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Styreleder Tone Vågs tale til representantskapet i Norsk Sau og Geit på Gardermoen 19. oktober 2016 

Representantskap, styre, ansatte og gjester. 

 
Kjære alle dere. Det er som alltid en glede å se dere alle sammen! 
Selv om jeg gjerne skulle sett flere damer blant fylkeslederne! Og flere unge tillitsvalgte! 
 
Hva er det norske saueholdet på veg til å bli og hvordan ønsker vi at det skal gå med norsk 

lammekjøttproduksjon i framtida? 

Vi som sitter i dette møtet har alle en viktig rolle i utviklingen av det norske småfeholdet. 

Ikke bare har vi muligheter og rettigheter til å mene noe på vegne av alle småfebrukerne i 

Norge, men vi har også en plikt til å stake ut kursen videre. 

Geiteholdet har sine utfordringer der vel melkegeita er den som får mest på plass og som går 

lettest for tiden, etter en enorm innsats gjennom saneringa som er gjennomført. Vi har fått 

en kvalitet på geitemelka som borger for en god framtid for melkegeit, såfremt melka blir 

brukt og utnyttet. Det tåles riktignok ingen økning i produksjonen, grensen er nådd for antall 

liter melk i overskuelig framtid. Jeg tror det kan komme nye geitemelkprodukter etter hvert, 

da den geitemelka som nå produseres er meget god på smak og ypperlig til ysting. Så akkurat 

det bekymrer meg lite. 

Da er jeg mer bekymret for alle de ammegeitene det kan virke som popper opp både her og 

der, som beitepussere i parker og utmark nær byene våre. Jeg vet ikke hvilke krav som settes 

til disse med tanke på smitte gjennom import osv. dette er noe vi må følge nøye med på 

framover. 

Men for geiteproduksjonen som helhet er jeg mest bekymret i forhold til avliving av kjea. Det 

foretas forsøk på oppforing av kjekjøtt, men lønnsomheten har vært dårlig. Dette kan endre 

seg og vi må få på plass varige ordninger for oppforing og salg av dette fine kjøttet. Vi må 

ikke bruke overproduksjonen på lammekjøtt til å la være å holde fokus på kjekjøtt. 

I det store og hele går vel produksjonen innenfor geiteholdet uten nevneverdig store 

påkjenninger. Det kan en derimot ikke si om saueholdet, som er ute i hardt vær rett som det 

er. 

Jeg tror at på grunn av rovviltsituasjonen, som er så konfliktskapende, blir sauenæringa sett 

på med argusøyne fra mange ulike samfunnsaktører. Det er stor vilje til å etterprøve om vi 

faktisk driver så dyrevennlig og er så miljøvennlige som vi selv hevder at vi er. 

Vi har utfordringer som vi må ta på dypeste alvor. 

I talen til representantskapet i mars i år, gikk jeg grundig inn på kraftfôrforbruket. Vi kom 

ikke til noen konklusjon på om bruken av kraftfôr faktisk har økt, der er det flere meninger. 

Men det er jo ingen tvil om at forbruket har gått opp! Likevel skal noen ha det til at det ikke 

trenger å ha en sammenheng med økte foringsmengder pr dyr. 
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Jeg vet at det brukes mer kraftfôr for å fore opp lamma nå enn før. Det er en konsekvens av 

uro i beitet på grunn av rovvilt. Vi vet at lamma ikke oppnår optimal tilvekst når rovvilt 

forstyrrer beitemønster og dreper mordyr. Da må lamma sluttfores etter hjemkomst og 

mange mener at det må skje ved hjelp av grovfôr for at det skal gå fort nok eller at lamma 

skal bli store nok. Det er vel ingen som er i tvil om at salget av kraftfôrautomater har økt? 

Flere lam pr vinterfora søye fører også til økt kraftfôrforbruk. Og siden det er vanlig å si at 

det er lønnsomt å ha mer enn 2 lam pr søye, er det mange som får så mange lam at de fores 

både på melkeautomater og på kraftforautomater. Ja, det er lønnsomt så lenge kraftfôret er 

så billig som det er i dag. 

Jeg tror kraftfôrforbruket også har økt pga. kvalitetskrav og EUROP-klassifiserings-systemet. 

Nå er det ingen som leverer lam i klasse P og O-. De minste lamma fores hardt for å nå en 

klasse som kvalifiserer til tilskudd raskest mulig og da må det brukes til dels store mengder 

kraftfôr! 

Så er det også et spørsmål om ikke de som har sluttet å bruke utmarksbeitene, enten fordi 

det ikke er mulig eller fordi de ikke vil ha det ekstra arbeidet, bruker mer kraftfôr for å 

kompensere for det mineral og proteintilskuddet som finnes naturlig i urtene i utmarka, og 

som innmarka er for ensidig til å gi. 

Jeg tør påstå at vi allerede i dag bruker mer kraftfôr enn det omdømmet vårt har godt av. 

NSG har også fått spørsmål om vi gjør nok for dyrevelferden når antall lam pr søye har økt så 

betraktelig. Det er flere brukere som mener at de får for mange lam pr søye og som 

kritiserer avlsarbeidet for det. Vi må avle på søyer med 2 lam og ikke 4 og 5. Vi må ikke ha 

flere lam pr søye enn at alle lam lever til lamming. Og selv om Thor er skråsikker på at mange 

lam henger sammen med foringa, er ikke alle produsentene enige i det. Det er kanskje på 

tide med noen oppdateringer i hvordan vi forer sauen riktig med dagens fôr. Kanskje er 

grovfôret bedre nå enn den gang Nedkvitne satte sine kostholdsråd? 

Jeg tør påstå at for mye kraftfôr også kan gi for mange lam og uansett også at for mange lam 

pr søye skader omdømmet vårt. 

Det er gjort flere studier der det konkluderes med at lammet fra utmarksbeitet har en 

sunnere fettsammensetning i kjøttet sammenlignet med lam som er foret på kraftfor. Dette 

er dokumentert i rapporten Arktisk lam, som forskningsrådet har utgitt. De som ikke vil tro 

på at utmarkslammet har et høyt innhold av Omega 3, som er sunt for oss å spise og at 

kraftfôrlammet har et høyt innhold av Omega 6, altså usunt mettet fett, må laste ned og lese 

den rapporten. 

Det er kommet forslag om å merke lam fra utmark som graslam, det er et dårlig forslag! Vi 

markedsfører alle norske lam som utmarkslam og bruker dette som et fortrinn når vi hevder 

at det norske lammet er det beste i verden. Da må heller de lamma som har vokst opp på 

kraftforautomaten merkes som kraftfôrlam, en billigere kvalitet! Kan vi komme dit at vi ikke 

lenger kan selge lamma våre som sunne utmarkslam, uten å differensiere mellom de som er 

foret på grovfor og de som er foret på kraftfor? 
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Jeg påstår at den dagen forbrukeren krever å få vite, kan det være for sent å redde 

omdømmet for produksjonen av norske lam som verdens beste.  

Landbruksministeren gjorde et ærlig forsøk på å unngå å innføre krav om tette gulv i norske 

økologiske sauefjøs, men måtte gi tapt. Økolaksen betyr mer økonomisk enn økologisk 

lammekjøtt gjør for staten. 

Det er bare vel 500 saueprodusenter som driver økologisk og uten at jeg har undersøkt det 

nærmere, kan det vel være snakk om bare en håndfull lakseoppdrettere, så langt. Men 

økologisk oppdrettslaks er et satsingsområde og det legges opp til å øke omfanget 

betraktelig framover.  

NSG har bedt om et møte med Jan Georg Dahle for å få på plass tiltak for å opprettholde det 

økologiske saueholdet og for å nå målet om 15 % økologisk landbruk i Norge innen 2020. 

For det økologiske saueholdet er virkelig verdt å ta vare på. Det er verdt å kjempe for!  

Økologisk sauehold er den spydspissen norsk sauehold trenger for å bli mer miljøvennlig. 

Norsk sauehold trenger å se at det går an å få slaktemodne lam uten overdreven 

kraftfôrforbruk, slik det øvrige jordbruket har lært av økojordbruket at det går fint å bruke 

mindre mengder sprøytemidler og kunstgjødsel og likevel få gode avlinger. Forbrukerne 

ønsker økt vektlegging på dyrevelferd, miljø og norsk produsert mat.  

Jeg tør påstå at en innsats for økologisk sauehold og mer grovforbasert konvensjonelt 

sauehold vil være et godt grep for småfeholdets omdømme framover. 

Økologisk sauehold og mer grovfôrbasert konvensjonelt sauehold kan også være et grep i 

forhold til den overproduksjonen vi har i dag. 

NSG har tatt grep før årets slaktesesong og i samarbeid med Nortura fikk vi satt ned grensa 
for stjernelam fra 16,1 til 15,1 kg.  
I fjorårssesongen var vi produsenter så sene med å levere lamma på slakt at det ble 
importert lammekjøtt tidlig på høsten 2015. Når slaktinga av norske lam endelig kom i gang 
gikk mange lam direkte inn på fryselager. I tillegg er det et stort fryselager av sau og vi har nå 
en svært uheldig situasjon. Nortura får ikke solgt unna så mye som de hadde forventet fordi 
bransjen/grossistene også selv har mye på lager. 
Hadde lammekjøttet fortsatt vært i gul boks ville vi ikke merket så mye til det, men slik 
situasjonen er nå, må vi regne med lavere priser på lamma våre. 
For å unngå import må vi bli flinkere til å levere tidligere, dette har vi klart i år! Vi har levert!  
Det er veldig bra, og det kan vi være stolte av! 
 
Nå viser det seg at endringen ikke er fulgt opp når det gjelder slaktekostnad på lamma. Dette 
er ikke bra. Lam under 16,1 kg blir trukket mer i slaktekostnad, slik at tillegget på stjernelam 
blir slukt av slaktekostnaden. 
 
Dette viser at det er et forbedringspotensial og dersom vi finner det nødvendig å videreføre 
dette tiltaket, for neste år, har vi flere detaljer på plass helt fra starten.  
Nortura har ellers fulgt opp med salgskampanjer og økt salget. 
Opplysningskontoret for kjøtt har også hatt utvidede kampanjer nå i høst. 
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I kampen om utmarka, bruker hele småfenæringa argumentet om at vi er en næring tuftet 

på utmarksressursen. Dersom vi viker og tilpasser produksjonen gradvis over til mer innmark 

og kraftfôr mister vi våre beste argumenter for å beholde tilgangen til utmarka. Vi må ikke 

selv bidra til å svekke vårt viktigste næringsgrunnlag.  

Både ansatte og tillitsvalgte i NSG bruker foiler som viser at det norske saueholdet tar minst 

halvparten av årsfôret i utmarka når vi holder innlegg om norsk sauehold.  

Og det jeg sier nå er ikke ment personlig mot de som har tatt imot midler til omstilling og 

tidlig heimtaking eller forsinka slipp; men at så mange aksepterer tilskudd som reduserer 

bruken av utmarksbeitet svekker kampen vår. Det gjør det enda vanskeligere for oss som er 

igjen i utmarka i forhold til økning i rovvilttap, og det øker presset på de som er igjen om å 

redusere beitebruken tilsvarende. Det oppleves som vi gir fra oss rettigheten vår bit for bit. 

Det er en enorm påkjenning å være sauebruker i rovdyrområder, både fysisk og psykisk. 
Noen brukere blir fort slitne og preget av det, andre holder ut. Fysisk blir det mye ekstra 
arbeid, masse gåing. Endeløs leting etter kadaver og leting etter sau og lam i sankeperioden 
kan føre til for lite søvn og hvile for kroppen. 
Psykisk er det å miste egne dyr, det å se lidelsene, følelsen av hjelpeløshet, fortvilelse og 
stress en enorm påkjenning. Å ikke å bli trodd eller respektert og det å bli hetset med i 
media, mobbet, sjikanert og truet! 
Aktivister som angriper, både med muntlig sjikanering, i media og gjennom oppsøkende 
aktiviteter.  
Rovviltforvaltningen gjennom å bestille den ene NINA-rapporten etter den andre, for å skape 
mistanke til beitebrukerne, gjennom å konkludere med at det ikke er mulig med så store tap 
som vi beitebrukere hevder å ha.  
At det ikke er mulig at gaupa spiser så mye kjøtt som det som fylkesmennene erstatter.  som 
om gaupa spiser til det er tomt hver gang den dreper – alle vet at det gjør den ikke. Og at 
den drapstakten gaupa har kan hun ikke rekke å drepe så mye i løpet av en sommer, med 
den lave bestanden vi har i Norge.  
Eller at kongeørna ikke dreper lam over en viss tyngde fordi den ikke klarer å fly vekk med 
det! 
Vi vet at dette er feil, ørna dreper byttet uten å løfte eller frakte det vekk! 
 
 
I sommer har tapa til bjørn økt med 80 %, sammenlignet med i fjor. 80 %, og i all hovedsak 
utenfor yngleområdene. 
Likevel er meldingene fra klima og miljødepartementet at tapa går ned og at utviklinga er på 
rett veg! Saueholdet tar slutt i de verste rovdyrområdene, mens saueholdet øker som aldri 
før i nye områder. 
 
Forvaltningen av rovvilt i Norge er designet av rovviltforkjempere ansatt i direktorater og 
forskningsinstitusjoner (NINA) og strategien er at gjennom å ramme noen få beitebrukere av 
gangen, skal avviklingen av saueholdet gå så stille for seg som mulig. Ved å berøre noen få 
beitebrukere høres ikke stemmen deres over det store flertallet av beitebrukere som ennå 
ikke har hatt fått problemet.  
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I fjor var det ca. 1600 brukere som søker rovviltskadeerstatning, tidligere lå antallet på 2500 i 
år etter år. 
Hvor ble det av alle de som har sluttet å søke erstatning? 
De har sluttet med sau! Sauen er borte i de områdene, men produksjonen i landet holdes på 
samme nivå gjennom nyetableringer i områder der vi kunne produsert korn og grønnsaker. 
Det viser NIBIO-rapporten «Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon 
basert på norske ressurser» som ble utgitt 1. juni i år. 
 
Rovviltnemndenes kvoter for ulvejakt på 47 ulver, har forårsaket høye bølger i media. Og 
som så ofte før når det er rovvilt det dreier seg om, blir vår næring direkte berørt. 
Saueholdet er utropt som den bitreste motstander mot ulven. Debatten som går får det til å 
virke som om selve årsaken til at ulvestammen reguleres er hensynet til beitedyra. Det er 
som om rovviltforliket ikke har bestandsmål for rovdyr av andre hensyn enn til beitedyra. 
En må nesten spørre seg om det sånn at vi i Norge overhodet ikke skulle hatt regulering av 
rovviltstammene med mindre vi hadde hatt et aktivt beitebruk?  
 
Demonstrasjonen mot jakt på ulv i Oslo sist lørdag– la ulven leve! hadde oppmøte av flere 
profilerte politikere og samfunnskritikere, men jeg finner ikke noen omtale av hvor mange 
som møtte opp! 
Da vi demonstrerte i Oslo 17. desember i 2010 var vi over 2000 som møtte opp! La bygdene 
leve, var vårt budskap.  
 
En av aksjonistene ble intervjuet og meldingen var, saueprodusentene må legge om 
sauedriften og beite på innmark og ikke ha så mange sauer som de har nå. 
Arrangementet var igangsatt av privatpersoner og en av arrangørene sa følgende om de 

store uttaka: Det betyr skyting av hele stabile ulvefamilier som Letjenna, en familie som aldri 

har tatt sau! 

Ja, nettopp! Det er snakk om å redusere ulvetettheten i Norge, det er ikke på grunn av sauen 

det blir gjort, også andre berørte skal hensyntas. Ikke alle ønsker ubegrenset med ulv! 

 

NSG er ikke imot rovdyr!  

Men vi vil ikke ha så mange av dem.  

Vi hadde helst sett at det ikke ble etablert egne stammer av skandinaviske rovdyr i landet 
vårt, men et delt ansvar med de andre skandinaviske landa. Vi kunne hatt litt gaupe og noen 
færre kongeørner enn det vi har i dag. Så kunne Sverige og Norge delt på jerven, men da 
måtte Sverige tatt hele bjørnestammen og delt ansvaret for ulven med Finland! 
 
For Norge er et beiteland. Sverige og Finland beiter ikke i utmarka lenger. 
Men det har de heller aldri gjort i like stor grad som vi har gjort her til lands, noen gang! 
Våre naboland har mer dyrka mark enn det vi har med våre 3 % oppdyrka av totalt landareal, 
noe som gjør det nødvendig for oss å bruke utmarka til matproduksjon. Svenskene har 6 % 
dyrkamark av et landareal som er større enn vårt, dvs. mer enn dobbelt så mye dyrkamark, 
Finland har 7,5 % av landarealet dyrka.  
 



 

6 
 

Styreleder Tone Vågs tale til representantskapet i Norsk Sau og Geit på Gardermoen 19. oktober 2016 

Mange kaller beiteområdene våre uberørt natur, og har liten kunnskap om det de snakker 
om.  
Selv har jeg møtt noen hytteeiere fra Trondheim i mitt beiteområde. Når de ferdes i det 
området jeg ser som et beiteland, kultivert gjennom generasjoner, går de turer i uberørt 
natur! De synes bare det er eksotisk at det er bjørn i området, de blir likevel forskrekket når 
de hører at det har vært bjørn i nærheten. 
 
Vi driver voksenopplæring av disse byfolka og de lar seg imponere av den kunnskapen vi har. 
Om verdien av beitene, om dyrevelferden for dyra, om innholdet i kjøttet fra utmarka. Dette 
er kunnskap de aldri har hørt snakk om før, de begynner å forstå hvorfor vi bruker beitene i 
fjellet, for å unngå medisinering, for å øke fôrgrunnlaget på gårdene våre og fordi vi vil 
produsere sunn og god mat! 
 
 
Vi må kommunisere ut hvorfor vi bruker utmarksbeitene, hvorfor distriktsjordbruket er så 
viktig for landet vårt, for sysselsetting og bosetting, for matsikkerhet og beredskap, men 
også den totale økonomiske verdien av denne driftsformen. 
 
Når Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i et møte kan si til representanter fra NSG, 
Småbrukarlaget og Bondelaget, at det ikke kommer på tale å ta ut kongeørn fordi reiselivet 
vil ha den, vet vi at reiselivsnæringa er viktig i Norge. Det er en næring som kan vise til en 
enorm økonomisk betydning. Kanskje kan vi ikke overgå reiselivet, det er heller ikke 
meningen, men vi må framskaffe de talla som forteller hva vår næring betyr. Vi har regna på 
verdien av utmarksbeitinga, men det er ikke nok, vi må få fram at utmarksbeitene er det som 
bidrar til at gårder over hele landet kan produsere mye mer kjøtt enn det selve gården har 
grunnlag for, og regne på den totale inntjeninga vår produksjon står for. Reiselivet regner på 
total omsetning. Det er på tide at vi gjør det samme. Verdien av vår produksjon basert på 
beiting i utmark, både av sau og geit, samt den totale omsetninga på gårdene våre må fram. I 
tillegg kommer samfunnsnytten, med å skape det kulturlandskapet reiselivsnæringa lever på, 
hindre gjengroing og ikke minst verdien gjennom sysselsetting og bosetting ute i distrikta i 
Norge.  
 
Diskusjonen om kvalitetstilskuddet på lam og kje er heller ikke over, jeg har fått med meg 
det. Jeg mener imidlertid at den diskusjonen nå må legges død.  
Den har vi ikke grunnlag for å dra med videre inn i nye jordbruksoppgjør nå, siste mulighet 
var denne våren. Alle lammekjøttprodusenter har tapt ett års tilskudd, hverken mer eller 
mindre. Dette er noe vi må leve med og vi har ikke lenger noen av våre to faglag i ryggen til å 
ta en kamp om dette, oppgjøret i år viste oss det. Fra 2017 er vi igjen tilbake til fullt tilskudd 
for et års produksjon, bare at vi får alt over slakteseddelen med det samme vi får oppgjøret.  
Selv om kampen er over, betyr ikke det at vi glemmer det som har skjedd.  
For meg vil det stå i all framtid som et symbol på at for Bondelaget er vår produksjon av 
mindre betydning enn mange andre produksjoner i landbruket. 
 
Hittil har jeg brukt tiden til å peke på utfordringer jeg mener det er grunnlag for å gjøre noe 

med. Nå skal jeg avslutte med å si noe om inn i framtida for våre produksjoner. 
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NSG er og skal være en utviklingsorientert organisasjon, som tar i bruk ny teknologi og parer 
det med gammel god kunnskap om beitebruk og avl. 
I fremtidsbildet av NSG hører det med at vi også slipper til flere kvinner som tillitsvalgte, at 
kvinnene i større grad enn i dag er representert der avgjørelser tas. Og at vi rekrutterer nye 
unge tillitsvalgte.  
Hvor mange av fylka har ennå ikke hatt en kvinnelig fylkesleder? 
 
NSG er en organisasjon som er med inn i framtida, og da trenger vi flere unge og ikke minst 
flere kvinner som er synlige i organisasjonen.  
Hvilket bilde er det folk får på netthinnen når de tenker på en sauebonde tror dere? 
Jeg vil ikke at det bilde skal være en gammel gubbe på 60-70 år. Men jeg er redd vi er i ferd 
med å komme dit. I tillegg vet vi at mange ser for seg denne gubben som en rovdyrhater. 
Kan vi bli enige her og nå om at vi alle skal arbeide aktivt for å få 50 % kvinnelige tillitsvalgte i 
NSG? Om vi begynner med fylkeslederne, og har et mål om 50/50 ved neste fylkesårsmøte?  
Når dere drar tilbake til fylkene og lokallaga, finn kvinnelige kandidater og back dem opp!  
 
Kanskje er det ikke så ille, men vi skal være oppmerksomme på at vi nok ikke oppfattes like 
framtidsrettet og fremragende som vi oppfatter oss selv.  
Vi må tenke på hvordan vi framstår og det er bare vi som kan gjøre noe med måten vi 
framstår på, både som organisasjon og som småfeprodusenter generelt! 
Vi må gjøre noe aktivt selv for å rette opp det feilaktige inntrykket mange har om at vi driver 
en gammeldags produksjon og at vi ikke har hengt med i utviklinga! 
Det må jobbe aktivt for alle sammen! 

Alt det jeg har tatt opp her har i bunn og grunn med bærekraft, ærlighet og framtid å gjøre. 
Det vil ikke bli mulig i all framtid å drive med et landbruk som er basert på importerte 
fôrmidler. 
Det grønne skiftet vil også komme til vår næring og de som overtar etter oss vil måtte drive 
på en mer bærekraftig måte om lammekjøttproduksjon i Norge skal ha en framtid.  
 
Det er vi som skal legge til rette for de som kommer etter. Det er vi som må stake ut en 
sikker kurs videre. 
 
Jeg har tro på framtida, tross motstand, om vi klarer å få ut små drypp av kunnskap om vår 
miljøvennlige, bærekraftige produksjon i hverdagen. Men da må produksjonene våre være 
troverdige. Da må vi produsere slik vi sier at vi gjør. Da må det ikke være lammekjøtt 
produsert på melkeerstatning eller kraftfôr som legges i grytene under navnet utmarkslam! 
 
Det kan være tungt å snu en skute som er på feil kurs, en skute som følger vinden, men vi 
kan klare det sammen. 
Og da kan vi fortsatt være den produksjonen som er best på naturens egne premisser og 
best på bruk av norske ressurser i vår kjøttproduksjon, en sunn matproduksjon for det 
norske folket! 
 
Takk for oppmerksomheten og lykke til med representantskapsmøtet! 
 
Tone Våg 
styreleder 


