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NSGs lagslover  - § 1   Formål

 Norsk Sau og Geit er ein open 
interesseorganisasjon for sauehaldarar, 
geitehaldarar og haldarar av gjetarhund. 

 NSG skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og 
lønsamt sau- og geitehald, samt bruk av 
gjetarhund. Vidare skal det arbeidast for å 
tryggje beiteretten, stimulere til samarbeid i 
produksjon og omsetnad, auka bruk av norske 
småfeprodukt og fremje småfehaldet i samsvar 
med god dyrevelferd, naturvilkår og 
marknadstilhøve. 

 NSG driv ikkje med erverv som formål.



Virksomheten i NSG

 Ivareta småfeholdernes interesser

 Medlemskontakt - organisasjonsarbeid

 Tidsskriftet Sau og Geit

 Sauavl

 Rådgiving/opplæring klipping og ullbehandling

 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 småfe-

og 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

 Send e-post til nsg@nsg.no om du ikke får til å logge på

 Mulighet for redigering av (personlig profil)

 Antall sau/geiter

 Antall gjeterhunder

 Adresse, endring av e-post og annen informasjon

 Innlogging for tillitsvalgte

 Medlemslister

 Etiketter

 Hvem har betalt kontingent?

mailto:nsg@nsg.no


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

mailto:nsg@nsg.no


Utmark- og beitebruk

 Bistå og ivareta beitebrukernes interesser:

 Beitebruk og utmarks-

ressurser

 Rovvilt

 Arealkonflikt i utmark

 Dyrevelferd og helse

 Økologi

 Rådgivning og 

oppfølging av enkeltsaker innen fagfeltet

 Samarbeid med faglaga



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

 Raselaget for Steigarsau

 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

 Kr 200 pr. felles medlem



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

 Friskere geiter (sanering)

 Kvalitetsbetaling frie 

fettsyrer

 Kvoter

Avl

 Mer tørrstoff

 Mindre frie fettsyrer

 Enkeltgen påvirker 

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



Grillaksjon i 2019??

 Samarbeid mellom NSG, Nortura og lokale butikker

 Vellykkede aksjoner i 2017 (42 steder) og 2018 (100steder)

 Målet er å servere lekre grillvarer av lam og kje foran butikker –

over hele landet

 Organiseres gjennom fylkeslagene i NSG

 Mobilisere lokallagene

 Har ennå ikke evt. opplegg for 2019

 Hva mener fylkeslagene?

 Orientering i NSGs årsmøte 13. og 14. mars 2019



Jordbruksforhandlingene 2019

 Bakgrunn:

 Jordbruksavtalen må bidra til å sikre småfenæringa et 
lønnsnivå som tilsvarer andre sammenlignbare grupper.

Nå ligger geiteholdet, iflg. referansebruksberegningene, på  

topp i landbruket, mens saueholdet er på halvparten av snittet .

 Markedssituasjonen på sau/lam tilsier at det sannsynligvis vil 
bli krevende forhandlinger også i år på dette området.

 Begynner også butte litt mer imot på geit



Jordbruksforhandlingene 2019 forts.

 Ny ledelse i LMD:

 Etter 5 år med FrP: liberalisering, frislipp, avbyråkratisering

 KrF har nå ansvaret for landbruk og matproduksjon i Norge
 Statsråd Olaug Bollestad

 Statssekretær Widar Skogan (tidligere sauebonde og lokallagsleder i NSG)

 Men, det er fremdeles en borgerlig regjering med partier 
landbruket ikke har bare gode erfaringer med

 Bør ligge prestisje for KrF å få til noe på landbruk



Jordbruksforhandlingene 2019 forts.

 Granavolden-plattformen:
 Sikre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk 

matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger.

 Videreføre produsentenes ansvar for markedsbalanseringen der 
produsentsamvirkene står for markedsbalanseringen. Samvirkenes tildelte 
markedsregulatorrolle må ikke være konkurransevridende for noen. 
Omsetningsrådets funksjon og sammensetning videreføres.

 Gi bonden større næringsfrihet.

 Arbeide for at næringsutøverne i alle produksjoner og på alle typer bruk skal ha 
reell mulighet til inntektsutvikling på linje med andre i samfunnet. For å sikre 
rekruttering og inntektsmuligheter for dem som bruker hele eller mesteparten av 
arbeidskraften sin i næringen, er det viktig å redusere inntektsgapet mellom 
jordbruket og andre i samfunnet.

 Føre en landbrukspolitikk med utgangspunkt i at bønder er selvstendig 
næringsdrivende med muligheter og ansvar for å utvikle foretaket sitt til en 
lønnsom arbeidsplass med et trygt arbeidsmiljø og attraktive levekår.

 Gjennomføre flere forenklinger som reduserer byråkratiet og gjør bondens 
hverdag enklere.

 Sikre et landbruk over hele landet, og styrke arbeidsdelingen i norsk jordbruk 
slik at arealer til korn- og grøntproduksjon opprettholdes, mens tyngden av den 
gressbaserte husdyrproduksjonen blir liggende i distriktene.



Jordbruksforhandlingene 2019 forts.

 Granavolden-plattformen II:
 Bruke jordbruksoppgjørene til å styrke grunnlaget for en variert bruksstruktur og 

en geografisk produksjonsfordeling som sikrer produksjonsgrunnlaget i hele 
landet. Dagens tilskuddsprofil innebærer en nedtrapping i husdyrtilskuddene ved 
økt driftsomfang, og det er naturlig at denne nedtrappingen holdes på dagens 
nivå for å bidra til at produksjon utover et visst driftsomfang baseres på 
markedsinntektene.

 Legge til rette for en velfungerende varekjede for mat med effektiv konkurranse 
i alle ledd, både i matindustrien og handelen.

 Vurdere innrettingen på kapitaltilgangen og investeringsvirkemidlene for alle 
bruksstørrelser gjennom Innovasjon Norge for å bidra til fornying av 
driftsbygninger og rekruttering.

 Styrke landbruksutdanningen og iverksette kompetanserettede tiltak for å 
stimulere til rekruttering i næringene.

 Ha en næringspolitikk som legger til rette for en effektiv og lønnsom 
næringsmiddelindustri, der konkurransen blir ivaretatt.

 Utrede nytteeffekten av opplysningskontorene, og om aktivitet, ressursbruk og 
organisering er målrettet for å løse dagens opplysningsbehov.



Jordbruksforhandlingene 2018 forts.

 Hva mener NSG?
 Beitetilskuddene har vært blant NSGs hovedmål i mange år. 

Viktig å jobbe videre med dette. Dette gjelder både sau og 
geit. Er sterkt imot en omfordeling mellom innmark og utmark

 Det bør gis en åpning igjen for investeringstiltak eller –
tilskudd i saueholdet, men det må kanaliseres mot vedlikehold 
av eksisterende driftsapparat  og generasjonsskifter framfor 
nyetableringer

Vi ønsker innspill fra fylkene 

senest 4. mars 2019



Markedssituasjonen for småfeprodukter

Geit

 Har vært krevende med et forholdsvis stort overskudd på geitemelk

 Tiltak i 2017 og 2018 – nedsatt forholdstall

 Regjeringen ville i 2017 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!

 Har sett litt lysere ut for utnyttelse av geitemelka, men det er grunn 
til å forvente at TINE fremdeles skal gjøre enda mer med 
produktutvikling!

 Stor uro i næringa med TINEs vedtak om prisreduksjon som følge av 
pristilpasning mellom ku- og geitemjølk.



Markedssituasjonen for småfeprodukter

Sau

 Fremdeles en alvorlig situasjon – men det er mye som tyder 
på at det går imot markedsbalanse allerede i 2019.

 Det var i perioder underskudd av lammekjøtt i markedet 
allerede i 2018, noe som umiddelbart utløste import.

 Fremdeles stort reguleringslager på sauekjøtt.

 Omsetningsrådet har gitt klarsignal for å selge 433 tonn 
sauekjøtt med økt frysefradrag. Dette er kjøtt som går ut på 
dato i perioden februar til april.

 Markedsregulator Nortura prognoserer med en underdekning 
på 600 tonn sau/lam i 2019.

 Men… det er fremdeles 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

 Fortsatte grillaksjoner? (flott oppslutning i 2017 og 2018) 

 Utvidet salgsaksjon høsten 2019 (i Nord Norge har næringa 
selv solgt 25 tonn i 2018 – GODT JOBBA!)

 Nødvendig med fortsatt tett dialog med omsetningsledd om 
situasjonen framover



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.



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



Spørsmål?


