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Norsk Sau og Geit


Medlemsorganisasjonen for
sau- og geit- og gjeterhund

holderne i Norge


Stiftet i 1947



18 fylkeslag



354 lokallag



10 908 medlemmer



www.nsg.no

Medlemsoversikt NSG pr. 31.12.2017
Lagstall
Fylke

Leder ved
årsskiftet 17/18

Medlemmer

Av dette:

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Husstand
medl.

Støttemedl.

Akershus

Håvard Semb

8

8

9

242

249

261

28

42

Aust-Agder

Kåre Blålid

9

9

9

191

191

194

13

16

Buskerud

Tor Grøthe

18

18

18

536

524

510

52

24

Finnmark

Bjørn Tore Søfting

9

9

9

66

67

70

11

4

Hedmark

Martin Mostue

21

21

21

613

617

589

99

24

Hordaland

Reidar Kallestad

29

29

29

1440

1391

1370

149

63

Møre og Romsdal
Nordland

Hilmar Kleppe
Glenn Peter Knædal

33
32

33
32

31
32

758
658

761
635

761
614

88
95

42
20

Nord-Trøndelag

Ketil Endre Løvseth

25

25

25

454

446

441

90

19

Oppland

Arnfinn Beito

32

32

31

1252

1265

1241

136

39

Rogaland

Bjørn Høyland

33

33

32

1910

1888

1875

211

141

Sogn og Fjordane

Ragnhild Sæle

48

48

40

1065

1042

1012

69

38

Sør-Trøndelag

Olav Edvin Heggvold

20

20

20

649

633

632

111

42

Telemark

Knut Johan Hvistendal

14

14

14

304

306

302

37

13

Troms

Terje Benjaminsen

22

22

22

391

378

362

52

18

Vest-Agder

Sven Haughom

9

9

9

288

279

290

14

17

Vestfold

Lars Bjarne Linneflaaten

1

1

1

95

85

83

5

8

Østfold

Rune Sandklev

2

2

2

102

104

105

9

14

219

212

196

1

8

11233

11073

10908

1270

592

Direktemedlemmer og abonnenter
SUM

365

365

354

Virksomheten i NSG


Ivareta småfeholdernes interesser


Medlemskontakt - organisasjonsarbeid



Tidsskriftet Sau og Geit



Sauavl



Geitavl



Rådgiving utmark og beitebruk



Rådgiving gjeterhund

Medlemsfordeler i NSG


Delta i et aktivt fagmiljø



Medlemsbladet
«Sau og Geit» 6 ganger i året



Juridisk hjelp til redusert pris



Rabatt på småfeog gjeterhund forsikring



Tilbud om å delta på kurs i
eierinseminering, klipping
og gjeterhund



Seminkataloger



Kåring

Min Side


For første gangs innlogging må e-post være
registrert i systemet




Mulighet for redigering av (personlig profil)






Send e-post til nsg@nsg.no om du ikke får til å logge på
Antall sau/geiter
Antall gjeterhunder
Adresse, endring av e-post og annen informasjon

Innlogging for tillitsvalgte




Medlemslister
Etiketter
Hvem har betalt kontingent?

Rapportering fra fylkene


Fylkene må rapportere endringer



Nye eposter, adresser og endringer i styrer
Høringssvar er viktig for at NSG skal få et samlet bilde
på ønsker fra hele landet




Hvis man ikke gir innspill til høringer kan man heller
ikke klage i etterkant!

E-poster





NSG jobber med å oppdatere e-poster for ledere,
sekretærer i alle lokallag og fylkeslag
E-poster på alle medlemmer i lokallaget kan oppdateres
enkelt i medlemssystemet ved å sende liste over
innsamlede e-poster til nsg@nsg.no
E-post vil i større grad bli brukt til informasjon til
tillitsvalgte og medlemmer fremover

Utmark- og beitebruk


Bistå og ivareta beitebrukernes interesser:


Beitebruk og utmarksressurser



Rovvilt



Arealkonflikt i utmark



Dyrevelferd og helse



Økologi



Rådgivning og
oppfølging av enkeltsaker innen fagfeltet



Samarbeid med faglaga og FKT-prosjekt

Samarbeid med følgende raselag


Landslaget for reinrasa norsk sau



Norsk Pelssaulag



Landslaget for gammelnorsk spælsau



Fuglestadbrogete og Blæselaget



Norsk suffolklag



Svartfjeslaget



Raselaget for Grå Trøndersau



Norsk villsaulag



Interesselaget for farga spælsau



Valais Blacknoselaget



Norsk avlslag for Shropshiresau



Norsk Dorper



Raselaget for Rygjasau



Norboer – Avlslag for Boergeit



Norsk Kasjmirlag



Norsk Mohairlag

Samarbeid med raselag


Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor
NSGs arbeids- og oppgavefelt



Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)



Økonomisk støtte til lagets arbeid


Blir endret i 2018

Er vi best i verden på saueavl?


Sauekontrollen


Omfattende deltakelse



Slakteopplysninger



Felles, bredt avlsmål



Samvirkeavl i væreringene – unikt!



Svært sterk seleksjon blant værene



10-15 % semin i væreringene



Avansert indeksberegning

Avlsframgang for alle


Ta del i avlsframgang og kjøp:


Kåra lam



Granska vær (indeksvær)



Semin

Se etter lilla
kåringsmerke!

Semin


Få tilgang til det beste avlsmaterialet i landet



Gå på kurs eller få hjelp av en godkjent nabo



Trygg måte å innhente nytt avlsmateriale

Geit
Rammebetingelser

Avl



Friskere geiter (sanering)



Mer tørrstoff



Kvalitetsbetaling frie



Mindre frie fettsyrer

fettsyrer



Enkeltgen påvirker



Kvoter

ystingsutbyttet og frie
fettsyrer i melka


Funksjonelle jur

Gjeterhund




Deltakelse i et aktivt gjeterhundmiljø
Kurs og opplæring i bruk av gjeterhund
Raseklubb for border collie og working kelpie

Revisjon av NSGs lagslover 2018


Lagslovene skal revideres i NSGs årsmøte 14. – 15. mars
2018 og har vært ute på en organisasjonsmessig høring
vinteren 2017/2018:








Bakgrunn er behov for visse justeringer etter landsmøtevedtak
om årsmøte hvert år og den pågående prosessen med
fylkessammenslåing i Norge
Styret i NSG presenterte et høringsframlegg for
representantskapet i oktober
Høringsutkast blir sendt fylkeslagene i slutten av oktober 2017
Fylkeslagene fikk i oppdrag å gjennomføre en høringsprosess
innen 15. januar 2017. Innspill fra 7 fylker
Lovutkast for framlegg til årsmøtet i NSG ble sluttbehandlet av
styret 6. februar og sendes fylkeslagene medio februar 2018

Grillaksjonen 2018 – lørdag 2. juni!


Samarbeid mellom NSG, Nortura og lokale butikker



Vellykket aksjon i juli 2017 – 42 steder



Mål for 2018 er å servere lekre grillvarer av lam og kje foran 100

butikker – over hele landet


Datoen er lørdag 2. juni 2018



Organiseres gjennom fylkeslagene i NSG



Mobilisere lokallagene



NSG må ha tilbakemelding innen 19. mars!



Blir sendt ut skriv om dette til fylkeslagene



Orientering i NSGs årsmøte

Grillaksjonen 2018 – lørdag 2. juni!


Fylkeslagene bes om å avklare følgende spørsmål med
lokallagene:


Har dere lyst til å gjøre en jobb 2.juni?



Hvilke større butikker i området kan dere tenke dere å stå utenfor?



Er det OK for dere evt. å kjøre et stykke (innenfor fylkesgrensene) for
å gjøre en jobb?





Hvor mange grill-lag greie vi stable på beina i hvert fylke?

Svarfrist til NSG: 19. mars

Jordbruksforhandlingene 2018


Bakgrunn:


Jordbruksavtalen må bidra til å sikre småfenæringa et
lønnsnivå som tilsvarer andre sammenlignbare grupper.
Nå ligger geiteholdet, iflg. referansebruksberegningene, på
123 % av gjennomsnittet, mens saueholdet er på 56 %.



Markedssituasjonen på sau/lam tilsier at det sannsynligvis vil
bli krevende forhandlinger på dette området og vanskelig å få
friske midler til saueholdet.



Det snakkes om omdisponeringer mellom ulike
tilskuddsordninger.

Jordbruksforhandlingene 2018 forts.


Hva mener NSG?


Beitetilskuddene har vært blant NSGs hovedmål i mange år.
Viktig å jobbe videre med dette. Er sterkt imot en omfordeling
mellom innmark og utmark



Det er ikke ønskelig med full stopp i investeringstiltak eller –
tilskudd i saueholdet, men det må kanaliseres mot vedlikehold
av eksisterende driftsapparat framfor nyetableringer

Vi ønsker innspill fra fylkene
senest 1. mars 2018

Markedssituasjonen for småfeprodukter
Geit


Har vært krevende med et forholdsvis stort overskudd på
geitemelk



Tiltak i 2017 – nedsatt forholdstall



Regjeringen ville også innføre en forholdsvis omfattende
kvoteoppkjøpsordning. Denne ble i til slutt bestemt til volum
som ikke går til menneskemat, dvs. en svært beskjeden
mengde. NSG jobbet knallhardt med dette og fikk nesten full
uttelling. Dette tiltaket har hatt liten effekt!



Nå ser situasjonen mye lysere ut for utnyttelse av geitemelka,
men det er grunn til å forvente at TINE fremdeles skal gjøre
mer med produktutvikling!

Markedssituasjonen for småfeprodukter
Sau







Fremdeles en alvorlig situasjon – selv om det ble gjort en stor
innsats på salgssiden i fjor. I 2017 ble det solgt 12 % enn i
2016. Årsproduksjonen var 5 % høyere.
Reguleringslageret av lammekjøtt var på det nærmeste tomt
før slaktesesongen 2017.
I hele slaktesesongen 2017 var det god markedsdekning og
en salgsøkning på 3-4 % i forhold til 2016.
Mest kritisk med situasjonen for sauekjøttet, der det så å si
ikke er avsetning.
Ved årsskiftet 2017/18 var det 1530 tonn sau og 1327 tonn
lam på reguleringslager. 535 tonn mer sau og 886 tonn
mindre lam enn året før

Markedssituasjonen for småfeprodukter
Sau forts.






Markedsregulator Nortura regner ikke med at det vil være
mulig å følge opp salgsinnsatsen fra 2017, men salget i 2018
prognoseres likevel til å ligger 5 % høyere enn i 2016.
I 2018 prognoseres det en ytterligere overproduksjon på
1.200 tonn.
Altså en fortsatt alvorlig situasjon….
… og det er ikke tvil om hvem som har tatt og må ta
hovedkostnadene med denne overskuddssituasjonen –
nemlig sauebøndene selv.

Markedssituasjonen for småfeprodukter
Sau forts.


HVA MÅ GJØRES??



NSG forventer at Nortura og de andre omsetningsleddene
fortsatt har stort fokus på salget og at det legges ned innsats i
å finne omsetningsmulighet for sau



NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen oppfordret i oktober 2017
alle, som ser mulighet for dette, til å vurdere redusert påsett i
2018



Nødvendig med tett dialog med omsetningsledd om
situasjonen framover

Spørreundersøkelsen 2018




Som et ledd i arbeidet for markedsbalanse på lam/sau har
Norsk Sau og Geits utarbeidet en enkel spørreundersøkelse
som er lagt ut på våre nettsider.
Denne er rettet mot alle som har produserte lam i 2017
og/eller produserer lam i 2018 og består av noen kortfattede
spørsmål.



Link til spørreundersøkelsen finner du på
NSGs hjemmeside (høyre side på forsiden)



Svarfrist er 1. mars 2018!

Spørreundersøkelsen 2018







Spørreundersøkelsen ble lagt ut 24. januar
Ble også sendt ut pr. e-post fra NSG, Animalia, Nortura og
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Alle som har sau oppfordres til å svare – også de som starter
opp eller avvikler
Det er ca. 14.500 som søker om produksjonstilskudd på sau
Den første dagen fikk vi inn over 1.700 svar
Til nå har vi fått snaut 4.500 svar – under 30 % av de som har
sau



NSG ønsker at langt flere svarer!



HJELP OSS MED DETTE!!!

NSGs satsningsområder framover
Styret i NSG har vedtatt 4 satsningsområder fra 2018:
1. Best mulig økonomi for småfebonden - på kort og lang
sikt.
Måles i gjennomsnittlig årsverksinntekt i henhold til
Referansebruksberegningene som utarbeides av NIBIO.

2.

Medlemspleie/medlemsverving.

Måles i økt netto medlemstilslutning og/eller økt andel av
småfeholderne som medlem i NSG.
3.

Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting for
sau.

Måles i andel av beiteprioriterte områder og/eller andel sau på
utmarksbeite.
4.

Økt bruk av gjeterhund i småfeholdet.

Måles i andel medlemmer i NSG som bruker gjeterhund i
praktisk arbeid.

Spørsmål?

