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Lag og medlemstall 
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 %. Sammenslåing av lokallag pågår stadig, og det var 
en reduksjon på 6 i 2018. 
 
Medlemskontingent for 2018 
Årsmøtet 2017 vedtok at medlemskontingenten skulle videre-
føres uendret i 2018. 
Det betyr at satsene var kr 1100,- for hovedmedlemmer med 
inntil 50 dyr og kr 1600,- for hovedmedlemmer med mer enn 
50 dyr. For husstands-, støtte- og æresmedlemmer var 
 kontingenten kr 400,-. 
 
Regnskap 
Norsk Sau og Geits regnskap for 2018 viser et totalt overskudd 
på kr 1.382.021, et mye bedre resultat enn forventet med et 
budsjett for året som var balansert med underskudd.  
Dette overskuddet skyldes i hovedsak at avls- og semin -
virksomheten vært i en mellomfase med lave kostnader pga. 
oppbygging av prosjektaktivitet og vakanser i stillinger. 
 
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. Til stede 
var også Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde og Småbrukar -
lag og Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale deltok på årsmøte-
middagen, der han hilste forsamlingen og var med på 
 utdelingen av avlsstatuetter og påskjønnelse til årets superver-
ver 2017. 
 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, omfattet årsmøtet også et 
fagtema med tittelen 
Småfenæringen – største sektoren i norsk jordbruk, en innled-
ning ved daglig leder Christian Anton Smedshaug i 
AgriAnalyse, samt en rapport, som ble delt ut under møtet. 
Videre behandlet årsmøtet blant annet følgende saker: 
• Revisjon av NSGs lagslover, der NSGs lagslover ble revidert 

i henhold til styrets innstilling, med endringene fremkom-
met i årsmøtet. 

• Norsk Sau og Geits 4 satsningsområder, som ble presentert 
for årsmøtet, med påfølgende drøfting og kommentarer. 

• Markedssituasjonen på sau/lam – med presentasjon av 
NSGs spørreundersøkelse i 2018. 

 
Under valget ble Kjell Erik Berntsen gjenvalgt som leder i 
Norsk Sau og Geit, mens Anne Kari Leiråmo Snefjellå og Torill 
Undheim ble gjenvalgt som styremedlemmer. 
Terje Benjaminsen ble, etter benkeforslag, valgt som nytt styre-
medlem i stedet for Hilmar Kleppe. Pål Kjorstad ble gjenvalgt 
som nestleder og 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. 
 

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 Hanne-Elise Lindal frå Hå i Rogaland 
med 12 nyvervede medlemmer. 
 
Representantskapsmøter  
Ekstraordinært representantskapsmøte i juli -18 
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. Et enstemmig representantskapsmøte ga styret full 
tillit. 
 
Høstens representantskapsmøte i oktober 2018 
Møtet ble avholdt 16. oktober 2018 på Clarion Hotel & Congress 
Oslo Airport, Gardermoen. I tillegg til ordinære repre -
sentantskapssaker, omfattet møtet også diverse orienteringssa-
ker, markedssituasjonen for sau og lam og forberedelse til jord-
bruksforhandlingene 2019. 
Det var også en gjennomgang av saken rundt etterspillet etter 
valgene i NSGs årsmøte 15. mars 2018. 
 
Arbeidet i styret 
Styret i NSG hadde 9 møter i 2018. To av disse var telefon møter, 
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.  
Blant de viktigste sakene var: 
jordbruksavtalen 2018, markedssituasjonen for sau-/lammekjøtt, 
NSGs 4 satsingsområder, rovviltproblematikken, NSGs satsing på 
klimautfordringene,  tørkesommeren 2018 og organisasjons -
utviklingsprosjekt i NSG. 
 

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. 
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Jordbruksavtalen 2018 
Med bakgrunn i overproduksjonen på sau ble det, som ventet, 
krevende forhandlinger og lite å hente i form av friske midler 
for saueholdet i jordbruksavtalen dette året. På sau er derfor 
økonomien blitt ytterligere forverret. Mest skuffende var mang-
lende vilje til litt mer friske midler på beitetilskuddene, der det 
kun kom en økning på 10 kr på utmarksbeitetilskuddet og ikke 
noe på det ordinære beitetilskuddet. Kvalitetstilskuddet på 
lammeslakt ble redusert med kr 50 (10 prosent) 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, 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, noe som skapte sterke reaksjoner fra 
flere hold, og også blir brukt mot næringa. Siden det ikke er så 
enkelt å bruke frossent kjøtt fra lager, pga. påbudet om uttak 
av ryggmargen, ble til slutt under halvparten av det volumet 
som var klarert for salg, omsatt til pelsdyrfôr. 
Situasjonen med at flere slutter med småfehold på grunn av 
dårlig økonomi og fôrsituasjonen med redusert påsett, har gitt 
en lagerøkning i 2018. 
  
NSGs 4 satsingsområder 
Årsmøtet i 2018 vedtok NSGs fire prioriterte satsingsområder. 
Styret har arbeidet videre med å strukturere og følge opp opp-
gaven 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 opp-
gavene, involvere organisasjonen i gjennomføring og for å 
 forenkle oppfølging i arbeidet. Arbeidsmetodikk og status ble 
lagt fram for representantskapet i oktober 2018. 
 
Rovviltproblematikken (se under «Utmark» lenger bak i 
 årsmeldingen) 
 
NSGs satsing på klimautfordringene 
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 land-
bruksnæringa,  samtidig som næringas konkurransekraft sikres. 
NMBU med flere har fått prosjektmidler til utarbeidelse av 
 klimakalkulator på sau. Norsk Sau og Geit vil delta i prosjektet. 
Norsk Sau og Geit deltar også i et større EU-prosjekt, kalt 
 SMARTER. I dette prosjektet vil Norsk Sau og Geit blant annet 
bidra med klimamålinger. Styret i Norsk Sau og Geit vedtok i 
oktober 2018 at det skal forberedes en 3-årig forskerstilling i 
NSG på dette området. Representantskapet i Norsk Sau og 
Geit ble i møte 16. oktober orientert om denne satsningen. 
 

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 dem 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 for 2019. 
 
Organisasjonsutviklingsprosjekt i NSG 
Styret i NSG vedtok 15. oktober 2018 å etablere et organisa-
sjonsutviklingsprosjekt 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 satsings -
områder, vedtatt i årsmøte 2018. Hensikten er å gjennomgå 
dagens aktiviteter og ressursbruk, kartlegge framtidige behov og 
foreslå prioriteringer framover.  
Styreleder Kjell Erik Berntsen, generalsekretær Lars Erik Wallin 
og verneombud Anne Grete Stabekk utgjør styringsgruppa. 
Prosjektgruppa består av organisasjonssjef Ken Lunn, som 
 prosjektleder, samt styremedlem Else Horge Asplin, avl- og 
seminsjef Thor Blichfeldt og kontorsjef Siv Bøifot som prosjekt-
medarbeidere. 
Prosjektgruppa har satt fokus på å involvere medlemsorganisa-
sjonen i arbeidet. I desember ble det sendt en spørreunder -
søkelse til lokallagsårsmøtene. Målet med undersøkelsen var å få 
innspill fra «grasrota» på hvilke oppgaver medlemmene mener er 
viktigst for NSG framover. Prosjektet skal etter planen oversende 
sin rapport til styret i februar 2019. 
 
Medlemsbladet 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, - samt annonser. Opp -
laget har de siste årene gått noe ned (som følge av en moderat 
reduksjon i antall NSG-medlemmer) og ligger nå på vel 9.400.   
 
Holdningskampanjen  
«God dyrevelferd for alle» 
NSGs holdningskampanje 
«God dyrevelferd for alle» ble 
gjennomført for 4. år på rad i 
2018. Fokus i kampanjen for 
2018 var at alle som ferdes i 
naturen skal opptre respekt-
fullt der man 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 
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godt mottatt av dyr- og utmarks relaterte instanser. NSG ser at 
det er et stort behov for en  kontinuerlig prosess på forebyg-
gende arbeid og bevisstgjøring av hundeeieres ansvar i de 
periodene av året det er båndtvang. 
 
Kurs og opplæring 
Kurset «Sauehold gjennom året» 
Studieforbundet Næring og Samfunn og NSG utviklet i 2016 et 
internettbasert introduksjonskurs om praktisk sauehold, med 
tittelen «Sauehold gjennom året». Det består av 8 moduler, et 
kurshefte, demonstrasjonsvideoer og oppgaver. Kurset gir 
ingen formell kompetanse som småfeprodusent, men gir en 
generell innføring for personer som ønsker å tilegne seg 
grunnleggende kunnskaper om dyreholdet. «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 også i flertall totalt blant deltakerne.  
 
Klippekurs 
I 2018 ble det arrangert 13 kurs i saueklipping 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 kombi-
nasjonskurs for både nybegynnere og viderekomne (B). To kurs 
var rene B kurs. Ett var kombinasjonskurs (B/C) for viderekom-
ne som klipper sau med helårsull. Fire kurs ble avlyst på grunn 
av for få deltakere, og ett kurs ble avlyst på grunn av mang-
lende kurssted.  
 
Samling for klippeinstruktører 
Våre instruktører på klippekursene har behov for oppdatering 
og samkjøring. I februar ble det derfor avholdt en instruktør-
samling på Eidsvoll, hvor det deltok 9 instruktører som holder 
ull-  og klippekurs. Colin McGregor tok seg av instruksjonen for 
klippedelen, og Inger-Anne Boman informerte om ullkvalitet 
og bruk av ulldømmingssett. 
 
Gjeterhundkurs  
I 2018 er det rapportert inn 60 gjeterhundkurs fra 14 forskjelli-
ge fylker her i landet. I tillegg vet vi at det er blitt holdt kurs, 
også i de øvrige fylkene, men siden de ikke er rapportert inn, 
er de ikke kommet med i statistikken. Kursene arrangeres av 
fylkes nemndene/-laga og lokallaga, og det er stor variasjon i 
 aktiviteten fylkene imellom. Antall registrerte kurs i tidligere år 
var for 2017 (39), 2016 (62), 2015 (43) og 2014 (50). 
 
Seminkurs  
NSG gjennomførte 17 seminkurs på sau i 2018, med 130 del -
takere som var med for første gang, og 11 som repeterte kurset. 
I tillegg ble det gjennomført to seminkurs på geit i 2018. 
Kursene hadde 27 nye deltakere og 5 som repeterte tidligere 
gjennomgått kurs. 
 
Medlemsverving 
Å holde fokus på medlemsverving er meget viktig for organi -
sasjonen, og det 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. Godkjente vervinger registrert etter 15. november,  
vil komme med på statistikken for 2019.  
 
Årets superverver 2018 
Kåre Hole, Radøy Sau og Geit, Hordaland, vervet hele 30 nye 
medlemmer. Han vil bli invitert til NSGs årsmøte 13.-14. mars 
2019, og vil motta en spesiell gave for sin iherdige verveinnsats. 
På de neste plassene av dyktige ververe kom Dagfinn Knutsen, 
Karmøy Sau og Geit (15), Arvid M. Mathiassen, Bømlo Sau og 
Geit (12) og Tore Atle Sørheim, Stord Sau og Geit (11). 
 
Grillaksjonen 2018 
Til tross for ekstrem skogbrannfare, ble den planlagte grill -
aksjonen 2. juni 2018 gjennomført på rundt 90 av de i alt 120 
planlagte stedene. Flere av arrangementene måtte nemlig av -
lyses i siste liten, som følge av forbud fra lokal brannsjef. Mange 
valgte imidlertid å gjennomføre 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 arran gørene meldte om 
kjemperespons fra publikum. Håpet er at aksjonen vil bidra til å 
utvide anvendelsesområdet og øke  forbruket av småfekjøtt blant 
norske forbrukere. 
 
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. 
NSGs fylkesledere i Troms og Finnmark fikk i stand en avtale 
med regionsjef Svein Inge Jakobsen i Nortura Nord, der 
Nortura-medlemmene, 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.  
 

Både store og små fikk smake grillede lammeskiver under Varhaugs -
marken 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 
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Utmark 
Beitesesongen 2018 
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 på grunn av lite til-
gjengelig 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.  
 
Rovviltsituasjonen 
Rovvilt utgjør fortsatt en merkbar trussel for sauen i utmarka. 
De tre siste årene viser riktignok 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, selv om 
enkeltbesetninger og beitelag i ulike deler av landet fortviler 
over for høye tap, enten til flått, alveld, freda rovvilt og andre 
sammensatte tapsårsaker.  
Statistikk fra Miljødirektoratets Rovbase viser altså at man i 
2018 hadde en reduksjon i antall dyr drept og erstattet til 
 rovvilt, sammenlignet med 2017.  Det har likevel vært en 
økning i antall sau/lam som er drept og erstattet på grunn av 
bjørn og ulv, sammenlignet med 2017, og det har, i fagmiljøet, 
vært arbeidet jevnt gjennom hele året med ulike ulverelaterte 
saker. Det samme var det i 2017, noe som da skilte seg tydelig 
fra tidligere år. 
Det er imidlertid en mager trøst for enkeltbønder 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 erstatningsut -
betalinger, og bøndenes erfaringsbaserte kunnskap om rovvilt -
angrep og tap i utmark.  
 
Rovviltpolitisk samarbeid 
NSG har et tett samarbeid med Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag og Norges Bondelag i forbindelse med rovviltar-
beid og annet utmarksrelatert arbeid. Der det er hensiktsmes-
sig, samarbeider organisasjonene også om høringsuttalelser.  
NSG er også med i Naturbruksalliansen. Den er et samarbeid 
opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distrikts -
interesser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltning-
en 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 jeger- og fiske foreningene i Hedmark, Oppland, Akershus 
og Østfold. Pål S. Kjorstad representerer Norsk Sau og Geit i 
Naturbruksalliansen. 
 

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. 
 
FKT-prosjektet avsluttet 
FKT-prosjektet, «Forebyggende og konfliktdempende tiltak», var 
et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag og Norges Bondelag, som ble startet i 2012 og 
finansiert gjennom tilskudd av sentrale FKT-midler og støtte fra 
de deltakende organisasjonene. Prosjektet gikk over to perioder 
à tre år. Prosjektet søkte også om støtte for perioden 2018-2020, 
hvorav kun ett år ble innvilget. Prosjektleder har vært Per 
Fossheim. 
Målgruppen for prosjektet har vært saueeiere som har rovvilttap 
på utmarksbeite, og hovedformål 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 bered-
skapsplanlegging, og medvirket til 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 rovvilt -
forvaltning. 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. 
 
Juridiske tjenester 
Mange av sakene som våre medlemmer strever med, krever 
 juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med våre 
samarbeidsadvokater, spesielt i saker knyttet til beite- og 
utmarksrettigheter. 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 henven-
delser fra hele landet, mens advokatfirmaet Haakstad & Co har 
Agder-fylkene og Telemark som dekningsområde. Utover tjenes-
ter 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  aktuelt 
for småfeholdere, beitebrukere, fiskeoppdretts næringen og folk i 
skogbruket. NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon, 
der NSGs aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 prosent. 
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Sikringsradioens styre har i 2018 hatt 5 møter.  
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen, og ser dette 
som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen. 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. 
De ulike nødetatene ser også på Sikringsradioen som et nyttig 
supplement.  
 
Avlsarbeid på sau 
Kåring av værlam 
Det ble i 2018 stilt 9744 værlam til kåring, og av disse ble 
80 prosent kåra på ordinært vis, 3 prosent ble kåra på 
 dispensasjon og 18 prosent ble vraka. Tilsvarende tall i 2017 
var 10 392 stilte, 79 prosent kåra ordinært, 3 prosent kåra på 
dispensasjon og 18 prosent vraka. 
NKS er den vanligst bedømte rasen med 6380 dyr og 16  -
prosent vraka. Spæl følger på andreplass med 1212 stilte og 
28 prosent vraka.  
 
Seminvirksomheten 
Vi tok inn 70 nye norske seminværer av 17 forskjellige raser til 
Staur i 2018. Bare 56 av dem passerte imidlertid bedømmelses-
komiteens strenge blikk.  
Produksjonen og distribusjonen av frossensæd gikk godt. 
Totalt ble det solgt 31.078 doser væresæd i 2018, mot 32.514 
året før. Nedgangen på over 4 prosent tror vi først og fremst 
skyldes den dårlige økonomien i næringa. 
NKS står for 70 prosent av salget, med 21.599 doser, mens Kvit 
spæl, Pelssau og Farga spæl solgte henholdsvis 2948, 1115 og 
1012 doser.  
I alt var det 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.  
 
Forskning og utvikling 
Genomisk seleksjon i saueavlen 
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 fram-
driftsplanen, og oppstart av beregning av genomiske avlsverdier 
blir i 2020. 
 
Gentesting 
Høsten 2018 kunne alle NKS-, spæl-, sjeviot- og pelssauringer 
sende inn prøve for gentesting av inntil 50 prosent 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 prosent av de testede 
 lammene har en annen far enn den som er registrert i 
Sauekontrollen.  
Vi må sette inn innsatsen på to områder:  
• Prøve å få redusert feilregistreringene, og  
• sørge for at vi ikke bruker prøveværer med feil far i avls -

arbeidet. 
 
Ullkvalitet på spæl 
NSG bidrar i KRUS-prosjektet (2015-2018), 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 på Gol, og analysert i Sverige med et såkalt OFDA-
 apparat. Ull-laboratoriet i Sverige er nå lagt ned. 
 
Holdbarhet på søyer 
NSG deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt, SusSheP, 
 sammen med Irland, Skottland og Frankrike. Vi leder ett av 
 delprosjektene: «Holdbarhet på søyer». Vi håper det internasjo-
nale prosjektet vil gi oss innspill til hvordan vi kan bedre holdbar-
heten, for holdbarhet er en økonomisk viktig egenskap. 
 
Avlsstatuett og utmerkelser 
Avlstatuetten for beste vær 2018 tildeles Moen sau DA, 
Elnesvågen, for NKS-væren 201463190 Prins Moen. Utmerkelsen 
for beste vær innen rasen spælsau tildeles Bø  fellesfjøs, Breim, 
for væren 201456441 Bøjo, mens utmerkelsen for beste vær 
innen rasen sjeviotsau tildeles Kjell Årseth, Vassenden, for væren 
201355220 Pontifex. 
 
Avlsarbeid på geit 
Kåring av bukkekje  
Det ble stilt 454 bukkekje fra 72 besetninger til kåring i 2018. Av 
disse ble 74 prosent kåra på vanlig måte, mens 12 prosent ble 
kåra på dispensasjon. 14 prosent ble vraka.  
 
Gentesting 
Vinteren 2018 byttet vi metode for uttak av genprøve, fra  svaber 
til GS-merke 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 viser oppslutningen og 
 gentestresultatene i 2017 og 2018. 

Foto: Anne-Cath. Grimstad 
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Kaseingentest                           2017                   2018 
Besetninger                                      111                           96 
Testa bukkekje                                  876                         709 
   Ikke-null *                                                                            
   Ikke-null (5)                                  79 %                       83 % 
   Ikke-null * 
   Null (2)                                         20 %                       16 % 
   Null * 
   Null (0)                                        0,8 %                      0,4 % 
 
Andelen bukker med genstatus «Ikke-null*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  
«Ikke-null*Ikke-null». 
 
Farskapstest 
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i 2018 ble også 
 farskapstestet. Andelen med feil far i Geitekontrollen er  
fortsatt høy, nemlig 10-15 prosent. 
 
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. 
 
Seminbukkene 
Det ble tatt inn til sammen 11 bukker til semin på Hjermstad 
seminstasjon i 2018. Av disse var 5 bukker av norsk melkegeit, 
1 bukk av ¾ norsk melkegeit - ¼ fransk alpin, 3 bukker av ½ 
norsk melkegeit - ½ fransk alpin, og 1 bukk av 1/4 norsk melke-
geit – 3/4 fransk alpin. 
 
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 prosent). 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                                       2017                        2018 
Melkegeit                                    2042                            1801 
Boergeit                                         153                              218 
Mohairgeit                                       54                                30 
Kasjmirgeit                                       25                                30 
Kystgeit                                            31                                14 
Sum sæddoser                       2305                        2093 
 
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.  
 
Geitehelg i Jølster 2018 
Det var lagt opp til både faglig utbytte og sosialt samvær da gei-
tegruppa 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.  
 
Gjeterhundrådets arbeid 
Gjeterhundrådet har i 2018 hatt ett fysisk møte og tre telefon -
møter, 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 sammen setning: 
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 gjeterhund rådet 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.  
 
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 gjeter-
hund 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. 
 
Norgesserien 
Serien gikk også i 2018 over en rekke helger, både før og etter NM, 
der de 35 beste sammenlagt kvalifiserte seg til finalen. Norges -

Beste bukk 2018, 2015298 Storkviten.



seriefinalen ble i 2018 avholdt i Øvre Eiker, Buskerud, i samarbeid 
med Telemark Gjeterhundlag. De beste ekvipasjene ble: 
Plass Reg.nr. Rase Navn Fører Sum 
1 NO55030/11 BC Bea Torbjørn Jaran Knive 385 
2 S00/302121 BC Tysswg Jo Agnar Hansen 381 

Kate 
3 NO55403/13 BC Gin Torbjørn Jaran Knive 340 
4 NO45777/13 BC Ti Jan Egil Orthe 317 
5 NO41896/15 BC Bery Torbjørn Jaran Knive 305 
6 S00/302053 BC Trim Karin Mattsson 301 
 
Continental Sheepdog Championship (CSC) 
Torbjørn Jaran Knive/Bea var beste norske ekvipasje og tok 
bronse i Europamesterskapet, som i 2018 ble arrangert i 
Tsjekkia. Norge stilte med 8 ekvipasjer i CSC og 2 ekvipasjer i 
klassen for unge førere. 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 
Nordisk mesterskap i bruk av gjeterhund 2018 gikk av stabelen 
i Finland. Norge stilte med 9 ekvipasjer, hvorav 7 kvalifiserte 
seg til finalen med de 16 beste. Norge tok gull i lagkonkurran-
sen, og 5 av de norske var blant topp 7 i finalen. Torbjørn Jaran 
Knive tok gull 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 mester -
skapet går i klasse 3. Vinneren kåres med sammenlagtresultater 
på 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 unghund -
mesterskap 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 andre- og tredjeplass.  
 
Hundeformidling 
NSG forvalter og er raseklubb for border collie og working 
 kelpie. Som en service til medlemmene våre har vi, i den 
 forbindelse, et tilbud om hundeformidling på internettsidene 
våre. Under hovedfanen «Gjeterhund» på forsiden, finnes 
underkategorien «kjøp/salg valper hunder». Under denne kate-
gorien kan man få publisert salg av eller ønsket kjøp av valper 
og trente hunder som følger NSGs retningslinjer for avl. Det vil 
si at begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriør -
lyter, begge foreldre skal være registrert i NKK, begge foreldre 
skal ha  godkjent gjeterhundprøve, og begge foreldre skal være 
friske. 

I 2018 ble det formidlet kjøp og salg av både valpekull og 
 voksne, trente hunder gjennom denne nettjenesten. 
 
Ull- og klipperådets arbeid 
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, samt arbeide for at Norge 
har et eget miljø for saueklippere og ullhåndterere. Det siste 
gjennom blant annet å sørge for at det arrangeres NM hvert år. 
Rådet har tre medlemmer, og har i 2018 bestått av: 
Helge Olaf Aas fra NSG (leder), Åsmund Kringeland, som 
 representerer de aktive saueklipperne og Sissel Berntsen fra 
Fagtjenesten for Ull, Animalia. 
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 klippekurs -
deltakere 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 organ -
isasjonsnummer, for å få utbetalt tilskudd til klippekurs, og 
 for å motta lagringsgodtgjørelse fra varemottaker/ullstasjoner 
for ull.  
 
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 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. 
Jonathan Gerhard Håkull vant ullhåndteringskonkurransen foran 
Anne-Lise H. Humstad. 
 
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og raselagene 
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 17 raselag. Lag med samarbeidsavtale 
får kr 200,- per medlem som også er medlem i NSG. Per 
31.12.2018 hadde 13 av lagene rapportert medlemsoversikt, og 
på grunnlag av dette ble det beregnet tilskudd til lagene på til 
sammen kr 221.400,-. 
Samarbeidet med raselagene er svært viktig, og blir prioritert av 
NSG.  
  
Raselagsmøte 
8. juni 2018 inviterte NSG raselagene til et orienterings-/drøf-
tingsmøte på Gardermoen, der 12 av lagene var representert. 
Tema for møtet var samarbeidet mellom NSG og raselagene, nå 
og framover. NSG foreslo å bruke mer ressurser i forhold til rase-
lagene framover, i form av en medarbeider som skulle ha faste 
oppgaver som kontaktledd. NSG tilbød 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.  
Arbeidet opp imot raselag, fra NSGs side, fortsetter derfor 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. 
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