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Sak til årsmøtet i NSG 2018 
 
Uttale fra og forslag til tiltak for å bedre markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt på 

kort og lang sikt fra årsmøtet i Oppland Sau og Geit 
Uke 5 tilsier at vi er i balanse med lammekjøtt. Lageret er på 1339 tonn, som er 917 tonn 
mindre enn på samme tid i fjor. I følge fagfolk er det ikke så mye mer lammekjøtt på lager 
enn det som trengs for å dekke opp markedet frem til ny sesong. For sauekjøtt er det en annen 
utfordring. I uke 5 var det 1488 tonn på lager, dette er 332 tonn mer enn på samme tid i fjor. 
Så uansett hvordan man regner på det i forhold til endring av telledato er det en økning. Men 
vi mener at økningen på 332 tonn ikke er urovekkende stor. Etter erfarte tall fra høstens 
slaktinger, så ble det slaktet ca. 60 000 «tilskudd-søyer» à 34 kg ekstra før nyttår i 2018, som 
før om årene ble slaktet etter nyttår. Dette betyr at vi slaktet ca. 2 000 tonn mer sau før nyttår 
2018. 
Ellers så synes vi at det har det vært en god utvikling tross alt, da 
overproduksjonen/undersalget førte til at både Nortura og andre har satt inn mange gode tiltak 
for å øke salget. Nortura økte salget med ca 18 % i 2017, dette må sies å være bra økning på 
ett år! En ser at utvikling av nye produkter og reklame er noen av de viktigste virkemidlene 
som må gjøres. Grillaksjonen utført av oss sauebønder er kanskje også ett av virkemidlene 
som virket godt inn. 
 
Forslag til ønsker og tiltak: 
Innspill til markedsregulator/slakteribransjen: 

• Islandskvoten må heller ikke tas inn i 2018 
• Vi foreslår at prisløypen som vi har hatt de 2 siste årene beholdes til markedet igjen er 

i balanse. 
• Vi foreslår at fett-trekket på lam bør reguleres %-vis i stedet for i antall kroner. Det vil 

si at vi da kan få mere rettferdige prisreduksjon ved at lavere kjøttpris resulterer til 
lavere fett-trekk. 

• Vi mener at kjøttprisen på lam med dagens lagersituasjon må kunne økes til produsent. 
• Vi mener også at sauekjøttprisen må kunne økes noe for å illustrere at dette ikke er 

noe avfallsprodukt. 
• Vi foreslår at klassen «Ung Sau» klassifiseres og markedsføres som mellomslam, da 

dette erfaringsmessig er et saueprodukt av meget høy kvalitet, og at ordet «lam» vil 
føre til større salg enn «sau». 

• Vi krever at det må tilrettelegges for at det blir halalslaktet nok antall sau og lam i 
Norge for å dekke vårt eget marked. Hvis mulighetene åpner seg for eksport av 
halalslakta sau til muslimske land kan dette være et godt virkemiddel for å oppnå 
markedsbalanse i fremtiden. 

• Varierte sau- og lammekjøtt-produkter må være mere tilgjengelig for forbrukerne. 
• Det må legges større vekt på fleksibilitet angående butikkenes bestillingskvantum, slik 

at både store og små får det de ønsker. 
• Det må produseres og markedsføres minst 2 reine saueprodukter for å få opp salget. 



 
Innspill til arbeidsoppgaver for NSG: 

• NSG må jobbe mere aktivt opp mot forbruker med informasjon om den sikre og gode 
kvaliteten som norsk småfehold representerer mht. god dyrevelferd, lavt medisinbruk i 
produksjonen og utmarksbeiteutnytting i kombinasjon med kulturlandskapspleie. 
Dette må og kan gjøres gjennom reklamekampanjene som allerede figurerer på TV 
ved at vi instruerer aktørene bak om å ta inn disse sekvensene i reklamen. 

• NSG må jobbe for å stabilisere saueavlen med et litt lavere lammetall enn vi opplever 
i dag. 

• NSG må som planlagt arrangere grillaksjoner over hele landet i 2018. Vi henstiller til 
at disse aksjonene må kvalitetssikres ved at det må finnes tilgjengelige produkter i 
butikkene vi samarbeider med. 

Innspill til NSG vedrørende jordbruksforhandlingstiltak med rot i markedssituasjonen: 
• Vi har tro på at kvalitet betyr mye, og foreslår at lammeslaktilskuddet beholdes som i 

dag på O+ og bedre og med samme sats. 
• Vi vil ikke at noe kvotesystem skal innføres i saueproduksjonen. 
• Kornprisen må økes for at ikke flere velger å starte med saueproduksjon i disse 

områdene.  
• Vi mener at produksjonstilskuddet skal justeres opp for å dekke kostnadsøkningene. 
• Vi er kritisk til at lammeslakttilskuddet er basert på et eksakt antall lam, og at vi 

dermed ikke kan øke dagens produksjonen i takt med befolkningstilveksten. I 
realiteten har vi med dagens system 2 valg: 1. Ikke produsere mere og dermed 
importere eller 2. Øke kvalitetskravet og svekke inntektsmulighetene for smårasene. 

• Vi foreslår at det ikke blir gitt støtte fra Innovasjon Norge til nyetableringer og eller 
utvidelser av sauefjøs. Midlene må gå til restaurering/modernisering av allerede 
eksisterende driftsenheter. Ved generasjonsskifter må den nye generasjonen ha tatt 
over gården før støtte kan gis. 

Gardermoen 04/03 2018 
 
For Oppland Sau og Geit 
 
Pål Kjorstad, sekretær 


