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Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG

«BÆrekraft»

Bakgrunn: 

Styret i Norsk Sau og Geit har bedt Generalsekretæren om etablere et 

organisasjonsutviklingsprosjekt. Prosjektet skal ta utgangspunkt i gjeldende 

strategiplan i NSG (2012-2019). Hensikten er å gjennomgå dagens aktiviteter og 

ressursbruk, kartlegge framtidas behov og prioritere tilgjengelig ressurser. Klima 

og miljø i landbruket er ett område med stort fokus og betydning for våre 

interesseområder og må vurderes som et nytt arbeidsområde. 

Prosjektet skal:

• Kartlegge dagens aktivitet, rolle og ansvarsfordeling i NSG

• Definere mål og rammer for: 

• Medlems- og organisasjonsarbeidet 

• Avl og semin på sau og geit

• Gjeterhund

• Utmark og rovvilt

• Miljø og bærekraft

• Driftsopplegg og økonomi i småfeholdet

• Samarbeid med viktige aktører for næringa

• Definere kompetanse- og ressursbehov for de ulike arbeidsområdene 

Mulige risikoer i prosjektet:

• Manglende prioritering av prosjektet i organisasjonen

• For høyt ambisjonsnivå ift tilgjengelige ressurser til gjennomføring av 

foreslåtte tiltak

• For store forventninger til fylkes- og lokallaga

Prosjektbeskrivelse Prosjektet skal vektlegge 

BÆrekraftig kvalitet i småfeholdet gjennom avl og produksjon:

• Produktkvalitet

• Dyrehelse 

• Dyrevelferd

BÆrekraftig økonomi i småfeholdet:

• Et totalmarked i balanse

• Økt produktmangfold og nye vekstområder

• Rammevilkår for næringa på kort og lang sikt

BÆrekraft for miljø og klima:

• Klimagassutslipp fra småfeholdet 

• Kulturlandskap og biologisk mangfold 

Prosjektstruktur

Prosjekteier: 

• Generalsekretæren

Styringsgruppe: 

• Styreleder Kjell Erik Berntsen

• Generalsekretær Lars Erik Wallin

• Verneombud Anne Grete Stabek

Prosjektgruppe: 

• Styremedlem Else Horge Asplin

• Organisasjonssjef Ken Lunn (Leder/sekretær)

• Avlssjef Thor Blichfeldt

• Kontorsjef Siv Bøifot

Referansegrupper/personer:

• NSG-ansatte

• Fylkes- og lokallag

• Andre etter behov

Tidsplan og informasjon 

• Oppstart: 20.10.2018

• Prosjektrapport ferdig: 10.02.2019

• Org. behandling 10.02-15.03.2019

• Implementering start:  20.03.2019

Informasjon om prosjektet: fortløpende



Foreløpig oppsummering av 

spørreundersøkelsen til lokallagsårsmøtene

 120 lokallagsårsmøter har sendt inn svar til nå

 De 120 laga representerer 4500 medlemmer    
(>40 % av medlemmene i NSG)

 Frammøte har vært > 40 % av antall medlemmer

 Andel av medlemmene med gjeterhund er oppgitt 
til 28%.

Fortsatt åpent for å svare på undersøkelsen 



Antall svar fordelt på fylkene



Oppsummering av undersøkelsen

Hva er positivt:

- Høy tilfredshet med å få gi innspill til prosjektet 
gjennom denne spørreeundersøkelsen

- Svært få gir innspill på at NSG skal redusere 
innsatsen på noen av dagens oppgaver

- 4 arbeidsoppgaver skiller seg tydelig ut fra de 
andre med innspill på behov for økt satsing

Hva må NSG forbedre: 

- tilfredshet med NSG sentralt

- tilfredshet på fylkesnivå 



Hvilke av de 4 informasjonskanalene ønsker lokallaget 

at NSG skal øke eller redusere satsningen på?

- Medlemsbladet er «gromt»!
- Ønsker økt bruk av Websida til info!



Tillitsvalgtopplæring

- Halvparten av laga ønsker tillitsvalgtopplæring
- Fylkeslaga bør gis ansvar for gjennomføring 



Lokallagsorganisering

- Hvert 5. lag vurderer sammenslåing
- De som ønsker hjelp vil ha det fra fylkeslaget



Hvilke oppgaver ønsker lokallaga i NSG 

økning eller reduksjon av aktivitet på? 



Tilfredshetsspørsmål 

Hvordan øke tilfredsheten i NSG framover:
- Hva bør NSG sentralt forbedre?
- Hva bør fylkeslaga forbedre?



Deltagelse på lokallagsårsmøte



Andel av medlemmene med gjeterhund

28% oppgis at har gjeterhund, 
men det er stor variasjon mellom 
lag. Gjeterhundrådet vil arbeide 
videre med mål og tiltak for å 
økt bruk av gjeterhund



NSGs fire prioriterte satsingsområder

Best mulig økonomi for 
småfebonden – på kort og 
lang sikt

KØkt medlemstilslutning

Økt bruk av gjeterhund

Sikre beiteretten og bruken 
av utmarka til beiting til småfe



NSGs satsningsområder framover

Årsmøtet i NSG har vedtok i 2018 4 satsningsområder:

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.



Satsingsområde i NSG fram mot 2025

# Tiltak Frist Ansvarlig Status Kommentar pr 09.02.2019

1
Innhente oversikt over medlemmer NSG som benytter gjeterhund i praktisk 

arbeid. Rådet har utarbeidet skjema for registrering. (registreres på Min side)
01.03.2019 Gjeterhundrådet

NSG

Spørsmål om antall medlemmer i NSG 

som har gjeterhund inngikk i spørre-

undersøkelsen til lokallagsårsmøtene 

2 Øke antall nye godkjente gjeterhunder (bruksprov) til > 200 per år 31.12.2019 Fylke og 

gjeterhundrådet
Status for 2018: 215

3 Øke antall ekvipasjer som går gjeterhundprøver til > 900 per år
31.12.2019

Fylke og 

gjeterhundrådet Status for 2018: 847

4 Øke antall gjeterhundkurs til > 80 per år
31.12.2019

Fylke og 

gjeterhundrådet
Status for 2018: 60 (Mangler fra, Sør-

Trøndelag, Troms, Finnmark)

5

Utdanne og utvikle tilstrekkelig antall instruktører og dommere, samt legge til 

rette for stor deltagelse på gjeterhundprøver lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Gjeterhundrådet legger fram arbeidsplan/tiltaksplan i årsmøte i 

NSG

01.03.2019 Gjeterhundrådet

Utdanning av instruktører er sak i 

Gjeterhundrådet februar 2019 og på 

dommersamling januar 2019.

Ansvar: Audun

6
Sikre gjeterhundrasenes utvikling med tanke på å ivareta de gode 

bruksegenskapene. Oppdatere og revidere rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
01.03.2019

Avlsrådet for 

gjeterhund

Er gjennomført og rutine er etablert for 

årlig oppdatering. 

# Prioritert satsingsområde

Målt i andel 

medlemmer som 

bruker gjeterhund 

Faktisk 

2018

Mål

2019

Mål 

2020

Mål 

2021
Kommentar pr 09.02.2019

4 Økt bruk av gjeterhund
% med aktiv bruk 

av gjeterhund
28 %* 15% 25% 30%

% andel er gjennomsnitt for årsmøta i 

lokallaga som har oppgitt antall med 

gjeterhund i spørreundersøkelsen.

Eks: Måltavle for økt bruk av gjeterhund



Tiltak for økt kompetanse om klima

1. Ansette «Rådgiver klima» i 100% stilling

 Høye kompetansekrav til personen, blant annet om drøvtyggerfysiologi (minst 
mastergradsnivå)

2. Gjennomføre NSGs del av EU-prosjektet «SMARTER» 

 Start i 2019 – 3 år

 Metanutslipp måles med PAC-utstyr (bilhenger med 10 «klimakammer»)

 Oppgave: Er det arvelig variasjon i metanutslipp? Kan reduksjon i  
metanutslipp tas inn i avlsarbeidet?

 Bevilgning fra EU: 1,5 mill kr.

3. Delta aktivt i NMBU-prosjektet «Klimakalkulator for sau»

 Prosjekt 2019-2021. Svar på søknaden i januar 2019

 NSG vil bidra med 150 arbeidstimer over 3 år

4. Delta aktivt i «Klimasmart landbruk»

5. Formalisere samarbeid med NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving, Senter for 
husdyrforsøk/NMBU og andre, gjerne om forskningsprosjekter med bruk 
av PAC-utstyret



Klimagassutslipp fra jordbruket
Miljødirektoratet - www.miljostatus.no

«Jordbruk er en viktig kilde 
til klimagass-utslipp i Norge. 
I 2016 utgjorde utslippene 
fra jordbruket litt mer enn 
åtte prosent av de totale 
klimagass-utslippene»

Utslipp fra jordbruk 2016: 
4,5 millioner tonn CO2

Derav metan fra husdyr:
2,3 millioner tonn CO2

Metan fra 
husdyrfordøyelsen 

4 % av totalt utslipp



Spørsmål?


