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Lederen har ordet

Kjære småfeholdere og ansatte i NSG

Da er 2018 også blitt historie. Et år går fortere og
fortere desto eldre man blir, det er det ingen tvil om.
Men når man står ved et årsskifte og ser seg tilbake, så
inneholder et år mange opplevelser og hendelser, både
på godt og vondt.
Også 2018 ble et utfordrende år økonomisk, da
spesielt for sauebonden. Ubalansen i markedet, særlig
på sauekjøttet, var hovedårsaken til dette. Priser helt
ned tilnærmet 0 er egentlig en skam for et høykvalitetsprodukt som sauen er, spesielt den unge
sauen. En del tiltak er satt i gang for å få tømt lagrene
før neste slaktesesong starter. Vi får håpe og tro at
dette får den effekten som vi ønsker. Oppgjørsprisen
på slakt vi leverer er nede i et historisk lavt nivå, og må
opp igjen. Mye tyder på at prognosene for 2019 viser
at produksjonsnivået er omtrentlig der det skal være.
Utfordringen blir da å stabilisere produksjonen på et
2019-nivå fremover. For vi har egentlig ikke flere
sauebønder å miste.
I geiteholdet har økonomien vært bedre enn i
saueholdet. Men også her er det truende skyer å se i
horisonten. Reduksjon i kvoter og TINEs varslede
nedjustering av prisen på geitemelka, er noe av dette.
Produktutvikling og aktiv forbrukeropplysning av den
gode geitemelka som produseres her i landet, må det
fokuseres mere på i det året som kommer.
Det jobbes godt med gjeterhund rundt om i landet.
Det har vært avholdt utallige prøver, kurs og treningskvelder i året som har gått. Dette arbeidet skal vi
fortsette med også i det kommende året. Vi har som
mål å øke bruken av gjeterhund, og det er viktig, for
gjeterhunden er den beste og mest trofaste arbeidskameraten vi har i småfeholdet!

Det skjer mye
spennende i
organisasjonen
for tiden. Vi har
kommet godt i
gang med
BÆrekraftprosjektet. Her
får vi synliggjort
de ressursene vi
har og hva vi vil
med dem for å
utvikle organisasjonen videre.
Dette er et viktig
arbeid for NSG.
De 4 satsingsområdene er vi også i gang med. Vi satte oss ambisiøse
mål, så her er det viktig at hele organisasjonen jobber
godt sammen for å få så stor måloppnåelse som mulig.
Vi småfebønder har en tradisjon for å jobbe godt
sammen, det fikk vi bevist både på grillaksjonen som
var i sommer og på den nordnorske sauekjøttaksjonen. Vi er sterke sammen!
Vi har også en administrasjon som jobber 24/7
for oss. Uten dem hadde vi ikke vært noen
organisasjon. Staben har blitt forsterket det siste året
for å kunne gjøre en enda bedre jobb for oss
medlemmer.
Så, med disse orda, vil jeg takke medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for innsatsen i 2018.

Kjell Erik
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I STRATEGIPLAN FOR 2012-2019

Strategiplan for 2012 - 2019

1.

Visjon

2.

Formål

3.

Hovedmål

Fornøyde småfeholdere.

t saue- og geitehold
å fremme et rasjonelt og lønnsom
Norsk Sau og Geit skal arbeide for
god dyrevelferd.
basert på naturgitte ressurser og

viktigste interesseorganisasjon og
NSG skal være småfeholdernes
kunnskapsformidler
norske
dyrevelferd basert på mest mulig
Bærekraftig produksjon med god
fôrressurser
en av den
Trygge beiteretten og sikre utnytting
ive avlsdyr
Sunne, produktive og arbeidseffekt
omdømme
Småfenæringa skal ha et positivt
gjennom sterkere satsing på
Økt forbruk av norske småfeprodukt
av forbrukermarkedet
produktutvikling og god betjening
snittet i
være minst på linje med gjennom
skal
ldet
Lønnsomheten i småfeho
samfunnet









4.
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sasjonens mål
Hovedstrategier for å nå organi
tive arbeidsmetoder

tydelige mål og effek
Styrke organisasjonen gjennom
eides det egne handlingsplaner
utarb
o På viktige områder
vedtas i
årlig budsjett og arbeidsplan som
o Sekretariatet skal utarbeide
g
terin
orien
til
t
tantskape
styret og legges fram for represen
beide årlige arbeidsplaner
o Fylkes- og lokallag skal utar
Troverdig og åpen kommunikasjon

alle ledd i organisasjonen
Styrke kommunikasjonen mellom

r
g i lokallagene på nye web-løsninge
ærin
oppl
til
r
urse
Nødvendige ress

NSG
i
er
lemm
med
e
vær
skal
e
Arbeide for at alle småfeholdern

aktører for
ddene, faglaga og andre viktige
Tett samarbeid med omsetningsle

næringa
planarbeid
n prioriteres i relevant lovverk og
NSG må arbeide for at beiterette

effektivt uttak av
for
pe
kjem
nder
heru
n,
rette
Arbeide for en styrking av beite

rovvilt under ulike jaktforhold
er gode og
for at norsk småfeproduksjon krev
Skape forståelse i storsamfunnet

trygge rammebetingelser
reutvikles
til et godt avlsmateriale som vide
Alle småfeholdere skal ha tilgang

id
arbe
gjennom et effektivt nasjonalt avls
godt
inga, gjennom sikker økonomi og
Arbeide aktivt for rekruttering til nær

miljø



II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Årsmøte og
Representantskapsmøter
Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2018 ble avholdt 14. og 15.
mars på Best Western Oslo Airport
Hotel. Nærmere 90 delegater, gjester og
ansatte var til stede da NSGs ordfører
Ragnhild Sæle ønsket velkommen, og
foretok opprop i henhold til listene.
Lederens tale
Leder Kjell Erik Berntsen åpnet sin tale
med å reflektere rundt sitt første år
som leder og de utfordringer dette året
hadde bydd på. Han nevnte særlig
Landbruksmeldinga som Staten la
frem. Den inneholdt mye som ville ha
endret det landbruket som vi kjenner
til i dag, men heldigvis ble det aller
meste av dette endret før meldinga til
slutt ble vedtatt av Stortinget, - takket
være stor og iherdig kamp fra ei samlet
næring.
Under Jordbruksforhandlingene i
fjor var det ikke spesielt enkelt å selge
inn argumenter til faglaga for friske
midler til ei sauenæring som hadde en
overdekning av kjøtt. Og selv om vi
ikke kom spesielt godt ut etter at jordbruksavtalen var vedtatt, ble det bedre
enn fryktet. Vi beholdt f.eks. det
generelle beitetilskuddet på småfe.
Berntsen trodde ikke at de kommende
jordbruksforhandlingene (2018) ville
bli enklere.
Ulveangrepene på Østlandet førte til
store dyrelidelser, og stor grad av
frustrasjon og avmakt hos mange
bønder. Det ble nedlagt et enormt
arbeid fra enkeltpersoner, beitelag,
lokallag av NSG og faglag. Fylkes- og
landslag gjorde også en stor jobb, og
saken fikk stor medieoppmerksomhet.
Selv om rovdyrkampen er vanskelig og
virker helt håpløs, førte det store

trykket til at det ble en viss bedring i
erstatningssystemet, og større aksept
for bruk av spesielle hunderaser til
sporing. Det er imidlertid viktig å ikke
la ulvefokuset overskygge de andre
rovdyrartene som skaper store
problemer rundt om i landet.
Lederen føler at det jobbes godt med
gjeterhund rundt om i landet, med stor
kursaktivitet og mange hunder som
greier bruksprøve. I tillegg ble Torbjørn
Jaran Knive både verdensmester og
europamester i bruk av gjeterhund i
2017, en fantastisk prestasjon.
I 2017 arrangerte NSG et meget
vellykket felles NM i saueklipping, ullhåndtering og bruk av gjeterhund, men
det er krevende å gjennomføre et slik
stort arrangement, så dette må ikke
legge føringer for kommende NM`er.
Vi må ha rom både for store og litt
mindre arrangement.
Markedssituasjonen på sau og lam har
ført til en drastisk nedgang i oppgjørsprisen vår, sa Berntsen, som selv
reduserte paringer av påsettlam med
5 prosent for å få ned produksjonen.
Han oppfordret også andre som hadde
mulighet til det, om å gjøre det samme.
Flere fulgte denne oppfordringen, viser
tall fra spørreundersøkelsen NSG
hadde i vinteren 2018.
Det er imidlertid større utfordring
med lageret av sau, hvor eksport er
umulig, og hvor lageret av sau må
omsettes innenlands.
Her må den yngste sauen kunne
brukes til å dekke det som eventuelt
blir for lite av lam. Nortura meldte om
en betydelig økning i salget av både sau
og lam i starten av 2018, og lagersituasjonen bedret seg uke for uke etter
nyttår. Berntsen roste også kjøttbransjen for flere nye produkter av sau
og lam.

- Vi hadde en visjon om å gjøre NSG
mer aktiv og framoverlent. Det føler
jeg vi er kommet godt i gang med. Tror
nok at NSG oppfattes som mer på, og
synlig på flere arenaer, sa Berntsen,
som avsluttet med å takke både ansatte
og tillitsvalgte for innsatsen gjennom
året.
Merete Furuberg, leder i Norsk
Bonde og Småbrukarlag, og
Lars Petter Bartnes, leder i Norges
Bondelag, var gjester under årsmøtet,
og holdt hver sine hilsningstaler.
Landbruks- og matminister Jon
Georg Dale hadde ikke anledning til å
delta i årsmøtet, men stilte opp på
årsmøtemiddagen, der han hilste
forsamlingen og var med på utdelingen
av avlsstatuetter og påskjønnelse til
årets superverver 2017.

Tillitsvalgte
Under valget ble Kjell Erik Berntsen
gjenvalgt som leder i Norsk Sau og
Geit. Anne Kari Leiråmo Snefjellå og
Torill Undheim ble gjenvalgt som
styremedlemmer.
Terje Benjaminsen ble, etter benkeforslag, valgt som nytt styremedlem i
stedet for Hilmar Kleppe. Pål Kjorstad
ble gjenvalgt som nestleder. Ragnhild
Sæle ble gjenvalgt som ordfører.
Hallvard Veen og Gro Haraldsdotter
Arneng ble valgt som direktevalgte
geiteholdere til representantskapet. Det
ble også Jo Risløv, som erstattet Atle
Aronsen, etter benkeforslag.
Kontingent 2019
Satser for medlemskontingent 2019 ble
vedtatt uendret. Det vil si kr 1100 for
hovedmedlem med mindre enn 50
sauer, kr 1600 for hovedmedlem med
flere enn 50 sauer, og kr 400 for
husstandsmedlem, støttemedlem og
æresmedlem.
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Fagtema
I tillegg til årsmøtesakene og lederens
tale, omfattet årsmøtet også et fagtema
med tittelen Småfenæringen – største
sektoren i norsk jordbruk, og en innledning ved daglig leder Christian
Anton Smedshaug i AgriAnalyse.
I forbindelse med fagtemaet ble
rapporten «Småfenæringen – største
sektor i norsk jordbruk» delt ut i
møtet. Bakgrunnen for rapporten var
at Styret i Norsk Sau og Geit har sett et
sterkt behov for å få en synliggjøring
og dokumentasjon på hva småfenæringa bidrar med i det norske
samfunnet mht. bosetting, verdiskaping etc. AgriAnalyse fikk i 2017 tildelt
et oppdrag på å utføre et slikt arbeid og
utarbeide en rapport på dette, som
altså ble ferdigstilt til årsmøtet.
Norsk sau høster 2/3 av fôret i
utmark og produserer gjennom dette
bærekraftig, sunn og god mat på
ressurser som ikke kan utnyttes på
annen måte. Rapporten konkluderer
med følgende:
• Småfenæringen høster i dag 220 mill.
fôrenheter (av totalt tilgjengelig 330
mill.) fra utmark. Dette uttaket kan,
hvis behov, økes til hele 950 mill.
• 2,1 mill. sau/lam (dvs. 85 % av all
norsk sau) slippes hvert år på
utmarksbeite og bidrar med dette til
å hindre/redusere gjengroing.
• Det finnes sau i 420 av totalt 429
norske kommuner og hele 54 % av
alle husdyrbruk har småfe.
Småfenæringen er således til stede
over hele landet og er i antall bruk
med dyr den største sektoren i norsk
jordbruk.
• Småfebønder generelt (og geitebønder spesielt) er meget aktive i å
utvikle lønnsomme tilleggsnæringer
basert på småfeholdet.
• Småfenæringen er særdeles opptatt
av å ta i bruk ny teknologi, eksempelvis GPS-baserte sporings- og
gjerdingssystemer (for eksempel
Findmy, Nofence og bruk av
droner).
• Småfe oppfattes å ha en meget
god dyrevelferd – bedre enn andre
husdyrslag.
• Gjennom et riktig beitetrykk bidrar
småfenæringen til økt biologisk
6

mangfold og økt karbonbinding i
jorda.
• Landskap som holdes åpne gjennom
et aktivt beitebruk, reflekterer
solvarmen på en mer effektiv måte
(har en mer positiv albedoeffekt)
enn gjengrodde landskap/landskap
med mye vegetasjon.

Revisjon av NSGs lagslover
Nye lover ble vedtatt i 2017, men noen
detaljer sto igjen og lovgruppa hadde
gjort noen forandringer i vedtektene
frem mot årsmøtet i 2018. Lagslovene
er oppdatert og tilpasset den kommende fylkessammenslåingen, og
gruppa ba årsmøtet respektere det gode
organisasjonsarbeidet som nå er gjort.
Dersom det kom innspill i løpet av gjennomgangen, håpet de i så fall det kom
skikkelige innspill. Mindre justeringer
ble foretatt etter innspill fra salen, og
NSGs lagslover ble deretter revidert i
henhold til styrets innstilling, med
endringene fremkommet i årsmøtet.

som ble positivt mottatt, og med tilbakemeldinger om reduksjon. I forhold
til NSGs arbeid med forberedelser til
jordbruksforhandlingene 2018 og
dialog med sentrale markedsaktører,
var det nødvendig med mer konkret
oversikt over produksjonen i 2018.
Administrasjonen utarbeidet derfor et
enkelt opplegg for spørring blant
medlemmene og andre rundt planlagt
produksjon framover. Dette var nettbasert og ble lagt ut på NSGs nettside i
januar. I tillegg til e-post til egne
medlemmer (ca. 6.000 av 10.800) fikk
vi hjelp av Nortura, KLF og sauekontrollen til å «markedsføre» dette.
Målet var å få inn 6.000 svar.
Responsen var overveldende fra
start, men dabbet av ganske raskt. Til
tross for gjentatte påminnelser ble
svarprosenten godt under det vi
hadde forventet. Da svarskjemaet ble
stengt 1. mars var det kommet inn
4.300 svar.

Norsk Sau og Geits
4 satsningsområder
Styret i Norsk Sau og Geit definerte
23.-24.08.17 fire framtidige satsningsområder i NSG. Administrasjonen
utarbeidet på dette grunnlaget forslag
til konkrete mål og tiltak for hvert av
de fire områdene. Dette ble presentert
og drøftet både i gruppearbeid og i
plenum i representantskapsmøtet
18.10.17.
Etter representantskapsmøtet har
administrasjonen utarbeidet et endelig
framlegg for de fire satsningsområdene
som ble vedtatt av styret i møte 13. og
14. desember 2017.
De fire områdene:
1. Best mulig økonomi
2. Økt medlemstilslutning
3. Sikre beiteretten og bruken av
utmarka til beiting for småfe - skal
måles på to måter
4. Økt bruk av gjeterhund
ble presentert for årsmøtet, med
påfølgende drøfting og kommentarer.

Responsen var som sagt svært bra i
starten, med 1735 svar første døgn.
Deretter stupte svarandelen brått.
Noen svar er forkastet, men 4346 svar
ble godkjent og holdt mål. Ca. 40 % av
produksjonen var representert i
besvarelsene. Oppland har desidert
størst svarprosent av fylkene.
Ut ifra svarene mente bøndene de
ville få et økt lammetall, og mer slakt.
Nortura kom med ny prognose 14.
mars. Her er prognosen halvert til et
overskudd på 600 tonn, basert på
beregning av fostertelling, og det var
ingen ting i Norturas tall som tyder på
at det vil bli noen økning i produksjonen i 2018.
Hvorfor fikk vi da et annerledes
resultat i vår undersøkelse?
Vi fikk flere henvendelser på at vår
undersøkelse ble sendt ut på et for
tidlig tidspunkt, før gjennomføring av
fostertelling.
Fostertellinger viser 2 % nedgang.
Slaktestatistikk viser 6,5 % økning i
slakting av søyer.

Markedssituasjonen på sau/lam
– NSGs spørreundersøkelse 2018
Styreleder Kjell Erik Berntsen gikk i
oktober 2017 ut med oppfordring om å
redusere påsettet denne høsten, noe

Hva har vi fått svar på, og hva har vi lært?
- Skulle gjerne hatt flere svar, jo flere
som svarer, jo bedre blir tallene!
- Kanskje spørsmålene burde stilles på
annen måte?

Representantskapsmøter

Med hele 12 nyvervede medlemmer i NSG vant Hanne-Elise Lindal, Nærbø i
Rogaland tittelen «Årets superverver 2017». Her får hun overrakt diplomet av
statsråd Jon Georg Dale.
- Sauebønder er generelt optimistiske!
- Det blir for usikkert svar ved å
sammenligne faktiske opplysninger
(resultat 2017) med et antatt/forventet resultat i 2018!

Utmerkelser
Under landsmøtemiddagen ble det delt
ut flere hederspriser.

• Elin og Pål Grev, Vågå i Oppland
mottok Avlsstatuetten 2017 for
NKS-væren 201320624 Fjellmo.
• Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk 2017 gikk til Pål Eiesar
og Marit Aurstad, Skjåk i Oppland
for bukken 2013192.
• Årets Superverver i 2017 ble HanneElise Lindal fra Hå i Rogaland med
12 nyvervede medlemmer.

Både store og små fikk smake grillede lammeskiver under Varhaugsmarken 2. juni.
Styremedlem Trond Helge Qvalbein i Sør-Jæren Sau og Geit tilbereder her maten på
den elektriske grillen, mens lokallagsleder Elin Fuglestad frister publikum med
velduftende smaksprøver. Foto: Anne-Cath. Grimstad

Ekstraordinært
representantskapsmøte
3. juli 2018 ble det holdt ekstraordinært
representantskapsmøte der hele møtet
ble viet til sak knyttet til etterspill etter
valgene i NSGs årsmøte 15. mars 2018.
Styremedlem Hilmar Kleppe ble ikke
gjenvalgt og har i etterkant ytret stor
misnøye med dette, både i e-post til
tillitsvalgte i NSG og gjennom avisa
Nationen. Kleppe trakk seg i ettertid fra
alle øvrige verv i NSG. Valgnemndas
leder Olav Tiller trakk seg også fra sitt
verv i Valgnemnda og gikk også ut med
kritikk i Nationen.
Alle representantskapets medlemmer
deltok i møtet 3. juli 2018 med unntak
av leder i Kontrollutvalget/fylkesleder i
Buskerud Tor Grøthe. Representantskapet uttalte fra møtet at det ikke
hadde skjedd noe ureglementert under
valgene i årsmøtet og ga styret full
tillit.
Høstens representantskapsmøte
ble avholdt 16. oktober 2018 på Clarion
Hotel & Congress Oslo Airport,
Gardermoen. I tillegg til ordinære
representantskapssaker, omfattet møtet
også diverse orienteringssaker, markedssituasjonen for sau og lam og forberedelse til Jordbruksforhandlingene 2019.
Etter innstilling fra Kontrollutvalget
vedtok Representantskapet nye satser
for godtgjøring til sentralt tillitsvalgte
gjeldende fra 1. januar 2019. Representantskapet ble orientert om framdrift
vedr. de 4 vedtatte satsningsområdene i
NSG, samt organisasjonsprosjektet
BÆrekraft. Det var også en gjennomgang av saken rundt etterspill etter
valgene i NSGs årsmøte 15. mars 2018,
der Representantskapet konkluderte
med at denne saken var ferdigbehandlet
i organisasjonen. I møtet ble det vedtatt
ny instruks for Kontrollutvalget, samt
etiske retningslinjer for organisasjonen.
Tor Grøthe trakk seg i møtet som leder i
Kontrollutvalget. Representantskapet
valgte Gro Haraldsdotter Arneng som
ny leder for Kontrollutvalget fram til
årsmøtet i 2019 og vara Hallvard Veen
rykket opp som medlem.
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2. Andre arrangement
Grillaksjonen 2018
Til tross for ekstrem skogbrannfare, ble
den planlagte grillaksjonen 2. juni 2018
gjennomført på rundt 90 av de i alt 120
planlagte stedene. Flere av arrangementene måtte nemlig avlyses i siste
liten som følge av forbud fra lokal
brannsjef. Mange valgte imidlertid å
gjennomfør grillaksjon senere på året,
slik at målsettingen om 100 grillarrangement rundt om i landet ble
oppnådd i løpet av august/september.
Mange av lokallagene hadde også fulgt
oppfordringen om å kontakte lokalpressen, noe som gav stor PR-effekt.
Under arrangementene ble det grillet
og servert kjøtt av lam og kje, og
arrangørene meldte om kjemperespons
fra publikum. Håpet er at aksjonen vil
bidra til å utvide anvendelsesområdet
og øke forbruket av småfekjøtt blant
norske forbrukere.

NM i saueklipping og
ullhåndtering 2018
NM 2018 ble arrangert på Kvam i regi
av NSG og Oppland Sau og Geit med
lokallaga Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu
og Fåvang i dagene 5. – 7. oktober.
Totalt stilte det opp 67 deltagere (49 i
2017), som inkluderte både klippere og
ullhåndterere. Anne-Lise H. Humstad
vant NM-klassen for saueklippere og
tok sitt første norgesmesterskap foran
Lars Sønstevoldhaugen.
Se utfyllende omtale på side 26.
Ull, saueklipping og ullhåndtering.
NM i bruk av gjeterhund 2018
Torbjørn Jaran Knive fra Buskerud tok
sin 13. NM-tittel da gjeterhundnemnda i Hordaland arrangerte NM i
bruk av gjeterhund i Omvikdalen i
Kvinnherad fra 12.-14. oktober 2018.
Se utfyllende omtale på side 23.
Gjeterhund
Nordisk Nursery 2018
De norske ekvipasjene dominerte da
Hå gjeterhundnemnd på Jæren
arrangerte Nordic Nursery, eller
Nordisk unghundmesterskap i gjeting,
10. og 11. november 2018. Helt på topp
kom Jan Tore Brattebø og Middery
Mila fra Rogaland, mens Jo Agnar
8

Hansen med Jan fra Hedmark og Jane
Espevoll med Isa fra Rogaland tok
henholdsvis andre- og tredjeplass.
Se utfyllende omtale på side 23.
Gjeterhund
Geitehelg i Jølster 2018
Det var lagt opp til både faglig utbytte
og sosialt samvær da geitegruppa i
Sogn og Fjordane Sau og Geit inviterte
til «Geitehelg i Jølster» 24. og 25.
november 2018.
Mellom 60 og 70 geitebønder fra alle
landsdeler, og andre med tilknytning til
næringa, deltok under den etter hvert
tradisjonelle geitehelga som Ola
Søgnesand startet som en lokal møteplass i 2007. Etter at NSG nylig
besluttet å bare arrangere sine Geitedager hvert annet år, mot tidligere
årlig, var det trolig flere som i 2018 tok
turen til Jølster i stedet. Arrangementet
foregikk ved Thon Hotel Jølster i Skei
fra lunsj lørdag til lunsj søndag, og
inkluderte et innholdsrikt julebord
lørdag kveld. Fagprogrammet var
likevel tett og omfattende.
Dugnadssalg av 25 tonn sauekjøtt
En storstilt aksjon i regi av NSG i Troms
og Finnmark og Nortura Nord-Norge
førte til at sauebøndene i nord tok ut i
alt 25 tonn sauekjøtt som medlemskjøp
i oktober og november i fjor. Kjøttet ble
brukt selv eller solgt videre til familie og
bekjente for en rimelig penge, noe som
både reduserte lageret, ga bøndene en
ekstrainntekt og dekket en lenge etterspurt vare i markedet.
Det har lenge vært et samtaleemne
blant sauebønder generelt om at folk
de kjenner etterspør sauekjøtt, men at
de ikke får tak i det. Da Omsetningsrådet i fjor gav tillatelse til å selge overskuddet på 1000 tonn til dyrefôr, for å
bli kvitt det, var det flere som reagerte.
I Nord-Norge ble situasjonen diskutert
blant bøndene i flere fora, og det
utviklet seg en stigende frustrasjon
over at lite ble gjort.
NSGs fylkesledere i Troms og
Finnmark tok grep og fikk i stand en
avtale med regionsjef Svein Inge
Jakobsen i Nortura Nord, der Norturamedlemmene gjennom medlemskjøp
kunne bestille et ubegrenset antall
saueskrotter til engrospris, dvs. 30-35

kr/kg og hente dem ut ved slakteriene i
Målselv, Bjerka og Karasjok i den tiden
saueslaktinga pågikk i oktober/
november.
Dermed startet grasrotaksjonen.
Nortura sendte ut et informasjonsbrev
til alle sine 2400 produsenter i NordNorge, og NSGs fylkesledere la ut
informasjon på fylkesnettsidene og
facebook med anmodning overfor
lokallag og enkeltmedlemmer om å
kaste seg på. Her hadde man muligheten, både til å bidra til å redusere
overskuddet, betjene et udekket
marked og selv tjene noen kroner
ekstra. Anbefalt grunnpris ved
videresalg var fra 50 kroner og
oppover per kilo, avhengig av om det
var snakk om slakt fra ung sau eller
eldre dyr.
Og det tok helt av. Folk fra fjern og nær
ringte til sine bekjente blant bøndene
og tinget ferske saueslakt. Til tross for
kort planleggingstid, ble det altså
høsten 2018 tatt ut hele 25 tonn
saueslakt som medlemskjøp i Nordland, Troms og Finnmark, fordelt på
500 hele skrotter i Troms, 160 skrotter i
Finnmark og 85 i Nordland. Mesteparten av kjøttet gikk til enkelthusholdninger og vanlig forbruk, men
noen av kjøperne var også sauebønder
som brukte råstoffene i videreforedling
og salg av pinnekjøtt, fenalår etc. fra
egen bedrift.
Nortura har fått solgt mer av overskuddet på saueslakt, og videresalget
har gitt sauebøndene i nord en inntektsøkning på anslagsvis 600.000
kroner, dersom det er solgt videre med
en avanse på 25 kroner.
Ledergruppa i Nortura sentralt har
bestemt å videreføre denne piloten for
hele landet fra høsten 2019.

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i NSG har holdt seg
svært stabilt de senere årene.
Blant de 18 fylkeslagene hadde 5
hatt medlemsøkning i 2018, mens
ytterligere 1 har opprettholdt status fra
2017. Størst økning i antall hadde
Hordaland med 35 nye medlemmer,
mens Finnmark hadde størst %-vis

Lags- og medlemstall 2016, 2017 og 2018
Fylke
Leder ved årsskiftet 17/18 2016
Akershus
Håvard Semb
8
Aust-Agder
Kåre Blålid
9
Buskerud
Tor Grøthe
18
Finnmark
Bjørn Tore Søfting
9
Hedmark
Hans Bondlid
21
Hordaland
Reidar Kallestad
29
Møre og Romsdal Marianne Eltvik
33
Nordland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå 32
Nord-Trøndelag Ketil Endre Løvseth
25
Oppland
Arnfinn Beito
32
Rogaland
Håvard Helgeland
33
Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle
48
Sør-Trøndelag
Olav Edvin Heggvold
20
Telemark
Knut Johan Hvistendal
14
Troms
Jan Ottar Østring
22
Vest-Agder
Sven Haughom
9
Vestfold
Lars Bjarne Linneflaaten
1
Østfold
Rune Sandklev
2
Direktemedlemmer og abonnenter
SUM
365

Lagstall
2017 2018
9
9
9
9
18
17
9
7
21
21
29
29
31
31
32
32
25
24
31
31
32
31
40
39
20
20
14
14
22
22
9
9
1
1
2
2
354

348

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2018 var slik:
Ho.medlem Ho.medlem Husstands- Støttef.o.m. 51 dyr t.o.m. 50 dyr medlem
medlem
- lokallag
kr 220
kr
195
kr 150
kr 150
- fylkeslag ”
325
”
300
” 105
” 105
- landslag ” 1055
”
605
” 145
” 145
Sum
kr 1600
kr 1100
kr 400
kr 400

Medlemmer
Av dette:
2016 2017 2018 Husstand medl. Støtte-medl.
249
261
257
22
48
191
194
188
14
16
524
510
499
48
27
67
70
78
14
6
617
589
560
84
27
1391 1370 1405
146
72
761
761
759
76
55
635
614
620
86
30
446
441
452
84
25
1265 1241 1220
116
45
1888 1875 1860
187
151
1042 1012 1009
68
46
633
632
617
102
48
306
302
293
34
13
378
362
350
41
21
279
290
290
16
17
85
83
87
3
5
104
105
102
11
11
212
196
183
1
6
11073 10908 10829
1153
669

Æresmedlem*

kr
kr

400
400

*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget
økning med sine 8 nye som utgjør hele
11,4 %.
I 2018 hadde NSG 10 649
medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og
348 aktive lokallag. I tillegg kommer
183 direktemedlemmer og abonnenter,
dvs. totalt 10 829 medlemmer/
abonnenter. Tilsvarende tall for 2017
var 10 908, slik at nedgangen har vært
på 0,72 % (Talla for 2015, 2016 og 2017
var -0,66 %, -1,44 % og -1,49).
Sammenslåing av lokallag pågår stadig
og det var en reduksjon på 6 i 2018.

4. Arbeid i styret
Styret i NSG hadde 9 møter i 2018. To
av disse var telefonmøter, mens to

møter ble holdt i forbindelse med årsmøtet i mars, og ett i forbindelse med
representantskapsmøtet i oktober.
I 2018 ble det til sammen behandlet
101 saker.

Sentrale saker gjennom
året var:
Jordbruksavtalen 2018
Med bakgrunn i overproduksjonen på
sau, var det ventet at det ville bli
krevende forhandlinger og lite å hente
for saueholdet i jordbruksavtalen dette
året. Dette viste seg også å stemme,
med lite friske midler. På sau er derfor
økonomien blitt ytterligere forverret
det siste året. Mest skuffende er det at

det ikke var vilje til litt mer friske
midler på beitetilskuddene, der det
kom en økning på 10 kr på utmarksbeitetilskuddet og ikke noe på det
ordinære beitetilskuddet.
Kvalitetstilskuddet på lammeslakt
ble redusert med kr 50 (10 %) og det
slår ut i redusert inntekt, selv om det
ble gitt litt på distriktstilskudd og
velferdsordningene.
Geita kom litt bedre ut, med en liten
økning i målprisen på melk og økning i
driftstilskuddet med kr 15.000.
Markedssituasjonen på sau/lam
Det har igjen vært et krevende år med
store reguleringslagre. Markedssituasjonen for lam har nærmest vært i
balanse i 2018 og det har vært underskudd på lammekjøtt i løpet av året,
noe som umiddelbart utløste import.
Problemet er imidlertid reguleringslageret på sau og slakt som er i ferd
med å gå ut på dato.
Høsten 2018 ble det gitt tillatelse til
salg av inntil 1.000 tonn sauekjøtt til
pelsdyrfôr. Dette skapte imidlertid
reaksjoner fra flere hold, og blir
selvfølgelig brukt mot næringa. Et
9

NSGs fire prioriterte satsingsområder

Horisont2020-prosjektet «SMARTER»
(NSG har fått 1,5 mill. kr i støtte). Vi
kjøper inn PAC-utstyr for å måle
utslipp fra enkeltdyr. Målingene vil vi
bruke til å dokumentere metanutslippet
under ulike drifts- og fôringsopplegg.
Vi vil også undersøke om det er arvelig
variasjon mellom dyr innen en rase
som grunnlag for å drive avlsarbeid for
redusert utslipp.
c) Delta i utviklingen av en klimakalkulator for sau, et NMBU-prosjektet
2019-2021.
d) Samarbeide tett med forskningsinstitusjoner som NMBU og NIBIO
e) Delta aktivt i landbrukets felles
prosjekt «Klimasmart landbruk»
Rovviltproblematikken
- Se nærmere omtale på side 13.
Utmark/beitebruk

problem med en slik ordning er at det
ikke er mulig å bruke frossent kjøtt fra
lager pga. problematikken omkring
uttak av ryggmargen. Til slutt viste det
seg at under halvparten av det volumet
som var klarert for salg, ble omsatt til
pelsdyrfôr.
Situasjonen med at flere slutter pga.
dårlig økonomi og fôrsituasjonen med
redusert påsett har gitt en lagerøkning i
2018.
NSGs 4 satsingsområder
Årsmøte i 2018 vedtok NSGs fire
prioriterte satsingsområder. Styret har
arbeidet videre med å strukturere og
følge opp oppgaven som ble gitt av
årsmøtet. For hvert av områdene er det
satt mål for trinnvis oppnåelse mot
hovedmålene gjennom 5-7 konkrete
tiltak og delmål. Dette er gjort for å
konkretisere oppgavene, involvere
organisasjonen i gjennomføring og for å
forenkle oppfølging i arbeidet. Arbeidsmetodikk og status ble lagt fram for
representantskapet i oktober 2018.
Klima og bærekraft
Vi kan være enige eller uenige, men
faktum er at landbruket har fått
konkret krav om å redusere klimagassutslippene. Landbrukets utslipp utgjør
8-9 % av de totale utslippene i Norge.
Drøvtyggere produserer metangass, en
sterk klimagass, og halvparten av land10

brukets utslipp kommer fra produksjonene melkeku, ammeku, sau og geit.
Hvor det skal kuttes, og hvordan det
skal kuttes, er derfor viktig for
småfenæringa.
Landbrukets Klimaselskap SA ble
stiftet i 2017 av TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgivning og Norges Bondelag. Norsk
Sau og Geit kjøpte seg, sammen med
flere andre aktører i landbruket, inn i
foretaket i 2018.
Foretakets formål er å bidra til
klimaløsninger for å redusere klimaavtrykket og legge til rette for klimatilpasninger i landbruksnæringa
samtidig som næringas konkurransekraft sikres.
Landbrukets Klimaselskap SA eier
prosjektet Klimasmart Landbruk.
Prosjektet skal være landbruksnæringas viktigste fellesinnsats for å
redusere klimaavtrykket på norske
gårdsbruk.
Styret i NSG har vedtatt å bygge opp
innsatsen og kompetansen på klimaområdet for å kunne være en viktig
aktør i debatten, og dette ble
representantskapet orientert om i
oktober 2018. Konkrete tiltak som skal
gjennomføres i 2019 og framover, er
blant annet:
a) Ny stilling som «rådgiver klima» i
NSG (3-årig prosjektstilling)
b) Delta i det internasjonale

Tørkesommeren 2018
Beite- og vekstsesongen 2018 ble
krevende i flere deler av landet, med
langvarig tørke. Verst var det nok for
småfeholdet i sør- og østlige deler av
landet, spesielt i lavlandet og langs
kysten. Mange måtte starte slakting
tidlig når beitene var oppbrukt og det
ikke var fôr å oppdrive.
Situasjonen var bedre for de som
beiter i fjellet. Generelt gikk den
gjennomsnittlige slaktevekta på lam
opp en halv kilo i forhold til i 2017.
Mangel på vinterfôr har gjort at
svært mange har måttet redusere
påsettet i vinter.
Organisasjonsutviklingsprosjekt
i NSG
Styret i NSG vedtok 15. oktober 2018 å
etablere et organisasjonsutviklingsprosjekt med arbeidstittel «BÆrekraft».
Prosjektmandatet ble presentert for
representantskapet i NSG 16. oktober.
Organisasjonsutviklingsprosjektet tar
utgangspunkt i gjeldende strategiplan i
NSG (2012-2019) og NSGs 4 satsingsområder vedtatt i årsmøte 2018.
Hensikten er å gjennomgå dagens
aktiviteter og ressursbruk, kartlegge
framtidige behov og foreslå prioriteringer framover.
Styreleder Kjell Erik Berntsen,
generalsekretæren Lars Erik Wallin og
verneombud Anne Grete Stabekk

Organisasjonssjef Ken Lunn deltok på
flere lokallags årsmøter, der han snakket
om organisasjonsutviklingsprosjektet
BÆrekraft og tilhørende spørreundersøkelse. Bildet er fra årsmøtet i
Time Sau og Geit.
Foto: Anne-Cath. Grimstad
utgjør styringsgruppa. Prosjektgruppa
består av organisasjonssjef Ken Lunn
som prosjektleder, og styremedlem Else
Horge Asplin, avl- og seminsjef Thor
Blichfeldt og kontorsjef Siv Bøifot som
prosjektmedarbeidere.
Prosjektgruppa har satt fokus på å
involvere medlemsorganisasjonen i
arbeidet. I desember ble det sendt en
spørreundersøkelse til lokallagsårsmøtene. Målet med undersøkelsen var
å få innspill fra «grasrota» på hvilke
oppgaver medlemmene mener det er
viktigst for NSG framover. Prosjektet
skal etter planen oversende sin rapport
til styret i februar 2019.

5. Kommunikasjon
Sau og Geit
Medlemsbladet Sau og Geit har i 2018,
som tidligere år, kommet ut med seks
utgaver - de fleste med totalt 72 sider,
hvorav i gjennomsnitt i overkant 20
sider har vært annonser. Til sammen
ble det i fjor produsert 444 sider med
fagartikler, reportasjestoff, analyser og
redaksjonelle kommentarer - og
annonser. Opplaget har de siste årene
gått noe ned (som følge av en moderat
reduksjon i antall NSG-medlemmer)
og ligger nå på vel 9 400.
Sau og Geit forsøker etter beste evne å
dekke de fleste aktuelle fagområdene

innenfor småfenæringen, som avl,
fôring, helse, utmarks- og rovviltforvaltning, ullklipping/ullhåndtering,
gjeterhund, produktutvikling og
markedsføring. Og selvsagt landbrukspolitikk. Det har vært lagt noe mer
vekt på å sette søkelys på markedsmessige og politiske utfordringer, som
en del av NSGs samlende innsats på
samfunnskontakt og kommunikasjon.
Vi har dessuten styrket fokus på
økonomi – både på enkeltbruk og i
næringen som sådan.
Bladets redaksjon har i 2018 bestått av
NSGs egne ansatte. I tillegg har det
vært kjøpt inn noe stoff fra frilans-

journalister. Annonsesalget har som
tidligere år vært satt bort til en ekstern
annonsekonsulent, design/ombrekking
har vært utført av en ekstern designer
og bladet har vært trykket av «07gruppen».

Profilering
Organisasjonen jobber fortløpende
med profilering og medlemsverving.
Det er hvert år mange ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en
stor innsats for å profilere NSG.
Vi har en løpende prosess med å
fornye profileringsmateriellet vårt. Det
mest brukte for tiden er profileringsseilet med NSGs logo, som leveres i
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6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med
6 nummer også i 2018.

metervis. Dette er distribuert til fylkeslagene, og blir sendt ut til lokallag på
forespørsel og til ulike arrangement i
regi av organisasjonen.
Når det gjelder NSGs profilmateriell
på klesfronten, vedlikeholdes fortløpende lageret av t-skjorter, kjeledresser og caps. Ellers registrerer vi en
positiv tendens til at flere fylkeslag,
lokallag og gjeterhundlag/-nemnder
går til innkjøp av eget profilmateriell
og ulike klesplagg med NSGs logo og
lokal tekst, illustrasjon og/eller logo. På
denne måten bli organisasjonen og
næringa markedsført i stadig flere fora
og overfor nye målgrupper.

Kurs og opplæring
Sauehold gjennom året
I mars 2016 lanserte Studieforbundet
Næring og Samfunn i samarbeid
mellom NSG et internettbasert
introduksjonskurs om praktisk
sauehold fullført. Det fikk tittelen
«Sauehold gjennom året» og består av
8 moduler, et kurshefte, demonstrasjonsvideoer og oppgaver. Kurset er
ikke et fagkurs som gir kompetanse
som småfeprodusent, men det gir en
generell innføring for personer som
12

ønsker å tilegne seg
grunnleggende kunnskaper om sauehold.
«Sauehold gjennom
året» er bl.a. blitt
markedsført via medlemsbladet og NSGs nettsider, samt gjennom Studieforbundet Næring og
Samfunns egne markedsføringskanaler.
73 deltakere har nå totalt gjennomført kurset, 24 av dem i 2018. Deltakerne er både NSG-medlemmer og
personer fra andre miljø. I 2018 var 13
av de 24 nye kursdeltakerne kvinner, og
kvinner er i også i flertall totalt blant
deltakerne.

Medlemsverving
Å holde fokus på medlemsverving er
meget viktig for organisasjonen, og er
også det ene av NSGs fire vedtatte satsingsområder. I 2018 sørget 93 ulike
ververe i hele NSG-organisasjonen for
257 nye medlemmer som har innbetalt
kontingent, og dermed er godkjente
vervinger. Vervekampanjen for 2018
gjelder for perioden 17.11.17 til
15.11.18.
Godkjente vervinger registrert etter
denne dato vil komme med på statistikken for 2019.
Årets superverver 2018, Kåre Hole,
Radøy Sau og Geit, Hordaland, har
vervet hele 30 nye medlemmer. Han vil
bli invitert til NSG årsmøte 13.-14.
mars 2019 og vil motta en spesiell gave
for sin iherdige verveinnsats.

Kåre Hole ble
superverver
2018 med hele
30 nyvervede
medlemmer.

På de neste plassene av dyktige ververe
kom:
Dagfinn Knutsen
Karmøy Sau og Geit, Rogaland
Arvid M Mathiassen
Bømlo Sau og Geit, Rogaland
Tore Atle Sørheim
Stord Sau og Geit, Hordaland
Ivar Thoresen
Leirfjord Sau og Geit, Nordland
Audun Tiller
Verdal Sau og Geit,
Nord-Trøndelag
Torbjørn Olav Elvestad
Dovre Sau og Geit, Oppland
Hallvard Veen
Bjerkreim Sau og Geit, Rogaland
Martin Gerhard Haugland
Sveio Sau og Geit, Hordaland
Alf Dybing
Helleland Sau og Geit, Rogaland
Jostein Elde
Gausdal Sau og Geit, Oppland

15
12
11
10

9
8
8
7
6
6

6. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er fundamentet for
produkt- og verdiskapningen i
småfenæringa. Her produserer vi ren
norsk mat på fornybare og miljøvennlige beiteressurser. Mange steder i
bygde-Norge er man helt avhengig av
beiteressursene i utmarka for å kunne
drive jorda og leve på små bruk med
lite dyrka mark. Beite på inn- og
utmark danner grunnlaget for den
tjenesteytingen beitenæringen
representerer, og har også en vesentlig
betydning for biologisk mangfold,
kulturlandskap, levende bygder og
reiseliv.
Kari Anne Kaxrud Wilberg sluttet i
stillingen som beite- og utmarksrådgiver i månedsskiftet juli/august.
Beite- og utmarksrelaterte arbeidsoppgaver har siden blitt ivaretatt av
generalsekretær Lars Erik Wallin og
nestleder Pål S. Kjorstad ut året 2018.
Viktige arbeidsoppgaver innen
utmark og beitebruk er knyttet til:
Arealbruk i beiteområdene, oppfølging
av politiske signaler og prosesser,
høringer, oppfølging av enkeltsaker

vedrørende beitebruk og beiterett,
generell rovviltproblematikk, hundeangrep på sau, dyrevelferd og helse,
bistand til beitelag, beitebruksplaner
og verdien av utmarksbeiter, NSGrepresentasjon i ulike fagforum
tilknyttet utmark, samt annet
organisasjonsarbeid.

Beitesesongen 2018
Vi driver utmarksbeite i et langstrakt
land, noe som naturlig vil innebære
både lokal og regional variasjon. Etter
en god snøvinter ventet mange en god
beitesesong med frodige beiter i skog
og fjell. En uvanlig tidlig og varm vår
gav lamma en god start på beitesesongen på innmarksbeiter før de ble
sendt på utmarksbeite. Våren ble
etterfulgt av en varm og mange steder
svært nedbørfattig sommer, noe som
gikk kraftig utover fôrhøsten hos svært
mange. Mange fryktet tidlig hvordan
dette ville påvirke høstvektene. Noen
steder i landet fikk beitedyra en litt
forlenga beitesesong for å spare noe på
høstbeitene og vinterens fôrlager. Flere
fortalte om dyr med elektroniske
bjeller som var i mer bevegelse enn
normalt, eller brukte beitene på andre

måter, antagelig pga. lite tilgjengelig
vann i deler av beiteområdene. Andre
steder ble naturlige barrierer av elver
og bekker borte, som igjen førte til at
dyra trakk inn i områder de vanligvis
ikke beiter.
Beitekvalitet og vær er ikke det
eneste som påvirker beitedyra og beitebrukeren gjennom beitesesongen.
Rovvilt utgjør en merkbar trussel for
sauen i utmarka. De tre siste årene
viser en reduksjon i tapsprosent på
fylkesnivå i stort sett alle fylkene i
landet, det er også en mindre reduksjon i antall dyr tapt totalt på landsbasis. Dette høres selvfølgelig vel og bra
ut, men vi er godt kjent med at enkeltbesetninger og beitelag i ulike deler av
landet fortviler over for høye tap, enten
til flått, alveld, freda rovvilt og andre
sammensatte tapsårsaker. Beitebrukere
og næringa for øvrig jobber aktivt med
å redusere tap av alle årsaker. Vi er av
den oppfatning at stort fokus på dyras
helse og velferd har ført til friskere dyr
på utmarksbeite, som igjen har
redusert det såkalte normaltapet.
Statistikk fra Miljødirektoratets
Rovbase viser at man i 2018 hadde en
reduksjon i antall dyr drept og erstattet

Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Slettåsulv som angriper sauer innenfor
gjerder i Østby i Trysil, august 2018.
Foto: Bjørn Teppen
til rovvilt sammenlignet med 2017.
Det har i midlertid vært en økning i
antall sau/lam som er drept og erstattet
på grunn av bjørn og ulv sammenlignet med 2017.
De aller fleste sauer og lam kommer
fyldige og tilfredse ned fra en lang
beitesesong i skog og fjell. Samtidig må
næringa innad vise solidaritet med
dem som har tap til rovvilt. Det er en
mager trøst for enkelt bønder med
store rovvilttap at landsgjennomsnittet
for tap til rovvilt går ned. I tillegg opplever mange bønder at det ikke er
samsvar mellom erstatningen som
utbetales for rovdyrtap, og hva bonden
mener kan tilskrives rovdyrtap. Her er
det store gap mellom dokumenterte
tap fra SNO, Fylkesmennenes
erstatningsutbetalinger og bøndenes
erfaringsbaserte kunnskap om rovviltangrep og tap i utmark.
Av utmarkssaker har det blitt
arbeidet jevnt gjennom hele 2018 med
ulike ulverelaterte saker. Det samme
var det i 2017, noe som da skilte seg
tydelig fra tidligere år. Det har også
vært et stort påtrykk av enkeltsaker
relatert til beiterettigheter og
problematikk rundt manglende
gjerdehold, hytter gjerdet inn med
strømgjerder og strømnettinggjerder
med og uten strøm, samt tap av sau til
hund. Vi har dessverre ikke fått
håndtert alle enkeltsaker, i påvente av
ansettelse av ny beite- og utmarksrådgiver fra nyttår 2019.

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i
Strategiplan 2012-2019 og i RNU14

instruks fastsatt av styret i NSG:
«Utmarksrådet skal komme med innspill på tema som går på beitebruk og
utfordringer knyttet til utmarksforvaltning.»
I 2018 ble det avholdt to
telefonmøter og to fysiske møter i utmarksrådet, med 35 saker på sakslista.
Til tross for lite møteaktivitet i selve
utmarksrådet siste halvår i 2018, har
både utmarksrådsleder og øvrige
medlemmer vært involvert i flere
utmarksrelaterte saker gjennom hele
2018. Dette særlig i siste halvår av 2018,
hvor det ikke har vært ansatt beite- og
utmarksrådgiver i NSG.
Utmarksrådets leder har vært tett
involvert i brevskriving og møtevirksomhet, blant annet om ulvesaken i
Nord-Østerdal. I tillegg har leder og
sekretariat representert organisasjonen og fagfeltet i ulike fora gjennom
året.

Rovviltpolitisk samarbeid
NSG har et tett samarbeid med
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og
Norges Bondelag i forbindelse med
rovviltarbeid og annet utmarksrelatert
arbeid. Der det er hensiktsmessig
samarbeider organisasjonene også om
høringsuttalelser. Dette er noe vi vil
fortsette med i 2019.
NSG er også med i Naturbruksalliansen, som er et samarbeid
opprettet for å samle ulike nærings-,
friluftsliv- og distriktsinteresser til
felles/koordinert arbeid for å forbedre
forvaltningen av ulvebestanden i
Norge, slik at den er i tråd med
Stortingets vedtak og intensjoner.
Samarbeidet i Naturbruksalliansen
består av følgende organisasjoner:
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit,
NORSKOG, Norges Skogeierforbund,
Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny
Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark,
Oppland, Akershus og Østfold. Pål S.
Kjorstad representerer Norsk Sau og
Geit i Naturbruksalliansen.
FKT-prosjektet v/prosjektleder Per
Fossheim hadde i 2018 en aktiv rolle i
rovviltarbeidet i NSG med vekt på
forebyggende og konfliktdempende
arbeid, se eget kapittel.

Høringer
NSG har avgitt tre utmarksrelaterte
høringsuttalelser i 2017:
- Høring på forslag til endringer i
FKT-forskriften - fastsettelse av
nasjonale satser for tidlig sanking og
hjemmebeite
- Høring av anmodningsvedtak om å
vurdere lik jakttid for ulv innenfor
og utenfor ulvesonen.
- Høring på forslag til endring i
reglene knyttet til erstatning når
hund blir drept eller skadet av
rovvilt

Holdningskampanjen
«God dyrevelferd for alle»
Hundeangrep på beitende sau, både på
innmark og utmark, er et økende
problem, og NSG mottar årlig en rekke
henvendelser knyttet til dette. Vettskremte og jagede dyr gjenfinnes med
stygge bittskader, enkelte er drept og
andre må avlives grunnet skadeomfang. Dette skaper en unødvendig
risiko forbundet med sau på beite, og
dessverre skyldes det ofte uaktsomhet
hos hundeeier, som verken overholder
båndtvang eller dyrevelferdslov.
NSGs holdningskampanje «God
dyrevelferd for alle» ble gjennomført
for 4. år på rad i 2018. Fokus i kampanjen for 2018 handlet om at alle som
ferdes i naturen skal opptre respektfullt
der vi ferdes, også med hund. Vi må
spille på lag med naturen og tilpasse

oss lovverk, årstid, lokale forhold og
andre dyr og mennesker.
Informasjonsmateriell ble distribuert på samme måte som i fjor, hvor
artikkel, flyer, plakat og initiativ atter
ble godt mottatt av dyr- og utmarksrelaterte instanser. NSG ser at det er et
stort behov for en kontinuerlig prosess
på forebyggende arbeid og bevisstgjøring av hundeeieres ansvar i de
perioden av året det er båndtvang.

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG er fast deltaker i Kontaktutvalget
for rovvilt (KU). Normalt avholdes det
to møter i året. Det ble imidlertid ikke
slik i 2018. Det var usikkerhet om KU’s
fremtid pga. stort konfliktnivå om
rovvilt, noe som tydelig også merkes i
et slikt utvalg. I etterkant av møtet i
KU på Gardermoen i mars, ble alle
organisasjonene som deltar i KU
samlet til to møter i Klima og miljødepartementet for å drøfte KU’s videre
fremtid som møtearena. Det ble
avholdt ett møte for organisasjonene på
vernesiden og ett for organisasjonene
som representerer grunneier/jakt/
landbruk/kommuner. Samtlige
organisasjoner som stilte på det
første, mente det var viktig at
Kontaktutvalget for rovvilt fortsetter
å være være en møtearena. Det er
viktig å ha et forum utenom
avisene/nyhetssaker hvor man kan
møtes og stille myndighetene
spørsmål om de ulike sidene av
rovviltsaken. Basert på innspill fra
alle organisasjonene, skulle Klimaog miljødepartementet drøfte KU’s
videre fremtid og arbeidsmåte.

nyttig beitestatistikk som legges ut på
NIBIO’s hjemmesider:
https://www.nibio.no/tema/landskap/
kart-over-beitebruk-og-seterdrift/
beitestatistikk
https://kilden.nibio.no
Klikk på Arealinformasjon, og velg deretter beitelagskart i menyen til venstre.

FKT-prosjektet
FKT-prosjektet, forebyggende og
konfliktdempende tiltak, var et felles
initiativ fra Norsk Sau og Geit (NSG),
Norges Bondelag (NB) og Norsk
Bonde- og Småbrukarlag (NBS).
Målgruppen for prosjektet har vært
saueeiere som har rovvilttap på
utmarksbeite. Prosjektets hovedfinansiering var tilskudd fra de sentrale
FKT-midlene fra Miljødirektoratet, i
tillegg til egne midler fra NSG, NB og
NBS. Prosjektet gikk over to perioder á
tre år. Prosjektet søkte også om støtte
for perioden 2018-2020, hvorav kun ett
år ble innvilget av Miljødirektoratet.
Spørsmålet om prosjektets forlengelse er reist to ganger i Stortingets
spørretime og besvart uten synlig
begrunnelse. Prosjektet ble også
framhevet i organisasjonens høringssvar til Stortingets Energi- og miljøkomite om Statsbudsjettet 2019.
I avslaget skriver Klima- og
miljødepartementet (KLD) at prosjektet har begrenset merverdi, fordi
oppgavene hører inn under fylkes-

mannen, og at det etter deres vurdering
løses tilfredsstillende i dag. Videre
svarer de at prosjektets aktiviteter bør
dekkes opp som en del av organisasjonenes naturlige arbeidsoppgaver.
Hovedformål for prosjektet har vært
å dempe konfliktene mellom beitebrukere og rovviltforvaltningen. Det
var videre mål om å komme lenger i et
mer konstruktivt samarbeid for å
redusere tap av beitedyr til rovvilt.
Prosjektet har jobbet mye med kunnskapsformidling og beredskapsplanlegging og medvirket for felles
dialogarenaer for de ulike aktørene i
beitebruk- og rovviltspørsmål.
En stor del av arbeidet er utført ved å
bistå beitebrukere og organisasjoner
gjennom dialogmøter, foredrag,
seminarer og kurs i de delene av landet
som har tap av sau til fredet rovvilt.
Prosjektet bygde opp en betydelig
kompetanse om norsk beitedyr- og
rovviltforvaltning. Arbeidet ble utført i
samarbeid med andre aktører, både
innenfor og utenfor fagfeltet, for å spre
informasjon og øke forståelsen for roller
og ansvarsforhold i rovviltforvaltningen.
FKT-informasjonen som kommer utelukkende fra forvaltingen, blir av
mange beitebrukere oppfattet som et
bidrag til forverring av forholdene for
næringen, framfor å tilrettelegge for
fortsatt gjennomføring av husdyrbeiting i utmark.

Organisert Beitebruk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk er innsamles av Landbruksdirektoratet. Arbeidet er ikke endelig
avsluttet og vil antagelig foreligge
samtidig med NSGs årsmøte.
Foreløpige tall fra 2018 viser en nedgang for tap av søyer, men de indikerer
tilsvarende oppgang for tap av lam i
forhold til 2017. Totaltapet ser ut til å
være rundt 115 000 sauer og lam.
OBB-statistikken publiseres på nett
av NIBIOs avdeling for kart og statistikk, som basert på tall beitelagene
rapporterer, produserer kart og annen

I mars samlet representanter fra både fylkeslagene av Norsk Sau og Geit, Norsk
Bonde- og småbrukarlag, Norges Bondelag og Mattilsynet seg i Gvarv for å legge en
kriseplan for rovviltarbeidet i Telemark.
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Prosjektet har i perioden fulgt de
større beitedyrulykkene, forårsaket av
rovvilt, tett.
Det observeres av Mattilsynets og
Fylkesmannens arbeidsmåte, at de gir
varsler om beitebegrensinger på en
måte som kan virke splittende på
samholdet inne i et beitelag. Noen
ganger opptrer de direkte mot den
enkelte beitebruker, mens de andre
ganger forholder seg til beitelaget. Når
pålegg varsles muntlig, uten at dette
blir skriftlig bekreftet, kan det være i
strid med god forvaltningspraksis.
Faglagenes roller blir vanskeligere uten
skriftlig dokumenter. Henvendelser fra
medlemmer vedrørende slike saker er
flere ganger reist politisk av organisasjonene i felleskap, men blir så lavt
prioritert av politisk ledelse i KLD at
det oppleves som trenering.
Forbedringspotensialene i forvaltingen er store, og det anbefales en
evaluering hvor alle involverte parter er
med. Prosessene blir tidkrevende, siden
sakene blir reist mange ganger. Videre
anbefales det, før beitesesongen, å avtale hvordan konstruktiv dialog skal
oppnås for å sikre kommunikasjon
med alle involverte ved større rovviltulykker. Ulykker med tapte beitedyr
foreslås tatt inn i kommunenes kriseplaner.
Mange beitebrukere og beitelag har
gitt uttrykk for at prosjektets aktiviteter
har vært med på å dempe konflikter og
gitt kunnskap som de har brukt til å
forebygge skader og tap. Styringsgruppas vurdering er også at prosjektet
har hatt en positiv effekt på å dempe
konfliktnivået.

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer
strever med krever juridisk bistand, og
vi opplever at mange tar kontakt med
våre samarbeidsadvokater for spørsmål
og eventuell rettshjelp. Spesielt gjelder
dette saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter. Tilbakemeldingen fra
advokatene har også vært bra.
NSG har nå avtaler om juridiske
tjenester for medlemmene med tre
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.
NSG sentralt har avtale med
advokatfirmaet Lund & Co DA. Blant
annet er det en del av denne avtalen at
advokatene i Lund & Co DA skriver
om aktuelle tema under spalten
«Jushjørnet» i medlemsbladet Sau og
Geit.

Sikkerhet og kommunikasjon
– Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et moderne
kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig aktuelt for
småfeholdere, beitebrukere og folk i
skogbruket. SRadioen er også et viktig
verktøy i fiskeoppdrettsnæringen.
NSG har siden 1988 vært med
som eierorganisasjon i Landbrukets
Sikringsradio sammen med Norges
Skogeierforbund, Norges Bondelag og
Norsk Landbrukssamvirke.
Sikringsradioens styre har i 2018
hatt 5 møter. NSGs aksjepost i
Sikringsradioen A/S er på 20 %.
Sikringsradioen har egen hjemmeside;
www.sikringsradioen.no.
NSG prioriterer arbeidet med
sikringsradioen og ser dette som et
ledd i det viktige HMS-arbeidet i
næringen. Beitenæringen er et stadig
viktigere satsningsområde for Sikringsradioen framover, og det har vært godt
samarbeid med beite-/sankelag
omkring i landet i 2018, med et stort
engasjement på oppgraderinger og
nyetableringer. Ikke minst i forbindelse
med ekstremvær og skogbranner 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

Beiteseminar med rovviltfokus
Beiteseminar med rovviltfokus ble
avholdt 5. og 6. november i Oslo. Av
programmet kan nevnes;
oppsummering av rovviltangrep mot
husdyr landet rundt, skadefelling og
beredskap i Nord-Østerdal, bjørneangrep og forvaltning i Trøndelag og
utfordringer i beitedyr- og rovviltpolitikken. Seminaret avsluttet med en
politisk diskusjon med representanter
fra Stortingets energi- og miljøkomite.
Seminaret samlet ca. 80 deltakere, og fra
NSG var det deltakelse både fra styret,
utmarksrådet og andre tillitsvalgte.
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Paneldeltakerne fra Stortinget under beiteseminaret: f.v. Gisle Meininger Saudland
(FrP), Terje Lien Aasland (Ap) og Sandra Borch (Sp). I bakgrunnen NSGs nestleder
Pål Skoe Kjorstad, som også deltok i paneldebatten. Foto: Per Fossheim

sett på som et nyttig supplement av de
ulike nødetatene i landet.

Jølster og Nordsida sjeviotring, for
væren 201355220 Pontifex.

7. Avl og semin på sau

Forskning og utvikling

Avlsrådet for sau
Avlsrådet for sau hadde ett dagsmøte i
mars og ett i juni. Det er protokollført
33 saker, og fullstendig referat ligger på
hjemmesiden under Sau > Avlsrådet
for sau. Noen av de viktigste sakene er
1) Ny dyrehelseforskrift
– konsekvenser for avlsarbeidet
(sak 24/2018)
2) Tilbud om gentesting av kårede
værer med svar før paringsstart
(sak 33.2/2018)
3) Genetiske grupper i indeksberegningene (sak 8/2018)
4) Voksenvekt på søyer (sak 21/2018)

Avlsstatuetten
Avlstatuetten for beste vær 2018 tildeles
Moen sau DA, Elnesvågen, medlem av
ring 192 Fræna værring, for NKS-væren
201463190 Prins Moen.
Utmerkelsen for beste vær 2018
innen rasen spælsau tildeles Bø fellesfjøs, Breim, medlem av ring 189
Surnadal spælværring, for væren
201456441 Bøjo.
Utmerkelsen for beste vær 2018
innen rasen sjeviotsau tildeles Kjell
Årseth, Vassenden, medlem av ring 171

Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har fått et stort forskningsprosjekt
på sau om genomisk seleksjon.
Prosjektet startet våren 2017 og avsluttes i 2020. Budsjettet for prosjektet
er på 15 millioner kroner, og vi har fått
7,5 millioner i støtte. Samarbeidspartnerne våre i prosjektet er BioBank
på Hamar, AgResearch i New Zealand
og NMBU på Ås. Målet med prosjektet
er å beregne avlsverdier for NKS der vi
inkluderer informasjon fra dyrets
gentest. Prosjektet følger framdriftsplanen, og oppstart av beregning av
genomiske avlsverdier blir i 2020.
Høsten 2018 kunne alle NKS-, spæl-,
sjeviot- og pelssauringer sende inn
prøve for gentesting av inntil 50 % flere
værer enn de som skulle granskes i
avlsåret 2018/2019. Resultatene viste at
vi har god kontroll med mutasjonene
vi analyserer for i avlsarbeidet vårt
(myostatinmutasjonene på NKS og
spæl, finnegenvarianten og gult fett).
Det står dessverre dårligere til når
det gjelder kontroll med farskapet til
lammene. Opp mot 10 % av de testede
lammene har en annen far enn den
som er registrert i Sauekontrollen. Vi
må sette inn innsatsen på 2 områder:

1) Prøve å få redusert feilregistreringene, og
2) Sørge for at vi ikke bruker
prøveværer med feil far i avlsarbeidet
Flesteparten av ringene benyttet seg av
tilbudet om å få gentestet værene før
innsett til gransking. Alle raser som
inngår i det organiserte avlsarbeidet i
regi av NSG har derfor nytte av prosjektet, ikke bare NKS.
Ullkvalitet på spæl
NSG bidrar i KRUS-prosjektet (20152018), et stort prosjekt om ullkvalitet
og bruk av norsk ull. Ullprøvene som
spælringene sendte inn høsten 2017 ble
i 2018 skilt i bunnull og dekkull av
Norilia, Gol, og analysert i Sverige med
et såkalt OFDA-apparat. Ull-lab’en i
Sverige er nå lagt ned.
Holdbarhet
NSG deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt, SusSheP, sammen med
Irland, Skottland og Frankrike. Vi leder
ett av delprosjektene: «Holdbarhet på
søyer». Vi håper det internasjonale
prosjektet vil gi oss innspill til hvordan
vi kan bedre holdbarheten, for
holdbarhet er en økonomisk viktig
egenskap.

Kåring
Det ble i 2018 stilt 9744 værlam til
kåring, og av disse ble 80 % kåra på
ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensasjon og 18 % ble vraka. Tilsvarende tall
i 2017 var 10 392 stilte, 79 % kåra
ordinært, 3 % kåra på dispensasjon og
18 % vraka.

Avkomsgransking
Det ble høsten 2018 utregnet offisielle
indekser på 2 003 prøveværer. Fordeling på raser og sammenligning med
2017 framgår av tabellen nedenfor.
Gransking av kjøttsau er avsluttet.

Utmerkelsen for beste vær 2018 innen rasen spælsau tildeles Bø fellesfjøs, Breim,
medlem av ring 189 Surnadal spælværring, for væren 201456441 Bøjo.

Rase
NKS
Spæl
Sjeviot
Pelssau
Kjøttsau
Sum

2017
1729
260
51
49
7
2096

2018
1657
254
44
48
2003
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Bedømte værlam ved kåring, fordelt på rase
Rase
Utstillere Dømte
Kåra
lam
ordinært
NKS
1035
6380
84 %
Spæl (kvit)
237
1212
70 %
Farga spæl
157
473
72 %
Gmlnorsk spæl
104
432
66 %
Pelssau
48
275
81 %
Sjeviot
50
167
84 %
Blæset
63
162
78 %
Svartfjes
37
139
65 %
Grå trønder
22
110
64 %
Suffolk
37
93
71 %
Rygja
23
80
89 %
Texel
18
56
29 %
Fuglestadbroget
17
44
89 %
Nor-X
19
40
78 %
Steigar
8
31
77 %
Gmlnorsk sau
12
31
61 %
Dala
3
9
33 %
Charollais
6
6
83 %
Dorset
2
3
100 %
Shropshire
1
1
100 %
Landet
9744
80 %
Væreringene får utbetalt granskingstilskudd for værer som oppfyller
kravene som er satt av Avlsrådet for sau.
For første gang vil tilskuddet også bli
gjort avhengig av at ringen/avdelingen
har registert de nye obligatoriske registreringene: fødselsesvekt og spenestørrelse. Kravet er minst 75 % oppslutning i
2017, for å få fullt tilskudd. Tildelingen
per værering er ikke klart ennå.
Vi har satt av 4.000.000 kr til
utbetaling av granskingstilskudd/
registreringstilskudd. Totalbeløpet er i
samme størrelsesorden som tidligere år.

Avlsmessig framgang
Når vi regner avlsverdier (indekser) på
dyra, får vi også beregnet den avlsmessige framgangen fra årgang til årgang.
Disse resultatene bruker vi til å vurdere
om avlsarbeidet har den effekten det
bør ha, og om endringene i vektlegging
mellom egenskapene får den forventede effekten. Vi har mange egenskaper, og vi har 4 raser, så det blir for
mye å gå i detaljer på alt og alle her.
Avlsverdiene over tid ligger åpent
for alle på www.saueavl.nsg.no >
Avlsframgang. Du finner både indekstall og reelle verdier (kg slaktevekt,
antall fødte lam osv).
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Kåra
på disp.
0%
2%
8%
1%
5%
4%
11 %
27 %
12 %
17 %
5%
54 %
9%
18 %
13 %
6%
44 %
17 %
0%
0%
3%

Vraka
16 %
28 %
20 %
33 %
14 %
12 %
10 %
8%
25 %
12 %
6%
18 %
2%
5%
10 %
32 %
22 %
0%
0%
0%
18 %

Fødselsvekt
I 2017 inkluderte vi for første gang
fødselsvekt i avlsarbeidet vårt. Figurene
nedenfor viser utviklingen hos NKS og

hos kvit spæl for lammets egne gener
for å vokse fram til fødsel (Fødselsvekt), for søyas påvirking av lammets
fødselsvekt gjennom et godt livmormiljø (Fødselsvekt_morsevne), og
summen av dem som representerer den
totale genetiske endringen (Fødselsvekt_totalt). Materialet er alle fødte
lam i væreringene. Den totale økningen har vært 0,6 kg hos NKS og 0,5
kg hos spæl i perioden 2005-2018.
Årsaken til at fødselsvekta øker selv
om vi ikke har det med i avlsmålet,
skyldes at fødselsvekt har genetiske
korrelasjonen (arvelige sammenhenger)
med andre egenskaper som vi ønsker
framgang for. Økt tilvekst etter fødsel
øker fødselsvekta, og økt melkeproduksjon bedrer livmormiljøet.
Fødselsvekt er nå inne i avlsmålet som
en optimumsegenskap, der dagens nivå
anses som optimum. I løpet av 2-3 år
ser vi om den genetiske trenden er
stabilisert.
Spredning av avlsframgangen
Det er væreringene som har ansvaret
for å skape avlsmessig framgang.
Framgangen må så spres fra væreringene til bruksbesetningene gjennom

salg av kåra lam, avkomsgranska værer
og semin. Figurene viser hvilken
framgang vi har hatt hos væreringsmedlemmene (alle fødte lam) og i
bruksbesetningene i perioden 20052018. Framgangen er god både på NKS
og kvit spæl.
Bruksbesetningene følger framgangen. I 2018-årgangen er forskjellen
10 O-indekspoeng på NKS og 8 poeng
på spæl, altså under 4 år med avlsmessig framgang. Dette viser at vi
lykkes godt med å spre avlsframgangen
til bruksbesetningene. Nå må vi legge
til at vi har statistikk bare for besetningene som er med i Sauekontrollen.
Halvparten av dyra er ikke med i
kontrollen, og der vet vi ingen ting om
avlskvaliteten. Den er antakelig
dårligere enn i bruksbesetningene i
Sauekontrollen.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid er å realisere god avlsframgang
uten å øke innavlsgraden for mye.
Innavlsøkningen bør ikke være mer
enn 0,5-1,0 % per generasjon. Figuren
til høyre viser innavlsøkningen fra
årgang til årgang. Vi ser at vi klarer å
holde innavlsøkningene innenfor det
forsvarlige for alle rasene vi arbeider
med.
NKS er en stor populasjon, og med
reglene vi har for inntak av værer til
semin, påsett av prøveværer med tilskudd osv, ligger innavlsøkning rundt
0,5 % per generasjon. Antall nye
seminværer er omkring 20 i året, 60 per
generasjon. Så lenge vi passer på at vi
har spredning på fedrene, går det fint.
Spælsauen er en mindre populasjon.
Vi prøver, som på NKS, å få størst
mulig avlsframgang, og semin er et
viktig verktøy. På spæl har vi bare 6-8
nye seminværer i året, 20 per generasjon. Det ser likevel ut til at vi klarer å
holde innavlsøkningen godt under
1,0 %, i alle fall i gjennomsnitt over
flere år.
Sjeviot og pelssau er små populasjoner, og innavlsøkningen svinger mye
fra år til år. Import av sæd er et viktig
tiltak for å holde innavlen under
kontroll.

Seminvirksomheten
Vi tok inn 70 nye norske seminværer av
17 forskjellige raser til Staur i 2018.
Bare 56 av dem passerte bedømmelseskomitéens strenge blikk.
Produksjonen og distribusjonen av
frossensæd gikk godt, som vanlig.
Tabellen viser salget av sæddoser i
2017 og 2018. Nedgangen er på over
4% fra året før. Vi tror det først og

fremst skyldes den dårlige økonomien i
næringa.
2017
32 514

2018
31 078

Differanse
-1 436 (4,4%)

Salget per rase er vist på neste side.
NKS står for 70 % av salget. De 10
rasene som ikke er listet, solgte alle
under 200 doser.
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8. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett fysisk
møte, ett telefonmøte og to e-postmøter i 2018. Det ble behandlet 23
protokollførte saker.

Egenskapene i avlsmålet
Det er ni egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner avlsverdier for hver
enkelt egenskap, og disse teller ulikt i
den samlede avlsverdien. Tabellen
nedenfor viser den gjeldende vektleggingen mellom egenskapene siden april
2017, uttrykt som vekttall per enhet
(ikke prosentpoeng).
Styret og ansatte i NSGbesøkte seminstasjonen på Staur i desember, hvor røkter
Runar Myrvold blant annet demonstrerte sædtapping av en vær.
Foto: Anne-Cath. Grimstad

Rase
Sæddoser Andel
NKS
21 599 69,5 %
Spæl (kvit)
2 948 9,5 %
Pelssau
1 115 3,6 %
Farga spæl
1 012 3,3 %
Blæset sau
774 2,5 %
Svartfjes
535 1,7 %
Gmlnorsk spæl
521 1,7 %
Suffolk
520 1,7 %
Sjeviot
339 1,1 %
Texel
314 1,0 %
Fuglestadbroket
273 0,9 %
Andre (10 raser) 1 128 3,6 %
Sum
31 078 100 %
Det var 1369 produsenter som kjøpte
sæd i 2018, en reduksjon på 75 fra året
før. Vi sendte ut 1116 sæddunker, en

reduksjon på 47 dunker fra året før.
Det blir altså stadig vanligere å være
alene om sæddunken.
Antall solgte doser per produsent
var 22,7 i 2018 og 22,5 i 2017. Nedgangen i totalsalget skyldes altså at
færre produsenter inseminerte i 2018,
ikke at produsentene som kjøpte sæd
reduserte på antall doser.
I 2018 holdt vi 17 seminkurs,
med 130 deltakere som var med for
første gang, og 11 som repeterte
kurset.

Kostnader med avl
og semin 2018
Avl og semin på sau er finansiert med
tilskudd fra LMD og Omsetningsrådet,
prosjektmidler fra Forskningsrådet og
fra Genressurssenteret, og egenandeler
fra saueholderne. Egenandelene
kommer i hovedsak fra seminsalget.
Tabellen viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på de ulike
avlstiltakene.
Avlstiltak
Driftskostnad
Faglige råd og utvalg
420 222
Drift av avlstiltakene
4 624 728
Utviklingstiltak
3 500 719
Væreringene
4 019 859
Småraselaga
218 270
Semin
4 997 966
Sum
17 781 764

Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Egenskap
Vektlegging
Melkemengde, kg/dag
20
Protein, gram/dag
0,5
Fett %
10
Protein %
15
Laktose %
5
Frie fettsyrer (log)
-3
Celletall (log)
-5
Jureksteriør, poeng
10
Utmelkingshastighet, poeng 3

Kåring
Kåringsstatistikken for 2017 og 2018.
Kåring
Besetninger
Stilte bukkekje
Kåra
Kåra på disp
Vraka

2017
77
460
75 %
12 %
14 %

2018
72
454
74 %
12 %
14 %

Gentesting
Vinteren 2018 byttet vi metode for
uttak av genprøve, fra svaber til GSmerke med uttak av ørevev.
Vi byttet også laboratorium, fra
Cigene, NMBU til AgResearch, New
Zealand.
Kaseingentest
Alle medlemmene i Geitkontrollen har
også i 2018 fått tilbud om å genotype
bukker. Tabellen neste side viser oppslutningen og gentestresultatene i 2017
og 2018.

Foto: Magnus Søyland
Kaseingentest
Besetninger
Testa bukkekje
Ikke-null *
Ikke-null (5)
Ikke-null *
Null (2)
Null *
Null (0)

2017
111
876

2018
96
709

79 %

83 %

20 %

16 %

0,8 %

0,4 %

Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2018 har vi 56 registrerte avlsbesetninger, der 6 besetninger
deltar i én bukkering og 50 enkeltmedlemmer gransker bukker i egen
besetning.

Avlsmessig framgang
Figuren viser hvordan samlet avlsverdi

stiger fra årgang til årgang for geiter
født fra 2005 til 2018. Vi har god avlsmessig framgang, ca 3 indekspoeng i
året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene
de siste 5 årene. Bruksbesetningene har
også framgang, da de bruker avlsmateriale framskaffet av avlsbesetningene (semin og kårede bukker), men
de ligger ca 3 år bak.

Andelen bukker med genstatus «Ikkenull*Ikke-null» har økt med 4
prosentpoeng fra året før. Vi har nå
veldig god kontroll på kaseingenstatusen i besetningene som tester
bukkene sine, og i de besetningene som
kjøper bukker med genstatus «Ikkenull*Ikke-null»..
Farskapstest
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i
2018 ble også farskapstestet. Andelen
med feil far i Geitekontrollen er fortsatt
høy, 10-15 %.

Indeksberegninger
Det ble beregnet indekser 12 ganger i
2018. Beregningene har gått uten forstyrrelser av noe slag.
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Sædsalget
Det var 99 geiteholdere som kjøpte sæd
i 2018, og totalt salg ble 2093 sæddoser.
Nedgangen fra 2017 er 20 geiteholdere
og 212 sæddoser (9 %). Dette til tross
for at vi hadde et bedre sædtilbud enn
noen gang før.
Sædsalget fordelt på rase i 2017 og
2018 går fram av tabellen.
Rase
Melkegeit
Boergeit
Mohairgeit
Kasjmirgeit
Kystgeit
Sum sæddoser

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsarbeidet er ikke bærekraftig hvis
ikke innavlen holdes under kontroll.
Figuren over innavlsøkningen viser
endringen i innavlsgrad fra årgang til
årgang i årene 2011-2018. En innavlsøkning på 0,5 – 1,0 % per generasjon
anses å være forsvarlig. Figuren viser at
vi lykkes med å unngå en for sterk
innavlsoppbygging. Kontinuerlig
import av fransk alpin sæd er et viktig
tiltak i innavlskontrollen.

Tilskudd til bukkeringene og
avlsbesetningene

i 2018. Den ligger tilgjengelig for alle
på Internett.

Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 11 bukker
til semin på Hjermstad seminstasjon i
2018. Rasefordelingen framgår av
tabellen.
Seminbukker
Norsk melkegeit
¾ Norsk * ¼ Fransk
½ Norsk * ½ Fransk
¼ Norsk * ¾ Fransk
Boer

2018
5
1
3
1
1

Tilskudd utbetales til en avkomsgranska bukk som er i live når den får
sin første offisielle indeks. I 2018 ble
det utbetalt tilskudd til bukker som var
kåra i 2015. Det ble til sammen utbetalt
kr 197 200,- i granskingstilskudd, en
økning på 11 % fra 2017. I 2018 var
tilskuddet fordelt på 60 bukker, med et
gjennomsnitt på 3 287,- i per bukk.

Avlsstatuetten for beste bukk
Styret i NSG har tildelt avlsstatuetten
for beste bukk i 2018 til Marianne og
Nils Skrebergene, Beito, Oppland, for
bukken 2015298 Storkviten.

Friske geiter
– film om smittebeskyttelse
NSG har i samarbeid med Mattilsynet
og Helsetjensesten for geit laget en film
om gode tiltak som hindrer smitte av
sykdommer i geiteholdet. Filmen ble
produsert og publisert i 2017 og lansert
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Beste bukk 2018, 2015298 Storkviten

2017
2042
153
54
25
31
2305

2018
1801
218
30
30
14
2093

Seminkurs
Vi gjennomførte to seminkurs på geit
i 2018. Kursene hadde 27 nye
deltakere og 5 som repeterte tidligere
gjennomgått kurs.

Kostnader i avl og semin
Fagområdet avl og semin på geit
finansieres ved tilskudd fra LMD,
Omsetningsrådet og egenandeler fra
produsentene (semin, gentesting,
kåring). Samlede driftskostnader var
3,652 millioner kroner. Tabellen neste
side viser fordelingen på de ulike avlstiltakene.

Avlstiltak
Driftskostnader
Faglige råd og utvalg
126 027
Geitavl sentralt
1 530 557
Avlsbesetningene
203 446
Semin
1 245 714
Kåring
121 594
Gentesting
404 923
Småraselag
19 600
SUM
3 651 861

9. Gjeterhund
Gjeterhundrådet har i 2018 hatt ett
fysisk møte og tre telefonmøter, og har
også vært til stede på NM og hatt møte
med gjeterhundlag/nemnder. Rådet
består av representanter fra fire
regioner, samt leder, og har i 2018 hatt
følgende sammensetning:
Audun Seilen (leder), Knut Nymo
(nestleder, nord), Karen Bilstad (Øst),
Trude Hvalryg (Midt) og Kurt Magne
Fardal (Vest). Cathinka Kjelstrup har
fungert som sekretær for gjeterhundrådet gjennom året.

Sentrale saker innenfor
gjeterhund i 2018
• Revidering av Dreiebok og regler for
gjeterhundprøver
• Oppdatering av Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Border Collie
• Møte med Norsk Kennel Klub
(NKK)
• «Gjeterhund i arbeid» 2018
– hovedmål til styret i NSG
• Ajourføring av instruktørutdanningen
• Møte med gjeterhundlag/nemnder
• Utarbeidet svar på høringer fra
NKK og fra Landbruks- og
Matdepartementet
Gjeterhundrådet har i 2018 gjort den
årlige revisjonen av regelverk og dreiebok som kom på plass i 2014. Med
hjelp fra avlsrådet, har gjeterhundrådet
jobbet tett mot NKK for oppfølging av
gjeterhundrasene og søknader. Under
samarbeidsmøtet med NKK var
følgende representert fra NSG: gjeterhundrådets leder Audun Seilen,
rådgiver gjeterhund Cathinka Kjelstrup
og generalsekretær Lars Erik Wallin.

Prøvenemnda
Prøvenemnda har hovedansvaret for
Norgesserien og alle oppgaver tilknyttet
gjeterhundprøver. Nemnda har hatt ett
arbeidsmøte og to telefonmøter i 2018,
og har kontakt om saker som oppstår
fortløpende. Revidering av prøvereglementet og dreiebok har vært en del
av oppgavene til prøvenemnda i 2018,
og det har også vært oppgaver i forbindelse med Norgesserien. Prøvenemnda tar avgjørelser på bakgrunn av
det som kommer av innspill fra fylkene i
årlige spørreundersøkelser. I 2018 ble
formen på Norgesserien bestemt for 3 år
fram i tid, med bakgrunn i hva fylkene
svarte. Norgesserien er formet av hva
flertallet av fylkene og deltagerne ønsker.

Avlsrådene
Avlsrådene har ansvaret for rasene og
utviklingen av blant annet Rasespesifikk
avlsstrategi (RAS) for Border Collie og
Working Kelpie. RAS for Border Collie
er oppdatert i 2018, og utformet for
Working Kelpie. Avlsrådet besvarer også
avlsrelaterte spørsmål og henvendelser
som kommer inn til gjeterhundrådet.

Gjeterhunden er til uvurderlig hjelp i sauebondens håndtering av dyra. Bildet er et illustrasjonsfoto og viser Sissel Modin og
hunden Zack fra Akershus under NM 2018.
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Dommerutvalget
Dommerutvalget har ansvaret for
dommere og organisering av samlinger
for gjeterhunddommerne i landet.
Utvalget har nå fungert siden 2014, og
har avholdt årlige samlinger for
dommere siden da. Dommerutvalget
har hatt ett telefonmøte i 2018.
Dommersamling i 2018 ble gjennomført med instruktør Torbjørn Jaran
Knive og koordinator og leder for
dommerutvalget, Ole Martin Nymoen.

Raseansvar
NSG har raseansvar for Border Collie
og Working Kelpie. Vi ser en trend i
økende og stabil registrering av Border
Collien og en synkende registrering av
Working Kelpie. Størrelsen på sauebruk er økende, og dette vil nok kreve
mer arbeidskraft i form av hund.

Gjeterhundkurs og -prøver
Gjeterhundkurs blir arrangert av
fylkesnemndene/-laga og lokallaga
rundt om i landet. Aktiviteten varierer,
men generelt er den stigende i alle
landsdeler. I noen områder er den
veldig stor, til glede for de som ønsker å
gjøre mest mulig ut av hunden sin. Det
samme ser vi når det gjelder gjeterhundprøver.
År
2014
2015
2016
2017
2018

Antall *
kurs
50
43
62
39
60

Antall fylker
rapportert
11
7
12
10
14

*antall kurs er basert på hva fylkene rapporterer
inn til NSG. Fylkene som ikke har rapportert
inn, har også avholdt kurs, men disse har ikke
kommet med i statistikken.

Prøveaktivitet siste årene:
År
Prøver Starter Hunder
2010 249
3896
752
2011 263
3773
753
2012 253
3740
771
2013 280
4149
778
2014 255
3963
738
2015 226
3629
806
2016 290
4290
841
2017 258
3654
806
2018 274
3936
847
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Eiere
428
445
457
438
423
414
449
455
448

Bruksprøver

NM i bruk av gjeterhund 2018

Hunder som får over 60 poeng på
gjeterhundprøve får godkjent bruksprøve. NSG anbefaler at alle avlsdyr
har godkjent bruksprøve før paring.
Vi ser en økning i antall bruksprøver
årlig. De siste tre årene har antallet
ligger på over 200.

Torbjørn Jaran Knive fra Buskerud tok
sin 13. NM-tittel da gjeterhundnemnda i Hordaland arrangerte NM i
bruk av gjeterhund i Omvikdalen i
Kvinnherad fra 12.-14. oktober 2018.
Under særdeles krevende værforhold
gjennomførte Knive og hunden Bea en

tilnærmet perfekt finaleøvelse, og halte
seieren i land med totalt 312 poeng.
Som om ikke det var nok, tok han også
andreplassen med hunden Gin og 294
poeng. Nummer tre ble Sander
Hindenes og Gael fra Hordaland med
292 poeng.
Under mesterskapet ble det utelukkende benyttet sauer av typen Svartfjes, 160 sauer og lam i alt. Finalen på
søndag gikk med dobbelthenting av to
ganger åtte dyr og avslutning med
frasortering av fire merkede.
Til tross for storm og regn, stod
arrangørene for en fantastisk dugnadsjobb, både med transport, utsett av
sauer og kontinuerlig resultatservice.
Denne fikk vi både på en skjerm på
arenaen og på internett, samt live overføring fra konkurransene på Facebook.
Utrolig nok uteble heller ikke
publikum. Aldri har vi sett så mange
regntøykledde barnefamilier på en
gjeterhundkonkurranse før, selv om de
måtte holde både på sydvestene og
hverandre for ikke å blåse vekk.
Norturas pokal til «Oppdretter av beste
norskfødte hund» ble tildelt Jan
Briskeby for hunden Bea. OSID sin
pokal «Eier av beste norskfødte hund»
ble tildelt Torbjørn Jaran Knive for
hunden Bea. Buskerud Sau og Geits
pokal for «Beste unghund» gikk til
Torkjel Solbakken med hunden Slip.
Hedmark Gjeterhundlag sitt skjold for
«Beste fylkeslag» i kvalifiseringsrundene
ble vunnet av Vestfold.

Norgesserien
Serien gikk også i 2018 over en rekke
helger, både før og etter NM, hvor
deltakerene valgte 2 helger før NM og en
helg etter NM. De 35 beste sammenlagt
kvalifiserte til finalen. Det er fylkene
som bestemmer når Norgesserien skal

Norgesserien 2018
Plass Reg.nr.
1
NO55030/11
2
S00/302121
3
NO55403/13
4
NO45777/13
5
NO41896/15
6
S00/302053

Rase
BC
BC
BC
BC
BC
BC

Torbjørn Jaran Knive fra Buskerud tok både 1. og 2. plass under NM i bruk av
gjeterhund i Kvinnherad i oktober. Nummer 3 ble Sander Hindenes fra Hordaland.
Foto: Anne-Cath. Grimstad
gå, ut i fra når de søker. Norgesserien
har som utgangspunkt å ligge i forkant
av utviklingen av gjeterhundprøver, og i
2018 ble det satt i gang et prosjekt om å
live-filme større arrangementer. Det ble
valgt ut noen prøver for å kunne bruke
dette på større arrangementer senere,
med Live-filming og resultatservice.
Dette fungerte godt og blir videreført
til større arrangementer. Norgesseriefinalen ble i 2018 avholdt i Øvre
Eiker, Buskerud i samarbeid med
Telemark Gjeterhundlag.

Navn
Bea
Tysswg Kate
Gin
Ti
Bery
Trim

Fører
Torbjørn Jaran Knive
Jo Agnar Hansen
Torbjørn Jaran Knive
Jan Egil Orthe
Torbjørn Jaran Knive
Karin Mattsson

Sum
385
381
340
317
305
301

Continental Sheepdog
Championship (CSC)
Europamesterskapet ble i 2018
arrangert i Tsjekkia, der Norge stilte
med 8 ekvipasjer i CSC og 2 ekvipasjer
i klassen for unge førere. Det var en
vanskelig bane med tung sau og mye
vind. Fire av de norske gikk likevel
videre til finalen, der Torbjørn Jaran
Knive/Bea var beste norske ekvipasje,
og tok bronse. Jan Briskeby/Torres kom
på 8.plass, Jan Egil Orthe/Spot kom på
11. plass og Torbjørn Jaran Knive/Gin
kom på 12. plass. Norge tok også sølv
og bronse i Young Handler; Andrea
Flaten med hundene Nesbakken’s
Redneck Crazy og Nesbakken’s
Hilbilly Deluxe. Laget tok Bronse i
lagkampen.

Nordisk Mesterskap 2018
Nordisk Mesterskap i bruk av
gjeterhund gikk av stabelen i Finland.
Norge stilte med 9 ekvipasjer hvor 7
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kvalifiserte seg til finalen. I finalen er
det 16 deltakere. Norge tok gull i lagkonkurransen, og 5 av de norske var
blant topp 7 i finalen. Torbjørn Jaran
Knive tok gull i Nordisk Mesterskap
2018 med hunden Bea, og Jan Briskeby
med hunden Akersborg Torres tok
bronse.

Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder ble i 2018 arrangert for sjette
gang. Det er satt krav til oppnådd 60
poeng i klasse 3 for å kunne delta, og
16 hunder stilte til start i Nordland.
Norsk Nursery er en prøve for unge
hunder under 3 år, og mesterskapet går
i klasse 3. De beste hundene i Norge
holder et høyt nivå, og flere av de eldste
hundene har allerede deltatt i Norgesserien og NM. Vinneren kåres med
sammenlagtresultater fra to prøver. I år
gikk seieren til Jo Agnar Hansen med
hunden Jan. Karin Mattson tok både
andre og tredje plass med hundene
Shep og Fyhr’s Frø.

Nordisk Nursery 2018
De norske ekvipasjene dominerte da
Hå gjeterhundnemnd på Jæren arrangerte Nordic Nursery, eller Nordisk
unghundmesterskap i gjeting, 10. og
11. november 2018. Helt på topp kom
Jan Tore Brattebø og Middery Mila fra
Rogaland, mens Jo Agnar Hansen med
Jan fra Hedmark og Jane Espevoll med
Isa fra Rogaland tok henholdsvis andreog tredjeplass.
Nordisk Nursery er en konkurranse
for hunder opp til 3 år, der det tevles i
klasse 3. Dommer var Martin O'Malley
fra Irland. Av i alt 28 ekvipasjer fra
Norge, Sverige, Danmark og Færøyene,
tok Norge de 8 første plassene i
sammenlagtkonkurransen de to
dagene.

10. Ull, saueklipping
og ullhåndtering
Arbeidet med fagområdet ull er delt i
NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og
Klipperådet, inngår ull i avlsarbeidet.
NSG har også samarbeidsavtaler med
Norilia og Fatland ull om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.
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Jan Tore Brattebø og Middery Mila fra Rogaland vant Nordisk Nursery 2018
Foto: Anne-Cath. Grimstad

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende
organ for styret i Norsk Sau og Geit,
som skal legge til rette for at kurs om
ull, saueklipping og ullhåndtering
tilbys i hele landet. Det gjøres både
gjennom opplæring av et fast korps
med dyktige og engasjerte klippeinstruktører, og ved tildeling av
tilskudd til kursvirksomhet.

Rådet skal også arbeide for at Norge
har et eget miljø for saueklippere og
ullhåndterere, gjennom blant annet å
sørge for at det arrangeres NM hvert
år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer: Helge Olaf Aas fra NSG
(leder), Åsmund Kringeland, som
representerer de aktive saueklipperne
og Sissel Berntsen fra Fagtjenesten for
Ull, Animalia.

delen og Inger-Anne Boman
informerte om ullkvalitet og bruk av
ulldømmingssett.

NM i saueklipping
og ullhåndtering
NM 2018 ble arrangert på Kvam i regi
av NSG og Oppland Sau og Geit med
lokallaga Nord-Fron, Sør-Fron,
Ringebu og Fåvang i dagene 5. – 7.
oktober. Det ble et flott og godt tilrettelagt arrangement, som ble støttet
med kr 75.000 fra NSG. Totalt stilte det
opp 67 deltakere (49 i 2017), som
inkluderte både klippere og ullhåndterere. Anne-Lise H. Humstad
vant NM-klassen for saueklippere og
tok sitt første norgesmesterskap foran
Lars Sønstevoldhaugen. Juniorklassen
ble vunnet av Raimondas Valantinas
fra Norge, mellomklassen av Phil Price
fra Wales og seniorklassen av Llyr Jones
fra Skottland. I åpen internasjonal
klasse vant Alun Lloud Jones fra Wales.
Jonathan Gerhard Håkull vant på nytt
ullhåndteringskonkurransen foran
Anne-Lise H. Humstad.
Det er mottatt søknad fra Rogaland
om å avholde NM 2019.

Klippekurs

Den ferske norgesmesteren Anne Lise Haugdahl Humstad i aksjon. Dommer er
Guttorm Gudmestad. Foto: Ken Lunn

Møter
I løpet av det siste året har det vært
avholdt ett møte i rådet. Saker som har
vært oppe er budsjett, handlingsplan
og NM-arrangementet i 2018.
Medlemsfordel i NSG for klippekursdeltakere er vedtatt. For å delta i
Norgesmesterskapet i klippe- og ullhåndtering må du være medlem i NSG.
Lag og foreninger må nå også være
organisert i Brønnøysund og ha et
organisasjonsnummer for å få utbetalt

tilskudd til klippekurs og for å motta
lagringsgodtgjørelse fra varemottaker/
ullstasjoner for ull.

Instruktørsamling
Våre instruktører på klippekursene
har behov for oppdatering og
samkjøring. I februar ble det holdt
en instruktørsamling på Eidsvoll, hvor
det deltok 9 instruktører som holder
ull- og klippekurs. Colin Mc Gregor
tok seg av instruksjonen for klippe-

I 2018 ble det arrangert 13 klippekurs
med til sammen 127 deltakere. Til
sammenligning med 2017, hvor det ble
avholdt svært mange klippekurs, var
2018 tilbake til tidligere nivå. Fire av
kursene var for nybegynnere (A) og
fem var kombinasjonskurs for både
nybegynnere og viderekomne (B). To
kurs var rene B kurs. Ett var kombinasjonskurs (B/C) for viderekomne med
sau helårsull. Fire kurs ble avlyst på
grunn av for få deltakere, og ett kurs
ble avlyst på grunn av manglende kurssted.
Kursarrangører har vært lokallag og
fylkeslag av NSG i samarbeid med NSG
sentralt. Evalueringsskjemaene viser at
kursene er etterspurt og at deltakerne
er fornøyde. Kursene bidrar til god forståelse av arbeidet med ullklipping og
ullbehandling. De er også, for mange,
starten på aktiv bruk av klippemaskinen, både i arbeid og konkurranse. Økonomisk støtte fra NSG
med totalt kr 90.000 er utbetalt.
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Klippekurs 2018
Fylke
Akershus
Akershus
Møre og Romsdal

Kurssted
Ås
Eidsvoll
Fræna

Nivå
A
Instruktør
B

Møre og Romsdal
Oppland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør - Trøndelag
Telemark
Østfold
Østfold
8 fylker

Halsa
Fåvang
Forus
Forus
Forus
Vik
Øya VGS
Søve
Tomb VGS
Tomb VGS
13 kurs

A
B
B/C
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A
A

11. Genressurser
Samarbeid mellom
Norsk Sau og Geit og raselag
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 småfeholdet i Norge.
I perioden 2007 - 2018 er det inngått
samarbeidsavtaler med 16 raselag.
Følgende raselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for reinrasa norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk
spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Interesselaget for farga spælsau
• Valais Blacknoselaget
• Norsk avlslag for Shropshiresau
• Norsk Dorper
• Raselaget for Rygjasau
• Raselaget for Steigarsau
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag
Lag med samarbeidsavtale får kr 200,per medlem som også er medlem i
NSG. Per 31.12.2018 hadde 13 av
lagene rapportert medlemsoversikt. Av
totalt 1802 medlemmer var 1107
medlem i NSG. På grunnlag av dette
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Instruktør
Caroline Nicol
Colin Mc Gregor
B. Bakken og
Lars Sønstevoldhaugen
Tore Mellemsæther
Bakken og Myrsveen
Jens O Leira, Børge Høyland
Jens O Leira, Børge Høyland, O.Lima
Jens O Leira, Børge Høyland, O.Lima
Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen
Caroline Nicol
Eirik Kolbjørnshus
Caroline Nicol
Caroline Nicol

ble det beregnet tilskudd til lagene på
til sammen kr 221.400 ,-.
Samarbeidet med raselagene er
svært viktig, og blir prioritert av NSG.
8. juni 2018 inviterte NSG raselagene til et orienterings-/drøftingsmøte på Gardermoen. 12 av lagene var
representert i dette møtet. Tema for
møtet var samarbeidet mellom NSG og
raselagene, nå og framover. NSG forslo
å bruke mer ressurser i forhold til
raselagene framover, i form av en
medarbeider som skulle ha faste oppgaver som kontaktledd. NSG tilbød

Arrangør
NMBU
NSG
Møre og Romsdal
Sau og Geit
Blåfjella Sau og Geit
Fåvang Sau og Geit
Helleland Sau og Geit
Sandnes Sau og Geit
Sandnes Sau og Geit
Vik Sau og Geit
Flå og Klæbu Sau og Geit
Sogndal Sau og Geit
Tomb VGS
Tomb VGS
127 deltakere

Delt
5
9
7
6
12
13
19
16
12
8
9
5
6

også å arrangere et fast kontaktmøte
årlig eller annethvert år.
En klar tilbakemelding i møtet var at
det ikke var behov for fast kontaktperson, men at raselagene ønsket mer
økonomisk støtte. Det ble ytret ønske
om et fast kontaktmøte.
Konklusjonen etter dette møtet var
da at arbeidet opp imot raselag fra
NSG sin side fortsetter som tidligere.
Tilskuddet til raselag for felles medlemmer ble fra 2018 økt fra 100 til 200
kroner. NSG tar ansvaret for å invitere
til et kontaktmøte annethvert år.

NSG har samarbeidsavtaler med 17 raselag, deriblant Norsk Suffolklag. Bildet viser
et suffolklam, eid av Kåre Stian Hovland, Ålgård, som ble kåret i Gjesdal høsten
2018. Foto: Anne-Cath. Grimstad
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Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no
Ansatte ved kontoret i 2018
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef
Ken Lunn, organisasjonssjef (fra 01.09)
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Anne-Cath. Grimstad, rådgiver/journalist
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Anne Grete Stabekk,
rådgiver sauesemin/ull og klipping/geit – 60 %
Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit
Inger Anne Boman, avlsforsker
Inger-Johanne Holme, avlsforsker – 60 %
Jette Jakobsen, avlsforsker

Lars Erik
Wallin

Siv
Bøifot

Ken
Lunn

Mona
Skjønhaug

Anne-Cath.
Grimstad

Thor
Blichfeldt

Anne Grete
Stabekk

Ingrid
Østensen

Inger Anne
Boman

Inger-Johanne
Holme

Jette
Jakobsen

Kjell Steinar
Løland

Bjørn Erik
Frislie

Ellen
Frislie

Per
Fossheim

Ansatte ved regionkontorene
Kjell Steinar Løland, avlsrådgiver, Region Vest – 50 %
Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Prosjekt FKT
Per Fossheim, prosjektleder
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Landsstyret

Kjell Erik
Berntsen
leder

Pål
Skoe Kjorstad
nestleder

Sigurd
Vikesland
styremedlem

Anne Kari
Leiråmo Snefjellå
styremedlem

Torill
Undheim
styremedlem

Else
Horge Asplin
styremedlem

Terje
Benjaminsen
styremedlem

Ragnhild
Sæle
ordfører

Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
8616 Mo i Rana
Styremedlem: Torill Undheim, 4363 Brusand
Styremedlem: Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen
Styremedlem: Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
Ordfører og 1. vara har møtt fast på styremøter i 2018.
Vararepresentanter
1. Marianne Hermansen Meidell, 2340 Løten
2. Marte Dypdalen, 2640 Vinstra
3. Kjetil Rødland, 5722 Dalekvam
Arbeidsutvalget
1. Kjell Erik Berntsen
2. Pål Skoe Kjorstad
3. Sigurd Vikesland
Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
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Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Ordfører:
Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden
Varaordfører: Arvid Wold, 7660 Vuku
Direktevalgte geiterepresentanter
1. Jo Risløv, 6893 Vik i Sogn
2. Hallvard Veen, 4389 Vikeså
3. Gro Haraldsdotter Arneng, 2940 Heggenes
Vararepresentanter geit
1. Gunnar Haugo, 3864 Rauland
2. ubesatt
3. Solrunn Hol, 6445 Malmefjorden
Direktevalgte gjeterhundrepresentant
Audun Seilen, 5282 Lonevåg
Vararepresentant gjeterhund
Ragnhild Engan, 8260 Innhavet

Fylkesledere
Østfold:
Akershus:
Hedmark:
Oppland:
Buskerud:
Vestfold:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:
Sør-Trøndelag:
Nord-Trøndelag:
Nordland:
Troms:
Finnmark:

Rune Sandklev, 1850 Mysen
Håvard Semb, 2016 Frogner
Hans Bondal, 2477 Sollia
Arnfinn Beito, 2950 Skammestein
Tor Grøthe, 3560 Hemsedal
Lars-Bjarne Linneflaatten, 3185 Skoppum
Knut Johan Hvistendal, 3830 Ulefoss
Kåre Blålid, 4790 Lillesand
Sven Haughom, 4480 Tonstad
Håvard Helgeland, 5560 Nedstrand
Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden
Marianne Eltvik, 6685 Valsøybotn
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal
Ketil Løvseth, 7796 Follafoss
Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
8616 Mo i Rana
Jan Ottar Østring, 9322 Karlstad
Bjørn Tore Søfting, 9800 Vadsø

Medlemmer i valgnemnda
1. Ubesatt
2. Anders Svare, 2680 Vågå
3. Leif Matnisdal, 4363 Brusand
4. Torhild F. Sisjord, 3690 Hjartdal
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Varamedlemmer
1. Ubesatt
2. Øivind Gurandsrud, 3410 Sylling
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
4. Helge Verdal, 4596 Eiken
5. Lars Ivar Fause, 9050 Storsteinnes

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Revisor
BDO AS
Kontrollutvalg (valgt av Representantskapet 16. oktober
2018)
Gro Haraldsdotter Arneng (leder), 2940 Heggenes
Hallvard Veen, 4389 Vikeså

10. Finn Avdem (Nortura)
11. Hilde Kalleklev Håland (KLF)
Personlige vararepresentanter for regionrepresentanter og
eksterne representanter:
3 Hans Petter Vaberg, 2680 Vågå (Region ØST)
4. Terje Gjersøe, 3174 Revetal (Region SØR-ØST)
5. Ubesatt (Region SØR-VEST)
6 Tom Idar Kvam, 6869 Hafslo (Region VEST)
7. Audun Tiller, 7650 Verdal (Region MIDT)
8. Roar Berglund, 9027 Ramfjordbotn (Region NORD)
9. Tormod Ådnøy (NMBU)
10.Terje Bakken (Nortura)
11.Ida Mathisen (KLF)
Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG
Fagrådet for geit - Representanter:
1. Sigurd Vikesland (leder), 5745 Aurland
2. Hege Gonsholt (nestleder), 3864 Rauland
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett
4. Ubesatt
5. Helga Kvamsås (TINE)
6. Tormod Ådnøy (NMBU)
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
(3. og 4. er personlige vara for 5. og 6. i rådet):
1. Marianne Rønning, 2500 Tynset
2. Andre Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Vibeke Vonheim (TINE)
4. Gunnar Klemetsdal (NMBU)
Sekretær: Ingrid R. Østensen, NSG
Utmarksrådet - Representanter
1. Pål Kjorstad (leder), 2647 Sør-Fron
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
3. Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Leif Brekken, 5962 Bjordal
2. Arvid Wold, 7660 Vuku
3. Ubesatt

Varamedlem
Ubesatt

Sekretær: Lars-Erik Wallin, NSG

Avlsrådet for sau
Representanter:
1. Sven Reiersen (leder), 4737 Hornnes (Repr. NSG)
2. Torill Undheim, 4363 Brusand (Repr. styret NSG)
3. Stein Bentstuen, 2080 Eidsvoll (Region ØST)
4. Knut Sørbøl, 3550 Gol (Region SØR-ØST)
5. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (Region SØR-VEST)
6. Tore Atle Sørheim, 5417 Stord (Region VEST)
7. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (Region MIDT)
8. Frank Simensen, 9518 Alta (Region NORD)
9. Gunnar Klemetsdal, (NMBU)

Gjeterhundrådet - Representanter:
1. Audun Seilen (leder), Hartveit, 5282 Lonevåg
2. Anne Kari L. Snefjellå, Snefjellåveien 264,
8616 Mo i Rana (Styret NSG)
3. Karen Bilstad, Ringeriksveien 849, 3330 Skotselv,
(NSG region Øst)
4. Kurt Magne Fardal, 6868 Gaupne (NSG region Vest)
5. Trude Hvalryg, Lyngåsveien 60, 7263 Hamarvik
(NSG region Midt)
6. Knut Nymo, Skjelfjord, 9380 Ramberg
(NSG region Nord)
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Personlige vararepresentanter for regionrepresentantene:
1. Torkjel Solbakken, Ottadalsvegen 6195, 2686 Lom
(NSG region Øst)
2. Ubesatt (NSG region Vest)
3. Ubesatt (NSG region Midt)
4. Jørgen Bjørkli, Josefvatn, 9050 Storsteinnes
(NSG region Nord)
Sekretær: Cathinka Kjelstrup, NSG
Ull- og klipperådet - Representanter
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo (Fagtjenesten for ull)
3. Åsmund Kringeland, 5570 Aksdal (saueklipper)

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin
Vara: Siv Bøifot
Naturbruksalliansen – fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad
Styringsgruppa for KOORIMP – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Genressursutvalget for husdyr – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Landbrukets Klimaselskap SA – fra NSG:
Lars Erik Wallin

Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG
Samarbeidsprosjektet FKT
(forebyggende og konfliktdempende tiltak) - fra NSG:
Lars Erik Wallin (leder i styringsgruppa)
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG:
Pål Skoe Kjorstsad
Per Fossheim
Representantskapet til Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag - fra NSG:
Kjell Erik Berntsen
Vara: Pål Skoe Kjorstad
Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i
TINE BA - fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin
Observatør: Sigurd Vikesland
Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG:
Sigurd Vikesland
Thor Blichfeldt
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og
Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad
Thor Blichfeldt
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Prosjekt Beiteressurs, rovdyr og samfunn – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Prosjekt FUTGRAZE – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Prosjekt MeatCrafter – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Styringsgruppa for prosjekt «Fôring for livskraftige lam»
– fra NSG:
Thor Blichfeldt
Styringsgruppa for prosjekt «Genomisk seleksjon på
sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, leder for styringsgruppa
EU-prosjektet «SUSSHEP» (holdbarhet på sau) – fra NSG:
Inger Anne Boman, leder for delprosjekt
Styringsgruppa for internasjonalt prosjekt «SMARTER»
og - fra NSG:
Jette Jakobsen, norsk prosjektleder
«KRUS»-prosjektet (forbedring av ullkvaliteten på spæl)
- fra NSG:
Inger Anne Boman, prosjektmedarbeider

V ÅRSREGNSKAP OG REVISORMELDING

Resultatregnskap
Norsk Sau og Geit

Driftsinntekter og driftskostnader

2018

2017

9 150 035
12 379 439
16 129 043
65 723
37 724 241

9 836 414
12 870 440
16 474 781
55 621
39 237 255

14 058 665
13 083 822
425 684
9 687 392
37 255 563

15 102 542
12 399 245
425 684
11 023 442
38 950 913

Driftsresultat

468 678

286 342

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

867 984
56 920
11 560
913 343

1 055 741
150 390
700
1 205 431

Ordinært resultat før skattekostnad

1 382 021

1 491 773

1 382 021

1 491 773

1 382 021
1 382 021

1 491 773
1 491 773

Salgsinntekt
Kontingenter
Tilskudd
Leieinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnader, inkl. honorar tillitsvalgte
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

2

3, 7
4

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til egenkapital
Sum overføringer

8
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Norsk Sau og Geit
Balanse

Eiendeler

Note

2018

2017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bygning
Inventar, utstyr
Sum varige driftsmidler

4
4

8 535 805
0
8 535 805

8 788 402
173 087
8 961 489

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

5

82 000
82 000

32 000
32 000

8 617 805

8 993 489

753 955

908 950

5 503 750
1 644 629
7 148 379

2 780 370
2 360 332
5 140 702

30 110 826

29 122 597

Sum omløpsmidler

38 013 160

35 172 249

Sum eiendeler

46 630 965

44 165 738

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Norsk Sau og Geit
Balanse
Egenkapital og gjeld

Note

2018

2017

8
8

25 729 945
7 559 781
33 289 725

26 009 918
5 897 786
31 907 704

7

143 038

164 228

73 853

73 853

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Skyldige feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

612 462
2 394 426
922 800
9 194 661
13 124 349

872 057
2 149 990
1 090 731
7 907 175
12 019 953

Sum gjeld

13 341 240

12 258 034

Sum egenkapital og gjeld

46 630 965

44 165 738

Egenkapital
Opptjent egenkapital
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Langsiktig gjeld
Beiterettsfond

Ås, 12.02.2019
Styret i Norsk Sau og Geit

Kjell Erik Berntsen
styreleder

Pål Skoe Kjorstad
Nestleder

Sigurd Vikesland
styremedlem

Anne Kari Leiråmo Snefjellå
styremedlem

Torill Undheim
styremedlem

Terje Benjaminsen
styremedlem

Else Horge Asplin
styremedlem

Lars Erik Wallin
Generalsekretær
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Noter 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet til Norsk Sau og Geit er et totalregnskap som inkluderer avlsrådet for sau, avlsrådet for geit,
organisert beitebruk(beitekonsulent) og semin.
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.
Skatt
Organisasjonen er ikke skattepliktig.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke
lenger er til stede.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse
tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Refunderte kostnader og tilskudd

Jordbruksavtalemidler
Omsetningsmidler sau
Omsetningsmidler geit
Tilskudd Gjensidige
Andre tilskudd (FKT med mer)
Sum refunderte kostnader og tilskudd
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2018
9 765 000
2 850 000
1 500 000
100 000
1 933 440
16 148 440

2017
9 795 000
2 750 000
1 500 000
90 000
2 570 415
16 705 415

Noter 2018

Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser m.m.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2018
10 163 189
1 632 361
941 050
347 222
13 083 822

2017
9 449 055
1 690 092
871 593
388 505
12 399 245

Daglig leder
1 104 657
140 363
12 785

Styret
615 301

Gjennomsnittlig antall årsverk: 13,77
Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

10 054

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 99 000.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 27 595.
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.

Note 4 Anleggsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2017
Tilgang
Avgang
Anskaffelseskost 31.12.2018
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2018
Balanseført verdi per 31.12.2018
Årets avskrivninger
Avskrivningssats
Avskrivningsmetode

Moerveien 2A
10 861 527

Maskiner
og anlegg
315 479

Inventar
og utstyr
1 122 514

10 861 527

315 479

1 122 514

Sum
12 299 520
0
0
12 299 520

-2 325 722
8 535 805

-315 479
0

-1 122 514
0

-3 763 715
8 535 805

252 597
2-5 %
Lineær

0
20 %
Lineær

173 087
20 %
Lineær

425 684

I Moerveien 2 A inngår kjøp av parkeringsrettigheter i kjellerens garasjeanlegg. Disse avskrives ikke.

Note 5 Aksjer og andeler
Norsk Sau og Geit eier aksjer i Sikringsradioen AS med kr 20 000, samt andeler i Nortura for kr 12 000 og i
Landbrukets Klimaselskap for kr 50 000.

37

Noter 2018

Note 6 Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler:

2018

2017

620 251

552 050

Note 7 Pensjonsforpliktelser
Skyldig pensjonsforpliktelse i balansen er arbeidsgiveravgift av fremtidige pensjonsutbetalinger.
Pensjonspremiefondet, som per 31.12.2018 utgjør kr 47 055, er ikke tatt med i balansen.

Note 8 Egenkapital
Opptjent
egenkapital
Opptjent egenkapital 01.01.2018
Overført til egenkapital med selvpålagte restriksjoner
Overført til opptjent egenkapital
Pr 31.12.2018
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26 009 918
-279 974
25 729 944

Egenkapital med selvSum
pålagte restriksjoner egenkapital
5 897 786
1 661 995
7 559 781

31 907 704
1 661 995
-279 974
33 289 725
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