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Lag og medlemstall
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 medlemmer/abonnenter.
Medlemstallet i 2015 var 11 233, slik at nedgangen har vært på
1,44%, mot bare 0,66% året før.

Medlemskontingent for 2017
Representantskapet i mars vedtok at medlemskontingenten for
2017 økes med kr 100,- for hovedmedlemskap. Økningen
beholdes hos NSG sentralt med begrunnelse i et stadig
 strammere budsjett og behov for å fylle vakante administrative
stillinger.
De nye kontingentsatsene ville dermed bli kr 1 100 for
 hovedmedlemmer med inntil 50 dyr og kr 1600 for hoved  -
medlemmer med mer enn 50 dyr. For husstands-, støtte- og
æresmedlemmer blir kontingenten uendret med kr 400.

Regnskap
Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 2 638 835.
Dette resultatet er et vesentlig avvik fra budsjettet. Blant
 årsakene til det gode resultatet er økte salgsinntekter, innsparing
i  forbindelse med endringer i pensjonssystemet, generell fokus
på kostnadsreduksjoner, tilbakeføring av tidligere års avsetninger
og noen planlagte prosjekter som ikke ble satt i gang i 2016.   

Representantskapsmøter
Siden NSG fram til 2016 har hatt en organisasjonsform med
landsmøte annethvert 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 «årsmøte-
saker». Leders tale, årsmelding, årsregnskap, budsjett, medlems-
kontingenten 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». 
Representantskapsmøtet 19. oktober 2016 var lagt til Comfort
Hotel Runway, Gardermoen. Hovedsakene på møtet var
«Revisjon av NSGs lagslover i 2017», «Faglig oppdatering saue-
avl», «Markedssituasjonen for lammekjøtt» og «Beitesesongen
2015 med rovviltsaker og erstatninger». I tillegg hadde man
informasjon fra valgnemnda, orienteringer fra fagrådene og
«Åpen post - fylkeslagenes time». 

Revisjon av NSGs lagslover i 2017
I henhold til vedtatt framdriftsplan skulle representantskapet
vedta innstilling til landsmøtet i mars 2017 vedr. framtidig års-
møte-/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 representant-
skapsmøte kun på høsten.

Prisutdelinger
Under representantskapsmøtet i mars ble det delt ut flere priser.
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 Søndre Akershus
Sau og Geit i Akershus. 

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. Blant de
 viktigste sakene var :
Jordbruksavtalen 2016, Markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt,
Rovviltproblematikken, Revisjon av lagslovene, Ulvemeldinga,
Revidert kåringsreglement for værer, Prosjekt Genomisk seleksjon
i saueavlen og Stortingsmelding nr. 11 (2016-2017) «Endring og
utvikling - en fremtidsrettet jordbruksproduksjon».

Jordbruksavtalen 2016
På «overtid» ble Staten og Norges Bondelag søndag 15. mai
enige om en jordbruksavtale for 2016, etter at Norsk Bonde- og
Småbrukarlag valgte å bryte forhandlingene sent på kvelden 
14. mai. Total ramme for årets (2016) avtale var kr 350 millioner,
hvorav kr 190 millioner var målprisøkninger og 100 millioner er
økninger i budsjettmidler. Jordbrukets krav for 2016 var derimot
på kr 860 millioner, hvorav kr 193 millioner ble foreslått som
 målprisøkninger og kr 577 millioner gjennom budsjettmidler.
Jordbruksavtalen i 2016 gav grunnlag for en gjennomsnittlig
 inntektsvekst i landbruket på 3,1 prosent fra 2016 til 2017, men i
forhold til referansebruksberegninger gav oppgjøret en inntekts-
nedgang på kr 1500 pr. årsverk for sau og en inntektsvekst på 
kr 1 600 for melkegeit fra 2016 til 2017. 

Jordbruksmeldingen
Ny jordbruksmelding (St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling -
En fremtidsrettet jordbruksproduksjon») ble lagt fram rett før jul.

BESTE BUKK 2015: Hallvard Veen fikk overrakt diplom og statuett for bukken
2009377 BLÅMANN av styremedlem Sigurd Vikesland og NSGs rådgiver på
geit, Ingrid Østensen. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Norsk Sau og Geit (NSG) var godt fornøyd med at den nye
 meldingen legger opp til at avtalesystemet opprettholdes og at
inntektsmålet videreføres og også med at det skal legges større
vekt på å utnytte beiteressursene, spesielt utmarksressurser.
NSG vil imidlertid advare mot at slik stimulering kan gå på
bekostning av innmarks-//kulturbeite.
NSG var derimot svært overrasket over at regjeringen  foreslår
å avvikle markedsbalanseringen av geitmelk produksjonen, samt
innføring av en oppkjøpsordning for geitmelkskvoter. Om dette
blir gjennomført, frykter NSG at mange geitmelkprodusenter vil
legge ned. Kvotesystemet og markedsbalansering er to helt
avgjørende bærebjelker - og en forutsetning - for innovasjon.
Siden den norske geitepopulasjonen  allerede i dag er i minste
laget, frykter NSG at ovennevnte ordninger også kan få negative
konsekvenser for norsk geitavl. 

Medlemsbladet 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 gjennomsnitt 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 geitebønder og en moderat reduksjon i antall
NSG-medlemmer, og ligger nå på vel 9 600.   
Annonseinntektene kom i 2016 opp i vel 1,3 millioner  
kroner, noe som er på omtrent samme nivå som i de
 foregående fem år. 

Ny redaktør
Sau og Geits redaktør gjennom de 13 siste åra, Arne Flatebø,
gikk av med pensjon i september 2016. Han ble etterfulgt av
Ole G. Hertzenberg, som begynte 1. oktober. Hertzenberg er
sivilagronom fra NMBU, husdyrlinja i 1985. 58-åringen jobbet
som frilansjournalist allerede i studietiden, og har i resten av
yrkeslivet holdt seg til kommunikasjonsfaget, med hovedfokus på
mat og landbruk. I tillegg skal han ha ansvaret for nettsidene og
vil bidra med andre oppgaver innen politikkutforming og
 samfunnskontakt.

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 sentralt - og ulike redaksjoner. NSG-representanter
har gitt saksopplysninger eller latt seg intervjue. Det er dessuten
sendt ut flere pressemeldinger.

Tilbake til personlige e-postadresser
For å kunne fungere mest mulig effektivt som organisasjon, er
NSG avhengig av et system der den interne informasjonsflyten
fungerer optimalt. NSG har tidligere satset på at samtlige lokal- og
fylkeslag skulle ha faste e-postadresser under NSG-doménet og at
disse adressene skulle følge tillitsvervene. Siden disse adressene
ikke var personlige, og det stadig kommer nye personer inn i til-
litsvervene, ble imidlertid 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 person -
lige adresser. Ved årsskiftet var samtlige adresser på fylkeslagsnivå
på plass. E-postadressene på NSG-doménet ble avviklet per
31.12.16. Vi er i gang med å innhente nye adresser til våre 365
lokallag, men dette vil nødvendigvis ta noe mer tid. 

Holdningskampanjen
«God dyrevelferd for
alle» ble videreført
I 2015 hadde NSG en hold-
ningskampanje 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.
Informasjonsmateriell ble
 distribuert på samme måte
som i fjor, hvor artikkel, flyer
og plakat og initiativ atter ble
godt mottatt av dyre- og utmarksrelaterte instanser. 

Kurs og opplæring
Sauehold gjennom året
I mars 2016 lanserte Studieforbundet Næring og Samfunn i
 samarbeid med NSG et internettbasert introduksjonskurs om
praktisk sauehold. Det fikk tittelen «Sauehold gjennom året» og
består av 8 moduler, et kurshefte, demonstrasjonsvideoer og opp-
gaver. Kurset er ikke et fagkurs som gir kompetanse som småfe-
produsent, men det gir en generell innføring for personer som
ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sauehold.
«Sauehold gjennom året» er bl.a. blitt markedsført via medlems-
bladet og NSGs nettsider, samt gjennom Studieforbundet Næring
og Samfunns egne markedsføringskanaler. 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 avsnittet «Ull- og klipperådets 
arbeid s. 8.

Instruktørsamling
Våre instruktører på klippekursene har behov for oppdatering og

NY REDAKTØR: Ole G. Hertzenberg begynte som ny redaktør i Sau og Geit 
1. oktober 2016.
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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
NSG gjennomførte 16 seminkurs på sau i 2016. Av de 196
 deltakerne var det 184 som var nye inseminører, og 12
repeterte tidligere kurs. I tillegg gjennomførte vi to lokale
 insemineringskurs på geit i 2016. Kursene var et tilbud til nye
kursdeltakere/inseminører, men tidligere utdannede inseminører
kunne også delta for repetisjon. Det er nå 426 geiteholdere
som har tillatelse til å inseminere selv.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organisa-
sjonen, og det er et forholdsvis stort potensial for nye med -
lemmer 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 ver-
vere. 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 NSGs 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 (11 stk.) og 
Pål Skoe Kjorstad, Sør-
Fron Sau og Geit, Oppland 
(9 stk). 

Beitesesongen 2016
Beitesesongen 2016 var av god, gjennomsnittlig karakter, selv
om den var bedre enkelte steder enn andre. Noen har riktignok
opplevd både dårlig vær og redusert tilvekst, som har ført til at
enkelte har måttet fôre ekstra. I tillegg gikk rekordvektene fra
2015 noe ned. Det skal også nevnes at en kraftinnsats fra ei
samlet sauenæring har bidratt til å redusere produksjonsover-
skuddet fra 2015. Sauebøndene tok tak gjennom felles initiativ
og iverksatte tidligere levering til slakteri enn året før. Dette har
resultert i lavere gjennomsnittlig slaktevekt, som i sin tur har hatt
positiv virkning på overskuddssituasjonen i markedet.

Rovviltsituasjonen
Rovviltangrep påvirker også beitesituasjonen. Selv om
Miljødirektoratetet registrerte en nedgang i antall dokumentér-
bare rovdyrtap i 2016, har totaltapet for sau på utmarksbeite
økt. Her er det imidlertid store gap og mørketall mellom

 dokumenterte tap fra SNO, fylkesmennenes erstatnings -
utbetalinger, og bøndenes erfaringsbaserte kunnskap om rovvilt -
angrep og tap i utmark. Den eneste skadevolderen som ifølge
 forvaltningen har økt i omfang fra 2015 til 2016, er bjørn, der bl.a.
Meråker i Nord-Trøndelag 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 2 000
 sluppet i beiteprioriterte områder. 
De øvrige rovdyrartene har også hatt jevnt tilslag gjennom
 beitesesongen over hele landet, og til tross for større innsats i
uttaket av jerv, fortsetter individtellingen å øke for arten. 

Ulvemeldingen
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.

Purring på erstatningsoppgjør 
I juli 2015 ble omgjøringssakene etter Krokann-dommen ferdig
behandlet, hvorav 99 av 105 klagesaker fikk nye avslag av
Miljødirektoratet. 50 saker ble klaget videre til Klima- og miljø -
departementet. Departementet har nå brukt over et år på klage-
behandlingen og NSG har sendt purring om trenering i saks -
behandlingen sammen med faglagene. Arbeid knyttet til erstat-
ningsoppgjør 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. 

Organisert Beitebruk
Foreløpige tall fra organisert beitebruk (pr. 30.01.16) viser at 579
942 sau, 964 868 lam, 18 730 geiter og 74 690 storfe på utmarks-
beite i 2016 hadde eiere som var organisert i beitelag. I beite -
sesongen 2016 var det 738 registrerte beitelag. Antall beitelag
holder seg med andre ord stabilt, samtidig som antall sau og lam
på utmarksbeite har økt med henholdsvis 24 000 og 40 000 dyr
siden beitesesongen 2015. Offisiell statistikk for organisert beite-
bruk er samlet inn av Landbruksdirektoratet og kan hentes på:
www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/
utmarksbeite#organisert-beitebruk.

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 repre-
sentant fra hver av partene, hvor Norges Bondelag har styrings-
gruppens leder. Arbeidsgiveransvar og kontorplass er hos Norsk
Sau og Geit. Per Fossheim er prosjektleder. 
Prosjektet er nå ferdig med sitt andre år i sin andre treårsperiode.
Finansieringen er gjennom tilskudd av sentrale FKT-midler og støt-
te fra de deltakende organisasjoner.

Bistand til erstatningssøknader
Prosjektleder har i 2016, gjennom foredrag og individuell
 rådgiving, veiledet en rekke husdyreiere gjennom skade -
dokumentasjon og utfylling av erstatningssøknader. Målet er å sikre
et best mulig beslutningsgrunnlag før behandling. FKT- prosjektet

SUPERVERVER: Jostein M. Elde
fra Gausdal Sau og Geit ble
superverver i 2016 med 12 
vervede medlemmer, foto privat.
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arbeider kontinuerlig med å etablere kontakt mellom flest
 mulige ledd i rovdyr-beitedyr konflikten. Gjennom god  kontakt
kan en rekke utfordringer løses med lavest mulig konfliktgrad. 

Utstrakt foredragsvirksomhet
Prosjektleder har i år holdt 18 foredrag med ca. 825 tilhørere.
Temaene varierer mellom skadestedorganisering, rovvilt -
forvalting, beitedyrkonflikter, dialogmøter og erstatningssøknader.
Seminaret «Beiteseminar med rovdyrfokus» ble i år holdt på
Thon Hotell Opera i Oslo og samlet 120 deltakere. FKT-
 prosjektet har gjennomført forelesninger på både universitet og
videregående skoler. 

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

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk
bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med våre sam -
arbeidsadvokater for spørsmål og eventuell rettshjelp. 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 advokatfirmaene 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 samarbeidspartene aktuelle problemstillinger
gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene 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 kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988
vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio

sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og
Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2016 hatt 6
møter. NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20%. 
NSG prioriterer arbeidet med Sikringsradioen og ser dette som
et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringa. Beite næringa er et
stadig viktigere satsingsområde for Sikrings radioen framover, og
det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag omkring i
 landet i 2016, med et stort engasjement på oppgraderinger og
nyetableringer. Ikke minst i forbindelse med ekstremvær og skog-
branner 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.

Genomisk seleksjon i saueavlen
Simuleringsstudiet som ble gjennomført i prosjektet med nye
egenskaper og nye avlsmetoder, viste at avlsframgangen for søye -
egenskapene hos NKS kan økes vesentlig hvis vi tar i bruk avls -
tiltaket genomisk seleksjon. Avlsrådet og styret i NSG ønsket å
komme i gang med det nye avlstiltaket, og søkte Forskningsrådet
om støtte til et 4-årig innføringsprosjekt med start i 2017.
Prosjektets totalkostnad er 15 millioner kroner. I slutten av januar
2017 bevilget Forskningsrådet 7,5 millioner kroner i støtte til
 prosjektet. 

Kåring av værlam
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 6 850 dyr og 15% vraka. Spæl følger på 
2.  plass med 1 199 stilte og 28% vraka. 

Nye kåringsregler
Kåringsreglene ble endret før kåringssesongen 2016. Regelverket
består nå av ett generelt 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 ull mengde ble
tatt ut av regelverket.

Obligatoriske registreringer i væreringene
Avlsrådet har vedtatt at det i 2017 skal være obligatorisk for
 væreringene å registrere følgende opplysninger i Sauekontrollen
gjennom året: Fødselsvekt, spenestørrelse på søyer ved lamming,
høstvekt, utrangeringsårsak for alle voksne og påsettlam som går
ut av besetningen, helseopplysninger og paringsopplysninger (alle
paringer, også alle omløp, samt lam som ikke viser brunst).

Avlsstatuett og utmerkelser
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.
Avlsstatuetten for beste vær 2016 tildeles Magne I. og Sigrid
Undheim, Undheim, medlem i ring 125 Time veraring, for NKS-
væren 201240178 Lassekart. 
Utmerkelsen for beste vær innen rasen spælsau 2016 tildeles Per
Kvelprud, Ål, medlem i ring 62 Hallingdal spæl værring, for væren
201227343 Heppsno. 
Utmerkelsen for beste vær innen rasen sjeviot 2016  tildeles Vidar og

LITE IGJEN: Få timer etter et kongeørnangrep er det svært lite igjen som kan
dokumentere tapet av lammet. Foto: Per Fossheim
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Jorunn Heggheim, Naustdal, medlem i ring 163 Sunnfjord
sjeviot ring, for væren 200957796 Rampegut. 

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 tilstrekke-
lig lager av frossensæd til å dekke etterspørselen etterfølgende
år. Av de 60 nye værene vi hadde av de 19 ulike rasene 2016,
var 22 av rasen NKS, 7 kvit spælsau, 3 sjeviot, 4 pelssau, 4 blæset
sau og 4 gammelnorsk sau (villsau).

Sædsalg og distribusjon
NSG solgte 34 555 sæddoser
av vær i 2016, en økning på
1,1% fra året før. Av dette var
98% frossensæd, en økning
på 2% fra året før. Det blir
mer og mer vanlig at produ-
sentene bestiller egen dunk
og ikke deler den med andre,
og i 2016 sendte NSG ut 
1165 frossensæddunker fra
Staur, en økning på 6% fra
året før. Det ble sendt ut 158
fersksædpakker fra Staur.
Fersksædsalget ble redusert
med 18% fra året før, og sto
for bare 2% av totalsalget.
Det var i alt 1546 produsen-
ter som kjøpte sæd i 2016,
en reduksjon på 6 fra året før. NKS stod for 69% av  salget, 
og kvit spæl for 10%. Resten er fordelt på 20 forskjellige
raser/typer.

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

Kåring av bukkekje 2016
Det ble stilt 450 bukkekje til kåring. Av disse ble 335 (74%) kåra
på vanlig måte, mens 37 (8%) ble kåra på dispensasjon. 78
 bukkekje (17%) ble vraka. De vanligste dispensasjonsårsakene
var for lav avlsverdi (46% av de 37 som ble kåret på disp.), til-
vekst (41%) og mors jurpoeng (13%). De vanligste vrakings -
årsakene var feil farskap, mors jurpoeng og dårlig tilvekst med
henholdsvis 29%, 21% og 19%. 

Farskapstest
I løpet av 2015 fikk vi etablert farskapstest på geit. I 2016 
ble alle bukkekje i avlsbesetningene som ble kaseingentestet 
også testet for farskap. Totalt 439 bukkekje fikk konklusjon på
farskap, der 14% av bukkene sto registrert med feil far i
Geitekontrollen.

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
genotypeteste 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 gen status (Null*Null) blitt betydelig redusert. 

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2016 var 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.

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 semin-
stasjonen i 2015. Mottakerne vil bli invitert til Landsmøtet 2017,
der statuetten overrekkes. 

Seminbukkene 2016
Det ble tatt inn til sammen 7 avkomsgranska bukker til semin på
Hjermstad seminstasjon i 2016. Av disse var 4 bukker av norsk
melkegeit, 2 bukker av ¾ norsk melkegeit - ¼ fransk alpin og 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. 

Sædsalg og tilslag
Det var 110 geiteholdere som kjøpte bukkesæd i 2016, og totalt
salg ble 2 391 doser. 2 116 av dosene var fra bukker av melke -
geiter, mens 230 doser gjaldt ammegeiter. 

EGEN DUNK: Det blir mer og mer
vanlig at produsentene bestiller egen
dunk i forbindelse med kjøp av sæd.
Foto: A-C. Grimstad

BESTE BUKK 2016: 2013107 Jullien.
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I 2016 fikk vi rapportert inn resultatet fra 1 070 inseminasjoner,
og blant disse lå tilslaget (ikke-omløpsprosenten) på 66%. Dette
er en økning på 7%-poeng fra året før.  

Vellykket avlskonferanse for geit
Omkring 50 avlsinteresserte deltakere var til stede da NSG
arrangerte avlskonferanse for geit på Gardermoen 3.– 4.
desember 2016. Disse omfattet hovedsakelig 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. 

Gjeterhundrådets arbeid
Gjeterhundrådet hadde i 2016 ett fysisk møte og tre telefon-
møter, var også til stede under NM og hadde møte med Norsk
Kennel Klub. Gjeterhundrådet består av representanter fra fire
regioner, i tillegg til leder. I 2016 bestod rådet av Arne Johannes
Loftsgarden (leder), Audun Seilen (nestleder, 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. Gjeterhund -
rådet gjorde i 2016 den årlige revisjonen av regelverk og dreie-
bok 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. Gjeterhundrådet opprettet
også i slutten av 2016 et eget avlsråd for Working Kelpie.

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 internettsidene
våre. Under hovedfanen «Gjeterhund» på forsiden finnes under-
kategorien «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 eksteriør lyter,
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 voks-
ne, trente hunder gjennom denne nettjenesten.

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

Gjeterhundkurs og -prøver
Det er fylkesnemndene/-laga og lokallaga som arrangerer gjeter-
hundkurs rundt om i landet. I enkelte områder er det stor aktivi -
tet, 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 innrappor-
terte 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. - 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». 

Norgesserien
Norgesserien går over en rekke helger både før og etter NM,
hvor deltakere velger 2 helger før NM og en helg etter NM. De
35 beste sammenlagt er kvalifisert til finalen. Finalen ble i 2016
arrangert i Ørsta, Møre og Romsdal, der vinneren ble Torbjørn
Jaran Knive med hunden Bea. Knive kom også på andre og tredje
plass med hundene Gin og Akersborg Siri.

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

JUNIORMESTER: Karianne Buer og hunden Step vant klassen for Young
Handlers under Europamesterskapet i Finland. (Foto: Cathinka Kjelstrup)

DE TRE BESTE I NM: Fra venstre sølvvinner Arne Christoffer Sand med Caddy,
norgesmester Rune Landås, og nummer 3, Torbjørn Jaran Knive med Bea.
(Foto: Cathinka Kjelstrup)



- på lag med naturen

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 klas-
se 3 for å kunne delta, og hele 33 hunder stilte til start i Sande i
Vestfold. Norsk Nursery er en prøve for hunder under 3 år, og
mesterskapet går i klasse 3. Vinneren kåres med sammenlagt -
resultater av to prøver. I år gikk seieren til Torbjørn Jaran Knive
med hunden 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 kom 4 norske ekvipasjer blant de 5
beste, med Linn Kristin Flaten/Billie Jean på en fin andreplass. 

Ull- og klipperådets arbeid
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk
Sau og Geit, som skal legge til rette for at kurs om ull, saue -
klipping og ullhåndtering tilbys i hele landet, samt at de skal
arbeide for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ull-
håndterere. Det siste gjennom blant annet å sørge for at det
arrangeres NM hvert år. Rådet har tre medlemmer og har i
2016 bestått av: Helge Olaf Aas, (NSG), Sissel Berntsen,
(Fagtjenesten for ull) og Åsmund Kringeland, (Norske saue -
klipperes forening). Anne Grete Stabekk fra NSG har vært
rådets sekretær.

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. I august ble det avholdt en instruktør-
samling for 10 instruktører som holder ull- og  klippekurs. Det 
ble arrangert 14 klippekurs med til sammen 131 deltagere, 
og under NM på Fåvang/Ringebu ble det arrangert et heldags
 dommerkurs for ull- og klippedommerne. 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. Totalt stilte rundt 85 deltakere (57 i 2015),
inkludert både klippere og ullhåndterere. Åsmund Kringeland vant
NM-klassen for saueklippere og tok sitt første norgesmesterskap
foran Inge Morten Tronstad. Juniorklassen ble vunnet av Rhys
Evans, mellomklassen av Eunan Jones, begge fra Wales, og senior-
klassen av Rhos Thomson fra Skottland. I åpen internasjonal klasse
vant Mathew Evans fra Skottland. Jonathan Gerhard Håkull vant
på nytt NM i ullhåndteringskonkurransen.

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 små-
feholdet 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. 

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 pr. dyr (sau over 1
år) av rasene blæset, dala, fuglestadbrogete, gammelnorsk spæl, grå
trønder, rygja og steigar. Tilskuddet forutsetter rasegodkjenning fra
det aktuelle smårase laget, samt registrering med låst rasekode i
sauekontrollen. 
Nytt nasjonalt tilskudd til genbevaring: Kr 500 pr. dyr (geit over 1
år) av rasen kystgeit. 
Tilskuddet forutsetter registrering med låst rasekode i ammegeit-
kontrollen.

Norsk Sau og Geit
Postadresse: Postboks 104, 1431 Ås
Kontor: Moerveien 2 A, 1430 Ås
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no · Internett: www.nsg.no

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.
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