen skulle gifta
seg med skottekongen, vart
Orknøyane og Shetland gitt som
medgift. Sjølv om norsk styre tok

I vikingtida samla folka seg på
Tingwall og heldt ting der. Tingwall
var den første hovudstaden, kan ein
godt seie. Det var ei heilt spesiell
oppleving å stå på denne vollen. I
dag er det bygd ei kyrkje der. Dei
fleste stadnamna er gammalnorske.
På alle vegskilt står det norske
 namnet med forklaring på  engelsk.
Mange namn er lette å forstå slik
som Lerwick. Scalloway er kanskje
litt vanskelegare. Vikingane kom med
båtane sine og hadde naust (skåler)
der. Så dette er vegen til skålene eller
Skålaveien.

Det er mest ikkje skog på Shetland,
berre nokre få tre som er planta. Trea
eller buskane blir aldri høge fordi
den kraftige vinden hindrar det. Det
er torvmyrar overalt, og vi såg folk
som skar torv. Det er olje, gass og
elektrisitet som betyr mest i dag.
Samanlikna med Norge er elektrisi -
teten dyr og det har vore ein stadig
diskusjon om  plassering av
vindmøller.

Tekst og foto: Dag Øvstebø

Fakta om Shetland

Skiljegardane på Shetland er akkurat som våre.

Lia oppfor Norwick med den første traktoren på Shetland som står og rustar.

slutt, har kontakten mellom Norge og
Shetland halde fram heilt til i dag. Ein
kan nemna den siste krigen der
Shetlands-Larsen og mange andre
dreiv rein «bussforbindelse» over
Nordsjøen. Mange eldre hugsar denne
trafikken. Dama på museet i Scalloway
hugsa godt Shetlands-Larsen. Ho
hadde helsa på kronprins Olav og
kunne ennå telja til 100 på norsk.



Det går i Pluss for folk og fe

At sunne og friske sauer er lønnsomme dyr, er ingen hemmelighet. Men for at sauene skal kunne produsere
det vi forventer av dem, må de ha optimal fôring i alle situasjoner. 

Gi alltid sauene multitilskudd når kraftfôrmengden er under 2-3 hekto. Særlig bør voksne søyer få tilskudds-
fôr fra paring til seks uker før lamming, da dette er en periode hvor de som regel får små kraftfôrmengder.
Pluss Multitilskudd Sau passer innendørs, mens Pluss Multitilskudd Appetitt Sau og Pluss VM-blokk Sau
er gode alternativer på beite. Salt øker dyras fôropptak. Pluss Saltslikkestein er gunstig både på beite og
inne i fjøset. Pluss Energibalanse forebygger ketose før lamming, 
mens Pluss E-vitamin forebygger jurbetennelse. 
Penger spart på både veterinær og medisiner med andre ord. 
Bønder som bruker Pluss går oftere i pluss, enkelt og greit!

Kontakt nærmeste FK-butikk eller tonnselger for informasjon.
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Hvilke bygningskrav vil gjelde
for økologiske sauefjøs fra 
2011 med tanke på tilgjengelig
areal, liggeunderlag, lufting og
arealbruk i lemminga? 

Gjennom ØkoSau-prosjektet i regi av
Norsk Landbruksrådgiving er det
 etablert en arbeidsgruppe som har
diskutert og vurdert ulike bygnings -
løsninger i forhold til økologisk god-

kjenning. Teksten under er et resultat
av gruppas arbeid.

Arbeidsgruppa består av: 
Lene Nilssen, Debio
Knut Evensen, Nortura
Britt Henriksen, Bioforsk Økologisk
Grete M. Jørgensen, UMB, 
Husdyr instituttet  
www.umb.no/iha/artikkel/miljo-til-sau
Lisbeth Hektoen, Animalia
Håvard Øyrehagen, Norsk Sau og Geit
Kjersti Berge, Norsk Landbruks -
rådgiving

Arealkravet
Det viktigste tilleggskravet til
 økologiske sauefjøs er kravet om at
dyra skal ha tilgang på minst 1,5 m²
pr. vinterfôra sau (v.f.s.), og 0,35 m²
pr. lam så lenge disse er inne om
våren. Dette areal kravet gjelder, pr. i
dag, bare for bygninger som er
 oppført eller ombygd senere enn
01.01.2001. Fra 2011 blir kravet
 gjeldende for alle økologiske
sauebesetninger.
     For produsenter som er i gang med
en byggeprosess for å tilpasse seg de
nye arealkravene vil det mest sannsyn-

Bygningskrav i 
økologisk sauehold

Nyklipte påsettlam med fri tilgang til uteareal uten tak. Fint å ligge slik i solveggen, men
er det regn eller for varmt velger dyra å ligge inne. Tilgang til sollys gjennom hele året er
også forebyggende mot D-vitamin mangel.
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lig bli mulig å få en dispensasjon fra
arealkravet frem til 2013. 
     I konvensjonelle bygninger med
drenerende gulv er normalt tilgjengelig
areal pr. v.f.s. 0,8-1 m². For konvensjo-
nelle tallefjøs er vanlig areal pr. v.f.s.
1,5 m², som for økologisk drift. Driver
man med talle er altså overgangen til
økologisk drift enkel med hensyn til
bygningskravene.

Økt areal gir fordeler
I produsentmiljøet etterlyses ofte
 faglige begrunnelser for kravet om 
1,5 m² tilgjengelig areal pr. v.f.s. For
fjøsløsninger med drenerende gulv
betyr dette kravet en betydelig økning i
byggekostnad. Men ved å bygge etter
disse kravene oppnår man også flere
fordeler, særlig mot slutten av
 drektighetstida og i lemminga som er
en  kritisk periode i forhold til
produksjonsresultat. 
     Det er gjort en studie av hvordan
dyretetthet påvirker søyas melke -
produksjon, jurhelse og mikromiljøet.
Studien konkluderte med at dyretetthet
er en kritisk faktor og anslår at et areal
på mindre enn 2 m² pr. v.f.s. vil påvirke
produksjonen og helsa til søyer nega-
tivt.  En annen studie har vist at både
reduksjon fra 2 m² til 1,5 m² og til 
0,7 m² pr. v.f.s., medførte en økning i
luftkonsentrasjonen av bakterier og
andre mikroorganismer. Dette førte til
høyere bakterie- og celleinnhold i

melka.  Større areal pr. v.f.s. i inne -
fôringstida reduserer det generelle
smittepresset i besetningen og er et
viktig forebyggende tiltak for god dyre-
helse, i tråd med målsettingene for
økologisk produksjon. 

Mange byggeløsninger kan
 godkjennes
«Tilgjengelig areal» kan ifølge regel -
verket bestå av binger med drenerende
gulv, talle eller som en kombinasjon av
fast og drenerende gulv.  Inneareal i
kombinasjon med fritt tilgjengelig ute-
areal kan også godkjennes dersom ute-
arealet er overbygd med tak. Dette gir
rom for utallige varianter av løsninger.
Det viktige i forhold til økologisk god-
kjenning er at bygningsløsningen
 faktisk gir 1,5 m² pr. v.f.s., og at den
fungerer godt dyrevelferdsmessig for
sauene. Dette betyr bl.a. at alle dyra
skal ha tilgang på en bekvem og trekk-
fri liggeplass der alle dyra skal kunne
ligge samtidig. Ulike saueraser, ullfell
og drektighet påvirker det reelle kravet
til liggeareal. Det er derfor ikke satt
spesifikke tall i forhold til minstekravet
til liggeareal, dette blir vurdert i hver
besetning ut fra driftsopplegget.

Norske myndigheter godkjenner
drenerende gulv
EU-forordningen krever at alle sauer
skal ha tilgang til fast liggeunderlag.
Dette kravet har norske myndigheter

gitt unntak for gjennom en særnorsk
bestemmelse. Det stilles derimot krav
til at nyfødte lam skal ha tilgang til tett
liggeunderlag med tilfredsstillende
 varmetekniske egenskaper. Dette er for
så vidt et krav som også gjelder ved
konvensjonell drift. Forsøk ved
Universitetet for miljø- og biovitenskap
(UMB) har vist at sauer med full ullfell
ikke viser preferanse for fast liggeareal i
forhold til strekkmetall.  De to første
ukene etter klipping viste dyrene der-
imot en klar preferanse for fast golv
med lav varmeledningsevne (for
eksempel tre eller halm) framfor
 spaltegulv av metall. Strekkmetall som
eneste gulvtype gir også utfordringer
med varmetap hos nyfødte lam og her
iverksettes ofte forskjellige tiltak.
Mange sauebønder benytter et tykt lag
med halm i de avgrensede lamme -
bingene, mens andre nå har begynt å
bruke fiberduk som rulles ut på det
drenerende gulvet og dekkes av strø.
Det er da viktig at strølaget er tykt nok
til å kunne isolere tilstrekkelig mot
strekkmetallets nedkjølingsevne. 
     Ut fra resultater fra et forsøk
gjennomført av forskere ved UMB ble
det konkludert med at smale ligge -
paller av tre i spaltegulvsbinger kan
være en relativt billig og effektiv måte å
øke liggekomforten til sauer i økolo-
gisk drift. Her var det imidlertid tyde-
lig at sauene lå mer og flere samtidig i
binger med liggepaller utformet slik at
dyrene kunne ligge inntil en vegg.
Daglig renhold av disse liggepallene ble
anbefalt hos to av de tre brukerne som
deltok i forsøket. 
     De vanligste formene for drener -
ende gulv er strekkmetall, plastrister,
trespaltegulv eller komposittspalter.
Kompositt hevdes å ha gode varme -
tekniske egenskaper.  Til tross for at det
ikke foreligger resultater fra forsøk der
dette nye materialet har blitt utprøvd,
har komposittgulv blitt meget popu-
lært hos bønder, særlig i nordlige deler
av landet.

Lufting anbefalt, men ikke et
krav
I prinsippene for økologisk landbruk
blir det fremhevet at «…dyr skal gis
betingelser som sikrer livsutfoldelse og
trivsel i samsvar med deres fysiologi og
naturlige adferd». Det står videre i
 veileder B til økologiforskriften at: 
«…alle dyr bør ha tilgang til ute-
areal også utenom beitesesongen.Er været dårlig nøyer gjerne dyra seg med å stikke hodet ut mellom plastremsene. 

››
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Tilgang til luftegård om vinteren er der-
imot ikke påkrevd for småfe og storfe i
løsdrift».  
     Det er imidlertid mange fordeler
med å la dyr få tilgang til et uteareal
også utenom beitesesongen.  Å sikre en
tilfredsstillende luftkvalitet i isolerte
bygninger kan være en utfordring. Å gi
sauer fri tilgang til et uteareal i en slik
situasjon vil sikre dyra tilgang til frisk
luft, mulighet for sollys og nye sanse -
stimuli fra omgivelsene utenfor fjøsets
fire vegger. 

Positivt med tilgjengelig
 uteareal
Utformingen av en slik luftegård er
avgjørende. Underlaget må som regel
bearbeides for å tåle tråkk og hindre
oppbygging av gjørme og møkk.
Gjørme medfører en utfordring for
god klauvhelse da det danner grobunn
for skadelige bakterier, og dyra blir
generelt skitne. Et hardt underlag av
asfalt eller betong vil gi bedre klauv -
slitasje og mulighet for å skrape lufte-
gården med traktor, både for å fjerne
møkk og snø om vinteren. En må da i
tillegg ha en godkjent plass for lagring
av denne gjødselen inntil den skal
 brukes. Mengden gjødsel på utearealet
bestemmes trolig i hovedsak av plasse-
ringen av fôret i tillegg til om lufte -
gården har overbygd tak eller ikke.
Sauene gjødsler mest der fôret er

 plassert; hvis dette tildeles inne i
fôrhekker på spaltegulv vil det

meste av gjødsla samles
opp direkte i

 kjeller. 

Det er ingen grunn til å knipe på
 plassen når en anlegger et slikt
ute areal. Foreløpige erfaringer fra et
 pågående forsøk med bruk av luftegård
for sau ved UMB tyder på at sauene
bruker luftegården aktivt, selv om fôret
plasseres innendørs. Høy dyretetthet er
en av de viktigste kildene til aggresjon
og konkurranse hos de fleste husdyr -
arter. Forsøk viser at dette igjen kan
medføre lavere fôropptak, lavere vekst,
dårligere reproduksjon og større fare
for sykdom. Nest etter eteplass er
begrensninger i liggeplass den viktigste
grunnen til fortrengninger hos sau.
Når luftegården har gode forhold og
sauene også velger å ligge i luftegården,
vil tilgang til uteareal bidra direkte til
en lavere dyretetthet og dermed også gi
mindre uro og konkurranse. 
     Dersom man ikke har forhold som
ligger til rette for lufting, bør man
sørge for at sauefjøset har et lyst og
 luftig preg. Bruk av vindbremsduk,
sprekkpanel eller andre pustende
 veggløsninger vil være positivt for dyr
som ikke får tilgang til uteareal.
Glugger eller sjalusi i veggene der dyra

Dette er et spørsmål som Debio og
Norsk Landbruksrådgiving gjerne vil
vite mer om. Derfor gjennomfører vi
i fellesskap en spørreundersøkelse
hos aktuelle produsenter for å få
innsikt i hvordan økologiske
 sauebruk ligger an i forhold til de
nye arealkravene.

Spørreundersøkelsen går ut til alle
medlemmer i Debio som har
 økologisk sau og e-post adresse. Vi
håper på stor svarprosent som vil gi
oss viktig kunnskap om behovet for
tilpasninger av bygninger og
 driftsopplegg på økologiske
sauebruk.

Er de økologiske saueprodusentene
klare for bygningskravene i 2011? 

Debio-godkjenning 
All økologisk mat som produseres i
Norge skal ha en godkjenning fra
Debio. Denne godkjenningen er en
forutsetning for å kunne bruke Ø-
merket og for å få tilskudd for øko-
logisk drift.  Som deltager i Debios’
kontrollordning får produsentene
bl.a. et årlig besøk av en inspektør
som reviderer driftsopplegget.
Debio står som garantist for at
 produsentene følger minstekravet i
regelverket for økologisk produk-
sjon. Regelverket sine krav til
 økologisk drift er formulert i den
norske økologiforskriften som igjen
er basert på EU-forordningen. 

kan stikke hodet ut blir mye brukt av
dyra der slike finnes. Dette er rimelige
tiltak som kan gi en ekstra kvalitet i
fjøs uten lufting.

Tekst og foto: Kjersti Berge



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 har fått Knut Evensen i
Nortura til å tegne tre alterna -
tive fjøsløsninger som alle er
 tilpasset krava for økologisk
sauehold. 

Fjøs med rister:
Skissen viser «snitt» av planskisse for
fjøs i økologisk produksjon med
 rister/drenerende gulv i binger, og
gjødselkjeller for bløtgjødsel eller

«tørrgjødsel». Fjøset er «tradisjonelt»
innredet med 4 langsgående binger og
2 fôrbrett. Mellom de to midterste
bingene er det plassert drivgang for
sortering, veiing med mer. 
     Denne løsningen med 1,5 m2

 drenerende gulv pr. v.f.s. kan
godkjennes for økologisk drift. I
 lammingsperioden trengs det i tillegg
0,35m2/lam. Da må det enten frigjøres
plass i eksisterende sauehus eller
 suppleres med annet areal som

Sauefjøs for økologisk drift

Fjøs med tak over lufteareal:
Skissen viser fjøs for økologisk pro-
duksjon med ca. 150 v.f.s. der deler
av totalarealet er beregnet som
 luftegard med tak. Hver binge i
selve fjøset er 42m2 slik at alle dyra
har rikelig plass til å ligge inne
 samtidig (1,1 m2/dyr).
     I luftegarden blir hovedrasjone-
ne av grovfôr tildelt i fôrkasser med
drenerende underlag. Det sikrer
tørr og hygienisk eteplass.
     Fôrbrett er ellers nødvendig for
enkel og sikker tildeling av kraftfôr
og grovfôr ved oppdeling av binger
i lamming med mer. Fjøset har
 fôrsentral og kontor/smittesluse i
enden av bygget og fremstår som et
enkelt og forholdsvis rimelig
 alternativ.
     Løsninger med luftegård med
tak vil bli noe mer arbeidskrevende
med tanke på at utearealet må
 skrapes eller strøs.

tilfredsstiller kravene i denne perioden. 
     Ønsker man å lufte dyrene kan
 porter plasseres strategisk til for slikt
opplegg. Bygget tilpasses i forhold til
lengde og ønsket antall dyr. I motsatt
ende  plasseres fôrsentral med kontor
og smittesluse.
     På skissen ses også opplegg for
utlasting av dyr. Det er viktig å tenke
logistikk og dyrehåndtering i fjøset året
gjennom.
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Fjøs med talle og uteareal uten
takoverbygg: 
Skissen viser et fjøs med plass til 112
v.f.s. med mulighet for lufting av dyra.
     I luftegården blir også hovedrasjo-
nene av grovfôr tildelt i fôrkasser med
takoverbygg og drenerende underlag.
Det sikrer tørr og hygienisk eteplass.
     Fôrbrett er ellers nødvendig for
enkel og sikker tildeling av kraftfôr og
grovfôr ved oppdeling av binger i for-
bindelse med lamming og ellers. Også
dette fjøset har fôrsentral og
kontor/smittesluse i enden av bygget.
     Fjøset fremstår som et dyrevennlig
og rimelig alternativ. Regelverket for
økologisk sauehold krever ikke fri til-
gang til luftegård, men ved økologisk
produksjon vektlegges tilrettelegging
for muligheter til naturlig atferd og til-
gang til frisk luft. Det skisserte bygget
gir en bra planløsning og er en god-
kjent løsning som gir et husdyrmiljø
som ligger over minstekravet for øko-
logisk drift. 
     Denne løsning vil også uten lufte-
gården være godkjent for 112 v.f.s.

Av Knut Evensen, Nortura

Ullstasjoner:

Harstad Ullstasjon 
tlf. 77 01 94 40

Førde Ullstasjon 
tlf. 57 83 42 13

Sandeid Ullstasjon 
tlf. 52 76 10 21

Forus Ullstasjon
tlf. 51 57 45 65 

Gol Ullstasjon 
tlf. 32 02 98 37

Julen 2009
Novembermørket har senket seg, og snart senker julefreden seg også. Innen den tid 
vil vi imidlertid være godt i gang med innsamling av gardsull. Som tidligere år, prøver 
vi å gjøre innsamlingen av ull så effektiv som mulig. De fleste stasjonene organiserer 
derfor inntransporten slik at ulla kjøres inn etter hvert som stasjonene klasser. Dette 
innebærer at enkelte lag vil måtte vente lengre enn andre på å få kjørt inn ull, men 
vi prøver så godt vi kan å rullere på rekkefølgen, slik at ingen må levere seint flere år 
på rad. Vi håper på forståelse for at dette opplegget er helt nødvendig for å holde 
transport og håndteringskostnadene nede.

All levering av ull blir organisert og avtalt på forhånd i samarbeid med de lokale 
saualslagene. Er du i tvil om hvordan du skal levere ulla, kan du enten ta kontakt med 
ullstasjonen eller formannen i sauealslaget i ditt distrikt.

Norilia vil takke produsenter og sauealslag for et godt samarbeid i 2009, og ønsker 
dere alle en riktig god og trivelig jul.

Vi minner som vanlig om at dere får flere fordeler med å levere ulla til en av våre 
ullstasjoner:

pristillegg på ull som tilfredsstiller kravene til god ullbehandling

differensierte pristillegg på høstull som avregnes fra uke 1-24

personlig tilbakemelding på avregningen om kvaliteten på ulla og 
ullbehandlingen

85 øre per kg ull til de lokale sauealslagene som samarbeider med Norilia om 
innsamling, jf avtale med NSG

Norilia ønsker dere 
alle en riktig god

jul!
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Helse og velferd i 
økologisk sauehold 
Det er en politisk målsetting om
15% økologisk produksjon og
forbruk i Norge innen 2015, og
sau er et økologisk satsnings -
område. Forskjellene mellom
konvensjonelt og økologisk saue-
hold når det gjelder krav til helse
og dyrevelferd er i praksis ganske
få, men det er noen bestemmelser
som det er viktig å være klar over
ved en eventuell omlegging av
drifta.

Den største endringen ved overgang fra
konvensjonell drift til økologisk pro-
duksjon vil ligge i kravene om økolo-
gisk fôrproduksjon.

Forståelse av dyrevelferd
Dyrevelferd kan forstås og defineres på
mange måter. Tre hovedelementer
vektlegges i ulik grad: 1) Biologisk
funksjon (helse og produksjon) 2)
Mulighet for naturlig atferd («et natur-
lig liv») og 3) Dyrets opplevelse av sin
situasjon (inkludert fravær av smerte
og lidelse). I økologisk landbruk legges
det vanligvis noe større vekt på
«muligheten for et naturlig liv» enn i
konvensjonelt husdyrhold. Det vil si at
regelverk m.m. er formulert ut i fra et
ønske om å tilrettelegge for at dyra kan
ha en naturlig livsutfoldelse, for eksem-
pel gjennom krav til areal, løsdrift og
tilgang til uteareal, men så lenge vi
snakker om husdyrhold er det alltid en
praktisk og økonomisk grense for hvor
nær «et naturlig liv» man kan komme.

Husdyrrom og oppstalling
Det er relativt små forskjeller mellom
økologisk og konvensjonelt dyrehold
når det gjelder krav til husdyrrom og

oppstalling av sau. Det er imidlertid ett
tilleggskrav i det økologiske regelverket
som kan ha stor praktisk betydning
ved omlegging fra konvensjonelt til
økologisk sauehold: i økologisk
 produksjon er det definerte
minimumskrav til areal ved innendørs
oppstalling. Dette kravet (min. 1,5 m2

pr. voksen sau og 0,35 m2 pr. lam) er
større enn det som er vanlig i norske
sauefjøs. Arealkravet og forslag til
 løsninger er nærmere omtalt i en
annen artikkel i bladet. 

Helse – sjukdomsforebygging og
sjukdomsbehandling
Mange forbinder økologisk landbruk
med at det ikke brukes kunstgjødsel og
plantevernmidler. Noe av bakgrunnen
for det er at man ikke ønsker å tilføre
det lokale økosystemet (gården) pro-
dukter som ikke er en naturlig del av
dette systemet. I utgangspunktet gjel-
der den samme tankegangen for bruk
av medisiner til behandling av sjuke
dyr. Det er imidlertid en svært viktig
forskjell; hensynet til dyret er overord-
net, og dyret skal alltid gis den behand-
lingen som er nødvendig. Målsettingen
om å redusere medisinbruk mest mulig
fører imidlertid til et mer uttalt fokus
på forebygging som grunnleggende
prinsipp i det økologiske regelverket,
for eksempel gjennom bestemmelser
om oppstallingsforhold og utvalg av
dyr. Forebyggende vaksinering, para-
sittbehandling og behandling pålagt av
myndighetene er også tillatt.
     Bruk av medisiner til dyr kommer
altså i en helt annen kategori enn f.eks.
bruk av plantevernmidler, og hensynet
til dyret har førsteprioritet. Det finnes
allikevel bestemmelser om sjukdoms-
behandling i det økologiske regelverket
som ofte trekkes fram som en velferds-

risiko. Regelverket sier blant annet at
naturlige terapeutiske midler og metoder
(eksempelvis urtepreparater og
homøo patiske midler) bør vektlegges.
Det finnes ikke «midler og metoder» av
denne typen i Norge med dokumentert
effekt ved behandling av sau. Man må
derfor huske på at det også står at
 hensynet til dyrevern bør være
avgjørende for valg av behandlings -
metode, og at det er i strid med det
økologiske regelverket å benytte
behandling som ikke er effektiv, eller å
unnlate å gi et dyr nødvendig
 behandling. 

Tilbakeholdelsesfrister etter
 medisinsk behandling
Det økologiske regelverket inneholder
også en bestemmelse om doble tilbake-
holdelsesfrister for melk og kjøtt etter
bruk av medisiner. Argumentene som
brukes for dette er både at det skal gi
forbrukerne en ekstra sikkerhet for at
økologiske produkter ikke skal inne-
holde medisinrester, og at bestem-
melsen skal motivere til økt fokus på
forebygging av sjukdom. 
     For økologisk saueproduksjon har
doble tilbakeholdelsestider begrenset
praktisk betydning, fordi størstedelen
av sjukdomsbehandlingene skjer i
 lammingsperioden når det er lang tid
til slakting. Det er imidlertid viktig å
være oppmerksom på dette når det
gjelder behandling mot parasitter, da
en del av preparatene som brukes i den
forbindelse i utgangspunktet har
 ganske lange slaktefrister. 

Er det forskjeller?
Økologisk husdyrhold har målsetting
om en produksjon med høy velferds-
standard og god dyrehelse, og oppfattes
ofte slik av forbrukerne. Det er
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 imidlertid gjort få sammenlikninger
mellom helse og velferd i økologiske og
konvensjonelle sauebesetninger. Vi har
derfor begrenset kunnskap om hvilke
forskjeller som eventuelt finnes, hvor

store disse forskjellene er og i hvilken
retning de går. Figuren viser hva norske
saueprodusenter selv tror om forskjel-
len mellom økologisk og konvensjonelt
sauehold når det gjelder «dyrevennlig-

het». Kanskje har de helt rett i at
 forskjellene er små?

Av Lisbeth Hektoen, 
Helsetjenesten for sau

Debio-regler:
All økologisk produksjon i Norge
skal godkjennes av Debio. Dette
er en forutsetning for å kunne
markedsføre produktene som
økologiske. Kravene til økologisk
drift er gitt i den norske økologi-
forskriften som igjen er basert på
EU-regelverk. Det er laget flere
veiledere til økologiforskriften,
Veileder B – Utfyllende informa-
sjon om økologisk landbruks -
produksjon omhandler kravene til
økologisk husdyrproduksjon.

Svar på spørsmålet: Mener du økologisk drift vil være mer eller mindre
 dyrevennlig?  2284 norske saueprodusenter svarte på spørsmålet i 2008.  Av
disse drev 134 økologisk saueproduksjon, 35 hadde konkrete planer om
 omlegging og 523 svarte at de vurderte omlegging til økologisk drift. 
Kilde: Spørreundersøkelse gjennomført i forskningsprosjektet Sauens velferd,
et samarbeid mellom Norges veterinærhøgskole, Animalia og Statens institutt
for forbruksforskning.
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Sterke naturopplevelser, roen og
harmonien rundt beitende  husdyr
og kameratskapet i sauemiljøet, er
grunnen til at 74 år gamle Øyvind
Rønningen i Fåvang har tilbragt
30 somrer som sauegjeter på
Venabygds fjellet.

Og han har ingen umiddelbare planer
om å slutte. Nå ser han imidlertid
 situasjonen an fra år til år. Så lenge
helsa holder, er livet som gjeter midt i
blinken for den dyrekjære og natur -
glade pensjonisten. Pr. i dag er det
 trolig heller ikke mange som, fysisk
eller erfaringsmessig, er bedre kvalifi-
sert for tilsynsjobben i det 350
 kvadratkilometer store beiteområdet.

Norgesmester
For det første har han hatt med sau å

gjøre siden han var liten, og beviset på
at han også har greie på hvordan de ser
ut, henger på veggen hans hjemme på
Nordrum gård, der han leier en stor
ærverdig tømmerbygning. Diplomer
fra Norges Bygdeungdomslag forteller
at han har deltatt i en rekke tevlinger,
og at han endatil er norsk mester i
 eksteriørbedømming, både av sau, gris
og fjordhest.
     I tillegg har 74-åringen også en
annen stor interesse. Som voksen
begynte han med langrenn og turrenn,
kom mer og mer med i idrettsmiljøet,
tok trenerutdanning og er fortsatt
inspirator og treningsveileder for flere
unge løpere fra Ringebu-Fåvang IL.
Slikt holder kondisjonen ved like.

Musikalsk familie
Øyvind vokste opp i en søskenflokk på
ni på småbruket Mehlumssvea i

Ringebu, midt i det som i dag er utfor-
traséen for OL-løypene i Kvitfjell. Her
hadde de bare gris, ku og hest i starten,
men som 15-16-åring fikk Øyvind et
søyelam av Gunnar A. Fretheim. Fra 
da av var det sau på gården, og med
årene ble det det eneste dyreslaget i
Mehlumssvea. 
     Fra barndomshjemmet har Øyvind
også fått med seg interessen for sang og
musikk. Faren spilte munnspill, og alle
ni søsken har vært musikalske og har
traktert ett eller flere instrumenter. Selv
spiller Øyvind både trekkspill og
 saksofon, noe som har kommet mange
sambygdinger og andre til gode opp
gjennom årene. 

Regnskap og friluftsliv
En eldre bror overtok hjemgården, så
Øyvind selv tok et kontorassistentkurs
i tillegg til de to årene på jordbruks -

30 år i Venabygdsfjellet

HJEMME IGJEN: Øyvind Rønningen med noen av de sauene han har passet i fjellet i sommer, etter at de er hentet hjem til bygda i
Fåvang igjen. Dette er fra Kjønås i Ringebu
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skole. Etter hvert kom han over i regn-
skapsfaget, som forble hovedgesjeften
videre i livet. Men med årene syntes
Øyvind at arbeidspresset ble for stort,
og helt på slutten av 70-tallet sa han
opp heltidsstillingen som regnskaps -
fører i den gang Ringebu Fåvang
Regnskapslag, og fortsatte som sesong-
hjelp i stedet. Omtrent samtidig ble
han spurt om han kunne tenke seg å
være sauegjeter i Ramshytta gjeterlag
på Venabygdsfjellet i beitesesongen.
Han slo til, og slik har Øyvind
Rønningen nå fordelt arbeidstiden sin i
snart 30 år. 

15 mil i uka
Med base i gjeterlagets hytte inne på
fjellet, hadde han på det meste opp -
synet med ca. 8.000 sauer og lam fra
rundt 40 besetninger. I dag er dyre -
tallet sunket til 6.600 og antall eiere til
29, men jobben er fortsatt å føre tilsyn
med dyra i det vel 350 kvadratkilo -
meter store området. Terrenget varierer
fra åpne, flate vidder til ulende urer og

skog, og forutsetter både kondisjon og
lokalkunnskap fra den som skal holde
oversikten over beiteområdet. I tillegg
til å følge med hvor de ulike saue -
flokkene beiter, og om alt ser fredelig ut,
har Øyvind også hatt ansvar for påfyll
på de mange salteplassene i  fjellet. 
     Som oftest følger han dyretråkkene
når han forflytter seg, andre ganger tar
han beinvegen over stein og ur og myr-
landskap. Til sammen regner han med
at han har trasket og gått rundt 15 mil
i uka gjennom sesongen, hvert eneste
år. Dag ut og dag inn har han gått,
unntatt på lørdager, da dyreeierne
 gjerne pleide å komme på besøk til
hytta for å høre nytt fra beiteområdet. 

Prater med sauene
Øyvind har aldri brukt gjeterhund i
arbeidet med sauene. Når det gjelder
kontakten med sauer og lam har han
mer tro på sin egen metode, som går ut
på å snakke med dem. Han har mange
eksempler på at tilsynelatende «ville»
og folkeskye sauer har roet seg og fått

tillit når han har begynt å småprate
med dem. 

Kraftig rovdyrøkning
Gjeterjobben har endret seg nokså mye
på de 30 årene Øyvind Rønningen har
arbeidet i fjellet. Siden begynnelsen av
1990-tallet har for eksempel rovdyrene
tatt seg veldig opp. Det startet med
 jerven. I dag trues beitedyra også av
bjørn og ørn, og tapene på beite har de
siste par årene ligget på opp mot 10
prosent. Mange av saueeierne i beite -
laget snakker om å slutte med sau. Ja,
til og med turistene og bærplukkerne
har begynt å være redde for å ta ut på
tur i området. Øyvind selv har alltid
kniv med seg når han går, i tilfelle han
må avlive rovdyrskadet småfe. 

Kulturprisen
Når han ikke er i fjellet, er Øyvind
Rønningen opptatt av det lokale
 kulturlivet og et levende bygde -
sam funn. Han har selv vært  primus
motor og ildsjel for en rekke aktiviteter,
spesielt innen ungdoms  arbeid. Blant
annet var han i sin tid med og startet
Skogstjerna 4H. Videre har han alltid
vært aktiv innen bygdeungdomslaget,
og i Ringebu-Fåvang idrettslag har han
som nevnt vært både aktiv  skiløper og
trener i en årrekke for den yngre garde.
I 1996 mottok Rønningen Ringebu
 kommunes kulturpris for sin mang -
foldige innsats innen ungdoms arbeidet.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad

EKSTERIØR-EKSPERT: Øyvind har vært interessert i husdyr hele livet, og er blant annet
norgesmester i eksteriørbedømming, både av sau, gris og fjordhest, gjennom tevlinger i Norges
Bygdeungdomslags regi. Her er han med NM-diplomet for sauebedømming fra 1964.

ALLSIDIG VETERAN: Øyvind Rønningen
i Fåvang er blant de mest erfarne fjell -
gjeterne i Gudbrandsdalen, men har også
gjort seg bemerket på en rekke andre
områder i lokalsamfunnet.
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Selve «fårikålarrangementet» har
 eksistert i ulike variasjoner siden 2001,
og for sauemiljøet i Oppdal i Sør-
Trøndelag er den første helga i oktober
blitt ei festhelg på høyde med 17. mai.
Her har man funnet en unik mulighet
til å sette fokus på næringen - inklusive
alt fra dyrehold, driftsutfordringer og
foredling av råvarene, til teknikk,
 gjeterhundarbeid og andre
hjelpemidler. 

Gunstig tidspunkt
Fjell- og Fårikålfestivalen er  klokelig
lagt til slutten av skolenes høstferie - et
tidspunkt på året hvor mange av de tre
tusen hytteeierne og deres familier fra
fjern og nær ofte  legger turen til
fjellbygda. Dermed er man allerede i
utgangspunktet sikret et visst pub -
likum. I tillegg er det en litt rolig
 periode i landbruket, slik at de fleste i
den bransjen også har anledning til å
delta. Og fra Trondheim kommer dags-
turturistene gladelig  kjørende de 12
milene for å sikre seg et godt måltid og
en opplevelse utenom det vanlige.

Lokale produsenter
Mat har vært selve utgangspunktet for
denne høstfesten - tradisjonsrik fjell-
kost som fårikål og mandelpoteter. I
løpet av de tre festivaldagene selges da
også tusener på tusener av fårikål -
porsjoner i det store messeteltet. I 2004
sikret festivalen seg til og med en plass
i Guinnes rekordbok med verdens
 største fårikålgryte. Men her kjenner
også en rekke små og store lokale små-
produsenter sin besøkelsestid, med

Fjell- og Fårikålfestivalen 2009:

Engasjement og 
mangfold i Oppdal 
Bortimot 20.000 besøkende trosset snø og sludd og vanskelige kjøre-
forhold for å få med seg begivenheten da Oppdal Næringsforening og
Oppdal Sau og Geit arrangerte felles Fjell- og Fårikålfestival for
 tredje gang, 2.-4. oktober.

LAM PÅ NÆRT HOLD: En innhegning
med levende lam trekker alltid folk. Her er
det, fra venstre, Frida Ringdal (5 år), lille-
søster Marte (3 år) og bestemor Ingrid
Ringdal fra henholdsvis Gol og Hamar 
som studerer de ullkledte.
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ulike tilbud av videreforedlet kjøtt fra
egen produksjon, husflidsprodukter av
ull og skinn og en rekke andre varer.
Det er musikk og underholdning,
strikkeshow og motevisning, konkur-
ranser av ulike slag, samt aktiviteter og
leker for barna.

Største sauekommune
Det er neppe tilfeldig at det er fjell -

bygda Oppdal som er vert for Fjell- og
Fårikålfestivalen. Hvor skulle man
ellers ta initiativet til et slikt arrange-
ment? Oppdal er nemlig den største
sauekommunen i landet. 
     NSG sitt lokallag, Oppdal Sau og
Geit, har 170 medlemmer og i alt 123
bruk. I kommunen var det ved siste
telling registrert drøyt 19.000
vinter fôra sauer, mens det hvert

SENT OG TIDLIG: Anne Isbrekken (t.v.) på Oppdal har alltid et strikketøy for hånden,
og utøver strikkekunsten til alle døgnets tider. På Fjell- og Fårikålfestivalen får hun
 omsetning på varene. Her er hun sammen med datteren Bjørg Isbrekken.

HJEMMELAGDE DELIKATESSER: Elin
og Harald Storli på Storli gård har overlatt
drifta til sønn og svigerdatter, men står
fortsatt for en del av videreforedlingen av
produktene fra gården. De har godkjente
produksjonslokaler i kjelleren og en av
 spesialitetene er badsturøkt lammelår. Her
viser ekteparet fram varene i messeteltet
under festivalen.

FULL KONTROLL: Det var surt og kaldt,
med snø i lufta da Oppdal Sau og Geit sin
gjeterhundnemnd demonstrerte arbeid
med hund og sau under festivalen. Her har
den seks år gamle skottlandsimporterte
Zohra full kontroll over saueflokken
 sammen med fører Ingvald Haugan.

EGNE PRODUKT: Styremedlem i Oppdal Sau og Geit, Tone Bjørgen (t.v.), leder Ivar
Riise Hoel og styremedlem Hans Snøve var selvsagt på plass på Fjell- og Fårikålfestivalen
2009. Her smaker de på hovedretten som en gang var hele utgangspunktet for arrange-
mentet.

››
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«Fårikålfestivalen» dukket opp som et
nytt høstarrangement i regi av
Oppdal Sau og Geit i 2001, mens
Oppdal Næringsforenings
«Fjellmesse» med tema hytte - ferie -
fritid første gang ble arrangert så tid-
lig som i september 1998.
Arrangørene fant imidlertid raskt ut
at et samarbeid ville være til nytte for
begge parter. 
     I 2004 ble derfor Fjellmessa  flyttet
fra Oppdal idrettshall til et messetelt i
Oppdal sentrum, og arrangements-
tidspunktet ble flyttet til samme helga

som Fårikålfestivalen tradisjonelt var
blitt arrangert - første helga i  oktober.  
     Samarbeidet har utviklet seg
videre. I 2007 introduserte man et
felles navn; «Fjell- og
Fårikålfestivalen». Samtidig slo man
sammen arrangements komitéene til
én komité.
     Arrangementet samlet i år hele 
74 utstillere i og utenfor kulturhuset
og messeteltet, fordelt på alt fra
 opp levelsesfirma, mat og håndverk,
til hus og hytte, landbruk, bil og
 fritid.

år slippes rundt 42.000 dyr på
utmarksbeite i fjellområdene omkring. 

Ser framover
Tross tiltagende problemer med rovdyr
og tap på beite, er det fortsatt opti-
misme og framtidsrettet initiativ rundt
om i sauefjøsene i den sørtrønderske
fjellbygda. Det er gjennomgående store
sauebesetninger i bygda, og bøndene
investerer i nye og store bygninger.
Gjeterhundarbeidet har også tatt seg
kraftig opp de siste årene, slik at man
nå har et aktivt og godt miljø med
førere i alle aldrer.

Tekst og foto: Anne-Cath. Grimstad GODT MILJØ: Gjeterhundarbeidet i Oppdal har tatt seg kraftig opp de siste par årene, og
man begynner nå å få et miljø med førere av begge kjønn og i alle aldrer. Her er noen av
dem samlet under trening og demonstrasjon. Fra venstre: Espen Stensheim med Karo,
Ingvald Haugan med Zohra, Svein Storli med Kaisa, Snorre Haugland med Bill, Ann Berit
Haugland med Ace, Guro Husdal Dørum med Zacco og Irene Størdal med Lexie.

KOKK OG SERVITØRER: Pensjonist Inga Flatmo (t.h.) hadde i år tatt på seg hele
 ansvaret for kokinga av fårikålen til tusenvis av besøkende. Her får hun hjelp av
Tessie F. Flå (t.v.) og Inger Bjerke til å servere fårikålkunde Øyvind Aas.

Fårikål i 8 år



Sau og Geit nr. 6/2009 • 39

• 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!

Liberty strips-portene er sterke,
myke klare   pvc-strips (30cm x 3
mm) som du monterer selv i med-
følgende takskinne. Du får antall
meter strips du trenger og en
enkel pakkeløsning med nye hard-
plast-opphengere til å skru på hver
strip, til rask og enkel montasje. 
Nå hindrer du trekk, unødig kulde
og væte. 

STALL-INNREDNINGERSTALL-INNREDNINGER
etter mål, til meget gunstige
priser.Se priser på våre hjem-
mesider.Vi fører og gummi-
madrasser for hest og andre
dyr.

5 x 6 m. med varmgalviserte stålbuer og  pro-
filerte stålpanel.  Leveres med bakvegg og en
front med døråpning.eller åpen med løftean-
ordning. Til utegangshus for småfe og storfe,
garasjer, lager o.l. 

SIGMA 
STÅLHALLROYAL STÅL-

HALL

SIGMA STÅLHALL.
5 x 6 m.     3 m. vegg/dør.
90 kub.m, med lysgavler. Lager, dyr,
leskur, garasjer,  stall, o.a. 

ORION SAUERINGER
24 skrå-åpning eller 
27 rett-åpning
nå med tak.

ALVIN drikkekar i varm-
galv. stål med flottør.  

VIKTOR multiforer til alle 
forslag for 15 sau

OSTER 
SHEARMASTER
håndmaskin for
sau   

LISTER
NOVA
Ledende henge-
maskin fra Lister
England. 
Enestående kvalitet. 
Service/deler.

OMEGA HALL til enkelt sauehus,
lager, o.a. 6 x 10 /12 m.  og lengre.
Doble dører i hver gavl 3 x 3 m.

Norsk Småfeservice as
Årosvn. 195 - 1480 Slattum

tel 67 07 31 00   www.smaafe.no

RAMBO FORHEKK 
er 300 cm x 150 cm og 1 m
høy.  Sammenleggbar. Den
holder 2 rundballer eller
mye løshøy og kan lett
åpnes i alle hjørner med
låsestag.  Plass til 30 sauer God Jul!

CONICAL
ny forring for sau, 180 cm
ved bakknivå, 140 cm
oppe, med 24 åpninger.
Hindrer forspill.
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Organisasjonsnytt
Møtekalender

2009:

11.12. Styremøte i NSG, Ås

2010:

12.02. Styremøte i NSG, Ås

13.-14.02. Landsdekkende avlskonferanse på sau, Gardermoen

16.03. Styremøte i NSG, Gardermoen

17.-18.03 Representantskapsmøte i NSG, Gardermoen

02.-03.06. Styremøte i NSG, Ås 

Uke 33/34 Styremøte i NSG i forkant av geitedagene

19.10. Styremøte i NSG

20.-21.10. Representantskapsmøte i NSG

10.12. Styremøte i NSG, Ås

Rennebumartnan i Sør-Trøndelag fikk mye
oppmerksomhet i lokalmedia i høst.
Temaet «det glade vanvidd» har slått godt
an og spesielt har det blitt mye
 oppmerksomhet rundt temaet «fire kyr,
og en te» - en vanvittig visning på torget
fredag ettermiddag. 
    Fem designbedrifter hadde laget hver
sin kreasjon som få hadde sett maken til.
«En te» var en overraskelse og væren
Barak, tilhørende væreringen i Meldal-
Rennebu, gjorde stor suksess. Væren, som
er vant til å bli leid, oppførte seg så
eksemplarisk at den ble med på
 oppvisning på catwalken også lørdag.
Væren ble leid av Kristin D. Skjerve, leder
i ring 203 Meldal-Rennebu værering.

Mvh
Magnar Skjerve

Rennebumartnan

Ringværen Barak leies på catwalken av
Kristin D. Skjerve.

De nye kontorlokalene til Norsk Sau og Geit ligger i 3. etasje i denne bygningen i
Moerveien 2 i Ås.

Organisasjonsnyttspalten er tynn i dette nummeret av bladet. Det skyldes 
at vi har mottatt få aktuelle saker fra medlemslag og at administrasjonen har

hatt en meget travel høst på grunn av flytteprosessen. Det er godt å være på plass i
de nye, fine kontorlokalene våre på Ås, men det gjenstår fortsatt en del detaljer før
alt er på plass. 

Vi vil gjerne ønske alle 

en riktig god jul og 

et godt nytt år!
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Sauebøndenes egne tanker om
det framtidige avlsarbeidet, er
noe av det avlssjef Thor
Blichfeldt i NSG håper å få inn-
spill på når han sammen med
Animalia inviterer til den aller
første nasjonale avlskonferansen
for sauenæringa 13. og 14.
 februar neste år. 

Konferansen finner sted på Garder -
moen utenfor Oslo, og har fått tittelen
«Saueavlen: Vegen framover!». Arrange -
mentet retter seg mot medlemmer i
væreringene og andre avlsinteresserte
saueholdere, og NSG og Animalia håper
på bred deltakelse fra hele  landet. 

Ny forskning
I tillegg til diskusjoner og meningsut-
vekslinger rundt de utfordringer og
muligheter som ligger i fagfeltet i årene
framover, vil deltakerne bli «fôret» med
siste nytt av informasjon innen avls -
arbeidet på sau i Norge. Det er lagt opp
til presentasjon av rykende ferske
forskningsresultater, tekniske
 nyvinninger og markedsmessige
framtidsanalyser.
     Særlig ser avlssjefen fram til å

 presentere resultatene fra forskningen
rundt søyeegenskaper, som for eksem-
pel mindre lammetap og lenger hold-
barhet. Her sitter NSGs egne avls -
forskere i skrivende stund og arbeider
intenst for å få tallene klare til konfe-
ransen. Kunnskapen er etterspurt og
vil danne grunnlag for vurderingen av
om disse egenskapene skal innlemmes i
den samlede O-indeksen.

Farlinje og fremtidslam
Spørsmål rundt egen farlinje som
bidrag til bedre og mer lønnsom kjøtt-
produksjon står også på programmet
under avlskonferansen. Her tas det sikte
på urpresentasjon av beregninger fra
simulering av hvilken avlsframgang
man kan oppnå i en farlinje, og en
 økonomisk analyse av om en farlinje vil
bidra til bedre økonomi i saueholdet.
     Industriens og forbrukernes krav til
lammeproduksjonen framover er også
en viktig informasjon når avlsarbeidet
skal planlegges, og dette området vil bli
grundig belyst på konferansen. 

Fremmer motivasjonen
Initiativet til denne aller første avls -
konferansen for norske saueholdere
kommer fra avlssjefen selv. I løpet av
tiden etter ansettelsen i 2005 har Blich -

Vær med og stak 
opp veien videre!

feldt besøkt samtlige væreringer i hele
landet og hatt en rekke møter med
NSGs avlsapparat på region- og fylkes-
nivå. I stedet for å starte på en ny
møterunde til vinteren, prøver han
denne gangen å samle flest mulig av
saueholderne som har et stort engasje-
ment for avlsarbeidet i en lands -
dekkende konferanse.
     - Jeg har sett hvilken betydning det
har for motivasjonen i det lokale avls-
arbeidet at medlemmene får treffe og
utveksle erfaringer med interessefeller.
Denne gangen blir det mulighet for å
treffe kolleger utenfor sitt eget geogra-
fiske område. Samtidig gir det oss i det
sentrale avlsmiljøet en mulighet til selv
å informere og skape forståelse for nye
tiltak vi setter i gang på avlssiden i
organisasjonen, sier Thor Blichfeldt.

Mulig gjentakelse
Konferansen «Saueavlen: Vegen fram-
over!» er foreløpig et engangsarrange-
ment, og Blichfeldt er veldig spent på
hvordan det vil bli mottatt av det avls-
interesserte saue-Norge. Dersom det
blir vellykket, ser han imidlertid ikke
bort fra at konferansen kan gjentas om
noen år. 

Av Anne-Cath. Grimstad

GLEDER SEG: Initiativtaker
til Norgeshistoriens aller første
avlskonferanse for saue-
næringen, avlssjef Thor
Blichfeldt i NSG, ser fram 
til å samle hele det norske
avlsmiljøet under ett tak. 

I INNSPURTEN: 
Avlsrådgiver Inger Anne
Boman i NSG arbeider i disse
dager på spreng for å ferdig-
stille resultatene fra sin
 forsking på søyeegenskaper.
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Styrets 
hjørneNorsk lammekjøtt – et

produkt å være stolt av
For kort tid siden var jeg på et kurs
hvor vi skulle lære om kommunika-
sjon i en rådgiverrolle.  Et av de viktig-
ste poengene der var hvor viktig det er
å være stolt av det budskapet vi har å
selge. Etterpå har jeg også tenkt på
hvor viktig dette er for oss lamme-
kjøttprodusenter – vi har et produkt
som det virkelig er grunn til å være
stolt av! Vi må være bevisst på hvor
viktig det er å være gode ambassa -
dører for produktet vårt i ulike
sammenhenger slik at salg og forbruk
øker. 
     På Nortura sine hjemmesider
kunne vi i dag lese bekreftelsen på det
vi har ligget an til hele slaktesesongen
– årets lam slår alle tidligere rekorder
når det gjelder kvalitet! Hele 70% av
lammene er kategorisert som stjerne-
lam. Dette er det beste resultatet siden
EUROP-klassifiseringen ble innført i
1996. Årets beitesesong var noe varie-
rende og slaktinga fra flere områder
ble derfor noe senere enn tidligere år.

Innføring av stjernelamtillegget for lam
over 23 kg førte også til at flere fôra
lammene litt lenger utover høsten.
     I et «matprat-blad» fra i høst kunne
vi lese at hele 94% av norske kokker
valgte norsk lammekjøtt når de skulle
velge blant norske råvarer, og at dette
tallet faktisk hadde økt fra 70% i 2004.
Kvalitet angis her som det viktigste
 kriterium ved valg av råvarer - et
kompliment vi virkelig kan ta til oss!         
     Tidlig i årets lammesesong var det en
spørreundersøkelse på nationen.no om
hvilke kjøttslag folk helst bruker til
 søndagsmiddagen. 18,2% av de spurte
svarte lam – det kom faktisk etter både
storfe, svin og vilt, men likevel med
 nesten dobbelt så mange prosent som
kylling.  Vi må selvsagt markedsføre vårt
produkt så prosentandelen blir høyere
neste sesong.
     Til tross for at vi har et så fantastisk
produkt som lammekjøtt har vi dess -
verre opplevd en salgssvikt i høst, og vi
kan selvfølgelig spørre oss hvorfor. Noe

av årsaken er at det var for lite lam til-
gjengelig tidlig i sesongen. Som
 produsenter har vi lett for å slå oss til
ro med at markedsføring av kjøttet får
andre ta seg av – vi har nok med å
produsere. 
     For å unngå overproduksjon av
lammekjøtt må vi alle bidra med å
fremme salg og forbruk av dette
 fantastiske kjøttet. Selv har jeg noen
naboer og hyttenaboer som hvert år
kjøper lammeslakt av oss, og er
 strålende fornøyd. De vil gjerne ha et
produkt med kjent opphav – selv om
kiloprisen nok er over den de må
betale på Rema. Og ved festlige anled-
ninger og med middagsgjester – hva er
vel da mer naturlig enn å servere
 lamme kjøtt – hos oss helst som
lammelår tilberedt på ulike måter eller
som fårikål. Vi har servert det til
polakker, tyskere, amerikanere og
nordmenn i ulike aldre fra fjern og
nær. Kjøttet faller i smak hos alle, og
flere vil gjerne ha oppskriften – da har
vi lykkes med å «reklamere» for kjøt-
tet vårt.             
     Nå står julen for døren og da har
det fantastiske lammekjøttet vårt blitt
foredlet til gode retter som selvfølgelig
hører med på julemenyen; pinnekjøtt,
røkt lammelår, vossakorv og lamme-
rull.

Kristin Bakke Lajord

STREKKMETALL
Løst eller på selvbærende ramme

Gunstige priser!
Be om tilbud.

Navn: .....................................................................

Adresse: ...............................................................

Tlf.: .........................................................................

6891 VIK I SOGN · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 69 83 49
5880 KAUPANGER · Tlf. 57 69 83 40 · Fax 57 62 72 59

Strekkmetallrister

Innredninger

Ferister

Drikkerenner
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Den 24. august oppretta NSG
som kjent eit beiterettsfond etter
eit innspel frå Odd Jarle Lien,
fylkesleiar i Sør-Trøndelag.
Fondet skal gå til å støtte
 kampen for beiteinteressene og
den retten som ligg der, samt
sikre beiteretten i utmark.

Odd Jarle Lien seier at han er godt
 fornøgd med at beiterettsfondet no er
kome på plass og at det allereie er
begynt å kome inn pengar på det. Han
oppmodar alle om å setje inn ein slant
når slakteoppgjeret kjem i desse dagar.
     - Det er særs viktig at me no støttar
opp om fondet. Bakgrunnen for idéen
med eit eige beiterettsfond var den
kampen Kåre Kleiva og kona hans
måtte føre mot staten, som enda med
ein avtale om at staten leiger beiteret-
ten deira i 20 år. Grunnen kjenner vi
alle - rovdyrproblema Kleiva har stridd
med i mange år. Sjølv om Kleiva får
vederlag for ikkje å drive med sau i 20
år framover, er det diverre mange 
som gir seg lenge før det Kleiva gjorde.
Dei orkar simpelthen ikkje ta opp
kampen mot statsapparatet og avviklar
derfor heller bruken av utmarksbeite.
Dei får difor ikkje den erstatninga dei
har krav på. Næringa må ha mogleg-
heiter for å utnytte utmarksbeitet, for
det er den viktigaste ressursen for alle
sauebruk, slår mannen, som står bak
forslaget om eige beiterettsfond i NSG,
fast. 

     Lien understrekar at det sannsynleg-
vis i framtida kjem til å komme mange
liknande saker som den til Kleiva. 
     - Me må då ha folk som vil kjempe
for retten sin, seier han og legg til at
han håpar alle ser viktigheita i dette og
vil støtte fondet med nokre kroner. 

Ove Ommundsen, styreleiar i NSG,
seier at dette kan vere eit viktig bidrag
til å hjelpe beiterettshavarar i naud og
det er eit sterkare insitament for å
 oppretthalde beiting i rovdyrutsette
områder. 
     - Dette er eit solidarisk fond overfor
medlemmar i ein vanskeleg situasjon,
seier Ommundsen og fortel at han
allereie har motteke innspel på at kvart
medlem i NSG burde avsetje verdien av
eit lam til dette fondet. 
     - Akkurat kroneverdien av dette
lammet får vere opp til kvar givar å
avgjere, men på denne måten vert det
ei symbolsk gåve til den som treng det,
seier Ommundsen. 
     - Dette må likevel ikkje verte ei
sovepute for å sleppe grepet om presset
mot myndigheitene for ei fornuftig
rovviltforvaltning, seier Ommundsen
og rosar regjeringspartia for Soria
Moria II plattforma og dei positive
føringane dei har gitt for eit vidare
arbeid med dette arbeidet. 
     - For oss som har interesser i beite-
næringa er det som står i regjerings -

erklæringa eit viktig signal om at
styres maktene tek oss på alvor og at
me har lukkast med å signalisere ein
del av dei problema me står overfor,
avsluttar Ommundsen. 

Dersom du vil gje pengar til beiteretts-
fondet til NSG, gjer du det ved å over-
føre pengane til konto 9365.16.21524 i
Landkreditt bank og merkar penge-
overføringa med «Beiterettsfondet».

Håvard Øyrehagen

- Gje eit lam!

Statuttane for
Beiterettsfondet i NSG: 
§ 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
beiteinteressene 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 
s øk nadene. Styret fastsetter rådets 
sammen setning og arbeidsform). 

§ 6 Styret i NSG kan overdra for-
valtningen av fondets kapital
til Representantskapet. 

§ 7 Beretning om fondets virk-
somhet 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 innenfor formålet
med ordningen.
Representantskapet gis
 anledning til å uttale seg.Styreleiar i Norsk Sau og Geit, 

Ove Ommundsen.

Leiar i Sør-Trøndelag Sau og Geit, 
Odd Jarle Lien.



Under det store arrangementet
«Mat på Mære» i begynnelsen av
oktober ble det avholdt et semi-
nar om ull og skinn. Seminaret
var et samarbeid mellom
Nordgen, Skjetlein ressurssenter
og Mære landbruksskole.

De gamle sauerasene har særpreget ull
med spesielle egenskaper for hver rase,
og skinn i flotte farger og mange
 kvaliteter. Tema for seminaret var;
hvordan utnytter vi disse flotte rå -
varene? Kan eiere av de ulike saue -
rasene samarbeide om foredling? Vil
bedrifter innen ull og skinnforedling
bli med på et løft for bevaringsrasenes
produkter slik at vi kan utnytte skinn
som en ressurs i småskala produkter? 
     Seminaret var ment som et møte-
punkt for produsenter med gamle raser
og de som foredler ull og skinn i
 mindre skala, og hadde deltakere fra
flere nordiske land. Deltakerne ble
oppfordret til å ta med ull/skinn og
produkter laget av ull og skinn for
 diskusjon og erfaringsutveksling under
seminaret.

Foredling av ull fra bevarings-
verdige raser
Seminaret åpnet med et foredrag av
Karin Flatøy Svarstad 
(www.karinflatoysvarstad.com), som
er utdannet innen husflid/kunsthand-
verk og som har eget verksted i Bergen
og driver Galleri Frøya i Kalvåg i
Bremanger. Hun fortalte om sitt
arbeid med villsau (gammelnorsk
sau), om ulla fra villsauen som en
 ressurs, og om prosjekt og produkter
laget av villsau. Karin har både
 erfaring med  praktisk arbeid med
toving av villsau-ulla etter innsamling
og sortering for å få riktig kvalitet,
samt opplæring/kursing av andre
innen emnet. Hun avsluttet  foredraget
med en framvisning av egne produk-
ter. Karin er med sin virksomhet et
godt eksempel på at det er mulig å
leve av ullforedling, også med fokus
på en bevaringsrase.

Situasjonen for de mindre
spinneriene i Norden
Birgit Boberg holder til i Småland i
Sverige og driver med blant annet
gutefår og roslagsfår, som begge er

utrydningstruete raser. Ebbarp gård
har også gårdsbutikk som selger blant
annet garn. Hun holdt foredrag om
foredling av ull på småskala spinnerier
i Norden. Det er egentlig en ganske
trist historie. I tillegg til noen få, store
(i nordisk målestokk) spinnerier, finnes
det et stadig mindre antall gamle, små
spinnerier i Norge og Sverige. På de
fleste av disse er driverne i ferd med å
pensjonere seg og neste generasjon
nøler med å ta over.
     Småskala spinneriene tar i varie-
rende grad imot ull fra små besetning-
er og lager garn eller andre produkter
av ulla. Leveringstida er ofte lang og
nokså uforutsigbar, men kvaliteten på
det ferdige produktet er jevnt over
god. Birgit avsluttet med å uttrykke
ønske om at noen i Norden, helst
flere, bør ta opp tråden (!) og etablere
ullforedling med tanke på småprodu-
senter.

Merkevarebygging og markedet
En forutsetning for å kunne etablere en
bedrift, er at man når et marked. Hilde
Buer, Florø, holdt et engasjerende inn-
legg om merkevarebygging og profi -
lering av produkter fra sauen. Hun har
vært engasjert i Norsk Villsaulag
(www.villsau.no), som har arbeidet
mye med merkevarebygging. Å ta vare
på og foredle ull og skinn som ressurs
fra bevaringsrasene må basere seg på
mer enn idealisme og entusiasme for
rasen, det er viktig å være bevisst på at
produktet skal ha en avsetning i
 markedet, og vi må få kundene
interessert i det spesielle produktet vi
har. «Spinn» gjerne en egen historie
omkring farget ull og skinn i vakre
sjatteringer, fra gamle nordiske husdyr-
raser.

Eksempler på produkter fra grå trønder-
sau. (Foto: Ingvild S. Espelien)

Ull og skinn fra gamle saueraser

– Fra problemavfall til 
eksklusive designprodukter



Produktutstilling
Utenfor foredragsrommet var mange
produkter utstilt. Vi kunne blant annet
se og kjenne på maskinspunnet to- og
tretrådet garn av grå trønderull
 spunnet hos Hillesvåg. Laget for grå
trøndersau hadde levert 140 kg ull til
spinning for å utforske ullas egenska-
per og kvalitet og for å få en formening
om markedsinteressen for produktene.
I tillegg til ullgarnet bestod produkt -
utvalget også av kardeflor for toving,
plantegarn for veving eller tove-strik-
king, samt «spinnetops» for hånd -
spinnere. Det var også en liten utstil-
ling av håndspunnet ullgarn av ulike
kvaliteter fra gammelnorsk sau (vill-
sau), grå trøndersau og gammelnorsk
spælsau, samt ferdig strikkede
 produkter, som Selbuvotter (grå
trøndersau) og raggsokker (gammel-
norsk sau). 

Nytt spinneri i Norge
Neste morgen åpnet seminaret med
Bjørg Solheim fra Telespinn 
(www.telespinn.no). Hun fortalte
om etablering av Norges første
mini spinneri («Belfast Mini-
Mill»). Spinneriet foredler
først og fremst ull av
mohairgeit i samarbeid
med mohairgeitelaget,
men Bjørg kunne for-
telle om stor interesse
og stor pågang fra
eiere av ulike saueraser,
ja, mer enn de greide å
ta imot. Å starte et
spinneri innebærer en
betydelig investering, og det er mye
som skal læres i prosessen. Etter et års
drift begynner Telespinn å få til en
 produksjon som er stabil i kvaliteten,
og kundene finner fram til spinneriet
gjennom nett butikken. 
     Spinneriet representerer en opti-
misme og vilje til nytenking som er
inspirerende for andre. Bjørg mente
at det er god plass til flere lignende
spinnerier i Norge, og møtedel -
takerne diskuterte snart mulig -
heten for å  etablere et spinneri

Her ser vi noen av Bine Melbys
(bine-m) eksklusive designpro-
dukter, jakke i ullfilt, kantet
med skinn fra gammalnorsk
spælsau og tresko i bjørk og
skinn fra telemarkfe. Foto: Eva
Bonnevie.

››
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nord for Dovre. Det er langt å frakte
den  voluminøse ulla fra Trøndelag til
Telemark for foredling, og Telespinn
har antagelig ikke kapasitet til å ta imot
ull fra alle heller.

Ullkvalitet
Sissel Berntsen fra Fagtjenesten for ull,
Animalia, fortalte om bruksverdi og
bruksområder for ull og vurderinger i
forhold til norsk ullstandard. Hun gikk
igjennom ullstandarden og systemet
for klassifisering og kvalitetssortering
av norsk ull. Mange av de gamle saue-
rasene er fargede, og dessverre er den

fargede ulla dårligere betalt fordi det
trekkes for pigment i ulla. Pigmentert
ull tar ikke farge på samme måte som
hvit ull, derfor foretrekker spinneriene
å bruke hvit ull. Den enkelte saueeier
kan oppnå en bedre pris for sin ull ved
å være omhyggelig med sorteringen.
Pigmentert ull som havner i den
 høyeste kvalitetsklasse er betydelig
bedre betalt enn usortert ull. Kvalitets -
sorteringen er helt sentral også for den
som vil foredle ull videre selv. 

Garving av saueskinnsfeller
Michael Møll fra Mandal fortalte om

hjemmegarving av skinnfeller, et tema
mange har etterlyst. Han viste gjennom
sitt foredrag og praktiske demonstra-
sjon av skinn at dette er en arbeids -
krevende prosess som gir et spesielt
uttrykk på skinnene.
     Edy Pigato, som eier og driver
 garveriet Horn skinn i Brønnøysund
(www.hornskinn.no), fortalte om
 garving av skinn fra gamle saueraser.
Han forklarte garveprosessen ved hans
lille garveri, der de bruker krom -
garving i en lukket, utslippsfri prosess.
Han understreket hvor viktig det er
med god kommunikasjon med saue -
eier, med opplæring av den som slakter
og flår for å få et skinn som er egnet
for garving. Hans foredrag ble avsluttet
med at vi fikk kjenne på ulike skinn -
feller og diskuterte kvaliteten på dem.
Flere utstillere hadde med seg skinn
som vi også diskuterte og sammen -
lignet.

Framtiden for ull- og
 skinnforedling
Som et inspirerende høydepunkt til
slutt i seminaret fortalte Bine Melby fra
Kongsvinger (www.bine-m.no) om
sine eksklusive designprodukter av
gamle husdyrraser. Hun har brukt
skinn av bevaringsraser av storfe og sau
til eksklusive designklær. Klærne har
vært vist på flere ulike større utstilling-
er og arrangementer, og har vakt opp-
sikt. Hennes tresko av telemarksfe,
 korsetter av sidet trønder og brude -
krone med horn av telemarksfe er
unike og spesielle. Her var det mange
idéer og inspirasjon å hente, men hun
fortalte også om en lang og vanskelig
vei å gå når det gjelder å etablere en
bedrift og kunne gjøre den til en
 levevei.
     Vi satt vel alle igjen med mye å
tenke på etter dette. Deltagerne var
enige om at et samarbeid på tvers av de
ulike bevaringsrasene av sau måtte
være gunstig i framtiden. Det var også
enighet om at det er behov for etable-
ring av et spinneri nord for Dovre, for
å drive foredling av ull fra bevarings -
rasene i et lokalt perspektiv. I denne
sammenheng kom det noe konkret ut
av seminaret, da en mindre gruppe i
ettertid har gått sammen for å jobbe
videre med planer om etablering av et
spinneri.

Av Ingvild S. Espelien
Prosjektleder, 

Skjetlein videregående skole

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

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!
Vi er alt kommet til desember og våre ullstasjoner er i full drift. Så langt i år
har vi hatt en økning i ullmengden, det vil si at med en normal desember så vil
vi ha klassifisert mer ull i 2009 enn i 2008. Det er noe vi er godt fornøyd med!

Fatland sine ullstasjoner er nå midt i den travleste tiden på året, og november,
desember og januar er de månedene i året der vi har høyest aktivitet. I løpet av
disse tre månedene håndterer vi flere hundre tonn med ull på våre tre ull -
stasjoner. Det er en del arbeid når en tenker på at ulla både skal lastes inn,
klassifiseres, presses og sendes ut igjen. Heldigvis har vi erfarne og gode
 medarbeidere som vet hvordan dette skal gjøres på en mest mulig effektiv
måte. Når så mye ull kommer inn på en gang, vil det dessverre bety at det blir
noe lenger ventetid for enkelte av våre produsenter. Vi står iallefall på så godt
vi kan, og håper de fleste av dere vil være fornøyde i år også. Når en ser på all
ulla som er kommet inn på våre ullstasjoner, så ser det iallefall ut til at mange
vil levere til oss, og vi er veldig glade for alle dere som leverer ulla til Fatland.
Ulla deres vil bli tatt godt vare på!

Vi vil også takke alle lagene som har vært med på og bidratt til ullinsamling.
Med økte kostnader er det svært viktig at lagene gjør en innsats, ikke minst
med tanke på innsamlingsgodtgjørelse. Mange lag er flinke til å hjelpe til, men
det er dessverre også en del som ikke tar denne jobben like seriøst. Dersom et
lokallag gjør jobben sin skikkelig er dette med på å hjelpe arbeidet på ull -
stasjonen, noe som medfører raskere oppgjør og det kan også bidra til bedre
priser til produsenten. Så det er viktig at alle er med og bidrar.

Vi ser nå fram mot 2010, et år der vi håper på oppgang i priser på ull. De to
siste årene har vært preget av lave priser og nedgangstider i
store deler av verden. Sammen med en sterk norsk
 kronekurs har det ført til en historisk lav pris på ull. Vi
ser tegn til bedring, og håper det kommende år vil gi
mer positiv økonomi i ulla enn de to foregående år. Det vil
alle parter være tjent med.

Fatland Ull AS vil
ønske alle produ -
senter, lokallag,
kunder og sam -
arbeidende private
slakteri en fin og
fredelig julef eiring,
og alt godt for
2010.
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Avlskonferanse 2010:

Saueavlen: Vegen framover!
Norsk Sau og Geit og Animalia ønsker velkommen til den første nasjonale  
avlskonferansen for sauenæringa. Vi ønsker å sette fokus på de utfordringer  
og muligheter som avlsarbeidet gir, og vil presentere ferske forskningsresultater 
og avlsnyttig kunnskap. Vel møtt på Gardermoen 13. - 14. februar 2010.

Praktisk informasjon

Tid: Konferansen starter lørdag 13. februar 

kl. 09:30, med registering fra kl. 08:30, og  

avsluttes søndag 14. februar kl. 15:00.

Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. 

Hotellet ligger 10 minutter fra flyplassen. Det går 

buss hvert 20. minutt.

Priser: Kongressavgiften er kr 3 500,-. Den 

dekker hele avlskonferansen, konferansemappe 

med alle foredrag, festmiddag lørdag kveld,   

overnatting i enerom lørdag-søndag, lunsj lør-

dag og søndag, kaffe/te og frukt i pausene.

For de som ankommer kvelden før, koster 

kvelds buffé og overnatting i enerom med frokost 

kr 1 100,-

Påmelding/avbestilling
 

Påmelding skjer på: 

www.animalia.no/saueavl2010 
eller på telefon 22 09 23 00.

 

Påmeldingsfristen er 20. desember. Bekreftelse 

for påmelding/faktura sendes i starten av januar. 

 

Ved avmelding etter at faktura er sendt, belastes 

et gebyr på kr 500,-. Ved avmelding etter  

27. januar må kongressen betales fullt og helt.

Hovedtemaer for konferansen 

Konferansen retter seg mot medlemmer i 

væreringene og andre avlsinteresserte saue-

holdere. Temaene vil bl.a. være:

• Hvilke ønsker har industrien og forbruk-

erne til lammeslaktet om 10 år?

• Norsk avlsarbeid i et internasjonalt  

perspektiv.

• Morsauen: Nye egenskaper, mer effektiv 

avlsmodell.

• Egen farlinje: Et bidrag til en bedre og mer 

lønnsom produksjon?

• Genomseleksjon: Har den noen plass i et 

effektivt avlsopplegg?

• Tekniske nyvinninger vil gjøre registrer-

ingene enklere og bedre.

• ”Smittesikring” av avlsarbeidet.

Sjekk www.animalia.no/saueavl2010 for mer 

informasjon og endelig program, som vil være 

klart i januar. 

Arrangører:

 www.animalia.no/saueavl2010
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Den første helga i oktober arran-
gerte Laget for grå trøndersau et
seminar på Tautra. Deltagerne
fikk være med på et praktisk inn-
føringskurs i ullsortering med
utgangspunkt i ull fra egen grå-
sau, samt kåring av værlam hos
den eneste besetningen med grå
trøndersau på Tautra.

Tautra er knyttet til denne gamle rasen
gjennom rasens tidlige historie. Det
sies at munkene på Tautra brakte med
seg merinosauer for å få god spinneull.
De utviklet ut ifra disse etter hvert sin
stedegne merino, kalt Tautersauen.
Tautersauen er i dag utdødd, men
 fantes på Tautra så sent som på 1970-
tallet. Fotografier av de gamle tauter-
sauene viser et dyr som har stor likhet
med merino slik vi kjenner disse i dag.
Tautersauen ble antagelig spredt lokalt
og innblandet i den lokale gråsauen
som i tidligere tider var utbredt i
Trøndelag. Resultatet ble en crossbred
rase med halvlang hale med spesielt
finfibret og myk ull. 

Klostergården
Laget for grå trøndersau er knapt ett år
gammelt og de som har grå trøndersau
er en entusiastisk gjeng som brenner
for denne spesielle sauerasen. Så
mange som 20 personer deltok på
seminaret. Klostergården på Tautra,
som tilbyr både overnatting og serve-
ring, dannet en flott ramme rundt
seminaret. En flott middag, lam selv-
sagt, var en god start på arrangementet
og en fin anledning til å bli bedre kjent
med hverandre. Det var en egen opp -
levelse å våkne neste morgen og se ut
på klosterruinene som skinte rosa i
 tidlig høstsol, tankene gikk tilbake til
svunne tider da mennesker og sauer
levde under andre kår…

Vurdering av ullfeller
Sissel Berntsen, Fagtjenesten for Ull,
Animalia, gjennomgikk grundig den
delen av norsk ullstandard som angår
pigmentert ull. Deretter hentet vi
 sekker med ull fra grå trøndersau, og la
ut fell etter fell på bordet. I godt lys
undersøkte vi grovhet, krusing og glans
i hårene. På hvite ullhår i den grå fellen

kunne vi også se etter marghår. Fore -
komst av marghår setter ned  kvaliteten
på ulla, og er ikke ønskelig. På pigmen-
tert ull kan ikke margen ses på grunn
av pigmentkornene. Sissel Berntsen
mente at de ullfellene vi så på kurset
stort sett var av meget god  kvalitet. De
aller fleste ville blitt klassifisert som
C1S, den høyeste  kvaliteten pigmentert
ull kan få. Det var en glede for oss i
laget, og vil gjøre det lettere for oss å
foredle ulla videre til et attraktivt
 produkt. Det gir også best oppnåelig
pris for ull som leveres på ullmottak.

Kåring og forebygging av
 smittespredning
Etter kurset i ullsortering samlet vi oss
i fjøset på Bruset, Tautra. Der stod en
gjeng med freske unge værer og kikket
storøyd på oss. Kåringsdommer, tid -
ligere fylkesagronom i Nord-Trønde -
lag, Sverre Dybvad vurderte værene.
Han fikk selskap av fylkesagronom i
Sør-Trøndelag, Brit Barstad som er
svært interessert i den lokale sauerasen.
Sissel Berntsen supplerte ivrig når det
gjaldt vurderinga av ullkvaliteten. For

Seminar om grå trøndersau:

Fra tautersau til 
grå trønder

Flott grå trøndersau på høstbeite i Tessungdalen. (Foto: Signe Dahl)
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oss som fikk se på var det meget inter-
essant og lærerikt, og for mange en
anledning til å lære nytt med tanke på
å velge ut værer hjemme hos seg selv
siden. Opprinnelig hadde planen vært
å samle værer fra flere besetninger for
kåring, men dette ble avlyst ettersom
Mattilsynet ikke anbefaler slike 
s amlinger av dyr fra flere besetninger.
Kvelden før kåringen holdt avlssjef
Thor Blichfeldt i NSG et foredrag om
forebyggende arbeid for å hindre
 smitte mellom besetninger. Små
utryddingstruede raser som grå
 trøndersau er veldig sårbare om det

skulle oppstå smittsom sykdom i en
eller flere besetninger, og vi ble spesielt
oppfordret til å tenke grundig igjen-
nom hvordan vi utveksler avlsdyr for å
hindre at smitte spres ukontrollert.
Dette var tankevekkende for alle. Selv
om man følger Mattilsynets regelverk,
bør det tas ekstra forholdsregler ved
utveksling av avlsmateriale for å unngå
en smittespredning som ødelegger for
en slik liten rase.

Ingvild S. Espelien,
Prosjektleder, 

Skjetlein videregående skole

Sissel Berntsen vurderer ullkvaliteten 
på feller fra grå trøndersau. 
(Foto: Ingvild S. Espelien) 

Tautra kloster (Foto: Ingvild S. Espelien)

Ole Hans Lien viser stolt fram et skinn av grå trøndersau. (Foto: Signe Dahl)

Grå trønder
Ole Hans Lien fra Tessungdalen i Tinn Austbygd i Telemark overtok i 1992 en
liten flokk med grå trøndersau, som i utgangspunktet allerede stod på slakte -
bilen. Med god hjelp fra Genressurs utvalget/Norsk Landbruksmuseum og
mange ildsjeler rundt om i landet er situasjonen for rasen i dag mye bedre. Selv
om grå trøndersau fortsatt anses som en truet rase, finnes det i dag rundt 500
søyer og raselaget som ble stiftet 18. oktober 2008 har rundt 40 medlemmer.
For mer informasjon om grå trøndersau og raselaget, kontakt leder Arne
Haukås: arne.haukas@oya.vgs.no 
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Beiting i
Vestfoldskjærgården
De fleste forbinder
Vestfoldskjærgården med sol,
sommer, raske båter og flotte,
private strender. Det er derfor
artig å kunne rapportere om
Færder Får, som bruker øyer i
Vestfoldskjærgården som drifts-
grunnlag for sine sauer av typen
gammelnorsk spælsau. 

Hovedproduktet er landskapspleie, i
tillegg selges mange produkter til
naboer og hytteeiere i området. Færder
Får har funnet sin nisje og viser hvor
mangfoldig sauen er!

Færder Får
«Fåretaket» (www.færderfår.no) eies 
av Terje Bjerga og Erik Asmyhr som
holder til på Hvasser og Tjøme i
Vestfold. Sammen skjøtter de en flokk
på rundt 200 søyer av typen gammel-
norsk spælsau. Verken Bjerga eller
Asmyhr har egne gardsbruk, drifts-
grunnlaget er innleide beiter. Utenom
saueholdet har Bjerga og Asmyhr hver
sin vanlige lønnede jobb i 60% stilling. 
Færder Får startet i det små med 7
søyer i 2003, men dyretallet har økt
raskt. Dyrematerialet stammer fra
Hovin gård i Telemark – den såkalte
«Viken-stammen». Det er flere i
Vestfold som har slike sauer og Færder

Får utveksler værer med andre
 besetninger. I gjennomsnitt har de åtte
avlsværer som beiter sommerstid på
øya Leistein.

Skjøtsel av kystkultur -
landskapet
Hovedformålet med å ha gammelnorsk
spælsau i dette området, er skjøtsel av
kystkulturlandskapet. Mange steder er
tett krattskog blitt et større hinder for
allmennheten enn hytter og andre
 byggetiltak i strandsonen. 
     Færder Får startet et prøveprosjekt
for å åpne kulturlandskapet, og de 
s entrale aktørene var Oslofjorden
Friluftsråd, Tjøme kommune,

To avlsværer beiter på Store Færder – i bakgrunnen ser vi Færder Fyr. (Foto: Terje Bjerga)
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Fylkesmannen i Vestfold og Færder Får.
Prøveprosjektet var så vellykket at det
nå beiter sau på stadig flere øyer og
verdifull kulturmark i Tjøme kom -
mune. Dyrene blir satt ut når øyene
grønnes, og tas inn på «vinterbeite» fra
oktober. Fylkesmannen stimulerer
denne type beiting med ulike dyreslag. 
     Beitene på øyene ligger innenfor
Ormø-Færder Landskapsvernområde
som ble opprettet i 2007, og som det
nå utarbeides en forvaltningsplan for.
Denne planen vil fremheve allsidig og
variert beitebruk på øyene, noe som
var vanlig før på begge sider av
Oslofjorden, da det var mange flere
aktive gårdsbruk. 
     På kartet vises områder hvor Færder
Får har beitedyr. Nytt av året er 60
 beitedyr på Sandøya, som er en
privateid øy med ca. 30 sommerhus/
hytter. Store deler av øya er kratt -
bevokst og ufremkommelig, og grunn-
eierne har tatt i mot sauen med stor
iver. Det viser seg at 60 dyr nok er for
lite for å rydde krattskogen. Så langt
har erfaringene med beitedyr helt
innpå hyttene vært positive, men på
sikt blir det trolig aktuelt å sette inn til-
tak mot saueperler på terrassene.
     Det meste av beitene leies vederlags-
fritt (sauen betaler med sin kulturland-
skapspleie), med unntak av noen
 debiogodkjente innmarksbeiter. Færder
Får har mottatt noe tilskudd til
 krattrydding, men dette utgjør nokså
lite totalt. 

Erfaringer med beitebruk i
urbane strøk
Å drive med gammelnorsk spælsau på
Tjøme krever ekstra mye tilsyn, fordi
det ferdes mye folk i området hele året.
På mange måter blir Færder Får et
slags utstillingsvindu og da er det
 viktig at alt er på stell. Rapporter om
halte dyr tas alvorlig og det hender ofte
at Mattilsynet melder fra om hendelser
eller kommer på inspeksjon på grunn
av bekymringsmeldinger. Totalinn -
trykket etter syv år er at beitedyra og
jobben de gjør, er høyt verdsatt av de
aller fleste.

Omsetning av produkter
Færder Får har avtale med Nortura på
Gol om slakting, partering og pakking
av hele eller halve dyr. Nortura får ros
for god service! Alt slakt selges direkte
til naboer, venner, hytteeiere og
andre – i hovedsak gjennom en Øyene og områdene merket med grønt inngår i driftsgrunnlaget til Færder Får.

Sanking av sau på Vestre Bustein. (Foto: Terje Bjerga)

››
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fast abonnementsordning. Det er et
marked for hoder og horn, om retur-
ordningen for disse hadde blitt bedre.
     I en liten gardsbutikk selges også
garn, men dette har vist seg å være et
litt vanskeligere produkt. Garnet blir
spunnet hos Hoelfeldt Lund i
Grimstad, og det kreves rundt 20-30 kg
ull for å få en bestemt farge. Dette
betyr at det er vanskelig å få store nok
kvanta av ulike fargevarianter – slik at

mye av garnet blir grått. Garnet blir
også relativt dyrt. 
     Alle skinnfeller leveres til beredning
hos Roar Pels og det er lett å omsette
disse.

Tradisjoner er viktig
I forbindelse med hovedsankingen om
høsten trommes det sammen rundt 25
venner og naboer. Dette har blitt veldig
populært og er ett av årets høydepunkt

for de som er med. Sperre- og lede-
grinder er det viktigste hjelpemiddelet,
og venn med gjeterhunder er godt å
ha, spesielt under ettersanking.
Skjærgårdstjenesten stiller velvillig (og
kostnadsfritt) opp for å transportere
dyr.
     Første fredag i februar er årstakke-
festen blitt en fast tradisjon. Da kom-
mer 30-40 mann - damer har ikke
adgang og får ikke vite hva som fore-
går. Det eneste som røpes er menyen;
lam og smalahove med godt tilbehør.

Et hjertesukk til slutt
Færder Fårs faste saueklipper ble syk i
vår og det viste seg meget vanskelig å
skaffe en annen klipper. Det endte
dessverre med at dyra ikke ble klippet
på den tiden. Selv om den gammelnor-
ske spælsauen «røyter», var det mange
dyr som gikk med dobbel fell i som-
mer, fordi den nye og gamle ulla filtet
seg sammen. Dette ser ikke pent ut og
er ikke godt for sauen. 
     Undertegnede har etter beste evne
formidlet kontakt med klipper og
håper saken løser seg, men vil samtidig
oppfordre saueklippere med ledig
kapasitet til å bruke arbeidsbørsen på
hjemmesida til Norske Saueklipperes
Forening – www.saueklipping.no for å
tilby sine tjenester.

Av Signe Dahl

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)

4355 Kvernaland - Tlf. 51 48 55 62 - Fax. 51 48 77 94

Gammelnorsk spælsau på øya Kløvningen – i bakgrunnen ser vi bebyggelsen på Hvasser. (Foto: Terje Bjerga)



- proteinrikt kraftfôr til sau

FORMEL Sau 

www.fk-landbruk.no - for nyheter på FORMEL

Anbefales gjennom hele innefôringssesongen 

Sikrer proteintilførsel til livlam og fostertilvekst 

Gir god mjølkeproduksjon etter lamming

Høgt innhold av Vitamin E for å styrke immunforsvaret og 

forebygge mastitt

Tilsatt ekstra svovel, magnesium og kalsium for å forebygge
produksjonssykdommer rundt lamming

God smakelighet med høgt innhold av melasse, salt 

og HC Crina Ruminants 
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Først i slutten av juni i år ble det
klart at Ølen Sau og Geit med
Godskalk Hamre i spissen skulle
arrangere NM i saueklipping og
ullhåndtering. På meget kort
varsel ble det trommet sammen
et stort mannskap med frivillige
og arrangert et flott NM!

Etter at fem potensielle arrangører
hadde takket nei til årets NM, var det
en stund fare for at 2009 skulle bli det
første året uten NM siden starten i
1988. Slik ble det heldigvis ikke, for i
slutten av juni ble det klart at Ølen Sau
og Geit tok arrangementet. Og dette er
noe Ølen Sau og Geit kan, de har
arrangert NM to ganger tidligere – i
1999 og i 2002, samt flere regionale
klippekonkurranser.

Høg kjendisfaktor
NSG sentralt fikk i mai en telefon fra
tv-produksjonsselskapet Strix televi-
sjon, som ville ha informasjon om nor-
gesmesterskapet i saueklipping. Strix
televisjon er i gang med å produsere en
ny serie for TV2 – om sære norges -

Mange deltakere i årets NM
Det var god oppslutning om årets NM
i saueklipping og ullhåndtering.
Deltakerantall under NM de siste årene
er vist i tabellen.  
     Konkurransene var meget jevne, og
de beste i de innledende rundene var
ikke alltid best i finalen. Vinneren av
juniorklassen var Kenneth Eide fra
Vindafjord. I år var det ingen deltakere
i mellomklassen, men Jarle Hegerland
fra Haugesund vant seniorklassen.
Børge Høiland fra Helleland vant NM-
klassen og sikret seg VM-plass i Wales i

NM i ull og klipp 
i Ølen 2009

Børge Høiland (t.v.) ble norgesmester i saueklipping, foran Neil Perry (2), Rolf Gravdal (3)
og Inge Morten Tronstad (4). Høiland og Gravdal skal representere Norge i VM i Wales
neste sommer.

Helene Rask sammen med mentor
Caroline Nicol. 

mesterskap. Fra mange ulike norges-
mesterskap skal det lages timeslange
programmer hvor en kjendis skal delta
i NM og følges opp av programleder
Sigurd Sollien. Programmene skal
 sendes i beste sendetid på nyåret. De
tok i mot beskjeden om at NM skulle
foregå i Ølen med stor iver og satte i
gang jakten på kjendisen som skulle få
utfordringen.
     Valget falt på tidligere glamour -
modell Helene Rask fra Nesodden.
Foreldrene hennes driver faktisk med
gammelnorsk sau, men Helene hadde
aldri klippet sau før. Hun gikk seriøst
til verks og ble kurset i klippekunsten
av klippeinstruktør Caroline Nicol,
som er Norges beste kvinnelige saue-
klipper. På Helenes blogg på Internett
kunne vi i tiden fram mot NM lese om
både lange negler, nye klokker,
 treningsstudioet hun driver og saue  -
klippinga hennes, hun er absolutt en
allsidig dame.
     Helene gjorde en hederlig innsats,
men endte sist av fire deltakere i
junior klassen. Vi håper hun holder det
hun lovet og stiller igjen neste år, og vi
gleder oss til å se programmet på TV2.

Janine Grimaas (t.v.) ble norgesmester i
ullhåndtering foran fjorårsmester John
Gerhard Håkull, begge reiser til VM i
Wales neste sommer.
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juli neste år. Han har vunnet NM to
ganger tidligere – i 2001 og 2003. 
     Speaker Bjørnar Bakken fikk med
seg publikum og kåret Børge til årets
vakreste saueklipper – og premien er å
være modell på klippeteknikkbilder i
læreboka for saueklippere. Børge
 gjorde det også sterkt i den åpne
finalen, med en flott andreplass bak
Hamish Mitchell fra Skottland og Etne.
Vi håper Hamish blir med på det skot-
ske VM-laget i Wales neste år.

Ullhåndtering
Ullhåndtering er en egen konkurranse-
gren under NM som går ut på at en
ullhåndterer skal ta hånd om og
 sortere ulla fra to saueklippere, uten å

forstyrre dem i arbeidet. Farget ull og
andre feil skal sorteres ut. 
     Fjorårets norske VM-deltakere
(Stina Bakkedal og Jorunn Vesterøy)
stod over årets NM pga. familie -
forøkelse, men det var likevel hele seks
norske deltakere og hard konkurranse.
Janine Grimaas fra Vindafjord vant
foran fjorårsvinner John Gerhard
Håkull, også han fra Vindafjord. De er
begge kvalifisert til VM-deltakelse i
Wales, og må nok til Wales og øve seg i
forkant av VM. I den åpne ullhånd -
teringskonkurransen vant Laura
Sutton fra New Zealand foran Ana
Leira, Næroset og New Zealand.
     Fullstendige resultatlister for NM
finnes på hjemmesidene til NSG.

Lynklipping
Fredag kveld var det lynklipping, en
uhøytidelig konkurranseform som går
ut på å klippe ett lam så fort som
mulig. Lammene er grundig forhånds -
klipt rundt halen og på buken, slik at
klippeskader skal unngås. Rod
Sutton fra New Zealand tok en

Antall deltakere 2006 2007 2008 2009
Junior 3 1 10 4
Mellom 2 2 6 0
Senior 6 5 12 4
Åpen 15 26 - 21
NM-klassen 13 14 23 16
NM-ullhåndtering 2 4 6 6
Åpen ullhåndtering 6 6 -- 8
Sum norske deltakere 26 28 57 30

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.

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.

Se mer på våre 
nye hjemmesider:
www.sorboen.com

Varene leveres med pris inklusive frakt i
hele landet.Ring oss for nærmere info.

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

Fax. 320 83 003
E-post: post@sorboen.com

www.sorboen.com

››

«Norgesmester Børge Høiland i dyp
 konsentrasjon. I den norske finalen var
han best på alle de tre faktorene som
 inngår i dømminga: tid, dobbeltklipp og
utseende/klippeskader.»
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Takk!
Jeg ønsker å rette en takk til
alle geiteprodusenter som
 svarte på spørreundersøkelsen
om smerte og velferd!

På vegne av geitevelferdsprosjektet
vil jeg takke alle geiteprodusentene
som har bidratt med nyttig informa-
sjon gjennom spørreundersøkelsen
om smerte og velferd hos geit som
ble sendt ut i november i fjor. Vi har
begynt å analysere svarene fra den

nettbaserte undersøkelsen og vil
 sluttføre analysene av både denne og
papirversjonen i løpet av høsten. 
     Ca. 60% av mottakerne av nett -
versjonen svarte, og blant disse var det
71% menn og 29% kvinner. 63%
hadde vokst opp på gård med geiter, og
hele 78% hadde mer enn 20 års
 erfaring med dyrestell. 
     Av de smertefulle tilstandene som
det ble bedt om en vurdering av var
bildene med komplisert fødsel, øye -
skade og nevrologisk CAE ansett for å
være de mest smertefulle tilstandene,
mens byllesjuke, avhorning og diaré ble
ansett for å være de minst smertefulle. 

     I det videre arbeidet vil vi studere
nærmere bl.a. sammenhengene
mellom personers bakgrunn og syn
på smerte og smertehåndtering og
om noen av svarene viser en
sammenheng med produksjon og
helseregistreringer fra
Geitekontrollen. 
     Prosjektet tar sikte på å formidle
mer om resultatene fra prosjektet
etter hvert, bl.a. gjennom Sau og Geit! 

Med vennlig hilsen
Karianne Muri Daae
Stipendiat 
Norges veterinærhøgskole

knepen seier i konkurransen, med en
bestetid på 19 sekunder.

Ris og ros
Været var nokså surt og kaldt under
årets NM og det var dessverre litt tynt
med publikum under konkurransene.
En del usikkerhet rundt oppsettet av
konkurransene og noen forsinkelser i
programmet ble det også. Hoved -

årsaken til dette var nok tv-opptakene.
Totalt sett vil vi berømme arrangøren.
Og NM-festen i kulturhuset i Ølen får
terningkast 6 av undertegnede. Om det
var de hyggelige folkene, den gode
maten, drikken eller musikken skal
være usagt.
     En stor takk rettes til alle ildsjelene i
Ølen Sau og Geit og sponsorene, i
hovedsak Nortura og Fatland som vel-

villig stilte med dyr til konkurransene.
Vi mener at årlige NM er meget viktig
for å øke interessen om saueklipping
og ullhåndtering i Norge.
     Delegasjonen fra Isfjorden Sau og
Geit lærte masse og vi ønsker dem
lykke til med neste års NM i
Åndalsnes.

Tekst og foto: Signe Dahl

Vi får stadig meldinger om at det er
vanskelig å få tak i saueklippere.
Prisene på klipping har også økt en
god del de siste åra. Uten de mange
utenlandske klipperne vi har her i
 landet hadde problemet vært enda
større. 
     NSG, Fagtjenesten for ull og Norske

Saueklipperes Forening samarbeider
for å bøte på dette problemet. Med
økonomisk støtte fra Statens land-
bruksforvaltning gir vi tilskudd til
desentraliserte klippekurs over hele
landet, og vi kurser opp og godkjenner
klippeinstruktører.
     Pr. i dag har vi ni godkjente

 instruktører og åtte av disse var med
på samling fredag 25. september
(dagen før NM). Hovedsakene som ble
drøftet på samlingen var revisjon av
kursmateriell, linjeklipping, god -
kjenning av nye klippeinstruktører og
innføring av ny sertifikatordning for
deltakere på klippekurs.

Ull- og klipperådet, samt åtte av ni klippeinstruktører, deltok på samling før NM. Fra venstre: Rolf Gravdal, Neil Perry, Øivind
Gurandsrud, Bjørnar Bakken, Per Nyhus, Sven Reiersen, Caroline Nicol, Sissel Berntsen, Tor-Arne Olsen og Randi Lund.

Samling for klippeinstruktørene 
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Nytt fra Sauekontrollen

Ønsker du å bli medlem av
Sauekontrollen eller kanskje
verve en saueprodusent? 

Ta kontakt med ditt lokale slakteri
eller les mer om vervekampanjen
på nettsidene våre: 
www.animalia.no/sauekontrollen

Nok en travel høst er over, og det
er tid for å gjøre opp status. For
å få mest mulig ut av rapportene
i Sauekontrollen Web er det
 viktig at fullstendige
opplysninger er på plass.

Unngå dobbeltføring av
 semindata
Når du registrerer insemineringene i
Sauekontrollen Web overføres de nå til
NSG Semin. Du trenger altså ikke
registrere på nett hos NSG dersom du
registrerer i Sauekontrollen. Fordelen
med å registrere i Sauekontrollen Web
er at du i tillegg til å oppdatere NSG
Semin, også får far til neste generasjon
registrert i Sauekontrollen Web. Du
kan ta ut rapporter over forventet
 lamming og du slipper å taste
farnummer når du i en hektisk periode
skal registrere lammingsopplysningene. 

Glemt noe? 
I januar beregnes Årsrapport buskap,
Nøkkeltallsanalyse slakt og

Helseutskriften for alle medlemmer i
Sauekontrollen. Rapportene opp -
summerer fjorårets produksjon med
tanke på lammetall, lammetap, vekter,
tilvekster, slakteresultater og helseopp-
lysninger. For at rapportene skal bli
mest mulig korrekte, er det viktig at
datagrunnlaget i Sauekontrollen Web
stemmer. 

Bruk rapportene for å sjekke
om alt er på plass
Dersom du har fått hjem sauer fra
beite etter at høstveielista er registrert
eller sendt til rådgiver, er det viktig at
du registrerer eller sender en etter-
veiingsliste til rådgiveren slik at du får
inn alle vektene. Sjekk gjerne rappor-
ten «Manglande haustopplysningar» i
Sauekontrollen Web. Dyr som er døde
eller tapt på beite, må kodes med riktig
utkode. Bare feilregistrerte dyr skal
slettes. Et godt hjelpemiddel er å sjekke
rapporten «Individoversikt» og se om
dyretallet stemmer med det som virke-
lig er i fjøset. Har alle dyr som er
 slaktet fått slakteopplysninger? Sjekk

rapporten «Slakteopplysningar». Pass
også på å legge inn forebyggende
behandling og sjukdomsbehandlinger.
Da blir Helseutskriften et nyttig
 verktøy!
     Gjør dette i god tid før fristen 11.
januar. Da får du en mer korrekt
 analyse av produksjonen, samt en god
start på produksjonsåret 2010.

Lei av å få tilsendt lister du 
tar ut selv? 
Du kan avbestille de listene du ikke
ønsker å få tilsendt under «Mi side» og
«Eigne val» i Sauekontrollen Web. 

Noteringsboka
i ny drakt
Nytt opplag av
noteringsbok for
sauehald er
 ferdig. Layouten
er endret og det
har blitt plass til
flere søyer i
boka. Trenger
du en ny til
sesongen, ta
 kontakt med
din lokale
 rådgiver på
slakteriet.

Vi ønsker alle våre medlemmer en
 riktig god jul og et godt nytt år!

Stine Løvik Huse, 
Marit Lindtvedt Lystad 

og Grethe Ringdal

(Foto: Grethe Ringdal)



720-100.0010 Suevia

plastdrikkekar 10P

for storfe og småfe.
Eineståande god kva-
litet og lett å halde reint.
Vasstilførsel ovanfrå.
Vassmengda kan lett
regulerast.  Kr 300,00.

720-100.0020, same drikkekaret men med
skål av emaljert støypejern, kr 405,00.

720-100.0370, Suevia heilemaljertdrikkekar 370 for
kalv, sau, geit og hund.   Drikkeskål med lettgåande røyr-
ventil og plasssparende.  Kr 400,00.

720-100.0350, Suevia heil-

emaljert flottørdrikke-

kar 350 for sau.  Svært so-
lid utførelse.  Kr 680,00.

210-5070, Saltsteinholdar i
solid plast, med oppbygde
riller i botn slik at fukt ikkje
tærer på steinen.  Kr 45,00.

406-20148, Solid
saltsteinholdar, svart,
heilemaljert, kr 218,00.

720-100.0130,
Suevia drikke-

kar 130P for
hest, sau, kalv og
hund Drikkeskål i
plast med flottør-
ventil, rustfritt

deksel, ½" tilkobling frå venstre eller
høgre  og uttappingsplugg. Enkel jus-
tering av vassnivået.  Kr 422,00.

363-3257, Kraftig forkar for
sau, bredde 23 cm, høgde
12/21 cm, tek 6 liter.  Djupna
er tilpassa det optimale for
sau og kalv.  Kr 76,00.

Suevia blå plastrøyr

For vatn i fjøs.
Enkelt å snitta,

rustar ikkje.
 No kan du spara

pengar!

Røyrskål av fukt og vassavvisende steinull på-
lagt armert alufolie med sjølvklebande overlapp.
Isolasjonstjukkelse 20 mm.  Lengde 1 m.
024-9412633, Innv. diam. 22 mm (½"), kr 33,00.
024-9412634, Innv. diam. 28 mm (¾"), kr 37,00.
024-9412635, Innv. diam. 35 mm (1"), kr 40,00.

Røyrisolasjon

720-103.0891, ½" røyr, kr 19,00 pr. m.
720-103.0892, ¾" røyr, kr 29,00 pr. m.
720-103.0893, 1" røyr, kr 40,00 pr. m.
(leverast i 4 m lengder.)

Plaststrimmelport

Verna dyra dine mot kulde og trekk ved å montere gjennomsik-
tig plaststrimmelport, i beste og gjennomprøvde UV-behandla
kvalitet, som heller ikkje vert gul av sollyset.
Den blir levert i to tjukkelsar:
3 mm tjukk, breidde 30 cm,  kr 69,00 pr. m.
Rull på 25 m, kr 1700,00.
2 mm tjukk, breidde 20 cm, kr 30,00 pr.m.
Rull på 50 m, kr 1400,00.
Vi har høvande opphengsskinner i rustfritt stål for begge typar.

Velvære for husdyra - Trekkfrie fjøs!

Ventilasjonsnetting WB 90 og WB 65.

Grøn eller grå ventilasjonsnetting som re-
duserar luftgjennomgangen med 90 eller
65%.  Leverast i breiddene 100, 150 og
200 cm.
WB90, kr 42,00 pr. m².
WB65, kr 48,00 pr. m².

Fôrkar og saltsteinholdarar

363-32460, Solid forkar med
propp i botn.  Bredde 33 cm,
høgde 33,5/20 cm, kapasitet
9 liter.  Kr 110,00.  (Kan leve-
rast med rist)

Saltsteinholdar i plast eller rust-
fritt stål for 2 kg steinar.
890-218040, plast, kr 28,00.
890-218020, rustfritt, kr 59,00.

159-020, Drikkenippel
½”, for sau og gris.
Bitedel av rustfritt stål,
armaturdel av messing.
Regulerbar vassmengd
Kr 42,00.

371-128, Knarrhult`s

flottørdrikkekar for sau
og geit.  Karet er laga
av glassfiberarmert
plast og rustfritt stål.

Røyrgjennomgang for sirkulasjon.  Breidde
39 cm, djupn 30 cm.  Kr 1500,00.

Smittevern!

Slicker overtrekk-
støvel.  Lett å stige
nedi med fottøy.
Kan vaskast på
100 °C.  Kr 298,00

380-260643, Eingangs overtrekk-
støvel med strikk øverst og kraftig
strukturbotn.  20 par/pk, kr 160,00.
380-260645, Låg overtrekksko.  50
par/pk, kr 50,00.

Pudderfrie latex hanskar.  Str S, M, L, XL.
100 stk/pk, kr 77,00.
380-260725, Fødselshanske lang med hals-
reim slik at den kan festast rundt hovudet.
50 stk/pk, kr 160,00.

Fødselsfrakk av PVC belagt stoff, kr 264,00
Drytex fødselfrakk str. M, L, XL:
m/kort arm 590,00.
m/lang arm, kr 720,00.

Vi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei flesteVi har det meste - rimelegare enn dei fleste

Me har koblingane du treng
for opplegg av vatn med
blå røyr, rustfrie røyr og
med svarte plastrøyr.

Spar pengar - kjøp kvalitets røyr og drikkeutstyr for sjølvmontering.

RøyrdelerDrikkenippel

720-100.0340, Suevia

heilemaljert flottør-

drikkekar 340 for
storfe og småfe.  En-
kel justering av vass-
nivået.  Kr 756,00.

720-100.0033, Suevia flottørdrikkekar

med varmeelemant 340H.  Varmeelementet
er montert utilgjengeleg for dyra bak dekse-
let.  Frostvernar karet til -15°C.  Som
strauforsyning må en bruke transformator
230/24V.  Kr 1420,00.

Nyheit!



Førebu våren no!

Rimelege lammebarar med ventil!

210-1080, Lammebar-
bøtte av solid plast med
5 smokkar!  Leverast
kompl. med skrunippel,
smokkar, lokk og
plastoppheng.  Kr
145,00.

210-1120, To-delt
lammebar 2 x 5
liter med 6
smokkar m/
plastventil.  Kr
150,00.

Unngå spill av mjølk!
Sundbitne smokkar fører ikkje til at mjølka renn ut.

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

Lag din eigen lammebar.

Enkel Super Lammebar består av: 2 delt smokkholdar
i plast,  gulbrun lammesmokk, slange og botnventil.
Monter smokkholdaren over væskenivået i
behaldaren.  Botnventilen/tilbakeslagsventilen gjer
at lammmet lett får mjølka opp i smokken.

1241-6312, Rensekost for
lammebarslange, kr 35,00.

Mjuk lammesmokk!

Får du ikkje lamma til å suga av
denne tynne, sensasjonelt mjuke
smokken, så er dei “stokk
daude”.  Den kan også monterast
i skrunippel 210-2000.

210-3066, Supersoft smokk, kr 8,00.
210-4100, Mjuk mjølkeflaske m/skala, 500
ml, med supersoft smokk, kr 38,00.

125-BB827, Braden pelletsflaske
med pellets-smokk til små kje og
lam, Kr 180,00.
127-6007, Pelletes småfesmokk.
Kr 35,00.
425-94LN, Småfesmokk for mjølk
for Braden flaske.  Kr 20,00.

210-2000, Skrunippel m/ventil, kr 14,00.
540-162, Mjuk gulbrun latexsmokk for skrunippel, kr 12,00
210-3060 Slitesterk raud smokk for skrunippel, kr 7,00.
780-120004, Gulbrun smokk, kr 6,00.
210-3080, Slitesterk raud smokk, kr 6,00.

127-5004,35, Enkel Super Lammebar 35 cm, kr 45,00.
127-5004.45, Enkel Super Lammebar 45 cm, kr 50,00.
127-5004.60, Enkel Super Lammebar 60 cm, kr 55,00.
(Smokkane 780-120004 og 210-3080 høver til desse.)

415-4023/99, Bambli Truss, framfalls-

bandasjen med mange føremunar:

1. Inntil 25 cm lengdejustering.
2. Inntil 15 cm livreimjustering.
3. Store snøgglås av plast.
4. Alle syingar impregnert mot råte.
5. Laga av vevd nylonreim, impregnert mot råte.
6. Kan brukast på alle saueslag.
7. For å hindra gnagsår er det rundt reimane
bak påsydd mjukt lær.
8. Dyrlegar tilrår bruk av Bambli Truss.
Kr 235,00.

415-4029, Mageband for sau, total-
lengde 160 cm, breidde 40 cm, med
4 lærreimer for stramming.  Bandet
er laga av vasstett, pustande, stabilt
og slitesterkt spesialstoff.  Kr 265,00

Trur du på flaks i 2010?

Løysinga for deg som trur
at:  Kontroll gjev større
forteneste!
363-2785, HK drektigheits-
apparat for sau.  Kompl. m/
spiralsonde og 9V batteri.
Ein kan snøgt og lettvindt
slå fast om sauen er drektig
eller ikkje.  Kr 3150,00.

126-441004, NJ Phillips doseringssprøyte 20 ml.
Innfyllingsmengden er trinnlaust regulerbar frå 0 -
20 ml, med 1 ml gradering på sylinderglaset.  Sprøyta
er av metall og ventilane er lett tilgjengelege for
reingjering.  Leverest med 1,5 m slange med fjører
som hindrer for stor bøy og 2,5 l væskebeholdar
med reimar og olje.  Kr 799,00.

259-3030, Henke Drench Matic do-
seringssprøyte 30 ml m/1,5 m slan-
ge.  Innfyllingsmengden er trinn-
laust regulerbar frå 0 - 30 ml, mar-
kering for kvar 2,5 ml.  Kr 485,00.
259-30552NY, Ryggtank 2,5 l m/ rei-
mar og kork  kr 135,00.

Doseringssprøyter

371-25, Knarrhults varmgalvaniserte klippekrakk.
Krakken vippast enkelt opp til rett arbeidshøgde.  Ein løftar
berre 25 % av dyrets vekt.  Høgda på krakken er 60 cm.
Dyret låsest enkelt fast.  Kr 4500,00 + frakt.

Me sender deg varene fraktfritt (med få unnatak) når du tingar for minst kr 1800,00 + mva.
Alle nemnde prisar er utan moms.  Med forbehold om prisendringar og trykkfeil.
Sjå vår nettbutikk www.nessemaskin.no eller be om gratis katalogar slik at du kan kjøpa
rasjonelt og spara pengar i ei tid då det verkeleg trengst.

Klippekrakk

Nessane, 6899 Balestrand.

Tlf. 57 69 48 00, fax 57 69 48 01,

www.nessemaskin.no

Flaskesmokkar:

425-92, Svart flaske-smokk
med flipp.  Kr 11,00.

540-15,Mjuk lammesmokk med
skrukork for å montera direkte
på brusflaske.  Kr 14,50.

780-120019, Den "gode gamle"
flaskesmokken.  Kr 6,00.

Pelletsflaske 4 1 5 - 4 1 2 1 ,
Vegesele for
lam.  Solid
grøn duk,
breidde 30 cm
m e d
trekantbøylar.
Kr 185,00.

445-0064, Bære-
og vegesele for
lam.  Laga av nylon,
reimar med fix-lås.
Kr 115,00

R i m e l e g e
klokkevekter.
100 kg - inndeling
500 g.  Kr 210,00.
(Vi har mange
andre storleikar.)

Råmjølkerstatning

445-0548, Råmjølkerstatning
for lam.  10 posar a 40 g, nok
til 10 lam.  Brukast til lam som
manglar råmjlk frå mora.  Kr
350,00.
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Årets lam slår alle tidlegare
rekordar når det gjeld god
 kvalitet. 2009-lamma er dei mest
kjøttfulle som er levert til
Nortura sidan EUROP-systemet
for kvalitetsbedømming av lam
kom i 1996.

Når dette blir skrive, har vi slakte -
statistikk t.o.m. veke 45. Nortura har i
sesongen 2009 (29. juni-8. november)
slakta i underkant av 600.000 lam.
Dette er omtrent på nivå med fjoråret.
Heile 71,6% av lamma oppfyller krava
til vekt, kjøttfylde og feittmengde til å
bli kategorisert som Stjernelam, ein
auke på 6% i høve til fjoråret. Berre
8,5% av lamma har fått trekk for å vera
for feite.
     Vêrtilhøva i år var ikkje optimale i
forhold til å gje optimal tilvekst på
beite, noko som gjorde at vi vart litt
forsinka i starten av sesongen fordi
mange ynskte å sluttfôre fleire lam enn
vanleg etter sanking. Når lamma fyrst
kom var kvaliteten til gjengjeld veldig
bra! God kjøttfylde og passeleg feitt-
mengde er dei viktigaste kriteria for
råstoffet vi brukar til pinnekjøtt.
Nortura-sauebonden har difor nok 
ein gong lagt et godt grunnlag for
mange gode smaksopplevingar hjå 
den aukande mengda av pinnekjøtt-
 elskarar rundt om i Noregs land. 
     Denne sesongen er det Buskerud
som er på Stjernelam-toppen. 81,3% av
lamma frå dette fylket har fått utbetalt
Stjernelam-tillegg. Troms kjem på ein

god 2. plass med 79,2% Stjernelam og
Rogaland kjem på 3. plass med 77,6%
Stjernelam. Fylkesvis oversikt over
slaktekvaliteten på lam i Nortura finn
du på:
http://medlem.nortura.no/smaafe/
lammesesongen/statistikk/

Seinare slakting reduserte 
salet - likevel ikkje problematisk
 reguleringslager
Nortura Totalmarked melder at salet av
heil sau og lam har gått noko ned
samanlikna med 2008. Ein viktig årsak
til dette er underskot på lam tidleg i
sesongen. Sidan 2005 er slaktingen før
uke 41 redusert med 170.000 lam, eller
i overkant av 25%. Dette er ikkje bra i
forhold til å utnytte suget etter ferske
lam tidleg i sesongen. Samstundes er
sluttfôring av lam som ikkje er slakte-
mogne viktig for kvaliteten, og god
kvalitet er også viktig for eit godt sal.
Utfordringa framover blir difor å auke
september-slaktinga av lam og
 samstundes halde kvaliteten oppe. 
     Frå veke 41 (5. oktober) har det
vore overskot av lam. Berekningar gjort
av Nortura Totalmarked tyder på at
reguleringslageret av lam vil ligge ein
stad mellom 500-1.000 tonn etter
sesongen, noko som er tilstrekkeleg til
å unngå import til neste år, men heller
ikkje så stort at det bør skape noko
stort overskotsproblem.

Godt sal av Gilde-lam
Ser vi på salet til Gilde isolert er det
mest positive salstal, men ein del salstal

kunne gjerne vore betre. Nortura
Marked er spesielt godt nøgd med
utviklinga av salet på Gourmet
Hallingskarvet lam som har auka salet
med 60% denne sesongen. Nortura
Gol har utvikla gode rutinar for bruk
av frossen og tint råvare til denne
 produksjonen, noko som har betra
råvaresituasjonen vesentleg. Vi er difor
ikkje lenger avhengig av langtidslagra
ferske lam eller slakting av lam utanom
sesong til denne produksjonen. Salet av
lammelår har også gått bra, medan
salet av ferskt fårikålkjøtt og heile lam
dessverre gjekk noko ned pga. mangel
på lam i starten av sesongen. Vi hadde
frose fårikålkjøtt å tilby og dette
 erstatta delvis mangelen av fersk vare.
Samla sett har difor Nortura Marked
seld 16% meir lam denne sesongen enn
sesongen 2008. Det er vi godt nøgde
med! 

Slakting av sau på nyåret
I januar og februar dette året slakta
Nortura ca 34.000 sau/ungsau. Hittil i
sesongen har vi slakta vel 55.000
sau/ungsau, noko som er ein nedgang
på 10% i høve til sesongen 2008. Alt
tyder difor på at slaktinga av «tellesau»
blir minst like stor i januar og februar i
2010 som i år. Sau er ikkje lenger med i
marknadsreguleringa. Det er difor
 viktig for Nortura å få spreidd denne
slaktinga såpass at vi får tid til å skjera
ned sauen i samband med slaktinga.
Nortura Totalmarked har difor laga ei
prisløype på sau som gjev ein økono-
misk kompensasjon til dei som tek

Lammesesongen 2009:

- Ny rekord for kvalitetslam

Tabell 1. Slaktestatistikk for lam i Nortura veke 27-45 2009 (29. juni - 8. november)
Landsdel Tal lam % av klasse Endring Vekt Endring % Fett- Endring % Stjerne- Endring

fjoråret trekk lam
Austlandet 161.655 99,9 % 8,0 (R) 0,3 19,2 0,07 10,1 % -2,1 % 72,4 % 6,5 %
Vestlandet 229.030 100  % 8,0 (R) 0,0 18,7 -0,64 6,0 % -8,3 % 72,3 % 7,5 %
Midt-Noreg 91.478 98,7 % 7,6 (R-/R) 0,1 18,5 -0,65 9,2 % -2,3 % 65,9 % 2,0 %
Nord-Noreg 106.036 96,5 % 8,2 0,4 19,8 0,4 10,1 % 1,1 % 73,8 % 5,6 %
Landet 588.199 99,1 % 8,0 0,2 19 -0,3 8,4 % -3,9 % 71,6 % 6,0 %
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 jobben med å utsetja slaktinga nokre
veker utover nyåret. 
     Middel slaktevekt på ein sau er 32
kg. Ved å utsetje slaktinga frå starten av
januar til slutten av februar får da bon-
den 208 kroner pr. sau, dvs. ca. kr 5 pr.
sau pr. dag som skal dekke arbeids- og
fôrkostnader. Vi håpar dette er nok til
at ein del medlemmer finn det interes-
sant å utsetja slaktinga av sau, slik at vi
får til ein vellykka og kostnadseffektiv
avvikling av saueslaktinga på nyåret. 

Innmarksbeite til sau - 
vinterens fagtema
Det viktigaste grovfôret ein sauebonde
dyrkar er godt vår- og haustbeite.
Søyer med lam om våren og lam på
intensiv sluttfôring om hausten er
nemleg dei gruppene med sau som
 stiller størst krav til god fôrkvalitet for

å produsere godt. Greier ein å laga
mykje godt beite er det difor mogleg å
både spare kostnader, auke produk -
sjonen og betre økonomien. For den
som har sau på innmarksbeite heile
sommaren, er det ekstra viktig med
god beitedrift for å halde produksjonen
oppe. Team sau i Nortura og Norsk
Landbruksrådgjeving har difor utvikla
eit felles kursopplegg for storfe- og
sauebønder som ynskjer å bli flinkare
på å lage gode innmarksbeite. Vi håpar
dette gjeld mange slik at vi får god
oppslutning når vi annonserer inn-
maksbeitekurs utover vinteren. 

Til slutt vil vi i Nortura ynskje alle
 lesarar av Sau og Geit ei riktig 
god jul og eit godt nyttår!

Takk for eit godt samarbeid i 2009.

Tabell 2. Endringar i avregningspris inkludert grunntilskot på sau i starten av 2010: 
04/1 nedgang engrospris - kr 4 og redusert omsetningsavgift + kr 0,30: - kr 3,70 *)
18/1 oppgang engrospris: + kr 1,50
25/1 oppgang engrospris: + kr 1,00
01/2 oppgang engrospris: + kr 1,00
08/2 auka grunntilskot + kr 1,00
15/2 auka engrospris + kr 1,00 og effektivitetstillegg + kr 1,00**): + kr 2,00
Sum prisoppgang + kr 6,50
*) Her kan det også bli andre mindre prisjusteringar i nettonoteringa

**) Effektivitetstillegget står ut veke 8, dvs. 28. februar

Minirundballepresse
og utstyr kjøper du fra

Miniballespesialisten 
Tlf: 994 14 572 

Faks: 38 37 67 10

Innredning
for sau, geit og storfe

Strekkmetall

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

Holmslet
Mek. verksted AS

8646 Korgen

Siste nytt om

www.nsg.no
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Årets NM i bruk av gjeterhund
var lagt til Mosjøen i Nordland.
20 år etter at NM sist ble arran-
gert på samme sted, kunne de
engasjerte og arbeidsvillige
lokallaga i Mosjøen/Vefsn og
kommunene rundt, ønske
 velkommen til arenaen på Vefsn
videregående skole, avd. Marka
(tidligere Vefsn landbruksskole).

For 20 år siden var det nok en helt
annen konkurranse enn det vi var
vitne til i år. Uten forkleinelse for del-
takerne den gang; prestasjonene til
både førere og hunder var nok på et
helt annet og høgere nivå nå. For første
gang ble det gjennomført finale med
dobbelhenting under et gjeterhund-
NM. At årets vinner het Torbjørn Jaran
Knive, med hunden Eddie, var ingen
stor bombe. NM-grossisten fra
Skotselv vant i år sin åttende NM-tittel.

NM-møte
Kvelden den 8. oktober ble det tradisjo-
nelle NM-møtet holdt på Fru Haugans
hotell i Mosjøen. Dette møtet arrangeres
av Gjeterhundrådet og er en anledning
for «gjeterhundfolket» til å treffe
 medlemmene av Gjeterhund rådet. 
     Med ca. 50 deltakere og bra engasje-
ment ble det et fint møte, der de som
ville fikk anledning til å komme med
sine synspunkter. Neste års NM-arran-
gør, Telemark gjeterhundlag, fikk også
anledning til en presentasjon av
 planene for NM i 2010.

Krevende oppgave
Dagen etter ble årets Norgesmesterskap
høytidelig åpnet av lederen i Nord-
 land Sau og Geit, Ivar Ramsvik. Og kl.
08:00 var konkurransene i gang. Årets
dommere var Kristian Kleppe fra
Rogaland og Ole Martin Nymoen fra
Hedmark. Og det er vel kanskje
 dommerne som har den vanskeligste
jobben under et slikt arrangement. De

sto i tre lange dager, så godt som uten
pause, og vurderte prestasjonene. En
vanskelig og imponerende oppgave,
som få hadde vært i stand til å
gjennomføre.

Tett program under innledende
runder
Med 50 deltakere som skulle gjennom
løypa både fredag og lørdag, hadde en
ingen tid å miste. Den innledende

NM i bruk av 
gjeterhund 2009 

En stolt Norgesmester, Torbjørn Jaran Knive. Eddie tar det hele med stoisk ro. 
(Foto: Tor Arne Olsen)
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 runden gikk etter klasse 3, med deling
etter kve. Henteavstand var ca. 350
meter. 
     De innledende prøvene må en
kunne si gikk etter boka. Noen brudd
ble det alltids, men ikke mer enn
 normalt. At noen var misfornøyd med
sauene og at noen mente de var dømt
feil, er også forholdsvis normalt. Men
da vi så på finalelista lørdag etter -
middag var de fleste favorittene, pluss
et par outsidere, med. Slik det bruker å
være og slik det skal være. 
     Fredagens løp ble vunnet av en
utflyttet finnmarking, Hartvig
Johansen med King, nå bosatt i
Rogaland. Ekvipasjen var neppe tippet
som vinner på forhånd. Et jevnt og
solid løp førte likevel Hartvig til topps
på fredagens resultatliste, og dermed
en soleklar finaleplass. På de neste  
plassene kom Jo Agnar Hansen med
Tika og Arne Christoffer Sand med
Birk.
     Lørdagens løp ble vunnet av Torfinn
Sivertsen og Mirk. Som første start ende
ble det kanskje en litt over raskende
seier denne andre konkur ransedagen.
Videre på lista fulgte Torbjørn Jaran
Knive med Maico og Sander Hindenes
med Tweed.

Finale med dobbelhenting
Søndag var det klart for finale. De åtte
beste hundene fra fredag og lørdag
utgjorde de 16 som var klare for
 finalen. Først skulle 5 sauer, som var
plassert noe ute på ene siden av banen,
hentes og bringes inn i retning av
 føreren. Et stykke før første flokken
kom fram til føreren skulle hunden
stoppes, snus og sendes til den andre
siden av banen for å hente nye fem
sauer. 
     Den andre flokken skulle så bringes
til stedet der den første flokken sto.
Når så begge flokkene var samlet skulle
hele flokken (10 dyr) føres inn til og
rundt føreren og videre gjennom den
ordinære driverunden. Når så drivinga
var avslutta, skulle flokken føres inn i
en ring (40 meter i diameter). Føreren
skulle så sortere vekk seks dyr, slik at
han eller hun sto igjen med fire
 umerka sauer (flokken besto av fire
merka og seks umerka dyr). Disse fire
dyra skulle til slutt føres inn i kvea.

Bra arrangement, men
 krevende forhold
Arrangementet var i det alt vesentlige

et veldig bra arrangement, med fin flyt
i det praktiske og arrangørtekniske.
Været var dessverre ikke helt på arran-
gørenes side, men forholdene fredag og
lørdag var stort sett jevne, sjøl om
enkelte fikk noen saftige snøbyger i
ansiktet. Natt til søndag ble det kaldere
og den bløte snøen som falt lørdag ble
til skare. Det førte til svært vanskelige
forhold for de første startende på
 finaledagen, slik at mange måtte bryte.
Forholdene ble bedre utover dagen, og
de antatt beste fikk jevnt greie forhold.
Og da ble det i år som i fjor; Torbjørn
Jaran Knive med hunden Eddie, som
vant. Sander Hindenes og Tweed ble
nummer to, mens Jaran også tok
 tredjeplassen med Maico.

Stor dugnadsinnsats
Som det bruker å være, var årets gjeter-
hund-NM en stor dugnadsinnsats.
Ledet av Nina Skreslett sørget arran -
gørene for et velorganisert og trivelig
NM-arrangement. Arrangementet var
et samarbeidsprosjekt mellom Hemnes
gjeterhundlag, de lokale laga av Sau og
Geit på Helgeland og Nordland Sau og
Geit. Mange lag var involvert og det
trengtes. Et såpass omfattende arrange-
ment som et gjeterhund-NM har blitt,
er det behov for mye folk og en
 strukturert ledelse. Vel blåst,
nordlendinger!

Stig-Runar Størdal

Flott premiebord. (Foto: Tor Arne Olsen)

Ole Martin Nymoen (t.v.) og Kristian Kleppe etter tre intense dager som dommere. 
(Foto: Tor Arne Olsen)
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Geitkontrollens Årsutskrift er et
viktig hjelpemiddel i arbeidet
med å avdekke hva som er bra og
hva som med fordel kan bli bedre
i den enkelte besetning. Utskrifta
er således én av flere dokumenta-
sjoner som danner grunnlag for
planlegging og oppfølging for
neste sesong.

For å få fullt utbytte av dataene i
Geitkontrollen, med tanke på plan -
legging og oppfølging i den enkelte
buskap, er det helt vesentlig at kvali -
teten på dataene er gode og innrappor-
tert til rett tid. Dette påvirker utbyttet
en får av alle utskrifter, webrapporter,
indeksberegninger, mjølkeberegninger
m.v. fra Geitkontrollen og NSG.

Årsutskriften kan utebli
I mars i år fikk alle medlemmer i
Geitkontrollen brev om nye krav for å
få årsutskrift fra Geitkontrollen. De nye
reglene gjelder fra og med års oppgjøret
2009 og krever minst 5 kontroller i året
og at minst 3 prøveuttak er innrappor-
tert til fristen for årsutskrift for helårs-
buskaper.
     Statistikk som kjøres månedlig viser
for oktober at det er ca 25% av med-
lemsmassen som ikke vil få årsutskrift
for 2009. Grunnen er at de har færre
enn 5 kontroller og færre enn 3
 prøveuttak siste 12 måneder. Årsut -
skriften for 2009 vil altså utebli med
mindre uteglemt rapportering av
 periode og analyser blir sendt
Geitkontrollen innen fristen for års-
oppgjøret, som er 26. januar 2010.
     For medlemmer som er i en sane-
ringsprosess forventes ikke at kravet til
veiing av mjølk og prøveuttaking kan
etterfølges, men da er det heller ikke
grunnlag for årsutskriftsberegninger.
Da må Periodeutskrift og webrappor-
ter på http://medlem.tine.no danne

grunnlag for videre planlegging og fag-
lig rådgiving.

Viktig å huske på:
Forutsetningen for en riktig årsutskrift
er at alle aktuelle opplysninger er sendt
inn til kontrollen innen fristen
for årsoppgjøret. Er det
rådgiver som registrerer
geitkontrolldata for
deg, må disse opp-
lysningene leveres
rådgiver i god tid
før 26. januar
2010! Frist for
rapportering fra
både rådgiver og
egen registrator er
26. januar 2010. Ikke
vent til siste frist, men
gjør det mindre stressende
for deg selv og rådgiver med rask
overlevering av noteringslister. 

Hva kan du bidra med?
Bruk webrapporten Veiedata mjølk og
underrapporten Status enkeltgeit på
http://medlem.tine.no eller sjekk siste
Periodeutskrift om alt er som det skal.
Be rådgiver om eventuelt å sende deg
rapporter fra registreringsprogrammet
for kontroll av årets hendelser i din
besetning.
     Egenregistrator Geitkontrollen og
geitrådgivere kan raskt og enkelt sjekke
status for besetningen(e) ved bruk av
registreringsprogrammets rapporter
«Mangler data hittil i år»,
«Rangeringsliste» og «Sjekk data».
Rapporten «Mangler data hittil i år» gir
en rask oversikt over hvor mye som
mangler av rapporteringer. Manglende
rapportering her gir store konsekven-
ser for resultatet på bl.a. mjølkebereg-
ninger og kraftfôrberegninger på
Årsutskriften. 
     «Rangeringsliste» gir mulighet for
sortering på ørenr., kjønn, fødselsdato
og alder. 

     Står det for mange innmeldte
 bukker i buskapen? Er gamle geiter
glemt å melde ut? Rapportene «Sjekk
data» gir rask oversikt om alle paring-
er, kjeinger, jurvurderinger, avlatinger
og helse for året, er registrert. For at

geitene skal få riktig mjølkebereg-
ning på Årsutskrift, Stambok

og statistikker, er det helt
avgjørende at avlating

er rapportert på
enkeltgeiter. 

Helse -
registreringer
For at helseopplys-

ninger i Geit -
kontrollen skal være

til nytte i arbeidet med
friskere geiter m.m., er det

en forutsetning at også Geit -
kontrollen kan vise til de faktiske

forholdene i besetningene. God
 rapportering her vil gi et bedre data -
grunnlag for videre arbeid innen helse
geit.

Kraftfôrregistreringer
Det registreres hvert år i gjennomsnitt
6 kraftfôrplaner pr. besetning.
     For at beregningene vedr. kraftfôr
på Årsutskrift skal få noe mening, er
det viktig at kraftfôret registreres riktig
og fullstendig. Det er viktig at all
endring av kraftfôrtildeling rapporte-
res, også endringer utenom veging.
Spesielt vil det slå mye ut på Årsutskrift
hvis siste registrerte kraftfôrmengde er
høy fra siste periode i året, og det ikke
er registrert reduksjon i kraftfôret ved
avlating.
     Tidspunkter det kan være aktuelt
med kraftfôrendringer er bl.a.:
•    ved hver periode, hvis endring,
•    før kjeing,
•    ved beiteslepp,
•    i beiteperioden,
•    ved innsett,
•    ved avlating.

Årsutskrift Geitkontrollen - 2009
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Kurs i eierinseminering
på sau
Det er gledelig å kunne skrive at interes-
sen for semin igjen er på vei oppover. En
bekreftelse på dette er årets pågang til
kurs i eierinseminering på sau. Etter 5 år
med under hundre utdannede eier -
inseminører årlig, opplever vi for andre
året på rad deltakelse på rundt 170
nyutdannede eierinseminører. 
     I år har vi gjennomført 12 kurs og
utdannet 168 nye eierinseminører.
Pågangen enkelte steder (Sandeid,
Forus, Gol) var så stor at vi måtte si nei
til noen. Dette skjer dessverre når flere
melder seg på så nær opptil kursstart at
vi ikke er i stand til å organisere et
 ekstra kurs. Men etterspørselen etter
kurs var ikke like stor overalt. Kurset i
Karasjok måtte avlyses da det ikke var
noen som meldte seg på. 
     Før årets kursrunde hadde vi 2.218
eierinseminører i Norge. Mange av disse
hadde deltatt på kurs for lenge siden, da
opplæringen gikk på annen insemina-
sjonsteknikk og tining av andre strå -
typer. For å gjøre det mer fristende å
repetere kurset hadde vi i år innført
 gratis repetisjon av kurset for tidligere
utdannede eierinseminører. Vi håpet på
at mange ville benytte anledningen, men
dessverre var det bare 14 personer som
følte behov for repetisjon. Dette var
skuffende, da det fremdeles er stor
varia sjon mellom resultatene de enkelte
eierinseminørene oppnår, særlig på
 frossensæd.

Sædsalget hittil i
sesongen
I skrivende stund (midt i november) er
vi midt i seminsesongen på sau.
Det er vanskelig å forutse salgsomfanget,
men foreløpige tall viser at vi fram til
20. november har sendt ut ca. 14.800
doser frossensæd, mens ytterligere 4.500
doser venter på utsending. Dette betyr
en økning på 600 frossensæddoser i for-
hold til samme tidspunkt i fjor. 
     Salget av fersksæd fra Særheim ligger
akkurat nå på 1.130 solgte doser. Det er

200 doser mindre enn på samme tid i
fjor. Denne nedgangen skyldes nok at
fersksæd fra Særheim, på grunn av blå-
tungerestriksjoner, bare kan distribueres
innen restriksjonssonen.  Det gjenstår å
se hvordan vi ender opp, men det er
fremdeles en måned til vi avslutter sæd-
produksjonen og hittil tyder alt på at vi
kan forvente et salgsomfang som i hvert
fall ikke er dårligere enn i fjor. 

Innrapportering av
seminresultater
Innrapportering av seminresultater er et
viktig hjelpemiddel i seminopplegget.
Resultatene vi får inn forteller oss om
utvikling av sædproduksjonen og gir oss
en pekepinn på fruktbarheten til semin-
værene. Sist, men ikke minst er det et
mål på ferdighetene til de som insemi-
nerer. Jo flere rapporter vi får inn, jo

SeminNytt
Moerveien 2 A
Postboks 104
1431 Ås
Telefon: 481 00 424
Telefax: 64 94 17 04
E-post: ewa.wallin@nsg.nofra NSG Semin AS

mer pålitelig vil seminstatistikken være.
Skal statistikken være korrekt må alle
inseminasjoner og eventuelle omløp
være innrapportert. Derfor ber vi alle de
som inseminerer om å gi tilbakemelding
på sine seminresultater. Semin -
rapportene bør sendes når eventuelle
omløp er registrert, dvs. tre uker etter
siste inseminasjon og senest 1. mars.

Innrapportering kan foregå på 4 ulike
måter:
•    Internett: www.nsgsemin.no
•    Sauekontrollen
•    LedSau
•    Papirrapport med brev til 

NSG Semin, Postboks 104, 1431 Ås

Mer detaljert beskrivelse om innsending
av seminresultater finner du i semin -
katalogen, side 36.
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     Alt gjekk bra til laurdagskvelden
etter, då var lammet ei veke
gamalt. Ei anna ungsøye fekk
børbetennelse, og vi måtte til-
kalle dyrlegen. - Når vi fyrst får
dyr legen til gards må eg sam-
stundes sjå etter om alt er bra
med dei andre dyra, tenkte eg. Jau,
som eg frykta, lammet til Irma trød-
de ikkje på foten. Eg tok av spjelkinga
og foten var hoven. Det hadde rent litt
væske frå leddet, men utover det såg
«jenta» ut til å vera i fin form.
     Dyrlege Aina Kveberg såg vel og lenge
på foten, så rista ho på hovudet og sa: 
- Dette er ope brot, og det går aldri
bra… Underforstått - vi burde ta livet av
lammet. Men…, ingen hadde lyst til det
- lammet var elles friskt og Irma hadde
berre dette. 
     - Ja, eg kan då prøve å spjelke det –
men…, sa Aina. 
     Ja, det ville vi. Aina gjorde arbeidet
veldig fint, gav lammet penicillin, men
reiste att utan å gje oss store håpet om at
dette skulle gå bra. Dermed vart det
lange dagar å vente til bandasjen skulle
av - to veker seinare.  Mor og barn vart
haldne inne og dei fekk mange bøner og
mykje kos, for det hadde gått gale med
fleire lam denne våren. Dette måtte gå
bra! 
     På 17. mai trefte eg «gamle dyrlegen»
vår, pensjonerte Anne Åbye. 

- Ja, går detta bra så
må det skje eit under,
var trøysta eg fekk av
ho…

Så ein dag kom dyr-
lege Gisle Bøye og skul-
le ta av bandasjen. Eg
var veldig spent og
 nervøs. Tenk om vi
måtte avlive vesle
Tundra Irma, som ho
da heitte. 

Hm, framleis var det
litt sår rundt leddet.
Gisle gav ho meir
penicillin og ny
 bandasje. Foten var
også mykje mindre
enn den andre, fordi

ho ikkje hadde brukt den. 
     Etter kvart begynte lammet å trø på
den, og nokre dagar seinare tok eg av
resten av bandasjen. Det vesle såret som
var att fekk dagleg ein dose  blåspray, og
eg var nøye med å halde Irmelin og lam-
met inne om det var vått i graset. Men
Tundra Irma var no veldig glad for
 endeleg å ha foten fri. Ho tok sine byks
rett opp i vêret, slik som nyfødde lam
plar gjera. Det hadde ho ikkje greidd før! 
     Sakte, men sikkert grodde såret.
Tundra Irma, som no hadde fått eit
 tredje namn; Undra, sprang lykkeleg
rundt blant dei andre, som om ingen
ting hadde hendt! Og den mest lykkelege
av alle, var kanskje eg… Enten var det
ikkje ope brot, eller så skjedde det eit
under. Eg vel å tru det siste. 
     Tundra Irma Undra gjekk i sommar
på kvea i hop med geita vår, for sikker-
heits skuld. Foten er litt tjukkare rundt
leddet, men det plager henne ikkje. 
Det var ein dag Tundra Irma skreik så
sårt, men eg forsto ikkje kvifor med det
same. Men det var nok fordi mora hadde
fått jurbetennelse, så ho ikkje fekk suge.
Seinare måtte vi diverre  slakte mora.
     No er Tundra Irma Undra Indiana
blitt påsettlam, og sjølvsagt «familiens
stoltheit». Undra-namnet etter underet
og Indiana fordi det er så fint. Ekstra
stor og fin er ho òg, slik som far sin som
er krysning av blæsesau og hadde som
lam tilvekst på over 400 gram om dagen. 
     Kjært barn har mange namn, blir det
sagt. Eg har ikkje heilt bestemt meg
enda, for kva for eitt som skal brukast til
dagleg… Men eg kan aldri få takka nok
for at mine bøner vart høyrd og lammet
overlevde. Det gjorde sitt til at lamme -
sesongen vart ekstra gild i år!

Tekst og foto: Fride Rudi

Tundra Irma Undra
Indiana blei ved et
under et stort og fint
lam og derfor satt på
som avlssau.
Resultatet kunne fort
blitt eit heilt anna.

Eg gløymer aldri den natta da eg forsov
meg under lamminga i vår. Skulle oppatt
ved halv fire tida, men høyrde ikkje
klokka. Fjøra hadde nok gått heilt ned
etter mange netter, der eg var oppe
annakvar time. Men eg visste at ung søya
Irmelin stod for tur. Eg var derfor ikkje
sein om å kome meg i kleda, då eg vakna
litt før seks. 
     Det fyrste eg fekk auga på då eg kom
inn i fjøset var to føter og ein stor, truten
nase som stakk ut bak på ho Irmelin. Eg
byrja å lea og dra, men skjønte fort at
dette ville bli for tungt for meg, og ring-
de derfor inn etter Einar husbonde. Så
slo eg på eit taug om føtene på lammet
for å få betre tak. Med det same eg
 høyrde Einar kome inn fjøsdøra fekk eg
fram lammet. Eg høyrde eit lite knekk i
det same, men tenkte ikkje meir over
det, for gleda var stor over å sjå det store,
fine søye lammet som hadde overlevd -
sjølv om eg hadde forsove meg!
     Det gjekk tre dagar før Signhild,
 dotter vår, og eg skulle merkje lammet til
Irmelin. 
     - Nei, så rar fot som dette lammet har
da, sa ho. Eine framfoten slang til sides i
nedste leddet. 
     - Det er sikkert for slakke sener, sa eg.
For ein gongs skuld tenkte eg at dette må
eg ordne med sjølv. Eg plar å reise til
dyrlegen for «den minste ting», men
dette skulle eg greie ved å setje på ein
spjelk. 

Tundra Irma Undra Indiana saman med mora Irmelin.

Vårt store under 
- Tundra Irma Undra Indiana
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Aspirasjons-

25 mm plastrør
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25 mm plastrør

detektor IRS-3

 

- Markedets mest:

          - Driftssikre system

          - Servicevennlige system

- 2x50 meter rør

- Enkel betjening

- 24 timer batteridrift iht. FG-regler

- Trådløs eller kablet overføring

- Frittstående eller tilkoplet en sentral

- FG-godkjent med sentral

- Levering direkte fra lager
Foto Vestvik Reklame

Sikre din inntekt gjennom å verne dine  dyr.

Pris gjelder for bestilling før 31.01.10
Alle priser er eks montering og mva

Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-Grunnpakke driftsbygning fra kr. 16.690,-
Grunnpakken inneholder utstyr for sikring av driftsbygningen, og dekker offentlige
krav iht. regelverk. Pakken kan enkelt utvides etter behov for sikring av hele
gårdsbruket. Vi anbefaler sikring av alle bygninger.
Grunnpakken inneholder 1 stk. aspirasjondetektor, overspenningsvern, batteri,
dreneringsbeholder, forfilter, 48m rør, skjøt, bend, klips og sirene

Trådløs overføring består av sender og mottaker type IRF-W.
Rekkevidde opptil 150 meter fri sikt.

Trådløs overføring

Grunnpakke bolig fra kr. 8.090,-Grunnpakke bolig fra kr. 8.090,-
Grunnpakken inneholder FG-godkjent sentral,
3 stk optiske røykvarslere og innesirene. 

GRATIS T ÅDLØS OV RF RING E LE  3 KAB ED  RØYKDETEKTORERR E Ø L R L E
VED BE TILLIN  AV GR NNPA KE TIL DRIFT BY NING OG V NINGSHUS.S G U K S G Å
Verdi o ptil kr .300,-p . 3
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B-BLAD

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: post@sorboen.com

www.sorboen.com

www.knarrhult.no


