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Kjære medlemmer!
2016 er tilbakelagt. Det ble et år med mange utfordringer for oss i
småfenæringa, men også resten av landbruket ble angrepet fra
mange kanter. Og det var ikke småtteri som kom opp til overflaten
i 2016:

- Den omstridte omleggingen av kvalitetstilskuddet på lam fratok
sauebøndene et helt års produksjonstilskudd for lam i løpet av to
år, og dette ble ikke endret i jordbruksoppgjøret 2016, til tross for at det ble lansert et
godt forslag som ville gitt både Staten og sauebøndene en løsning uten ekstra kostnad.

- Så gikk Etisk råd ut og beskyldte sauenæringa for, gjennom å avle på en sau med for
mange lam og for store kull, ikke å ta tilstrekkelig hensyn til dyrevelferden. NSG parerte
med at vi har satt ned vektinga på lammetall i avlsarbeidet, og viste dermed at vi har 
tatt grep.

- Økningen i bruk av kraftfôr i lammekjøttproduksjonen ble satt på dagsorden gjennom
utspill i media. Det er ulikt syn på dette temaet i næringa, og vi har vel bare så vidt
 kommet i gang med den interne debatten. 

- Media tok også for seg avliving av kje. Oppfôring av kje er noe vi fortsatt må kjempe
for å få til. Samfunnet vil ikke akseptere at kjea blir avlivet på grunn av lav lønnsomhet,
og vi må gjøre vårt for å få kjekjøtt ut i markedet.

- Ulvemeldinga ble vedtatt og gav oss en økning i antall norske revir, der grenserevirene
skal telle 0,5. Bestandsmålet er overoppfylt og rovviltnemndene besluttet å ta ut totalt 
47 ulver for å regulere bestanden. 

- Overproduksjonen av lammekjøtt økte fra 2015 til 2016, på tross av tiltaka som ble satt
inn. Mange lammekjøttprodusenter tok ansvar og leverte lamma til slakt tidligere, og vi
bidro selv til å redusere leveransen med 750 tonn. Enda flere må delta i denne dugnaden
kommende sesong. For å komme ut av denne overproduksjonen så fort som mulig må
vi, om nødvendig, ta i bruk flere virkemidler, som for eksempel øvre vektgrenser. Men da
forventer vi også at det blir solgt og omsatt mer av det flotte kjøttet vi leverer. NSG har
gitt tydelig melding til Nortura om dette. Det holder ikke å skylde på kjedene. Mye av
ansvaret ligger hos de som har oppmuntret til økte satsinger de siste åra, og som ikke har
sett hva det ville føre til når vi nå har en regjering som ikke setter noen tak på satsingene.
Bonden er sluppet fri. Vi er i en situasjon der det blir vanskelig å klare seg for de minste
bruka, mens de store har fått større inntjeningspotensial.

- Rapporten der rovviltforvaltningen evalueres, ble lagt fram i oktober. Det er utrolig
nok NINA som evaluerer forvaltningens betydningen for rovviltets overlevelse, de
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Årsmeldingen er skrevet av styret og ansatte i NSG.
Redaktør: Anne-Cath. Grimstad. Grafisk produksjon: LKT digital as
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Omslag:
I FJØSET: Hendry og Marita Edvardsen i Lofoten med geiteflokken sin. Foto: Anne-Cath. Grimstad

PÅ BEITE: Sauer og lam beiter i kystlandskapet på Kvæøya i Kvæfjord, Troms. Foto: Anne-Cath. Grimstad

VIKTIG MEDARBEIDER: En godt trenet gjeterhund er til uvurderlig hjelp for sauebonden i arbeidet med dyra. 
Foto: Cathinka Kjeldstrup.

FULL INNSATS: Saueklipper Robert Tangrand under NM i saueklipping og ullhåndtering 2016 på Ringebu. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

 samfunnsvitenskapelige konsekvensene av forvaltningen og rovviltnemndenes arbeid!
Det er utrolig lite profesjonelt av Miljødirektoratet, og helt uforståelig at ikke politikere
reagerer på at rovviltforskere får oppdraget med å vurdere det politiske arbeidet i
 nemndene!

- Landbruksmeldinga fra den blåblå regjeringa kom omsider, og inneholdt mye av det
som var forventet. Beitetilskuddet foreslås forenklet gjennom at alt beitetilskudd legges
til utmarksbeite. Ei samla landbruksnæring går til kamp mot denne omleggingen, fordi
dette vil ramme mange, både storfe- og småfebrukere, samtidig som det gårdsnære
 kulturlandskapet vil tape stort på en slik omlegging.  

Markedsordninga for geitmelk foreslås avviklet, og det er en glede å registrere at ei  samla
landbruksnæring vil kjempe mot også denne endringen. En skulle da også tro at det var
rom for geiteprodukter i det mangfoldet og den friheten som sittende regjering ønsker
seg! 

- Så, når alle er innstilt på å ta en fredelig juleferie, reverserer Helgesen ulveuttaket,
 overprøver rovviltnemndene og tar julefreden fra de som bor innenfor og i nærheten av
ulvesona. Bygde-Norge, lokalsamfunn og høyrepolitikere går ut i bygatene i protest, og
Stortinget rystes i grunnvollene. Jeg mener det er positivt at ulven utløser slikt raseri,
både blant  lokalbefolkningen, jegere og stortingsrepresentanter. Jeg tror det er en slik
bølge vi trenger for å få fokus på hva soneinndeling og geografisk differensiering gjør
med næringsgrunnlaget og lokalsamfunnene våre over det ganske land! Dette har
 overføringsverdi til mer enn ulven!

Mange av disse sakene vil følge oss videre inn i nytt år. Det mangler ikke på oppgaver å
samarbeide om i det nye året, verken innad i egen organisasjon eller sammen med de
 andre organisasjonene i landbruket. 2017 er dessuten valgår - og da kan det skje mye rart!
Jeg takker alle, både medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, for et godt samarbeid i 2016.

Med hilsen Tone Våg
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II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte annet hvert år, ble det ikke
 avholdt landsmøte i 2016. Det ble derimot gjennomført to representantskapsmøter.

Representantskapsmøtet 16. - 17. mars 2016
ble holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen. I år uten landsmøte, behandler
 representantskapsmøtet i mars i hovedsak «årsmøtesaker». Leders tale, årsmelding,
årsregnskap, budsjett, medlemskontingenten framover, melding fra kontrollutvalget
og valg av kontrollutvalg står også på tapetet.
Andre viktige saker under dette møtet var «Revisjon av NSGs lagslover i 2017» og
«jordbruksforhandlingene 2016».

Lederens tale
Tone Våg startet talen med et tilbakeblikk på 2015-årets historisk gode slakteresultat
på lam og produksjon av kvalitets geitmelk, men mente vi må kreve en mye større
innsats fra Nortura og Tine på markedsføringssiden. Styreleder penset så over til et
tema som nylig har vært løftet fram i media, nemlig bruken av kraftfôr i lamme -
produksjonen. Hun misliker sterkt uttalelser fra næringa selv og begrep som «grise-
lam» krevde hun at ikke skulle brukes mer. Tone Våg er enig i at vi må tørre å ta kraft-
fôrdiskusjonen innad i næringa, men aksepterer ikke at produsentene selv snakker
næringa «ned». Hun mener vi må bli enige om en måte for hvordan vi svarer i og
 behandler media. Vi må huske at i rollen som tillitsvalgt snakker vi aldri bare på egne
vegne.
Tre viktige kjøreregler i sakens anledning: 1) Snakk «opp» matproduksjon – alltid! 
2) Ta ting opp i organisasjonen først, hvis man er misfornøyd med noe! 3) Prøv å vri
saken over på utmarksbeite som svar på hvordan produksjonen av lammekjøtt kan
økes, hvis man blir spurt om ting rundt kraftfôrbruken.
Landet ønsker å bevare kulturbeitene, og vi ønsker at lamma skal komme fra ut-
marksbeite, og det er slik vi vil selge dem. Vi må få bort begrepet «griselam», men ikke
droppe debatten. Spørsmålet er også om vi virkelig bruker så mye kraftfôr i Norge,
hvis vi ser på lammekjøttproduksjonen i andre nordiske land, f.eks. Finland. Kan
kraftfôret erstattes av mer og bedre grovfor, og er kraftfôret for billig?
Styreleder rettet en anmodning til fylkeslaga i forbindelse med at Rogaland Sau og
Geit har meldt inn ønsket om en reversering av den nye ordningen for slakte -
utbetaling etter fjorårets jordbruksforhandlinger. Styret i NSG vil imidlertid ha mer
tilbakemelding fra de andre fylkene om hvorvidt denne saken skal prioriteres under
årets forhandlinger.
En annen anmodning gjaldt forslag til tiltak for å øke utmarksbeitinga. Faglagene
 ønsker å styrke utmarksbeitinga bl.a. for å hindre at næringa kommer i vanry.
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Revisjon av NSGs lagslover i 2017
I NSGs landsmøte 2015 ble det vedtatt at det skulle gjøres en grundig organisasjons-
messig utredning vedr. framtidig struktur på representantskapsmøter/landsmøter i
organisasjonen.
En styreoppnevnt arbeidsgruppe har jobbet med denne saken og det ble i løpet av
vinteren gjennomført en høring i fylkene. Høringsinnspillene ble under representant-
skapsmøtet presentert av arbeidsgruppas leder Kjell Erik Berntsen. 
Konklusjonen var at et klart flertall ønsker landsmøte hvert år, med ulike varianter
med/uten representantskapsmøter.
Deretter ble det skissert en framdrift fram mot Landsmøtet i mars 2017.

Gamle og nye utfordringer i Animalia
Lisbeth Hektoen og Vibeke Tømmerberg, Helsetjenesten for sau, Animalia, snakket
om Norsk Sauehelse mot 2025 – og hvordan man kan møte gamle og nye utfordringer?
Helse tjenesten for sau skal planlegge sin framtidige drift og lage «Ny langtidsplan 2016-
2026». De trenger næringas innspill til hva som synes viktig å arbeide med de neste 10
årene, så Representantskapets møtedeltakere ble inndelt i arbeidsgrupper, og fikk  utdelt
er spørreskjema med 5 punkter som skulle besvares i løpet av 20 minutter. Spørsmålene
dreide seg om hva man mente var de viktigste helse/sykdomsutfordringene i dag og om
10 år, hvilke velferdsutfordringer det er viktig å fokusere på i saueholdet, om det synes å
være spesielle områder med behov for forskning/ny kunnskap og om vi har smitt-
somme sykdommer, ut over fotråte, som bør bekjempes. Gruppene presenterte sine
svar etter tur, og en oppsummering av svarene ble sendt NSG i ettertid.

Medlemskontingent for 2017
Styrets nestleder Ove Holmås presenterte styrets forslag, der man gikk inn for å øke
kontingenten for hovedmedlemsskap med kr 100, som beholdes hos NSG sentralt.
Styrets begrunnelse er stadig strammere budsjett og behov for å fylle vakante
 administrative stillinger. De nye kontingentene vil dermed bli kr 1100,- for hoved-
medlemmer med inntil 50 dyr og kr 1600,- for hovedmedlemmer med mer enn 
50 dyr. For husstands-, støtte- og æresmedlemmer blir kontingenten uendret med 
kr 400,-.  Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Jordbruksforhandlingene våren 2016
Generalsekretær Lars Erik Wallin redegjorde for saken og sa at det også i 2016 var ventet
at jordbruksforhandlingene blir særdeles krevende. Mange endringer er på gang.
NSG hadde bedt fylkeslagene om råd, og hadde mottatt mange gode innspill. NSG
sentralt hadde møte med faglagene 9. mars og styret utarbeidet et utkast til årets
 uttalelse etter dette.
Etter kommentarer og innspill fra representantskapsmøtet ble årets innspill til
 jordbruksforhandlingene gjort ferdig og sendt per e-post til Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Se faksimile på de neste sidene.
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Prisutdeling
Før avslutningen av møtets første dag, ble det overrakt avlsstatuett for beste bukk
2015, samt delt ut premier til fjorårets superververe.
Avlsstatuetten for beste bukk i 2015 gikk til Anna O. og Hallvard Veen fra Bjerkreim i
Rogaland for bukken 2009377 BLÅMANN. 
3 medlemsververe delte tittelen Superverver 2015 for å ha vervet 7 nye medlemmer hver.
De tre var Bjarne Johannes Berge fra Kvinnherad Sau og Geit i Hordaland, Trond
 Håland fra Tysvær Sau og Geit i Rogaland og Anne Schea Buer fra Ytre Enebakk i
Akershus. 

Representantskapsmøtet 19. oktober 2016
Høstens representantskapsmøte var lagt til  Comfort Hotel Runway, Gardermoen.
Hovedsakene på møtet var «Revisjon av NSGs lagslover i 2017», «Faglig oppdatering
saueavl», « Markedssituasjonen for lammekjøtt» og «Beitesesongen 2015 med rovvilt-
saker og erstatninger». I tillegg hadde man informasjon fra valgnemnda, orienteringer
fra fagrådene og «Åpen post – fylkeslagenes time». 
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BESTE BUKK 2015: Hallvard Veen fikk overrakt diplom og statuett for bukken 2009377 
BLÅMANN av styremedlem Sigurd Vikesland (t.h.) og NSGs rådgiver på geit, Ingrid Østensen. 
Foto: Anne-Cath. Grimstad



Lederens tale
Tone Våg startet med fokus på kvinner og unge i landbruket, samt på geiteholdet og
de utfordringene disse har. Etter sanering og økt kvalitet på melka er det fremdeles
 utfordring med hvordan vi skal formidle kjekjøttet. 
Styreleder tok videre opp bruken av kraftfôr, og at andre samfunnsaktører ser på
 næringa med argusøyne i forhold til dyrevennlighet og miljøvennlighet. For mange
lam per søye skader også omdømmet vårt. Styreleder påpekte at vi må markedsføre
alle norske lam som utmarkslam og bruke dette som et fortrinn når vi hevder at det
norske lammet er det beste i verden. 
Øko-laksen betyr mer økonomisk enn økologisk lammekjøtt for staten. NSG har bedt
om et møte med landbruks- og matminister Jan Georg Dahle for å få på plass tiltak
for å opprettholde det øko logiske saueholdet, og for å nå målet om 15 % økologisk
landbruk i Norge innen 2020.
Økologisk sauehold er den spydspissen norsk sauehold trenger for å bli mer miljø-
vennlig. 
NSG har tatt grep før årets slaktesesong og samarbeider med Nortura. Man har fått
satt ned grensa for stjernelam fra 16,1 til 15,1kg. 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 imidlertid 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.
Videre ble kampen om utmarka tatt opp i talen, og den enorme påkjenningen det er å
være sauebonde i rovdyrområder, både fysisk og psykisk. Beitebrukerne mistenkelig-
gjøres når rovviltforvaltningen konkluderer med at det ikke er mulig med så store tap
som vi beitebrukere hevder å ha. 
Sommeren 2016 har tapene til bjørn økt med 80 %, sammenlignet med i fjor, og i all
hovedsak utenfor yngleområdene.  Likevel er meldingene fra Klima- og miljødeparte-
mentet at tapene går ned og at utviklinga er på rett vei.- Forvaltningen av rovvilt i
Norge er designet av rovviltforkjempere ansatt i direktorater og forskningsinstitu -
sjoner, sa Våg. - Og strategien er at gjennom å ramme noen få beitebrukere av  gangen,
skal avviklingen av saueholdet gå så stille for seg som mulig. I fjor var det ca. 1600
brukere som søker rovviltskadeerstatning, mot tidligere 2500 gjennom flere år. Hvor
ble det av alle de som har sluttet å søke erstatning? De har  sluttet med sau, men
 produksjonen i landet holdes på samme nivå gjennom nyetableringer i områder der 
vi kunne produsert korn og grønnsaker, sa Våg 
Sauenæringa er utropt som den bitreste motstanderen av ulven. Men bestanden
 reguleres for å være levedyktig, ikke på grunn av beitenæringa. NSG er ikke imot rov-
dyr, men vi vil ikke ha så mange av dem. Styreleder presiserer at Norge er et beiteland,
og det er vi i beitenæringa som har kunnskapen om hvilke forhold som hersker på
dette feltet. Det må dessuten kommuniseres ut hvorfor vi bruker  utmarksbeitene,
hvorfor  distriktsjordbruket er så viktig for landet vårt. 
Diskusjonen om kvalitetstilskuddet på lam og kje er ikke over, men jeg mener at den dis-
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kusjonen nå må legges død. Vi har ikke lenger noen av våre to faglag i ryggen til å ta en
kamp om dette, sa Våg. - Alle lammekjøttprodusenter har tapt ett års tilskudd. Dette er
noe vi må leve med. Fra 2017 er vi igjen tilbake til fullt tilskudd for et års  produksjon.
- Hvor mange av fylka har ennå ikke hatt en kvinnelig fylkesleder, spurte Tone Våg. 
- NSG er en organisasjon som skal være med inn i framtida, og da trenger vi flere
unge og, ikke minst, flere kvinner som er synlige i organisasjonen. Tone oppfordret
fylkene til å  jobbe for minst 50 prosent kvinnelige tillitsvalgte i NSG. Det var også
 fokus på  hvordan vi fremstår i media, og hvordan sauenæringa kan være mer bære-
kraftig i fremtiden. Tone avsluttet med at vi må jobbe sammen, slik at vi fremdeles
kan være den produksjonen som er best på naturens egne premisser. 

Revisjon av NSGs lagslover i 2017
I henhold til vedtatt framdriftsplan skulle representantskapet vedta innstilling til Lands-
møtet i mars 2017 vedrørende framtidig årsmøte-/landsmøtestruktur i Norsk Sau og
Geit. 
Fra styret forelå 2 alternativer til representantskapet: 
1: Beholde dagens ordning med landsmøte annethvert år. 
2: Årsmøte i mars hvert år og representantskapsmøte kun på høsten. 
Under avstemningen stemte 7 av 22 stemmeberettigede for alternativ 1, mens 
15 av 22 stemte for alternativ 2. 
Representantskapets innstilling til NSGs landsmøte i 2017 er derfor alternativ 2: 
Årsmøte i mars hvert år og representantskapsmøte kun på høsten.

Faglig oppdatering saueavl 
Avls- og seminsjef Thor Blichfeldt redegjorde her for hvem som utfører hva innen
avlsarbeidet, hva som var nytt for avlsåret 2016/17, samt en gjennomgang av avls -
tiltaket «genomisk seleksjon».
Av nye ting for avlsåret var nye avlsmål. Det er innført nye obligatoriske registreringer
for ringene; nemlig fødselsvekt, spenestørrelse, utrangeringsårsak, helseopplysninger
og paringer. 
Når det gjelder kåring, er det nytt generelt regelverk for alle raser, samt at det er blitt
satt større fokus på dommeropplæringen. I forhold til semin er alle «aktuelle» raser
tatt inn, og det er også flere værer per rase. 
Under punktet «genomisk seleksjon», redegjorde Blickfeldt for hva dette går ut på og
hvorfor det øker avlsframgangen per år. Samtidig stilte han spørsmål om gevinsten er
større enn kostnaden, og om vi bør bruke tiltaket i norsk saue- og geiteavl.

2. Arrangementer

Geitedagene
Både været og naturen viste seg fra sin beste side da TINE og geitenæringa i Troms og
Nordland arrangerte «Geitdagan 2016» i Harstad fra 19. til 21 august.
I alt deltok rundt 100 geitebønder, fagfolk tilknyttet næringa og andre interesserte
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under arrangementet, som er en årlig begivenhet for denne gruppen av landets småfe-
holdere. Plenumsmøter og foredrag foregikk ved hotell Scandic Harstad, mens
 fagturen gikk med buss over fylkesgrensa til Nordland, nærmere bestemt til Vestbygda
i Lødingen.

Norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering
Rundt 90 deltakere stilte til start da lokallagene av Norsk Sau og Geit i Nord-Fron,
Sør-Fron, Fåvang og Ringebu i Gudbrandsdalen kunne ønske velkommen til årets
norgesmesterskap i saueklipping og ullhåndtering 8. oktober 2016. Arrangementet var
lagt til den årlige fårikålfestivalen i Landsbyen Ringebu, og et stort antall besøkende
var innom det store NM-teltet midt i sentrum i løpet av de 9 timene mesterskapet
 pågikk. Her fikk de se både norske og utenlandske klippere og ullhåndterere av begge
kjønn i sving med klippemaskiner og ullsvabere, mens speaker Bjørnar Bakken sørget
for å holde stemning og forventninger oppe. Etter å ha klippet seg til finalen i seks år
på rad, og vunnet den åpne internasjonale konkurransen i 2014, greide Åsmund
Kringeland fra Aksdal i Rogaland endelig å sikre NM-tittelen. 
For norgesmesteren i ullhåndtering begynner imidlertid NM-titler å bli rutine.
 Jonathan Gerhard Haakull fra Vindafjord i Rogaland dro i land seieren for 8. gang,
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DEN SORTE GRYTE: Under fagturen besøkte deltakerne blant annet Møllevollen Gård i
 Vågehamn, der Jorunn og Svein Magne Husjord har 300 geiter og driver gårdsysteriet og
 restauranten «Den sorte gryte». Her ble de besøkende servert lunsj på geitebaserte råvarer
Foto: Anne-Cath. Grimstad



denne gang i finalekamp med Emily Perry
fra Klepp i Rogaland, som han også slo på
målstreken for to år siden.
Les mer om NM-arrangementet under kap.
II/ 11. Ull, saueklipping og  ullhåndtering 

Norgesmesterskap i bruk 
av gjeterhund
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund
2016 ble arrangert i Lier,  Buskerud fra 7. til
9. oktober.  Konkurransen var spennende til
siste slutt, der Rune Landås og hunden
Llangwm Kess fra Vest-Agder  omsider gikk
av med seieren.  Nummer to ble Arne
 Christoffer Sand med hunden Caddy, mens
tredjeplassen gikk til Torbjørn Jaran Knive
og hunden Akersborg Siri. Beste fylkeslag i
kvalifiseringsrundene ble Aust-Agder. 
Les mer om norgesmesterskapet under kap.
II/ 10. Gjeterhund 

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i NSG har holdt seg svært stabilt de senere årene. Men til tross for at vi
ikke hadde noen kontingentøkning i 2016, ble det et større frafall enn året før. 
Blant de 18 fylkeslagene har 7 hatt medlemsøkning i 2016, mens ytterligere ett har
opprettholdt status fra 2015. Størst netto økning hadde Oppland med 13 medlemmer,
mens Akershus hadde størst prosentvis økning med 2,81 %.
I 2016 hadde NSG 10 861 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 365 aktive lokallag. I
tillegg kommer 212 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 11 073 medlem-
mer/abonnenter. Tilsvarende tall for 2015 var 11 233, slik at nedgangen har vært på
1,44 % (Tallene for 2013, 2014 og 2015 var -0,64 %, +0,61 %, -0,66 %).  

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2016 var slik:

Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- Støtte- Æres-
f.o.m. 51 dyr t.o.m. 50 dyr medlem medlem medlem*

- lokallag kr 220 kr 195 kr 150 kr 150
- fylkeslag  ” 325 ” 300 ” 105 ” 105
- landslag ” 955 ” 505 ” 145 kr 145 kr 400

Sum kr 1500 kr 1000 kr 400 kr 400 kr 400

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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DREVEN SAUEKLIPPER: Anders Dalsaune
(72) fra Vanvikan i Nord-Trøndelag har 
klipt sauer i mer enn 55 år, og var den 
desidert eldste deltakeren under årets norges-
mesterskap. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 11 møter i 2016. 4 av disse var telefonmøter, ett ble avholdt via 
e-post, mens to møter ble holdt i forbindelse med Representantskapsmøtene på
 Gardermoen i mars og oktober. I 2016 ble det til sammen behandlet 103 saker. Her
følger en kortfattet orientering om de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over
alle saker.

Sentrale saker gjennom året:
Jordbruksavtalen 2016
Det vises til omtale på side 8. fra representantskapsmøtet i mars, samt faksimile av
NSGs innspill på side 9, 10 og 11. På «overtid» ble Staten og Norges Bondelag søndag
15. mai enige om en jordbruks avtale for 2016, etter at Norsk Bonde- og Småbrukarlag
valgte å bryte forhandlingene sent på kvelden 14. mai. 
Total ramme for årets avtale var kr 350 millioner, hvorav kr 190 millioner er målpris -
økninger og 100 millioner er økninger i budsjettmidler. Jordbrukets krav for 2016 var
derimot på kr 860 millioner, hvorav kr 193 millioner ble foreslått som målpris -
økninger og kr 577 millioner gjennom budsjettmidler. 
Årets jordbruksavtale gir grunnlag for en gjennomsnittlig inntektsvekst i landbruket
på 3,1 prosent fra 2016 til 2017, men i forhold til referansebruksberegninger gir
 oppgjøret en inntektsnedgang på kr 1.500 pr. årsverk for sau og en inntektsvekst på
kr 1.600 for melkegeit fra 2016 til 2017. 

Endringer med betydning for sau/geit
• Tilskudd til dyr på beite (sau, lam, geit): Utmarksbeitetilskuddet økes med kr 12 

til kr 152 per dyr. 
• Areal- og kulturlandskapstilskudd: Sats for kulturlandskapstilskudd reduseres med

kr 13 til kr 172 per dekar. 
• Tilskudd til grovfôr: Arealtilskudd reduseres med kr 35 i sone 1, til kr 40 per dekar. 
• Arealtilskuddet reduseres med kr 5 i sonene 3-4, til kr 105 per dekar. 
• Investeringsstøtte til organisert beitebruk: Økes med kr 1 million til kr 10

 millioner.
• Tilskudd til avløsning ved sykdom: Dagsats økes med kr 30 til kr 1.530 per dag. 
• Telledatoer endres til 1. mars og 1. oktober. 
• Kraftfôr: Anslagsvis prisendring for karbohydrat kraftfôr med kr 0,042 til kr 2,57

per kilo. 
Anslagsvis prisendring for protein, soya m.m. med kr 0,063 til kr 3,87 per kilo. 

• Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser: Fjernes fra Regionalt
miljøprogram(RMP) og gjøres om til nasjonal tilskuddsordning for alle dyreslag. 

• Tilskudd til husdyr: Sau over 1 år og ammegeiter: Sats 1 – 100 dyr økes med kr 40
til kr 1.049 per dyr. 

• Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon: Dyretilskudd sau over 1 år økes med 
kr 50 til kr 500 per dyr. 

• Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: Kr 200 per dyr (sau over 1 år) av rasene
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blæset, dala, fuglestadbrogete, gammelnorsk spæl, grå trønder, rygja og steigar
 Forutsetter registrering med låst rasekode i sauekontrollen. 

• Endring i ulltilskudd: Sats økes til kr 40 per kilo. Tilskudd fjernes for ullkvalitets-
klassene C2S, G, H2, H3 og V. (Tilskudd for skinn beholdes) 

• Målpris geitmelk: Økes med 5 øre per liter fra 01.07. 
• Driftstilskudd melk, geit: Sats økes med kr 8.000 til kr 140.770 per bruk. 
• Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon: Dyretilskudd melke- og ammegeit økes

med kr 50 til kr 250 per dyr. 
• Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: kr 500 per dyr (geit over 1 år) av rasen

kystgeit. Forutsetter registrering med låst rasekode i ammegeitkontrollen.

Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt
Overproduksjonen av lammekjøtt økte fra 2015 til 2016, på tross av tiltaka som ble
satt inn. Mange lammekjøttprodusenter tok ansvar og leverte lamma til slakt tidligere,
og vi bidro selv til å redusere leveransen med 750 tonn. Enda flere må delta i denne
dugnaden kommende sesong. Mye av ansvaret ligger hos de som har oppmuntret til
økte satsinger de siste åra, og som ikke har sett hva det ville føre til når vi nå har en re-
gjering som ikke setter noen tak på satsingene!

Rovviltproblematikken - Se nærmere omtale under kap.II/6. Utmark/beitebruk 

Revisjon av lagslovene - Se nærmere omtale under kap.II/1. Representantskapsmøter

Ulvemeldinga - Se nærmere omtale under kap.II/6. Utmark/beitebruk

Revidert kåringsreglement for værer - Se nærmere omtale under kap.II/7. Avl og semin
på sau

Prosjekt Genomisk seleksjon i saueavlen - Se nærmere omtale under kap.II/7. Avl og
semin på sau

St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon». 
Ny landbruksmelding ble lagt fram rett før jul. Norsk Sau og Geit (NSG) var godt
 fornøyd med at den nye meldingen legger opp til at avtalesystemet opprettholdes og
at inntektsmålet videreføres. Vi var også fornøyd med at det skal legges større vekt på
å utnytte beiteressursene, spesielt utmarksressurser, i dette landet. NSG vil imidlertid
advare mot at slik stimulering går på bekostning av innmarksbeite/kulturbeite. Aktivt
bruk av innmarksbeite/kulturbeite, spesielt på for- og ettersesong, er en forutsetning
for å kunne utnytte utmarksressursene i hovedsesongen. Dessuten har ikke alle anled-
ning til å slippe dyra i fjells eller på annet utmarksbeite.

NSG var derimot svært overrasket over at regjeringen foreslår å avvikle markeds -
balanseringen av geitmelkproduksjonen. I tillegg foreslås det å innføre en oppkjøpsord-
ning for geitmelkskvoter. Om dette blir gjennomført, har NSG grunn til å frykte at en
stor del av landets geitmelkprodusenter vil legge ned. Kvotesystemet og markedsbalan-
sering er to helt avgjørende bærebjelker - og derved en forutsetning - for innovasjon. 
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I tillegg kan dette få negative konsekvenser for norsk geitavl. Den norske geitepopula-
sjonen - med sine 287 besetninger og knapt 30 000 melkegeiter - er i dag i minste la-
get. En gjennomføring av regjeringens forslag vil trolig resultere i en avskalling som
vil gjøre avlsarbeidet på geit uforholdsmessig dyrt. Rett og slett fordi det blir for få dyr
å fordele kostnadene på.
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Telefonstyremøte onsdag 27. januar 2016
01/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/16 Terminliste/arbeidsplan 2016
03/16 Jordbruksforhandlingene 2016
04/16 Ny stortingsmelding om jordbrukspolitikken
05/16 Orienterings-/drøftingssaker

• Medlemsstatus  2015/2016
• Økonomisk oversikt 2015/Budsjett 2016
• Møte med landbruks- og matminister Jon 

Georg Dale

Telefonstyremøte søndag 7. februar 2016
06/16 Jordbruksforhandlingene 2016

Styremøte tirsdag 16. februar 2016 og 
onsdag 17. februar 2016
07/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
08/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. 

oktober 2015, telefonstyremøte 3. november 2015, 
telefonstyremøte 19. november 2015, nettstyre-
møte 20. desember 2015, telefonstyremøte 27. 
januar 2016 og telefonstyremøte 7. februar 2016

09/16 Terminliste/arbeidsplan 2016
10/16 Styrets melding 2015
11/16   Årsregnskap 2015
12/16   Budsjett 2016
13/16   Medlemskontingent 2017
14/16   Representantskapsmøte 16. og 17. mars 2016
15/16   Avlsstatuett for geit 2015
16/16   Jordbruksforhandlingene 2016
17/16  Strategier, prioriteringer, bemanning framover 
18/16  Revisjon av regelverk for kåring av bukk og 

dømming av melkegeit
19/16   Søknad fra Sør-Trøndelag om felles arrangement 

av NM i klipping og NM i gjeterhund i 2017
20/16   Høring – ny forskrift om erstatning etter offentlig 

pålegg i plante- og  husdyrproduksjon
21/16   Kontaktutvalg skal gi råd i framtidig ørne-

forvaltning
22/16   Orienterings-/drøftingssaker

• Personal/bemanning
• Rovviltarbeidet 2016
• Medlemsstatus
• Fotråte i Rogaland
• Sau på nett
• Handlingsplan mot resistente bakterier i 
husdyrnæringa
• Bruk av sosiale medier
• Status Sprayfosaken
• Spørsmål om møte med Grønn ungdom

• Genbank hanesæd
• Ullinnsamlingsgodtgjøring fra Fatland Ull
• Rutiner ved innkalling til telefonstyremøter
• Godkjenning av æresmedlem i Hedmark Sau 

og Geit
23/16 Referatsaker 

• Notat til møte med statsråd Jon Georg Dale 
08.01.2016

• Innspill fra NSG til melding om ny jordbruks-
politikk, datert 01.02.2016

Telefonstyremøte mandag 7. mars 2016
24/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
25/16  Jordbruksforhandlingene 2016

Styremøte Tirsdag 15. mars 2016 og 
onsdag 16. mars 2016 
26/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
27/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 

16. og 17. februar 2016 og telefonstyremøte 
7. mars 2016.

28/16  Terminliste/arbeidsplan 2016
29/16  Forberedelse til revisjon av lagslovene i 2017
30/16   Representantskapsmøte 16. og 17. mars 2016
31/16   Hvordan fôres norske lam?
32/16   Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt
33/16   Jordbruksforhandlingene 2016
34/16   Høring – ny forskrift om erstatning etter offentlig 

pålegg i plante- og husdyrproduksjon
35/16   Møte med leder for Avlsrådet for sau Ivar G. 

Slettemoen og avls- og seminsjef Thor Blichfeldt 
16. mars 2016

36/16   Norsk Skogeierforbund, søknad om opptak som 
medlem i NL

37/16   NL – forslag til tillitsvalgte til styret og valgkomité 
2016

38/16  Søknad fra Sør-Trøndelag om felles arrangement 
av NM i klipping og NM i gjeterhund i 2017

39/16   Orienterings-/drøftingssaker
• Rovviltarbeidet 2016
• Naturvernforbundets vokterhundprosjekt
• Referat fra avslutningsmøte for tapsunder-

søkelsen i Rødsjø beitelag
• Medlemsstatus
• Fotråte i Rogaland
• Forslag til endringer i regelverket for hold av 

eksotiske dyr
• Status Sprayfosaken
• Referat fra arbeidsmøte i Gjeterhundrådet 

8. mars 2016

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2016:
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Styremøte Tirsdag 31. mai 2016
40/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
41/16  Godkjenning av protokoller fra styremøte 

15. og 16. mars 2016
42/16  Terminliste/arbeidsplan 2016
43/16   Representantskapsmøte 19. oktober 2016
44/16   Forberedelse til revisjon av lagslovene i 2017
45/16   Økonomi/regnskap/medlemssituasjonen
46/16   Kanskje verdens fineste melk – høring på regelverk
47/16   Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt
48/16   Jordbruksforhandlingene 2016
49/16   Orienterings-/drøftingssaker

• Personal
• Oppdatering av kontaktinfo
• Rovviltarbeidet 2016
• Ulvemeldinga
• NSGs ullavtaler
• InterNorden 2016
• Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 

29. april 2016
• Referat fra telefonmøte i Fagrådet for geit 

23. mai 2016
• Spisskompetanse på sau
• Avslag på søknad om midler til kjekjøttprosjekt

i 2015
• Rovviltdusør – Rettssak i Møre og Romsdal 
• Radiobjeller – sak i NRK

Styremøte 24. og 25. august 2016
50/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
51/16  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. mai 2016
52/16  Terminliste/arbeidsplan 2016 og 2017
53/16   Representantskapsmøte 19. oktober 2016
54/16   Landsmøte 15. og 16. mars 2017
55/16   Forberedelse til revisjon av lagslovene i 2017
56/16   Økonomi/regnskap/medlemssituasjonen
57/16   Lønnsjusteringer 2016
58/16   Budsjett 2017
59/16   NSGs pensjonsordning
60/16   Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt
61/16   Revidert kåringsreglement for værer
62/16   Orienterings-/drøftingssaker

• Personal
• Rovviltarbeidet 2016
• Jordbruksavtalen 2016
• Alveldprosjekt
• Sauekonferanse i Latvia
• InterNorden 2016
• Geitedagene 2016
• NM i saueklipping og gjeterhund 2017
• Klippe-VM 2017
• Klimagasser – hva gjør NSG?
• Radioaktivitet
• Spaltegolv som kollapser

63/16 Innføring av timeregistrering for ansatte i NSG og 
arbeidstid på spesielle dager

Styresak på e-post 27. september 2016
64/16 Revidert kåringsreglement for værer – presisering 

av regelverk

Telefonstyremøte 6. oktober 2016
65/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
66/16   Prosjekt Genomisk seleksjon i saueavlen
67/16   Forberedelse til revisjon av lagslovene i 2017
68/16   Har økologisk sauehold noen framtid i Norge
69/16   Orienterings-/drøftingssaker

• Rovviltarbeidet 2016
• Jernbaneverkets forhold til dyr langs linja
• Verdien av utmarksbeite  hva er totalregnskapet

inkl. samfunnsregnskapet?
• Kravet til stjernelamtillegg er redusert, men det 

er ikke gjort noe med slaktekostnadene
• Prosjekt vedr. tapsårsaker på beite 
• Ønske om å få tilgang til saukontrolldata

Styremøte tirsdag 18. oktober 2016
70/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
71/16  Godkjenning av protokoller fra styremøte 24. og 

25. august 2016,styresak på e-post 27. september 
2016 og telefonstyremøte 6. oktober 2016

72/16  Terminliste/arbeidsplan 2016 og 2017
73/16   Representantskapsmøte 19. oktober 2016
74/16   Landsmøte 15. og 16. mars 2017
75/16   Økonomi/regnskap/medlemssituasjonen
76/16   Budsjett 2017
77/16   Jordbruksforhandlinger 2017
78/16   Jernbaneverkets forhold til sau langs linja
79/16   Verdien av utmarksbeite er kjent, men hva med 

totalregnskapet inkl.samfunnsregnskapet?
80/16   Markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt
81/16   Orienterings-/drøftingssaker

• Personal
• Rovviltarbeidet 2016
• NSG har bedt om møte med statsråd Dale vedr.

endring i regelverket for økologisk sauehold
• Mediehåndtering-/strategi
• Reiselivet er bekymret pga. norsk rovvilt-

politikk iflg. statsråd 
• Vidar Helgesen, KLD
• Sauekonferanse i Latvia
• InterNorden 2016
• NM i saueklipping 2016
• NM i gjeterhund 2016
• ByLam 2016
• Forvaltningsplan for rovvilt i Nordland
• Lungeorm på sau

82/16 Høring – Ny forskrift om erstatning for tap og 
følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet 
av rovvilt

Styremøte mandag 12. desember 2016
83/16  Godkjenning av innkalling og sakliste
84/16  Godkjenning av protokoller fra styremøte 

18. oktober 2016
85/16  Terminliste/arbeidsplan 2017
86/16 Representantskapsmøte og Landsmøte 14.-16. 

mars 2017
87/16   Økonomi/regnskap/medlemssituasjonen
88/16   Budsjett 2017
89/16  Utmarksbeitetilskudd i nytt forvaltningssystem for



5. Kommunikasjon

Sau og Geit
Medlemsbladet Sau og Geit har i 2016, som
tidligere år, utkommet med seks utgaver; de
fleste med totalt 76 sider, hvorav i gjennom-
snitt ca. 20 sider har vært annonser. Til
 sammen ble det i fjor produsert 452 sider
med bl.a. fagartikler, reportasjestoff,
 analyser, redaksjonelle kommentarer og
 annonser. Opplaget har de siste årene gått
noe ned som følge av færre sau- og geite-
bønder og en moderat reduksjon i antall
NSG-medlemmer, og ligger nå på vel 9 600.   
Vi forsøker etter beste evne å dekke de fleste
aktuelle fagområdene innenfor småfe -
næringen, så som avl, fôring, dyrehelse,
 utmarks- og rovviltforvaltning, ullklipping
og -håndtering, gjeterhundarbeid, produkt -
utvikling og markedsføring. Og selvsagt
også landbrukspolitikk. 
Annonseinntektene kom i 2016 opp i vel 1,3
millioner kroner, noe som er på omtrent
samme nivå som i de foregående fem år.
 Siden medlemsbladet ikke er et
abonnements blad, men inngår som et viktig
element i NSGs medlemstilbud,  finansieres
resten av driften over NSGs budsjett.
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produksjonstilskudd: Vurdering av muligheten for
å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite

90/16  Jordbruksforhandlinger 2017
91/16   Høring – Forslag om endring av CWD-forskriften
92/16   Verdien av utmarksbeite er kjent, men hva er 

totalregnskapet inkl. Samfunnsregnskapet?
93/16   Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt
94/16 Kommunikasjonsplan og mediehåndtering/

-strategi
95/16 Avlsstatuett geit 2016 
96/16 Endring i organiseringen av saueavlen
97/16 Samarbeidsavtaler med raselag
98/16 Samarbeid om ullkonferanse?
99/16 Høring – Endring TSE-forskrift 2016
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Bladets redaksjon har i 2016 bestått av redaktør/webredaktør Arne Flatebø, som gikk
av med pensjon 30.09, hans etterfølger Ole G. Hertzenberg, som startet 01.10, og
 kommunikasjonsrådgiveren, som er fast leverandør av journalistisk stoff til bladet. I
tillegg har øvrige ansatte og samarbeidspartnere bidratt med artikler fra sine fagområ-
der. Det har også vært kjøpt inn noe stoff fra frilansjournalister.  Generalsekretæren er
ansvarlig redaktør. 
Annonsesalget har, som i tidligere år, vært satt bort til ekstern annonsekonsulent.
 Design og ombrekking har også vært utført av ekstern samarbeidspartner, og bladet
har vært trykket av 07 Print Media AS.

Web
Den daglige driften av NSGs nettsider ivaretas av webredaktøren. I tillegg bidrar
 avdelingene med oppdatering innenfor sine respektive fagfelt. Generalsekretæren er
ansvarlig redaktør.
Antall besøk endte i 2016 på totalt 2 550 000 treff, som er noe lavere enn de to
 foregående årene. 
Når det gjelder enkeltsaker, viser disse et gjennomsnittlig besøk per nyhetssak på
NSGs hovedside på ca. 250 treff. Dette er noe lavt, og er en av begrunnelsene for at det
i begynnelsen av 2017 er igangsatt et arbeid for å lansere nye nettsider. 

Flere lokale nettsider
Alle fylkes- og lokallag i NSG har tilbud om egne nettsider under NSG-domenet.
 Stadig flere av lagene ser verdien av å bruke nettet som en effektiv kommunikasjons-
kanal - særlig i dialog med egne medlemmer. Ved utgangen av 2016 var samtlige 18
 fylkeslag på nett. I tillegg hadde 88 andre lag egne nettsider under NSG-doménet.
Dette er lokallag i NSG, raselag, gjeterhundlag og beitelag. 
Å ha et aktivt forhold til www.nsg.no vil for både medlemmer og tillitsvalgte på alle
plan med andre ord være et element som kan forenkle organisasjonshverdagen i
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 betydelig grad. Lokallag som i dag ikke har egen nettside, oppfordres til å kontakte
NSG sentralt for å få opprettet en slik.

Egen oppdatering
Alle medlemmer har nå muligheter for å logge seg inn på «Min Side» på www.nsg.no
for å oppdatere personopplysninger. Dette er informasjon som hele NSG-organisa -
sjonen er avhengig av for å kunne kommunisere med medlemmene på en fornuftig
måte. Her kan medlemmene selv endre postadresse, telefonnummer, e-postadresse,
dyretall etc. 
Under ikonet «Min Side» har tillitsvalgte tilgang til en egen organisasjonsside, kalt
«Tillitsvalgte», hvor de kan følge med på innbetaling av medlemskontingent, skrive ut
medlemslister og adresselapper, sende e-post til medlemmer med mer. 

Fagdatabase
På www.nsg.no finner man også link til en fagdatabase som inneholder fagstoff i form av
artikler og andre dokumenter med relevans til de fagområdene småfeholdet er opptatt
av. Basen omfatter publikasjoner knyttet til forskning, prosjekter, utredninger og fritt -
stående fagartikler. Databasen er åpen for alle, ikke bare medlemmer. Databasen utvikles
og utvides kontinuerlig, og inneholdt ved utgangen av 2016 i underkant av 300 e -
lementer. 

Pressearbeid    
NSG har gjennom året hatt jevnlig kontakt med pressen for å nå ut til storsamfunnet i
viktige saker. Kontakten har foregått i form av telefonisk/personlig kontakt mellom
lagsapparatet lokalt, regionalt og sentral - og ulike redaksjoner. NSG-representanter
har gitt saksopplysninger eller latt seg intervju. Det er dessuten sendt ut en flere
 pressemeldinger.

Intern kommunikasjon 
Elektroniske verktøy blir stadig viktigere - også i det interne kommunikasjons -
arbeidet.  NSG har tidligere satset på at samtlige lokal- og fylkeslag skulle ha faste 
e-postadresser under NSG-doménet. Tanken var bl.a. at disse adressene skulle følge
tillitsvervene. I løpet av 2016 har det blitt klart at dette ikke fungerte etter intensjonen.
Siden disse adressene ikke var personlige, og det stadig kommer nye personer inn i
 tillitsvervene, ble mange av disse e-postadressene verken åpnet eller lest systematisk.
Det ble derfor i desember 2016 igangsatt et arbeid for å oppdatere e-postregisteret
med personlige adresser. Ved årsskiftet var samtlige adresser på fylkeslagsnivå på plass.
E-postadressene på NSG-domenet ble avviklet per 31/12 2016.

Vi er i gang med å innhente nye adresser til våre 365 lokallag, men dette vil nød -
vendigvis ta noe mer tid. Bruk av personlige e-postadresser vil kreve et større vedlike-
holdsarbeid, men siden e-post (i kombinasjon med nett og sosiale medier) stadig blir
viktigere som kommunikasjonsverktøy, var valget enkelt. For å kunne fungere mest
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mulig effektivt som organisasjon, er NSG avhengig av et system der den interne
 informasjonsflyten fungerer optimalt. 

Holdningskampanjen «God dyrevelferd for alle» ble videreført
I 2015 hadde NSG en holdningskampanje rettet mot hundeeiere og bruk av bånd på
hund mellom 1. april og 20. august. Kampanjen ble videreført i 2016, med mål om å
formidle  kunnskap om elementær hundeatferd og kunnskapsformidling om hunden
som jeger. Se også Kap. II/ 6. Utmark/beitebruk og kap.II/ 9. Dyrevelferd

Profilering 
Organisasjonen jobber fortløpende med  profilering og medlemsverving. Det er hvert
år mange ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å
 profilere NSG. 

Vi har en løpende prosess med å fornye profileringsmateriellet vårt. Det mest brukte
for tiden er profileringsseilet med NSGs logo, som leveres i metervis. Dette er
 distribuert til fylkeslagene, og blir sendt ut til lokallag på forespørsel og til ulike
 arrangement i regi av organisasjonen.

Når det gjelder NSGs profilmateriell på klesfronten, vedlikeholdes fortløpende lageret
av t-skjorter, kjeledresser og caps. Ellers registrerer vi en positiv tendens til at flere
 fylkeslag, lokallag og gjeterhundlag/-nemnder går til innkjøp av eget profilmateriell og
ulike klesplagg med NSGs logo og lokal tekst, illustrasjon og/eller logo. På denne
 måten bli organisasjonen og næringa markedsført i stadig flere fora og overfor nye
målgrupper.

Kurs og opplæring
Sauehold gjennom året
I mars 2016 lanserte Studieforbundet Næring og Samfunn i samarbeid mellom NSG
et internettbasert introduksjonskurs om praktisk sauehold. Det fikk tittelen «Saue-
hold gjennom året» og består av 8 moduler, et kurshefte, demonstrasjonsvideoer og
oppgaver. Kurset er ikke et fagkurs som gir kompetanse som småfeprodusent, men det
gir en generell innføring for personer som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunn-
skaper om sauehold. 
«Sauehold gjennom året» er bl.a. blitt markedsført via medlemsbladet og NSGs
 nettsider, samt gjennom Studieforbundet Næring og Samfunns egne markedsførings-
kanaler. I løpet av 2016 hadde 40 deltakere startet på eller fullført kurset, 23 kvinner
og 17 menn. 18 av disse 40 er registrert med medlemsnummer i NSG.

Klippekurs
I 2016 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen 131 deltagere. Se mer under
kapittel II/11. Ull, saueklipping og ullhåndtering.
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Instruktørsamling
Våre instruktører på klippekursene har behov for oppdatering og samkjøring. I
 august ble det avholdt en instruktørsamling for 10 instruktører som holder ull- og
klippekurs.

Dommerkurs for NM-dommerne
Under NM på Fåvang/Ringebu ble det arrangert et heldags dommerkurs for ull- og
klippedommerne i tilknytning til NM-arrangementet. Her deltok 15 dommere.

Seminkurs sau
NSG gjennomførte 16 seminkurs for sau i 2016 med tilsammen 196 deltakere.

Seminkurs geit
Det ble gjennomført to seminkurs for geit i 2016.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisasjonen, og det er et
 forholdsvis stort potensial for nye medlemmer hvis det gjøres en innsats på dette
 området. 
Den løpende vervekampanjen, som gjøres opp ved årsskiftet, viser at det i 2016 ble
vervet 210 nye medlemmer av 114 ulike ververe. Registrering av vervekampanjen 2016
ble avsluttet per 30. november. Vervinger registrert etter denne dato vil komme med
på statistikken for 2017. 

Årets superverver, Jostein Elde, Gausdal Sau og Geit/
Oppland, har vervet hele 12 nye medlemmer. Han vil
bli invitert til NSG Landsmøte i mars 2017, der han
vil motta en spesiell gave for sin iherdige verve -
innsats.
På de neste plassene av dyktige ververe kom:
Hanne-Elise Lindal, Sør-Jæren Sau og Geit, 
Rogaland (11stk.), 
Pål Skoe Kjorstad, Sør-Fron Sau og Geit, 
Oppland (9 stk), 
Hallvard Veen, Bjerkreim Sau og Geit, 
Rogaland (8 stk), 
Elvar Harbak, Åfjord Sau og Geit, 
Sør-Trøndelag (7 stk), 
Toril Hårdnes, Alvdal Sau og Geit, 
Hedmark (7 stk.), 
Jahn Tommy Midtgård, Lindås og Mæland 
Sau og Geit, Hordaland (6 stk.).
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fra Gausdal Sau og Geit ble super-
verver i 2016 med 12 vervede
medlemmer, foto privat.



6. Utmark/beitebruk 

Beiting i utmark er fundamentet for produkt- og verdiskapningen i sauenæringa. Vi
produserer ren norsk mat på fornybare og miljøvennlige beiteressurser i utmarka.
Mange steder i bygde-Norge er man helt avhengig av beiteressursene i utmarka for å
kunne drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark. Beite på inn- og utmark
danner grunnlaget for den tjenesteytingen beitenæringa representerer, så vel som en
vesentlig betydning for biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reise-
liv.

Mange oppgaver
Vi har hatt én beite- og utmarksrådgiver i 2016; Erica Hogstad Fjæran i vikariat for
Kari Anne Kaxrud Wilberg. Kari Anne skulle egentlig vært tilbake etter endt fødsels -
permisjon i februar 2016, men fikk innvilget forlenget permisjon til februar 2017.
 Vikariatet til Erica ble dermed forlenget.
Viktige arbeidsoppgaver innen utmark og beitebruk er knyttet til:
Arealbruk i beiteområdene, oppfølging av politiske signaler og prosesser, høringer,
oppfølging av enkeltsaker vedrørende beitebruk og beiterett, beitebruksplaner og
 verdien av utmarksbeiter, generell rovviltproblematikk, hundeangrep på sau,
 dyrevelferd og helse, omorganisering av beitelagene, representasjon av NSG i ulike
fagforum tilknyttet utmark, samt organisasjonsarbeid.

Beitesesongen 2016
Årets beitesesong har vært av god, gjennomsnittlig karakter. Vi driver utmarksbeite i
et langstrakt land, noe som naturlig vil innebære både lokal og regional variasjon.
Beitesesongen har derfor vært bedre enkelte steder enn andre, samtidig som at noen
har opplevd både dårlig vær og redusert tilvekst. Dette har ført til at enkelte har måt-
tet fôre ekstra, og i tillegg har fjorårets rekordvekter gått noe ned. Alt i alt tilsier
 beitesesongen 2016 et normalår for næringa. 

Beitekvalitet, vær og markedssituasjon er ikke det eneste som påvirker beitesitua -
sjonen. Rovvilt utgjør en merkbar trussel for sauen i utmarka, og totaltapet for sau på
utmarksbeite øker. På samme tid registrerer Miljødirektoratet en nedgang i antall
 dokumenterbare rovdyrtap, hvorav bjørn er den eneste skadevolderen som har økt i
omfang fra 2015 til 2016. Dette har særlig kommet til uttrykk i Meråker i Nord-
 Trøndelag, hvor bjørnen har hatt flere voldsomme angrep på sau. Ulven har på sin
side herjet voldsomt i Rendalen i Hedmark i sommer, hvor det antas tapt mellom 
500-600 sau av 2000 sluppet i beiteprioriterte områder. 

De øvrige rovdyrartene har også hatt jevnt tilslag gjennom beitesesongen over hele
landet, og til tross for en større innsats i uttak av jerv, fortsetter individtellingen å øke
for arten. 
Både ny ulvemelding fra regjeringen og forvaltning av kongeørn har vært gjenstand
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for hete  debatter i 2016 og har preget mye av arbeidet fra sentralt hold. I årets siste
 dager  preger dette fortsatt konfliktbildet, og NSG vil jobbe videre med rovvilt -
konflikten også i 2017. 

Det er viktig å huske at de aller fleste sauene kommer fyldige og tilfredse ned fra en
lang beitesesong i skog og fjell. Samtidig må næringa innad vise solidaritet med de
som har tap til rovvilt. Det er en mager trøst for bønder med store rovvilttap at lands-
gjennomsnittet går ned. I tillegg opplever mange bønder at det ikke er samsvar
mellom erstatningen som utbetales for rovdyrtap, og hva de mener kan tilskrives
 rovdyrtap. Her er det store gap og mørketall mellom dokumenterte tap fra SNO,
 Fylkesmennenes erstatningsutbetalinger, og bøndenes erfaringsbaserte kunnskap om
rovviltangrep og tap i utmark. Høsten 2016 ble det derfor, fra NSGs side, skrevet en
kronikk om  tapstall i utmark i et forsøk på å forklare begrepet normaltap og totaltap,
hvor dette så ble satt i lys av rovviltbestandenes historiske utvikling i Norge.

Rovviltets effekt på landbruket
Av spesiell interesse og verdi for sauenæringa ble det lagt fram en rapport i juni om
«Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon». Rapporten kan
 hentes på nettet fra følgende adresse: http://www.nibio.no/nyheter/rovviltbestandenes-
betydning-for-landbruk-og-matproduksjon/. Rapporten ble bestilt av Landbruks- og
matdepartementet og utarbeidet av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).
 Rapporten tar opp og vurderer et sammensatt forhold mellom landbruket og rovvilt-
bestandene i Norge, hvor utfordringene er mangfoldige. For beitenæringas del blir det
understreket at saueholdet er i tilbakegang innenfor rovviltområdene, samtidig som
det øker utenfor rovviltområdene. Tilbakegangen er størst i områder med flere og
større rovdyrarter. 

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2012-2019 og i RNU-instruks
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på
beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning.»
I 2016 ble det avholdt ett møte og en fagtur. Møtet ble avholdt i februar i forbindelse
med rovviltseminaret på Thon Hotell Opera, og hadde 8 saker på sakslista. Til tross
for få saker i selve rådet, har både utmarksrådsleder og øvrige medlemmer vært
 involvert i flere større saker knyttet til utmark, beitebruk og rovvilt i 2016. Særlig
 opptar arbeidet med rovvilt mye av rådets kapasitet, og i år har forvaltning av konge-
ørn, ny forvaltningsplan for rovvilt i Nordland, ulvemelding og fagtur til Troms vært
sentrale saker. Utmarksrådet følger også omgjøringssakene etter Krokanndommen,
hvorav 50 saker fremdeles ligger inne til behandling hos Klima- og miljødeparte -
mentet. Sammen med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har NSG
nå etterlyst behandlingen av disse sakene i departementet. 
Utmarksrådets leder og sekretariat har representert organisasjonen og fagfeltet i ulike
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fora gjennom året. I tillegg foregår og koordineres mye av rovviltarbeidet, samt
 samarbeidet mellom NSG og faglagene, via FKT-prosjektet under ledelse av Per
 Fossheim. Se eget avsnitt. 

Høringer
Høringsuttalelser angående utmark legges fortløpende ut på våre hjemmesider under
fanen «Beitebruk/høringsuttalelser». NSG har avgitt tre utmarksrelaterte hørings -
uttalelser i 2016:
- Ulv i norsk natur. Bestandsmål for ulv og ulvesone.
- Ny forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller

skadet av fredet rovvilt (2015/9635)
- Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting

 Disease (CWD)

I mars la regjeringen fram ny ulvemelding med bestandsmål for ulv i revidert
 ulvesone. Enkelte områder vest for Glomma ble fjernet fra ulvesonen, samtidig som
bestandsmålet økte til et intervallmål mellom 4-6 årlige ynglinger. 3 av disse skal være
helnorske. NSG jobbet iherdig med innspill til både Stortingets Næringskomité og
Energi- og miljøkomité før endelige vedtak om ulvemeldingen ble truffet av Stortinget.
Videre arbeid og behandling av ny forskrift om erstatning for tamrein drept eller
 skadet av fredet rovvilt er utsatt til 2017.
Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease
(CWD) ble vedtatt i juli 2016. Forskriften videreføres inntil rapport om CWD
 avlegges fra Veterinærinstituttet i 2017, og innebærer ingen foreløpige tiltak for
 sauenæringa.
I tillegg har NSG og Per Fossheim (FKT-prosjektet) bistått Nordland Sau og Geit med
arbeid og innspill til ny regional forvaltningsplan for rovvilt i region 7 (Nordland). 

Holdningskampanje videreføres
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er et økende problem, og
NSG mottar årlig en rekke henvendelser knyttet til dette. Holdningskampanjen «God
dyrevelferd for alle» fra 2015 ble derfor videreført også i 2016. Fokus i årets kampanje
var elementær hundeatferd, og kunnskapsformidling om hunden som jeger. 
Informasjonsmateriell ble distribuert på samme måte som i fjor, hvor artikkel, flyer og
plakat og initiativ atter ble godt mottatt av dyr- og utmarksrelaterte instanser. NSG
ser at det er et stort behov for en kontinuerlig prosess på forebyggende arbeid opp
mot båndtvang og hundeangrep på sau.

Møter med forvaltningen
NSG har, sammen med faglagene (Norges Bondelag og Norges Bonde og Småbrukar-
lag), hatt fire møter med Klima- og miljø departementet i 2016. 
I mars ble det avholdt møte med Vidar Helgesen på Finnskogen, hjemme hos Merete
Furuberg (leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag). Organisasjonene tok opp flere
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tema, blant annet erstatnings-
oppgjør for husdyr drept eller
skadet av fredet rovvilt, for-
valtning av kongeørn og uttak
av rovvilt i forkant av beite -
sesongen 2016. 

Forebygging av jerveskader
var tema for møtet i april, som
ble avholdt hos  Klima- og
 miljødepartementet i Oslo.
Her møtte statssekretær Lars
Andreas Lunde og avdelings-
direktør Torbjørn Lange. Ved
dette møtet ga organisasjone-
ne tydelig uttrykk for at tidlig
 nedsanking ikke er et aktuelt
planlagt tiltak. I tillegg må
jervbestanden ned på vedtatt
bestandsmål før sauenæringa
vil diskutere videre tiltak.

Under møtet i september
 ønsket organisasjonene å møte
Helgesen for å diskutere
 vårens ulvemelding og ulve-
forlik. Ulvemeldingen møtte stor motstand både fra beitenæring/lokalsamfunn, og
verneinteressene, og landbruket ønsket å følge opp saken med miljøministeren
 personlig. I tillegg ble det diskusjon knyttet til regelverket for skadefelling av konge-
ørn, samt NINA-rapporten om evaluering av regional rovvilt forvaltning.

Årets siste møte med departementet ble avholdt i desember. Møtet ble initiert av
 Klima- og miljødepartementet i forbindelse med oppfølging av to saker; 
1) forvaltning av kongeørn, og 2) evaluering av regional rovviltforvaltning og
 regionale bestandsmål for rovdyr. Departementet ønsker en grundig prosess på
 sakene, og landbruksorganisasjonene ble derfor invitert til innspillsmøte. Det åpnes
også for skriftlige innspill til departementet innen 17. februar 2017, hvorpå det vil
komme alminnelig høring for begge sakene.

Fagtur Troms
I juli arrangerte Utmarksrådet fagtur til Dyrøy i Troms. NSG hadde et ønske om å
komme rovviltkonflikten nærmere i møte ved å samles blant sauebønder med
 erfaringer fra tap til kongeørn. Norges manglende forvaltning på denne rovviltarten
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PÅ FINNSKOGEN: Vidar Helgesen (klima- og  miljøvern -
minister) deltok i møte på Grue hjemme hos Merete Furuberg,
hvor faglagene, NSG og NJFF blant annet snakket om erfaring-
ene ved å leve i og nær ulvesonen. (foto: Erica Hogstad Fjæran)
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FAGTUR: Beitebrukere, rovviltnemnda (region 8), organisasjonsrepresentanter og Mattilsynet 
(region Nord) deltar på beitebefaring i Dyrøy i Troms (foto: Erica Hogstad Fjæran)

representerer et økende konfliktområde med angrep på sau, lam og reinkalver. Særlig
belastet er områder i Rissa i Sør-Trøndelag og Dyrøy i Troms, og erfaring  herfra er
spesielt viktig. Utmarksrådet ønsket å bidra til forebyggende arbeidsmetoder og
 dialog, slik at det åpnes for større samarbeid mellom beitenæring, myndigheter og
forvaltning. Det er essensielt for Utmarksrådet med innsyn i regionale og lokale
 utfordringer knyttet til beitebruk, og å jobbe for ivaretakelse av ressursgrunnlaget for
beitenæringa. I denne prosessen var det viktig å skape en arena hvor alle relevante
 aktører knyttet til beitedyr og rovvilt ble invitert til dialog.

Turen inkluderte orientering fra lokale bønder og landbruksansatte, reindriftsnæringa
og representanter fra landbruksorganisasjonene. Deretter ble det befaring av både
inn- og utmarksbeiter, og visning av inngjerdet kalvehegn for rein. Blant deltakerne
var Mattilsynet, SNO, prosjektleder i FKT-prosjektet, rovviltnemnda region 8, lokale
sauebønder, representanter fra beitenæringene og landbruksorganisasjonene. Det ble
avholdt flere presentasjoner, blant annet om erfaringene fra Rissa-prosjektet på
 kongeørn. Alle frammøtte deltok med viktige innspill, og fagturen endte i en skriftlig
henvendelse til Klima- og miljødepartementet med vekt på involvering av beite -
næringas erfaringsbaserte kunnskap i den framtidige forvaltningen av kongeørn.



Erstatningsoppgjør etter rovviltangrep
I juli 2015 ble omgjøringssakene etter Krokanndommen ferdig behandlet, hvor 99 av
105 klagesaker fikk nye avslag av Miljødirektoratet. 50 saker ble klaget videre til
 Klima- og miljødepartementet. Departementet har nå brukt over et år på klage -
behandlingen og NSG har sendt purring og påstand om trenering i saksbehandlingen
sammen med faglagene.
Arbeid knyttet til erstatningsoppgjør og avkorting ved tap av husdyr til fredet rovvilt
er en viktig sak for næringa, og NSG har engasjert advokatfirmaet Lund & Co. for
 bistand i erstatningsoppgjør ved flere anledninger. Til tross for dette er det mange
medlemmer som kontakter organisasjonen og er fortvilet over stadige tilbakeslag fra
forvaltningsmyndighetene. Det oppleves høy grad av avkorting og svært ulik
 behandling i erstatningsoppgjørene, noe som øker frustrasjonen i næringa. 

Samlinger og reisevirksomhet
NSG utmark har deltatt i flere møtefora gjennom året.
Nær månedlige møter som del av styringsgruppen for FKT-prosjektet, har vært
 viktige for et tett samarbeid med prosjektlederen om rovviltrelevant  arbeid.

Deltakelse på seminar og konferanser har vært vesentlig for å vise tilstedeværelse og
kommunikasjon med øvrige aktører og områder som påvirker næringa. Samlings-
punkt har blant annet inkludert:
- Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn (Hamar)
- Dialogmøte om jerv og samlet søknad for uttak av skadegjørende jerv i region 

1og 2 (Røldal, i regi av NSGs fylkeslag i Telemark, Hordaland, Rogaland og Agder)
- Beiteseminar med rovviltfokus, i regi av NSG, Norges Bondelag og Norsk Bonde-

og Småbrukalag (Thon Hotell Opera, Oslo 
- Landsmøte Utmarkskommunenens Sammenslutning (Ullensvang, Lofthus)
- Orientering om NIBIO-rapport: Beiteressurskartlegging av Hedmark fylke (Løten)
- Møte med Norske Kadaverhunder og NIBIO om kadaverhundprosjekt (Gausdal)
- Fagtur Troms: Kongeørn (Dyrøy, Troms)
- Konferanse i regi av The European Grasslands Federation (EGF): The Multiple

 Roles of Grassland in the European Bioeconomy (Trondheim). 
- Konferanse: Grazing in a changing Nordic region (Island). Møte/foredrag om

 gjerdehold: Åmot kommune
- Konferanse om Chronic Wasting Disease (CWD) (Oslo)
- Dyreetikkonferansen (Oslo)
- Animalia: «Kjøttets tilstand» (Oslo)

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG er fast deltaker i Kontaktutvalget for rovvilt (KU), og deltok ved begge årets
 møter i 2016. KU er en møtearena for beitebruk, jakt, friluft, forvaltning og verne -
interesser som legger opp til debatt og problemløsning knyttet til rovdyrforvaltning.
Årlig arrangeres det inntil to møter, hvorav det ene er et møte/fagseminar som
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 avholdes på Gardermoen. Det andre er et møte i kombinasjon med ekskursjon til
 aktuelt sted i landet hvor det finnes spesielle rovdyrutfordringer og prosjekt knyttet til
rovdyr og beitedyr.

Årets første møte ble holdt på Gardermoen 7.-8. mars, og det andre møtet ble holdt i
Trondheim 29.-30. august. Det ble ingen ekskursjoner i 2016, men et travelt rovviltår
førte til flere tunge og viktige saker for KU. 
Presentasjoner og oppdateringer ble holdt av både Klima- og miljødepartementet og
Miljødirektoratet, hvor det blant annet ble dialog knyttet til ny forskrift for erstatning
for tamrein. I tillegg orienterte forskere fra NINA om rovdyrenes plass i økosyste-
mene, spørreundersøkelser om ulvens tilstedeværelse i Norge, og evaluering av
 regional rovviltforvaltning. Geir-Harald Strand fra NIBIO presenterte også rapporten
«Rovviltbestandenes betydning for landbruk og matproduksjon», som var bestilt av
Landbruks- og matdepartementet

KU har brukt mye av sin møtetid i 2016 på diskusjoner knyttet til kongeørn -
forvaltning. Vidar Helgesen etterspurte råd fra KU om framtidig forvaltning av
 kongeørn, men forsamlingen har slitt med å enes om en felles uttalelse. Etter flere
 møter,  meningsutveksling og utkast til råd, ble det gitt et felles innspill til Klima- og
miljø departementet, med særmerknader fra ulike interessehold blant KUs
 medlemmer.

Organisert Beitebruk
Foreløpige tall fra organisert beitebruk (per 30.01.16) viser at 579 942 sau, 964 868
lam, 18 730 geiter og 74 690 storfe på utmarksbeite i 2016 hadde eiere som var
 organisert i beitelag. I beitesesongen 2016 var det 738 registrerte beitelag. Antall beite-
lag holder seg med andre ord stabilt, samtidig som antall sau og lam på utmarksbeite
har økt med henholdvis 24 000 og 40 000 dyr siden beitesesongen 2015.

Offisiell statistikk for Organisert beitebruk er samlet inn av Landbruksdirektoratet.
Tabellen på neste side viser landsoversikt fordelt på fylker for beitesesongen 2016.
OBB-statistikken på beitelagsnivå vil etter hvert bli publisert av Landbruksdirekto -
ratet på: www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/
utmarksbeite#organisert-beitebruk

I tillegg bearbeider NIBIOs avdeling for kart og statistikk den årlige beitestatistikken.
Basert på tall beitelagene melder inn, produseres kart og annen statistikk som
 publiseres på NIBIOs hjemmesider:
www.skogoglandskap.no/kart/beitestatistikk
www.skogoglandskap.no/kart/beitebrukskart_og_statistikk
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LITE IGJEN: Få timer etter et kongeørnangrep er det svært lite igjen som kan dokumentere tapet
av lammet. Foto: Per Fossheim

FKT-prosjektet
FKT-prosjektet, Forebyggende og konfliktdempende tiltak, er et samarbeid mellom
Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Prosjektet
styres av en representant fra hver av partene, hvor Norges Bondelag har styrings -
gruppens leder. Arbeidsgiveransvar og kontorplass er hos Norsk Sau og Geit. Per
 Fossheim er prosjektleder. 

FKT-prosjektets mål er å gjennomføre tiltak som forebygger tap av beitedyr og
 demper konflikter mellom beitenæringen og forvaltingen. Prosjektet er ferdig med sitt
andre år i sin andre treårsperiode. Finansieringen er gjennom tilskudd av sentrale
FKT-midler og støtte fra de deltakende organisasjoner.

Foredrag
Prosjektleder har i år holdt 18 foredrag med ca. 825 tilhørere. Temaene varier mellom
skadestedorganisering, rovviltforvalting, beitedyrkonflikter, dialogmøter og
 erstatningssøknader. 
Seminaret «Beiteseminar med rovdyrfokus» ble i år holdt på Thon Hotell Opera i Oslo. 
Seminaret gikk over 2 dager og omhandlet en stor bredde av tema innen beitedyr,
 rovdyr, politikk og forvalting. Prosjektet samlet 120 deltakere.
FKT-prosjektet har gjennomført forelesninger på både universitet og videregående
skoler innen FKT, beitedyr, rovdyr og forvaltning.

Bistand kongeørn 
FKT-prosjektet har bistått beitebrukerne i Rissa med hjelp til å avklare problemstil-
linger og utfordringer for kongeørn/sau-konflikten. Kongeørnens direkte og indirekte
påvirkning av sauens helse er fortsatt temaet, og det planlegges et større forskingspro-
sjekt i samarbeid med NINA for å avklare problemstillingene.



Rovdyrangrep og erstatningssaker
I beitesesongen driver FKT-prosjektet rådgiving og kontaktskapende arbeid for å
 bedre kommunikasjon mellom myndigheter og beitebrukere i forbindelse med rov -
viltangrep mot beitedyr. Målet er å nytte erfaringer best mulig, slik at skadefelling og
etterfølgende erstatningsoppgjør kan gjennomføres med minst mulig belasting for de
skadelidde. Prosjektleder har gjennom foredrag og individuell rådgiving veiledet en
rekke husdyreiere gjennom skadedokumentasjon og utfylling av erstatningssøknader.
Målet er å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag før behandling. 
FKT-prosjektet arbeider kontinuerlig med å etabler kontakt mellom flest mulige ledd
i rovdyr/beitedyr-konflikten. Gjennom god kontakt kan en rekke utfordringer løses
med lavest mulig konfliktgrad. 

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med, krever juridisk bistand, og vi opplever
at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell retts-
hjelp. Spesielt gjelder dette saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter.
Tilbakemeldingen fra advokatene har også vært bra.

NSG har avtale om juridiske tjenester for medlemmene med 3 firmaer. De to advokat -
firmaene Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for henvendelser
fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har Agderfylkene og Telemark som
dekningsområde. Utover tjenester for enkeltmedlemmer belyser også disse samarbeids-
partene aktuelle problemstillinger gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvo-
katene er også tilgjengelig for møter og kurs dersom dette skulle være ønskelig. Første
halvtime med advokathjelp er gratis og mange opplever at sakene  løser seg allerede her. 

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et moderne kommunika-
sjons- og beredskapsverktøy som er veldig aktuelt for småfeholdere og beitebrukere.
SRadioen er også et viktig verktøy i fiskeoppdrettsnæringen. 
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio
 sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbruks -
samvirke. Sikringsradioens styre har i 2016 hatt 6 møter. NSGs aksjepost i
 Sikringsradioen A/S er på 20 prosent. Sikringsradioen har egen hjemmeside: 
www.sikringsradioen.no. 
NSG prioriterer arbeidet med Sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige
HMS-arbeidet i næringa. Beitenæringa er et stadig viktigere satsningsområde for
 Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag om-
kring i landet i 2016, med et stort engasjement på oppgraderinger og nyetableringer. 
Ikke minst i forbindelse med ekstremvær og skogbranner de senere årene, har det vist
seg at slike private nett kan være et svært nyttig hjelpemiddel når telefonsystemene er
ute av drift. Sikringsradioen blir også sett på som et nyttig supplement av de ulike
nødetatene i landet.
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7. Avl og semin på sau

AVLSRÅDET FOR SAU
Avlsrådet for sau hadde todagersmøter i mars og juni 2016 samt e-postmøter i august
og november. På marsmøtet var regionutvalgene observatører. Det er protokollført 
33 saker. Noen av de viktigste sakene er nevnt nedenfor.

Genomisk seleksjon
Simuleringsstudiet som ble gjennomført i prosjektet med nye egenskaper og nye avls-
metoder, viste at avlsframgangen for søyeegenskapene hos NKS kan økes vesentlig
hvis vi tar i bruk avlstiltaket genomisk seleksjon. Avlsrådet og styret i NSG ønsker å
komme i gang med det nye avlstiltaket, og vi har søkt Forskningsrådet om støtte til et
4-årig innføringsprosjekt med start i 2017. Prosjektets totalkostnad er 15 millioner
kroner. Forskningsrådet bevilget i slutten av januar 2017 7,5 millioner kroner i støtte
til prosjektet, så prosjektet vil bli realisert.

Nye kåringsregler
Kåringsreglene ble endret før kåringssesongen 2016. Regelverket består nå av ett gene-
relt regelverk felles for alle raser, samt et rasespesifikt regelverk for hver av rasene som
kan kåres. Den viktigste endringen var at det gamle kroppspoenget gikk ut, og et nytt
poeng for bruksegenskaper kom inn. Poeng for ullmengde ble tatt ut av regelverket.

Obligatoriske registreringer i væreringene
Avlsrådet har vedtatt at det skal være obligatorisk å registrere følgende i væreringene i
2017:
- Fødselsvekt
- Spenestørrelse på søyer ved lamming
- Høstvekt
- Urangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går ut av besetningen
- Helseopplysninger
- Paringsopplysninger (alle paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser

brunst).

Spælulla
Avlsrådet har vedtatt følgende målsetting for kvalitetsutviklingen for spælull: 
«Forsiktig og langsiktig forbedring av spælullkvaliteten.»
For å oppnå denne målsettingen vedtok Avlsrådet å bruke følgende tiltak:
- Vektlegging av ullkvalitet i O-indeksen ble økt fra 3 % til 5 % i 2016
- Opplæring av kåringsdommerne i dømming av spælull
- Kåringsreglene ble strammet inn, og vrakingsprosenten økte fra 20 % i 2015 til 

28 % i 2016.
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KÅRING OG GRANSKING AV VÆRER

Kåring
Det ble i 2016 stilt 10 199 værlam til kåring, og av disse ble 79 % kåra på ordinært vis,
4 % ble kåra på dispensasjon og 17 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2015 var 9 831 stilte;
83 % kåra ordinært, 4 % kåra på dispensasjon og 13 % vraka.

NKS er den vanligst bedømte rasen med 6850 dyr og 15 % vraka. Spæl følger på an-
dreplass med 1199 stilte og 28 % vraka. 

Bedømte værlam ved kåring, fordelt på rase
Dømte Kåra Kåra 

Rase Utstillere lam ordinært på disp. Vraka
NKS 1104 6850 84 % 1 % 15 %
Spæl (kvit) 233 1199 70 % 2 % 28 %
Farga spæl 143 464 73 % 16 % 11 %
Gammelnorsk spæl 72 336 69 % 1 % 30 %
Pelssau 59 310 68 % 15 % 17 %
Sjeviot 57 199 78 % 2 % 20 %
Blæset 63 159 64 % 19 % 17 %
Grå trønder 22 121 58 % 22 % 20 %
Suffolk 37 109 60 % 27 % 14 %
Svartfjes 32 104 69 % 25 % 6 %
Nor-X 29 82 60 % 21 % 20 %
Rygja 18 69 83 % 7 % 10 %
Texel 16 49 10 % 69 % 20 %
Fuglestadbroget 18 47 85 % 4 % 11 %
Steigar 7 39 72 % 15 % 13 %
Gammelnorsk sau 12 30 80 % 10 % 10 %
Charollais 8 14 43 % 21 % 36 %
Shropshire 3 9 11 % 89 % 0 %
Dala 4 7 57 % 29 % 14 %
Dorset 2 2 100 % 0 % 0 %
Landet 10 199 79 % 4 % 17 %

Avkomsgransking
Det ble høsten 2016 utregnet offisielle indekser på 2 100 prøveværer, fordelt på 1 727
NKS, 261 spæl, 52 sjeviot, 45 pelssau og 15 kjøttsau.

Væreringene fikk utbetalt granskingstilskudd for værer som:
• hadde tilstrekkelig antall avkom med slaktevekter
• hadde O-indeks ved innsett 2015 som var tilstrekkelig høy
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• ikke hadde far på negativlista over seminværer
• ikke overskred kvoten for antall sønner per seminfar i ringen/avdelingen

For rasene NKS, kvit spælsau og sjeviotsau utbetaler vi kr 1600,- per prøvevær som
grunntilskudd og et indekstillegg på kr 30,- per indekspoeng over 100. Dette ga 
kr 2352,- i gjennomsnittsbetaling per vær som ble godkjent for tilskudd.

Pelssauen har ikke de samme strenge kravene til å få offisiell indeks som for eksempel
sjeviot, og er i liten grad organisert i væreringer med tradisjonell ringdrift, med de
kostnader det medfører. Vi har derfor gitt Norsk Pelssaulag kr 50.000,- i direkte støtte
for avlsarbeidet lagets medlemmer utfører, med hovedvekt på ekstraarbeidet som
avlsbestningene legger ned i full pelsdømming av alle lam. Pelssaulaget har i tillegg
fått medlemsstøtte i samsvar med samarbeidsavtalen med NSG og en seminvær ekstra
ut over vanlig «kvote».

Farga spæl og kjøttsau er i samsvar med vedtak i Landsmøtet ikke berettighet til
 tilskudd for avlsarbeidet.

Granskingstilskudd til væreringene for NKS, kvit spæl og sjeviot 2013-2016
Granskingstilskudd 2013 2014 2015 2016
Antall værer
- med offisiell indeks 2201 2115 2092 2014
- godkjent for tilskudd 1831 1828 1823 1672
Satser (kr)
- Grunnpris 1400 1400 1375 1600
- Indekstillegg 30 30 30 30

Tilskudd (kr)
- Per vær med indeks 1804 1871 1887 1983
- Per godkjent vær 2169 2165 2165 2352
- Totalt 3 972 110 3 960 330 3 947 465 3 933 250

AVLSSTATUETT 2016
For første gang tildeles Avlsstatuetten en vær som må være minst 4,5 år ved tildeling,
tidligere var grensen minst 3,5 år. Dette gjøres for å få større sikkerhet ved tildelingen.

Avlstatuetten for beste vær 2016 tildeles Magne I. og Sigrid Undheim, Undheim,
medlem i ring 125 Time veraring, for NKS-væren 201240178 Lassekart. Mottakerne
vil bli invitert til Landsmøtet 2017, der statuetten overrekkes. 

Utmerkelsen for beste vær innen rasen spælsau 2016 tildeles Per Kvelprud, Ål,
 medlem i ring 62 Hallingdal spælværring, for væren 201227343 Heppsno.
 Utmerkelsen utdeles under fylkesårsmøtet i Buskerud.
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Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2016 tildeles Vidar og Jorunn
 Heggheim, Naustdal, medlem i ring 163 Sunnfjord sjeviotring, for væren 
200957796 Rampegut. Utmerkelsen utdeles under fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane.

AVLSMESSIG FRAMGANG
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også beregnet den avlsmessige
framgangen fra årgang til årgang. Disse resultatene bruker vi til å vurdere om avls -
arbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i vektlegging mellom
 egenskapene får den forventede effekten.

Nytt av året er egenskapen fødselsvekt, der vi nå publiserer avlsverdier for direkte
 effekt og maternal effekt. Vi overvåker foreløpig utviklingen i egenskapen, og vurderer
kontinuerlig om vi skal prøve å få til en genetisk endring. Men da må vi først bestem-
me om vi ønsker å øke eller redusere fødselsvekta.

Årlig avlsmessig framgang for egenskapene som inngår O-indeksen, beregnet for
siste år og for gjennomsnittet av de 3 siste årene 1)

NKS Spæl Sjeviot
2015- 2013- 2015- 2013- 2015- 2013-

Egenskap 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Slaktevekt, kg 0,182 0,144 0,158 0,131 0,132 0,088
Slakteklasse, poeng 0,048 0,045 0,044 0,051 0,063 0,023
Fettgruppe, poeng 2) -0,068 -0,052 -0,049 -0,031 -0,003 -0,032
Morsevne vår, kg 0,224 0,174 0,102 0,099 0,059 0,070
Morsevne slakt, kg 0,096 0,083 0,048 0,045 0,084 0,075
Lammetall, fødte 0,008 0,013 0,009 0,012 0,006 -0,001
Ullvekt, gram -5 -5 -2 1 -7 -6
Ullklasse, %poeng 3) 0,4 0,3 -0,9 -0,4 -0,3 0,3
1) Beregningsgrunnlaget er alle merkede lam i væreringene i årgangen
2) Negative tall betyr framgang for fett, dvs. mindre fett
3) Ullklasse er endring i andelen som går i 1. klasse i %-poeng

NKS har, som forventet, den største framgangen, da NKS er den desidert største
 populasjonen. Deretter følger spæl, og til slutt sjeviot. For alle raser er samlet fram-
gang av betydelig økonomisk verdi.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid er å realisere god avlsframgang uten å øke
innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % per genera-
sjon. Figuren på neste side viser innavlsøkningen fra årgang til årgang. Vi ser at vi
 klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for alle rasene vi arbeider
med. 
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SAU: Innavlsøkning per generasjon. Alle fødte lam i væreringene.

Sjeviot og pelssau er små populasjoner, og her er import av sæd et viktig tiltak for å
holde innavlen under kontroll. Innavlsøkningen svinger mye fra år til år, og må ses
over flere år. En del prøveværer med utenlandsk far eller farfar er forklaringen på en
nedgangen i innavlen i 2015 for disse to populasjonene.

FORSKNING OG UTVIKLING
Prosjekt nye egenskaper i saueavlen (2014-2016)
Beregninger utført i prosjektet viser et stort potensial for økt avlsfremgang for mater-
nale egenskaper (egenskaper hos mora) dersom vi tar i bruk genomisk seleksjon. Vi
ønsker å starte opp med genomisk seleksjon på NKS, og har fått innvilget en søknad
til Norges Forskningsråd om et fireårig prosjekt for å komme i gang.

Fødselsvekt er en egenskap som har sammenheng med fødselsvansker, overlevelse og
arbeidsbelastning. Før paringssesongen 2016 ble det lansert en ny avlsverdi som
 forteller hvor mye tyngre eller lettere lamma etter væren (direkte effekt) og hans dø-
tres mormiljø (maternal effekt) ventes å være.

I 2016 ble alle medlemmer i Sauekontrollen invitert til å registrere to nye egenskaper:
spenestørrelse hos søyene og behov for fødselshjelp hos lamma. Begge egenskapene
er arvelige, og derfor mulig å endre gjennom avlstiltak.

Optimale bidrag (Optimal Contribution)
NSG har sammen med Norsk Pelssaulag fått økonomisk støtte fra Norsk genressurs-
senter til å ta i bruk teorien «optimal contribution» i arbeidet med å maksimere avls-



framgangen innenfor en forsvarlig innavlsoppbygging. NSG har veiledet en Master-
student i bruk av programvaren Eva, anvendt på sjeviot.

Forbedring av ullkvalitet
Beregning av delindeks for ullkvalitet er endret til å omfatte tre kategorier. Det er også
valgt å begrense tidsperioden en nytter ulldata i indeksberegningene.

NSG deltar i et delprosjekt i KRUS-prosjektet som har som mål å bedre kvaliteten på
kvit spælull. Vi har bidratt med innspill til filmen Animalia har gitt ut, og vi har gitt
opplæring til kåringsdommere. Vi har også funnet en rimelig lupe som egner seg godt
for bruk på den enkelte gård. Alle saueprodusenter kan dermed sjekke marg og
 dødhår hos egne dyr.

SEMIN
Seminværene 2016
Vi hadde til sammen 67 værer på seminstasjonen høsten 2016, der 60 av dem var nye
av året. Det er kun NKS som har værer på stasjonen mer enn 1 år. For alle andre raser
har vi tilstrekkelig lager av frossensæd til å dekke etterspørselen etterfølgende år.
 Tabellen nedenfor viser hvor mange nye værer vi hadde av de ulike rasene i 2015 og
2016.

Rase 2015 2016
Norsk kvit sau 21 22
Spælsau (kvit) 9 7
Sjeviot 3 3
Norsk pelssau 3 4
Dalasau 2 0
Rygjasau 2 1
Steigarsau 2 1
Blæset sau 2 4
Fuglestadbroget sau 2 1
Grå trøndersau 1 2
Farga spælsau 4 2
Gammelnorsk spælsau 3 3
Gammelnorsk sau (villsau) 0 4
Svartfjes 2 2
NOR-X 0 0
Texel 2 2
Suffolk 1 1
Charollais 1 0
Shropshire 0 1
Sum 60 60
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Sædsalget
NSG solgte 34 555 sæddoser i 2016, en økning på 1,1 % fra året før. Salget av
 frossensæd økte med 2 %. Fersksædsalget ble redusert med 18 %. Fersksæden sto for
bare 2 % av totalsalget.
Det var 1546 produsenter som kjøpte sæd i 2016, en reduksjon på 6 fra året før.

Solgte sæddoser i 2015 og 2016
Sædtype 2015 2016 Diff Endring
Frossensæd 33 161 97 % 33 710 98 % 549 2 %
Fersksæd 1 030 3 % 845 2 % -185 -18 %
SUM 34 191 100 % 34 555 100 % 364 1,1 %

Sædsalget fordelt på rase
Rase Sæddoser Andel Prod.
NKS 23 924 69,2 % 1 274 
Kvit spælsau 3 301 9,6 % 346 
Farga spælsau 1 178 3,4 % 235 
Pelssau 1 140 3,3 % 120 
Blæset sau 875 2,5 % 216 
Gammelnorsk spælsau 758 2,2 % 126 
Sjeviotsau 489 1,4 % 80 
Suffolk 489 1,4 % 120 
Svartfjes 486 1,4 % 95 
Texel 465 1,3 % 109 
Fuglestadbroget sau 272 0,8 % 74 
Gammelnorsk sau (villsau) 252 0,7 % 41 
Rygjasau 198 0,6 % 31 
Grå trøndersau 166 0,5 % 41 
Dalasau 154 0,4 % 51 
Charollais 140 0,4 % 43 
Shropshire 105 0,3 % 28 
Steigarsau 86 0,2 % 16 
Bluefaced Leicester 29 0,1 % 12 
Dorset 18 0,1 % 4 
Oxforddown 17 0,0 % 1 
NOR-X 13 0,0 % 6 

NKS stod for 69 % av salget, og kvit spæl for 10 %. Resten er fordelt på 20 forskjellige
raser/typer.
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Distribusjon
NSG sendte ut 1165
 frossensæddunker fra 
Staur i 2016, en økning på
6 % fra året før. 

Det blir mer og mer vanlig
at produsentene bestiller
egen dunk og ikke deler
dunken med andre.

Det gikk 158 fersksæd -
pakker fra Staur i 2016, en
reduksjon på 17 %.

Tilslaget (ikke-omløp)
Når årsmeldingen går i
trykken, er det for tidlig å si
noe sikkert om årets
 resultat. Men det ser ut til at
tilslaget med frossensæd
skal havne på litt over 70 %,
to-tre prosentpoeng lavere
enn resultatet i 2015.

Seminkurs
NSG gjennomførte 16
 seminkurs for sau i 2016. Av de 196 deltakerne var det 184 som var nye inseminører,
og 12  repeterte tidligere kurs.

KOSTNADER I AVL OG SEMIN 2016
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra LMD og Omsetningsrådet,
 prosjektmidler fra Forskningsrådet og fra Genressurssenteret, og egenandeler fra
saueholderne. Egenandelene kommer i hovedsak fra seminsalget, gentesting og
 kåringsavgift innkrevd for noen av fylkene.

Samlede driftskostnader med avl og semin på sau er kr 16 302 000, en reduksjon på
7,5 % fra året før. Tabellen på neste side viser hvordan driftskostnadene fordeler seg
på de ulike avlstiltakene.
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EGEN DUNK: Det blir mer og mer vanlig at produsentene
 bestiller egen dunk med frossensæd, og ikke deler dunk med
 andre. Foto A-C. Grimstad



Avlstiltak Kostnad (kr)
Faglige råd og utvalg 413 000
Saueavl sentralt 4 278 000
Regionene 1 854 000
Tilskudd væreringene 4 032 000
Tilskudd raselagene 103 000
Gentesting 72 000
Semin på sau 5 550 000
Sum driftskostnader 16 302 000

8. Avl og semin på geit

Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt to telefonmøter og et e-postmøte i 2016. Det ble behandlet
14 protokollførte saker.

Egenskapene i avlsmålet
Det er åtte egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner avlsverdier for hver enkelt
egenskap, og disse teller ulikt i den samlede avlsverdien. Tabellen nedenfor viser den
gjeldende vektleggingen mellom egenskapene, uttrykt som vekttall, som har blitt
brukt siden juni 2013. 

Egenskap Vektlegging
Melkemengde, kg/dag 20
Fett % 10
Protein % 10
Laktose % 10
Frie fettsyrer (log) -5
Celletall (log) -2
Jureksteriør, poeng 7
Utmelkingshastighet, poeng 5

Kåring 2016
Det ble stilt 450 bukkekje til kåring, med følgende resultat:
• Kåra: 335 (74 %)
• Kåra på disp: 37 (  8 %)
• Vraka: 78 (17 %)

De vanligste dispensasjonsårsakene var for lav avlsverdi (46 % av de 37 som ble kåret på
dispensasjon), tilvekst (41 %) og mors jurpoeng (13 %). De vanligste vrakingsårsakene
var feil farskap, mors jurpoeng og dårlig tilvekst med henholdsvis 29 %, 21 % og 19 %. 
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Kaseingenstatus
Alle medlemmene i Geitkontrollen har også i 2016 fått tilbud om å genotypeteste
bukker. 135 geiteprodusenter gentestet til sammen 996 bukkekje. 

Disse fordelte seg som følger:
• Ikke-null * Ikke-null: 74,5 %
• Ikke- null * Null: 22,0 %
• Null * Null: 3,5 %

Andelen bukker med genstatus Ikke-null * Ikke-null har økt med 5 prosentpoeng fra
året før.

Medlemmene i Geitekontrollen har siden 2009 fått tilbud om å genotype bukkekje
som er aktuelle til påsett. Andelen bukkekje med gunstig genstatus (Ikke-null*Ikke-
null) har steget betraktelig de siste sju årene, og tilsvarende har bukker med ugunstig
genstatus (Null*Null) blitt betydelig redusert. 

Geiter med den mest ugunstige genstatusen (Null*Null) er disponert for høye verdier
av frie fettsyrer. Trenden for bukkene gjenspeiler med stor sannsynlighet trenden i
 utviklingen av genstatusen for geitene i besetningene som tar aktivt del i arbeidet med
å forbedre genstatusen. Om noen år vil geiter med genstatus Null*Null omtrent være
fraværende. Vi må likevel fortsette arbeidet med å øke andelen geiter med Ikke-
null*Ikke-null, for disse geitene har melk med de beste ystingsegenskapene. Det er
også en utfordring å få spredd framgang til besetningene som ikke selv gentester
 bukker.
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Farskapstest
I løpet av 2015 fikk vi etablert farskapstest på geit. I 2016 ble alle bukkekje i avls beset -
ningene som ble kaseingentestet også testet for farskap. Totalt 439 bukkekje fikk
 konklusjon på farskap, der 14 % av bukkene sto registert med feil far i Geite kontrollen.

Indeksberegninger 2016
Det ble beregnet indekser 12 ganger i 2016. Indekser på bukker blir offentliggjort på
NSGs internettnettsider etter hver beregning. Indeksene på geiter og kje blir oppdatert
på besetningens egne NSG-nettsider og oppdatert i Geitkontrollen.

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2016 er det 60 registrerte avlsbesetninger, der 7 besetninger deltar i
én bukkering og 53 enkeltmedlemmer gransker bukker i egen besetning. Det var 2 nye
besetninger som meldte seg som avlsbesetning i 2016, mens 2 besetninger sluttet.

Avlsmessig framgang
Figuren nedenfor viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang til årgang for geiter
født fra 2000 til 2016. Vi ser at vi nå har god avlsmessig framgang, med 2-3 indeks -
poeng i året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene.

Det er to tiltak som er svært viktige for framgangen vi nå har i avlsbesetningene:
• Utstrakt bruk av semin i avlsarbeidet i avlsbesetningene.
• Genotyping for kaseingenvariant av bukkekje som skal bli nye avlsbukker,

 kombinert med sterk seleksjon mot null-variantene.

47

Samlet avlsverdi – alle merkede geiter 2000–2016



Forskjellen i avlsnivå mellom avlsbesetningene og bruksbesetningene er ca 10 poeng
for 2016-årgangen.

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsarbeidet er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes under kontroll. Figuren
nedenfor viser endringen i innavlsgrad fra årgang til årgang i årene 2006-2016.
En innavlsøkning på 0,5 – 1,0 % per generasjon anses å være forsvarlig. Figuren viser
at vi lykkes med å unngå en for sterk innavlsoppbygging. Kontinuerlig import av
fransk alpin sæd er et viktig tiltak i innavlskontrollen.

Tilskudd til bukkeringene og avlsbesetningene
Tilskudd utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som er i live når de
får sin første offisielle indeks. I tillegg til grunnprisen ble det i 2016 utbetalt et indeks-
poengtillegg. Før har det i tillegg blitt utbetalt et dattergruppetillegg, men dette er nå
fjernet. Satsene går frem av tabellen nedenfor. 

Element i tilskuddet Satser i 2016
Grunnpris Kr 1 700,-
Indekstillegg per poeng over 105 Kr    100,- 

I 2016 ble det utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2013. Det ble til sammen ut-
betalt kr 151.350,- i granskingstilskudd fordelt på 51 bukker. Dette tilsvarer kr 3.084,-
i gjennomsnitt per bukk. 
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Avlsstatuetten for beste bukk i 2016
Styret i NSG har tildelt avlsstatuetten for beste bukk i 2016 til Veronica Fagerland og
Asmund Ingar Johansen fra Fjellbygda i Troms for bukken 2013107 JULLIEN.
Bukken hadde en avlsindeks på 139 og ble granska i Fagerland/Johansens egen
 besetning før den ble tatt inn til seminstasjonen i 2015. Mottakerne vil bli invitert til
Landsmøtet 2017, der statuetten overrekkes. 

Vellykket avlskonferanse på geit
Omkring 50 deltakere var tilstede da avlsavdelingen i NSG arrangerte avlskonferanse
på Gardermoen 3.– 4. desember 2016. Disse omfattet hovedsakelig geitebønder med
avlsbesetninger, TINE-rådgivere og ansatte fra avlsavdelingen i NSG. Programmet
inneholdt temaer om utfordringer vi står overfor, temaer knyttet opp mot praktisk
avlsarbeid, samt siste nytt innen avlsforskning på geit. En engasjert forsamling bidro
til en vellykket avlskonferanse, både faglig og sosialt. 

Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 7 avkomsgranska bukker til semin på Hjermstad semin-
stasjon i 2016: 
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BESTE BUKK 2016: 2013107 Jullien. Foto: Pål Godager



• 4 bukker av norsk melkegeit
• 2 bukker av ¾ norsk melkegeit - ¼ fransk alpin
• 1 bukk av ½ norsk melkegeit - ½ fransk alpin.

Alle bukkene som ble tatt inn til semin kom fra sanerte besetninger, og alle hadde
genstatus Ikke-null * Ikke-null (5). 

Innsatte avkomsgranska bukker 2016
Avls- Solgte

Kåringsnr Navn Far verdi doser
2013112 MYKLE 2012130 BRAKAR 129 46
2013198 BLÅMANN 2010138 STEINAR 131 177
2013451 STEIN 2006911 BISKO B568 130 240
2014154 STOREGUT 2013228 STEIN 136 202
2014156 SNØPRINS 2013232 HULK HOLGAN 144 271
2014234 FJELLRAPP 2013148 FJELLSPRETTEN 129 105
2014431 LUCAS 2013369 ROGER 128 86

Det ble også tatt inn en boerbukk til Hjermstad i 2016. 

Sædsalget
Det var 110 geiteholdere som kjøpte sæd i 2016, og totalt salg ble 2 391 doser. Sædsal-
get fordelt på rase for de 4 siste årene går fram av tabellen nedenfor.

Rase 2012 2013 2014 2015 2016
Norsk melkegeit 1 440 1 509 1 429 1 035 1044
Norsk * Fransk 497 277 470 830 925
Fransk alpin 110 184 184 213 192
Sum melkegeit 2 047 1 970 2 083 2 078 2161
Kasjmirgeit 10 15 15 14 23
Mohairgeit 12 11 35 29 31
Boergeit 75 177 194 198 176
Kystgeit 0 0 15 15 0
Sum ammegeit 87 203 259 256 230
Sum alle 2 144 2 173 2 342 2 334 2391

Tilslaget i semin
I 2016 fikk vi rapportert inn resultatet fra 1070 inseminasjoner. I 2016 er ikke-
 omløpsprosenten (tilslaget) 66 %. Dette er en økning på 7 %-poeng fra året før.  

Seminkurs
Vi gjennomførte to lokale seminkurs på geit i 2016. Kursene var et tilbud til nye kurs-
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deltakere/inseminører, men tidligere utdannede inseminører kunne også  delta for
 repetisjon. Det er nå 426 geiteholdere som har tillatelse til å inseminere selv.

Kostnader i avl og semin 2016
Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd fra LMD, Omsetningsrådet
og egenandeler fra produsentene som bruker semin, gentester bukker eller kårer
 bukker. 

Samlede driftskostnader med avl og semin var i 2016 på kr 4 215 000, en økning på
9,3 % fra året før. Tabellen nedenfor viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på 
de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak Kostnad (kr)
Faglige råd og utvalg 113 000
Geitavl sentralt 2 064 000
Tilskudd avlsbesetningene 158 000
Tilskudd raselagene 8 000
Kåring 120 000
Gentesting 391 000
Semin geit 1 361 000
Sum driftskostnader 4 215 000

9. Dyrevelferd

Dyrevelferd for alle
I 2015 hadde NSG en holdningskampanje rettet mot
hundeeiere og bruk av bånd på hund mellom 1. april
og 20. august. Kampanjen ble videreført i 2016, med
mål om å formidle kunnskap om elementær hunde-
atferd og kunnskapsformidling om hunden som
 jeger.
Gjennom vår, sommer og beitesesong er det enhver
hundeeiers ansvar å sørge for at alle dyr, tamme som
ville, som fødes og skal vokse i denne perioden, får ro
og fred rundt seg til å gjøre dette. Hund skal derfor
holdes i bånd mellom 1. april og 20.  august, og loven
gjelder alle, enten det er Chihuahua, Engelsk setter,
Engelsk bulldog eller hvilken som helst veldressert
og lydig hund.
Siste års holdningskampanje handlet om å bli bevisst hundens atferd, og å minne oss
selv på at hunden har sterke instinkt. En unghund kan gjerne løpe etter en reinkalv
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fordi den vil leke, men kalven løper for livet og opplever situasjonen som truende og
farefull. Samtidig kan hundens motivasjon for jakten endre seg underveis og ende i et
angrep.
Les også om kampanjen under kap. II/ 5  Kommunikasjon og kap. II/ 6. Utmark/
beitebruk 

10. Gjeterhund
Gjeterhundrådet er et rådgivende organ for styret i NSG. Rådet hadde i 2016 ett fysisk
møte og tre telefonmøter, var til stede under NM og hadde også møte med Norsk
Kennelklubb. Gjeterhundrådet består av representanter fra fire regioner, i tillegg til
 leder. I 2016 bestod rådet av Arne Johannes Loftsgarden (leder), Audun Seilen (nest -
leder, region vest), Arne Christoffer Sand (region øst), Stig Runar Størdal (region
midt) og Knut Nymo (region nord). NSGs rådgiver på gjeterhund, Cathinka
 Kjelstrup, var gjeterhundrådets sekretær. 

Sentrale saker innenfor gjeterhund i 2016:
- Revidering av dreiebok og regler for gjeterhundprøver
- Oppdatering av RAS (Rasespesifikk avlsstrategi) for Border Collie
- Oppretting av avlsråd for Working Kelpie
- Ferdigstilling av mandat for dommerutvalget
- Møte med Norsk Kennel Klub
- Møte med de Nordiske landene
- «Gjeterhund i arbeid» 2016 
- Ajourføring av instruktørutdanningen
- Møte med gjeterhundlag/nemnder
- Nytt gjeterhundprogram – videreføres årlig til ferdig
- Søknad om avlskrav til Border Collie
- Evaluering av dommerordningen

Gjeterhundrådet gjorde i 2016 den årlige revisjonen av regelverk og dreiebok som
kom på plass i 2014. Med hjelp fra avlsrådet jobbet Gjeterhundrådet tett opp mot
Norsk Kennel Klub for å følge opp gjeterhundrasene og søknader. Under samarbeids-
møte med NKK var følgende representert fra NSG: Gjeterhundrådets leder Arne
 Johannes Loftsgarden, NSGs rådgiver på gjeterhund, Cathinka Kjelstrup, og general-
sekretær Lars Erik Wallin.

Prøvenemnda
Prøvenemnda har hovedansvaret for Norgesserien og alle oppgaver tilknyttet gjeter-
hundprøver. Prøvenemnda hadde i 2016 ett arbeidsmøte og åtte telefonmøter. Blant
oppgavene var både revisjon av dreiebok og prøvereglement, samt saker tilknyttet
Norgesserien. Prøvenemnda evaluerte i tillegg prøvesesongen 2016 med tanke på
 bedring av neste års sesong. 
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Avlsrådet
Avlsrådet har ansvaret for rasene og utviklingen av blant annet rasespesifikk avls -
strategi (RAS) for Border Collie. RAS ble oppdatert i 2016. 
Veterinærene i avlsrådet deltar dessuten i et samarbeidsprosjekt med NKK om øye-
sykdommen CEA på Border Collie. Videre besvarer også avlsrådet avlsrelaterte spørs-
mål og henvendelser som kommer inn til gjeterhundrådet. Gjeterhundrådet opprettet
i  slutten av 2016 et eget avlsråd for  Working Kelpie.

Dommerutvalget
Dommerutvalget har ansvaret for gjeterhunddommere og organisering av samlinger
for disse. Utvalget har nå fungert siden 2014, og holdt samling for dommere i 2016.
 Dommerutvalget hadde to telefonmøter i 2016. Endelig mandat for utvalget ble
 vedtatt av gjeterhundrådet i 2015. 

Hundeformidling
NSG forvalter og er raseklubb for Border Collie og Working Kelpie. Som en service til
medlemmene våre har vi i den forbindelse et tilbud om hundeformidling på inter-
nettsidene våre. Under hovedfanen «Gjeterhund» på forsiden finnes underkategorien
«kjøp/salg valper hunder». Under denne kategorien kan man få publisert salg av eller
ønsket kjøp av valper og trente hunder som følger NSGs retningslinjer for avl. Det vil
si at begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter, begge foreldre skal
være registrert i NKK, begge foreldre skal ha godkjent gjeterhundprøve, og begge
 foreldre skal være friske.
I 2016 ble det formidlet kjøp og salg av en rekke valpekull og voksne trente hunder
gjennom denne nettjenesten.

Gjeterhundkurs og -prøver
Det er fylkesnemndene/-laga og lokallaga som arrangerer gjeterhundkurs rundt om i
landet. I enkelte områder er det stor aktivitet, til glede for de som ønsker å gjøre mest
mulig ut av hunden sin. Det samme kan sies om gjeterhundprøver. Aktiviteten
 varierer, men generelt øker aktiviteten over hele landet. 
Antall innrapporterte nye bruksprøver i 2016 var 152, mens tallet i 2015 var 134.

NM i Lier
Norgesmesterskapet i bruk av gjeterhund 2016 ble arrangert i Lier, Buskerud fra 7. til
9. oktober. Konkurransen var spennende til siste slutt, der Rune Landås og hunden
Llangwm Kess fra Vest-Agder omsider gikk av med seieren. Nummer to ble Arne
Christoffer Sand med hunden Caddy, mens tredjeplassen gikk til Torbjørn Jaran
 Knive og Akersborg Siri. 

Norturas pokal til «Oppdretter av beste norskfødte hund» ble tildelt Arne Christoffer
Sand for hunden Caddy. Samme hund og eier fikk også pokalen fra OSID for «Eier av
beste norskfødte hund». Buskerud Sau og Geits pokal for «Beste unghund» gikk til
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Torbjørn Jaran Knive og Akersborg Siri. Beste fylkeslag i kvalifiseringsrundene ble
Aust-Agder. 

Norgesserien
Etter at Norgesserien ble noe endret i 2015, gikk serien også i 2016 over en rekke
 helger både før og etter NM. Her skulle deltakerne velge å delta i 2 helger før NM og
en helg etter NM. De 35 beste sammenlagt var kvalifisert til finalen. De fylkene som
 ønsket å arrangere Norgesserieprøve fikk i all hovedsak tildelt arrangement på ønsket
dato. Et par nye arrangører kom til. Alle arrangørfylker fikk fordel ved påmelding til
Norgesserien i 2016. 

Norgesseriefinalen ble i 2016 arrangert i Ørsta, Møre og Romsdal, der vinneren ble
Torbjørn Jaran Knive med hunden Bea. Torbjørn Jaran Knive kom også på andre og
tredje plass med hundene Gin og Akersborg Siri.

Continental Sheepdog Championship (CSC)
Europamesterskapet ble i 2016 arrangert i Finland, der Norge stilte med 8 ekvipasjer.
Det var en vanskelig bane med tung sau og mye vind. Tre av de norske gikk likevel
 videre til finalen, der Torbjørn Jaran Knive/Bea ble beste norske ekvipasje med første-
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DE TRE BESTE I NM: Fra venstre sølvvinner Arne Christoffer Sand med Caddy, norgesmester
Rune Landås med Llangwm Kess, og nummer 3, Torbjørn Jaran Knive med Bea. (foto: Cathinka
Kjelstrup)



plass. Karin Mattsson og hunden Trim tok sølvmedaljen og Sander Hindenes med
Gael kom på 12. plass.  Norge vant også gull i klasen for Young Handlers, med
 Karianne Buer og hunden Step.

Nordisk Mesterskap
Nordisk Mesterskap i bruk av gjeterhund 2016 gikk av stabelen i Stockholm i Sverige.
Norge stilte med 10 ekvipasjer, hvorav 6 kvalifiserte seg til finalen med de 16 beste.
Her fikk det norske laget en fin tredjeplass i lagkonkurransen, og 5 av de norske
 ekvipasjene var å finne blant de 6 beste i den individuelle finalen. Jo Agnar Hansen
vant Nordisk Mesterskap 2016 med hunden Sisko, mens Sander Hindenes med Gael
tok bronse.  

Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder ble i 2016 arrangert for fjerde gang. Nå var
det satt krav til oppnådd 60 poeng i klasse 3 for å kunne delta, og hele 33 hunder stilte
til start i Sande i Vestfold. Norsk Nursery er en prøve for unge hunder under 3 år, og
mesterskapet går i klasse 3. De beste unghundene i Norge holder et høyt nivå og flere
av dem har allerede deltatt i Norgesserien og NM. Vinneren kåres med sammenlagt -
resultater fra to prøver. I år gikk seieren til Torbjørn Jaran Knive med  hunden
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JUNIORMESTER: Karianne Buer og hunden Step vant klassen for Young Handlers under Europa-
mesterskapet i Finland. (foto: Cathinka Kjelstrup)



 Akersborg Siri. Knive fikk også vandrepremie for «oppdretter av beste norskfødte
unghund». I tillegg kom han på andre plass med hunden Akersborg Don, tett fulgt av
Jon Sand med Fleet på tredjeplass.
De beste ekvipasjene gikk videre til Nordisk Nursery, og her ble 4 norske ekvipasjer
blant de 5 beste. Linn Kristin Flaten og hunden Billie Jean tok en fin andreplass foran
Torkjel  Solbakken med hunden Slip på tredje, Torbjørn Jaran Knive og hunden Akers-
borg Siri på fjerde og Mali Tungen og Noah på femteplass. 

Aktiviteten rundt om i fylkeslaga
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Antall nye bruksprøver i fylkene 

Antall avholdte kurs i fylkene  

Hedmark, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark har ikke rappor-
tert aktivitet, eller har ingen aktivitet.

Hedmark, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Hordaland og Finnmark har ikke rappor-
tert aktivitet, eller har ingen aktivitet.



Prøveaktivitet
År Prøver Starter Hunder Eiere
2010 249 3896 752 428
2011 263 3773 753 445
2012 253 3740 771 457
2013 280 4149 778 438
2014 255 3963 738 423
2015 226 3629 806 414
2016 290 4290 841 449

11. Ull, saueklipping og ullhåndtering
Arbeidet med fagområdet ull er delt i NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og Klipperådet,
inngår ull i avlsarbeidet. NSG har også samarbeidsavtaler med Norilia og Fatland ull
om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
 legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe -
instruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. Rådet skal også arbeide
for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet
å sørge for at det arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en
fra NSG (leder), en fra Norske Saueklipperes Forening og en fra Fagtjenesten for Ull,
Animalia. 
Rådet har i 2016 bestått av:
Helge Olf Aas, (NSG), Sissel Berntsen, (Fagtjenesten for ull) og Åsmund Kringeland,
(Norske saueklipperes forening). Anne Grete Stabekk fra NSG har vært rådets
 sekretær.

Møter
I løpet av det siste året har det vært avholdt ett møte i rådet. Saker som har vært oppe
er budsjett, handlingsplan og tildeling av NM-arrangementet i 2017.
Leder har deltatt på kveldsmøte med NM-komiteen 2016. Han deltok også på årsmøte
i Norske Saueklipperes forening på Ringebu.

Instruktørsamling
Våre instruktører på klippekursene har behov for oppdatering og samkjøring. 
I august ble det avholdt en instruktørsamling for 10 instruktører som holder ull- 
og klippekurs.
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Klippekurs
I 2016 ble det arrangert 14 klippekurs med til sammen 131 deltagere. Året før ble det
arrangert like mange kurs, men med 11 færre deltakere. De fleste kursene var for
 nybegynnere (A) eller kombinasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne (B). 
5 kurs ble avlyst på grunn av for få deltakere.
Kursarrangører har vært NSG, lokallag av NSG og fylkeslag av NSG. Evaluerings -
skjemaene viser at kursene er etterspurte, og at deltakerne er fornøyde. Kursene bidrar
til god forståelse av arbeidet med ullklipping og ullbehandling. De er også, for mange,
starten på aktiv bruk av klippemaskinen, både i arbeid og konkurranse. Det er
 utbetalt økonomisk støtte fra NSG med totalt kr 170.000. 

Fylke Kurssted Nivå Instruktør Arrangør Delt.

Hordaland Stend A/B Eirik Kolbjørnshus Bergen og Os Sau og Geit 8

Hordaland Voss A Eirik Kolbjørnshus/ Kjetil Rødland Voss og Vossastrand Sau og Geit 14

Oppland Rogne A/B Eirik Kolbjørnshus/ Odd H. Fodnes Slidre Sau og Geit 9

Nordland Hattfjelldal A Tor Arne Olsen/ Randi Lund Hattfjelldal Sau og Geit 8

Nord – Trøndelag Skogn B Tor Arne Olsen Hoabustad og Skogn Sau og Geit 6

Rogaland Forus A Neil D. Perry/Omar Lima Sandnes Sau og Geit 11

Rogaland Forus A Neil D. Perry/Omar Lima Sandnes Sau og Geit 10

Rogaland Forus C Neil D. Perry/Omar Lima Sandnes Sau og Geit 17

Sør - Trøndelag Øya VGS A Caroline Nicol Flå og Klæbu Sau og Geit 9

Telemark Søve A/B Sven Reiersen/Gunnar Haugo Telemark Sau og Geit 10

Østfold TombVGS A Caroline Nicol Norsk Sau og Geit og Tomb VGS 7

Østfold TombVGS A Caroline Nicol Norsk Sau og Geit og Tomb VGS 5

Østfold Onsøy A Caroline Nicol Østfold Sau og Geit 7

Vest- Agder Eiken A/B Sven Reiersen Vest – Agder Sau og Geit 10

9 fylker 14 kurs 131 deltakere

Dommerkurs for NM-dommerne
Under NM på Fåvang/Ringebu ble det arrangert et heldags dommerkurs for ull- og
klippedommerne i tilknytning til NM-arrangementet. Her deltok 15 dommere.

NM i saueklipping og ullhåndtering 
NM 2016 ble arrangert på Ringebu i regi av Fåvang og Ringebu Sau og Geit, Sør-Fron
og Nord-Fron Sau og Geit i samarbeid med Oppland Sau og Geit. NM var lagt til den
årlige fårikålfestivalen på Ringebu 7. – 9. oktober. Det ble et flott arrangement, godt
tilrettelagt med langt flere deltakere enn året før. Arrangementet ble støttet med 
kr 50.000 fra NSG. 
Totalt stilte det opp rundt 85 deltakere (57 i 2015), inkludert både klippere og ull-
håndterere.
Åsmund Kringeland vant NM-klassen for saueklippere og tok sitt første norges -
mesterskap foran Inge Morten Tronstad. Juniorklassen ble vunnet av Rhys Evans,
mellomklassen av Eunan Jones, begge fra Wales, og seniorklassen av Rhos Thomson
fra Skottland. I åpen internasjonal klasse vant Mathew Evans fra Skottland.
Jonathan Gerhard Håkull vant på nytt ullhåndteringskonkurransen.
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ENDELIG NORGESMESTER: Etter å ha klippet seg til finalen i seks år på rad, greide Åsmund
Kringeland fra Aksdal i Rogaland endelig å sikre NM-tittelen i 2016. Foto: A-C Grimstad.



12. Genressurser
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselagene
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike raselagene for
sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge. I perioden 2007 - 2016
er det inngått samarbeidsavtaler med 15 raselag. Lag med samarbeidsavtale får 
kr 100,- per medlem som også er medlem i NSG. Per 31.12.2016 hadde 13 av lagene
rapportert medlemsoversikt, og på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til
 lagene på til sammen kr 110.800,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig. og blir prioritert av NSG. 

Følgende småraselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fuglestadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA 
• Interesselaget for farga spælsau
• Valaise Blacknoselaget
• Norsk avlslag for Shropshiresau
• Norsk Dorper
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag

Forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale er: 
1. Rasen er godkjent av NSG.
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
3. Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet 

støttemedlemmer som ikke har sau/geit.

NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt
• Beitespørsmål
• Sauekontrollen
• Paringsveiledning / innavlskontroll
• Kåringsregler
• Informasjonstilgang på web-sider og i bladet Sau og Geit
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
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• En vær/bukk på stasjon annethvert år (forutsetter salg av 200 doser)
• Hjelp i forbindelse med import av sæd
• Økonomisk støtte til lagets arbeid
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling rundt årsskiftet hvert år

Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer med NSG. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr 100,- per
medlem som også er personlig medlem (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i
NSG. I 2015  hadde de 13 lagene som rapporterte status til sammen 1.180 medlemmer
som også var medlem i NSG. Det bør absolutt være potensial for en økning av ande-
len fellesmedlemmer.

Nye tilskuddsordninger etter Jordbruksavtalen
Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser fjernes fra Regionalt miljøprogram (RMP)
og gjøres om til nasjonal tilskuddsordning for alle dyreslag. 
Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: kr 200 per dyr (sau over 1 år) av rasene
 Blæset, Dala, Fuglestadbrogete, Gammelnorsk spæl, Grå trønder, Rygja og Steigar.
 Tilskuddet forutsetter rasegodkjenning fra det aktuelle småraselaget, samt registrering
med låst rasekode i sauekontrollen. 
Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: kr 500 per dyr (geit over 1 år) av rasen
 kystgeit. Tilskuddet forutsetter registrering med låst rasekode i ammegeitkontrollen 
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III SENTRALADMINISTRASJONEN
Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS 
Postboks 104, 1431 ÅS

Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no

Ansatte ved kontoret i 2016
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef 
Arne Flatebø, redaktør/seniorrådgiver til 31.10.
Ole G. Hertzenberg, redaktør fra 1.10.
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, kommunikasjonsrådgiver/journalist
Kari Anne Kaxrud Wilberg, utmarks- og beiterådgiver (permisjon)
Erica Hogstad Fjæran, utmarks- og beiterådgiver (vikar)
Cathinka Kjelstrup, rådgiver organisasjon og gjeterhund 
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Anne Grete Stabekk, rådgiver sauesemin/ull og klipping – 80 % 
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 60 %
Jette Jakobsen, avlsforsker

Ansatte ved regionkontorene
Kjell Steinar Løland, avlsrådgiver, Region Vest – 50 % 
Frank Simensen, avlsrådgiver, Region Nord – 25 %

Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad

Prosjekt FKT
Per Fossheim, prosjektleder
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Samarbeidspartnere på juridiske tjenester/jordskifte:
Advokatfirmaet Kindem & Co v/Gunn-Mari Kjølberg, Oslo 
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no

Advokatfirmaet Blikra, Slotterøy & Fonn AS, Førde
Telefon 57 83 39 00. E-post: post@fylkesadvokat.no

Advokatfirmaet Haakstad &Co, Arendal
Telefon 37 00 60 70. E-post:ch@haakstadco.no
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Styret
Tone Våg (leder), 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658
Ove Holmås (nestleder), 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
Tone Edland, 3890 Vinje, tlf. 959 30 407
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland tlf. 994 52 918
Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana tlf. 997 04 391
Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu tlf. 957 32 754

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2016.

Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
2. Odd Bjarne Bjørdal, 6150 Ørsta tlf. 959 28 731
3. Torill Undheim, 4365 Nærbø tlf. 957 92 107

Arbeidsutvalget
1. Tone Våg (leder), 7760 Snåsa tlf. 995 82 658
2. Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 
3. Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Sigmund Skjæveland (ordfører), 4370 Egersund tlf. 977 50 654
Ragnhild Sæle (varaordfører), 6847 Vassenden tlf. 416 33 342

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Atle Aronsen, 9046 Oteren tlf. 916 46 687
2. Hallvard Veen, 4389 Vikeså tlf. 992 37 481
3. Egil Håheim, 3570 Ål tlf. 907 55 520

Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein tlf. 971 44 687
2. Astrid T. Dyrkorn, 6218 Hellesylt tlf. 482 17 639
3. Gunnar Haugo, 3864 Rauland tlf. 975 78 643

Fylkesledere
Østfold: Thomas Åle, 1880 Eidsberg tlf. 924 18 838
Akershus: Håvard Semb, 2016 Frogner tlf. 413 04 802
Hedmark: Martin Mostue, 2338 Espa tlf. 901 27 696
Oppland: Arnfinn Beito, 2950 Skammestein tlf. 990 37 525
Buskerud: Tor Grøthe, 3560 Hemsedal tlf. 995 47 799
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Vestfold: Lars Bjarne Linneflaaten, 3185 Skoppum tlf. 952 37 257
Telemark: Jon Aslak Austjore, 3880 Dalen tlf. 917 65 525
Aust-Agder: Kåre Blålid, 4790 Lillesand tlf. 945 05 946
Vest-Agder: Sven Haughom, 4480 Tonstad tlf. 913 41 907
Rogaland: Bjørn Høyland, 4347 Lye tlf. 917 10 027 
Hordaland: Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen tlf. 913 07 371
Sogn og Fjordane: Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden tlf. 416 33 342
Møre og Romsdal: Hilmar Kleppe, 6522 Frei tlf. 968 80 900
Sør-Trøndelag: Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal tlf. 402 89 505
Nord-Trøndelag: Kristine Altin, 7750 Namdalseid tlf. 481 38 675
Nordland: Glenn Peter Knædal, 8484 Risøyhamn tlf. 479 09 422
Troms: Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
Finnmark: Knut Birger Simensen, 9518 Alta tlf. 979 73 258

Valgnemnda
1. Olav Tiller (leder), 7650 Verdal Midt tlf. 971 79 555
2. Jon A. Sand, 3400 Lier Øst tlf. 908 38 446
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand Vest tlf. 918 86 165
4. Sven Reiersen, 4737 Hornnes Sør tlf. 906 05 466
5. Magnhild Johanne Nymo (nestleder) 9372 Gibostad Nord tlf. 915 76 840

Personlige vararepresentanter
1. Jarle Hauge, 6210 Valldal Midt tlf. 416 13 394
2. Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres Øst tlf. 911 58 656
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes Vest tlf. 415 60 048
4. Torhild F. Sisjord, 3690 Hjartdal Sør tlf. 902 04 121
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden Nord tlf. 415 44 350

Revisor
BDO AS

Kontrollutvalg (valgt av Representantskapet 19. mars 2014)
Sven Haughom (leder), 4440 Tonstad, tlf. 913 41 907
Thomas Åle, 1880 Eidsberg tlf. 924 18 838

Vararepresentant
Kristine Altin, 7750 Namdalseid tlf. 481 38 675

Avlsrådet for sau
1. Ivar G. Slettemoen (leder), 3580 Geilo tlf. 986 57 921
2. Sven Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes (NSG Region Øst) tlf. 906 05 466
3. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (NSG Region Vest) tlf. 470 36 006
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (NSG Region Midt) tlf. 478 66 673
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5. Bjørn-Arne Skoglund, 8484 Risøyhamn (NSG Region Nord) tlf. 416 60 808
6. Gunnar Klemetsdal, 1432 Ås (IHA, NMBU) tlf. 976 28 401
7. Finn Avdem, 0513 Oslo (Nortura)    tlf. 971 77 659
8. Berit Pettersen, Fatland AS (KLF)  tlf. 952 00 340

Personlige vararepresentanter
1. Ove Holmås, 5956 Vågseidet (NSG sentralt) tlf. 482 00 930 
2. Magne Horten, 2550 Os i Østerdalen (NSG Region Øst) tlf. 932 83 974
3. Tore Atle Sørheim, 5417 Stord (NSG region Vest) tlf. 906 20 154
4. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (NSG Region Midt) tlf. 913 46 393
5. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (NSG Region Nord)    tlf. 900 65 062
6. Torstein Steine, 1432 Ås (IHA, NMBU) tlf. 911 59 780 
7. Terje Bakken, 2360 Rudshøgda (Nortura)  tlf. 950 60 928
8. Ida Mathiesen, 0667 Oslo (KLF) tlf. 976 66 878

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG

Fagrådet for geit
1. Tone Edland (leder), 3895 Edland tlf. 959 30 407
2. Sigurd Vikesland (nestleder), 5741 Aurland tlf. 994 52 918
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett tlf. 976 12 852
4. Håkon Gjelstad, 2950 Skammestein tlf. 971 44 687
5. Helga Kvamsås, 6901 Førde (TINE) tlf. 992 31 894
6. Tormod Ådnøy, 1432 Ås (IHA, NMBU) tlf. 416 78 894

Vararepresentanter i nummerrekkefølge (3. og 4. er personlige vara for 5. og 6. i rådet):
1. Hege Gonsholt, 3864 Rauland tlf. 911 78 067
2. Andre Kristoffersen, 8114 Tollå tlf. 416 39 765
3. Vibeke Vonheim, 1431 ÅS (TINE) tlf. 948 61 153
4. Torstein Steine, 1432 Ås (IHA, NMBU) tlf. 911 59 780

Sekretær: Ingrid Rimeslåtten Østensen, NSG

Utmarksrådet
1. Pål Kjorstad (leder), 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik tlf. 913 91 707
3. Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana tlf. 997 04 391

Vararepresentanter i nummerrekkefølge 
1. Ole Jakob Akre, 2485 Rendalen tlf. 979 82 896 
2. Rune Kurås, 7372 Glåmos tlf. 900 15 586
3. Leif Brekken, 5962 Bjordal tlf. 917 98 302

Sekretær: Erica Hogstad Fjæran, NSG
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Gjeterhundrådet
1. Arne Johannes Loftsgarden, 3690 Hjartdal (leder) tlf. 994 31 444
2. Arne Christoffer Sand, 3408 Tranby (NSG Region Øst) tlf. 908 38 458
3. Audun Seilen, 5282 Lonevåg (NSG Region Vest) tlf. 995 63 949
4. Stig Runar Størdal, 7316 Lensvik (NSG Region Midt) tlf. 941 34 988
5. Knut Nymo. 9380 Ramberg (NSGS Region Nord) tlf. 900 56 159

Personlige vararepresentanter
1. Torkjel Solbakken, 2686 Lom (NSG Region Øst) tlf. 952 00 470
2. Svein Hestnes, 4387 Bjerkreim (NSG Region Vest) tlf. 470 21 977
3. Torfinn Sivertsen, 7650 Verdal (NSG Region Midt) tlf. 414 60 825
4. Jørgen Bjørkli, 9050 Storsteinnes (NSGS Region Nord) tlf. 971 67 599

Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG

Ull- og klipperådet
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)    tlf. 918 19 067
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo  (Fagtjenesten for ull) tlf. 911 79 163
3. Åsmund Kringeland, 5570 Aksdal (Norske saueklipperes forening) tlf. 456 15 570

Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG

Samarbeidsprosjektet FKT(forebyggende og konfliktdempende tiltak) - fra NSG: 
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Erica Hogstad Fjæran, 1431 Ås tlf. 977 94 447

Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658
Erica Hogstad Fjæran, 1431 Ås tlf. 977 94 447

Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag - 
fra NSG: 
Tone Våg, 7760 Snåsa, tlf. 995 82 658
Vara: Ove Holmås, 5955 Lindås tlf. 482 00 930 

Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Observatør: Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Tone Edland, 3890 Vinje tlf. 959 30 407
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron tlf. 990 34 406
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190
Vara: Siv Bøifot, 1431 Ås tlf. 23 08 47 70

Styringsgruppa for KOORIMP – fra  NSG:
Lars Erik Wallin, 1431 Ås tlf. 481 50 190

Styringsgruppa for prosjekt «Fôring for livskraftige lam» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, 1431 Ås tlf. 901 99 560
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Har du benyttet deg av 
medlemsfordelene dine?

Ring oss  
på 03100,  
så hjelper  

vi deg

Som medlem av Norsk Sau og Geit kan 
du få 10 prosent rabatt når du forsikrer 
dyrene dine hos oss.
Du får også rabatt på forsikring av gjeterhund.  
Denne rabatten kommer i tillegg til rabattene du har 
som medlem av Norges Bondelag eller Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag.

Kontakt oss på  
telefon 03100 eller les mer  
på gjensidige.no/landbruk
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