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NSGs lagslover  - § 1   Formål

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

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

 NSG driv ikkje med erverv som formål.



Virksomheten i NSG

 Ivareta småfeholdernes interesser

 Medlemskontakt - organisasjonsarbeid

 Tidsskriftet Sau og Geit

 Saueavl og semin

 Geiteavl og semin

 Rådgiving/opplæring klipping og ullbehandling

 Rådgiving utmark og beitebruk

 Rådgiving gjeterhund



Medlemsfordeler i NSG

 Delta i et aktivt fagmiljø 

 Medlemsbladet «Sau og Geit» 

6 ganger i året

 Juridisk hjelp til redusert pris

 Rabatt på småfe- og 

gjeterhundforsikring

 Kåring 

 Tilbud om å delta på kurs i 

inseminasjon, klipping og gjeterhund

 Seminkataloger



Min Side

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

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

 Mulighet for redigering av (personlig profil)

 Antall sau/geiter

 Antall gjeterhunder

 Adresse, endring av e-post og annen informasjon

 Innlogging for tillitsvalgte

 Medlemslister

 Etiketter

 Hvem har betalt kontingent?



Rapportering fra fylkene

 Fylkene må rapportere endringer

 Nye eposter, adresser og endringer i styrer

 Høringssvar er viktig for at NSG skal få et samlet bilde på 
ønsker fra hele landet

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

 E-poster

 NSG jobber med å oppdatere e-poster for ledere, sekretærer i 
alle lokallag og fylkeslag

 E-poster på alle medlemmer i lokallaget kan oppdateres enkelt 
i medlemssystemet ved å sende liste over innsamlede e-poster 
til nsg@nsg.no

 E-post vil i større grad bli brukt til informasjon til tillitsvalgte 
og medlemmer fremover



Rapportering fra lokallagene

Årsrapport

Lokallag skal sende årsrapport til sitt fylkeslag og 
melde ifra om tillitsvalgte.

Fra 2020 skal lokallaget benytte seg av elektronisk 
skjema for å sende inn årsrapporten.
Fyll ut skjemaet så snart som mulig etter 
lokallagsårsmøtet. NSG sentralt sørger for å 
videresende skjemaet til fylkeslaget.

Link til skjemaet: 
http://www.nsg.no/forsiden/arsrapport-article15635-364.html

http://www.nsg.no/forsiden/arsrapport-article15635-364.html


Medlemsutviklingen i NSG
Lagstall Medlemmer Av dette:

Fylke Leder ved årsskiftet 19/20 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Husstan
dsmedl.

Støtte-
medl.

Akershus Sigrid Elise Skorve Larsen 9 9 9 261 257 229 22 48

Aust-Agder Kåre Blålid 9 9 8 194 188 190 13 16

Buskerud Gerd Jorde 18 17 17 510 499 485 48 34

Finnmark Bjørn Tore Søfting 9 7 7 70 78 79 15 5

Hedmark Hans Bondlid 21 21 21 589 560 538 88 29

Hordaland Reidar Kallestad 29 29 29 1370 1405 1379 141 80

Møre og Romsdal Ronald Slemmen 31 31 30 761 759 732 77 58

Nordland Anne Kari Leiråmo Snefjellå 32 32 31 614 620 603 88 37

Nord-Trøndelag Ketil Endre Løvseth 25 24 23 441 452 431 79 33

Oppland Knut Evensen 31 31 30 1241 1220 1177 110 56

Rogaland Håvard Helgeland 32 31 30 1875 1860 1808 180 156

Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle 40 39 39 1012 1009 985 65 51

Sør-Trøndelag Olav Edvin Heggvold 20 20 20 632 617 586 102 47

Telemark Knut Johan Hvistendal 14 14 13 302 293 286 32 13

Troms Jan Ottar Østring 22 22 22 362 350 333 34 29

Vest-Agder Sven Haughom 9 9 8 290 290 278 17 19

Vestfold Lars Bjarne Linneflaaten 1 1 1 83 87 85 3 7

Østfold Rune Sandklev 2 2 2 105 102 101 11 16

Direktemedlemmer 
og abonnenter

196 183 156 1 4

SUM 354 348 340 10908 10829 10461 1126 738



Utmark- og beitebruk

- Bistå og ivareta beitebrukernes interesse

 Beitebruk og utmarks-

ressurser

 Rovvilt

 Arealkonflikt i utmark

 Dyrevelferd og helse

 Økologi

 Rådgivning og 

oppfølging av enkeltsaker 

innen fagfeltet

 Samarbeid med faglaga



Samarbeid med raselag

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

 Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)

 Økonomisk støtte til lagets arbeid

 Kr 200 per felles medlem

 I 2019 var det 14 lag som kvalifiserte til tilskudd fra NSG

 Disse hadde til sammen 2.321 medlemmer, 

hvorav 1.576 (68 %) er medlem i NSG

 NSG ga kr 315.200 i økonomisk støtte til raselagene i 2019



NSG har samarbeidsavtale 

med følgende raselag

 Landslaget for reinrasa norsk sau

 Norsk Pelssaulag

 Landslaget for gammelnorsk spælsau

 Fuglestadbrogete og Blæselaget

 Norsk suffolklag

 Svartfjeslaget

 Raselaget for Grå Trøndersau

 Norsk villsaulag

 Interesselaget for farga spælsau

 Valais Blacknoselaget

 Norsk avlslag for Shropshiresau

 Norsk Dorper

 Raselaget for Rygjasau

 Raselaget for Steigarsau

 Norboer – Avlslag for Boergeit

 Norsk Kasjmirlag

 Norsk Mohairlag



Er vi best i verden på saueavl?

 Sauekontrollen

 Stor tilslutning (halvparten av saueholderne)

 Samvirkeavl i væreringene – unikt!

 966 medlemmer og 90000 søyer fordelt på rasene

NKS, spælsau, sjeviotsau og pelssau

 Ett felles avlsmål innen rasen: O-indeksen

 Indeksberegninger 16 ganger i året

 10-15 % semin i væreringene

 Sterk seleksjon

 Resultat: Stor avlsframgang per år



Vi kan bli enda bedre på saueavl:

- «Genomisk seleksjon» fra 2020?

 Gentesting (alle raser i væreringene)

 Uønskede mutasjoner

 Farskapstest

 Genprofil til bruk i «Genomisk seleksjon»

 Genomisk seleksjon

 Genprofilen til et dyr gir informasjon om dyrets avlsverdi

 Sikrere indekser for dagens avlsmål  Større avlsframgang

 Nye egenskaper i avlsmålet

 Registrere og genteste søyer og værer i noen besetninger for å 
beregne sammenhengen mellom egenskapen og genprofilen

 Genteste værer i alle væreringene og selektere på genprofilen

 Genomisk seleksjon vil forbedre avlsarbeidet, 
men avlskostnadene øker også

 Må dokumentere positiv nytte/kost før vi starter opp



Avlsframgang for alle

 Ta del i avlsframgangen og kjøp: 

 Kåra lam (gentestet for mutasjoner og farskap)

 Avkomsgranska vær (indeksvær)

 Semin

Se etter lilla 
kåringsmerke!



Geiteavl

 Avlsmålet

 Mer tørrstoff

 Lavere frie fettsyrer

 Lavere celletall

 Funksjonelle dyr

 Stor vekt på jur- og speneform

 Gentesting

 Kaseingenstatus (frie fettsyrer og ystingsegenskaper)

 Farskap

 «Genomisk seleksjon» fra 2021?



Semin

 Få tilgang til det beste avlsmaterialet i landet

 Gå på kurs eller få hjelp av en godkjent nabo

 Trygg måte å innhente nytt avlsmateriale



Gjeterhund

 Deltakelse i et aktivt gjeterhundmiljø

 Kurs og opplæring i bruk av gjeterhund

 Raseklubb for border collie og working kelpie



Jordbruksforhandlingene 2020

Bakgrunn:

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

Nå ligger geiteholdet, iflg. referansebruksberegningene, på  

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

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

 Begynner også butte litt mer imot på geit



Jordbruksforhandlingene 2020 forts.

Ny ledelse i LMD fra 2019:

 Etter 5 år med FrP: liberalisering, frislipp, avbyråkratisering

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

 Statssekretær Widar Skogan (tidligere sauebonde og lokallagsleder i NSG)

 Men, det er fremdeles en borgerlig regjering med partier 
landbruket ikke har bare gode erfaringer med, selv om FrP 
nå er ute

 Bør ligge prestisje for KrF å få til noe på landbruk, 
noe de til dels innfridde i 2019



Jordbruksforhandlingene 2020 forts.

Granavolden-plattformen fra 2019:
 Sikre et velfungerende importvern og politisk handlingsrom for å ivareta norsk 

matproduksjon i bilaterale og multilaterale forhandlinger.

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

 Gi bonden større næringsfrihet.

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

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

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

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



Jordbruksforhandlingene 2020 forts.

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

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

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

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

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

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

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



Jordbruksforhandlingene 2020 forts.

 Hva mener NSG?
 Det er rett struktur i saueholdet

 NSG ønsker ikke omfordelinger

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

 Det bør gis investeringstiltak eller – tilskudd i saueholdet, 

men det må kanaliseres mot vedlikehold av eksisterende  

driftsapparat  og generasjonsskifter framfor nyetableringer

Vi ønsker innspill fra fylkene 

senest 20. februar 2020



Markedssituasjonen for småfeprodukter

Geit

 Har vært krevende med et forholdsvis stort overskudd på geitemelk

 Tiltak i 2017 og 2018 – nedsatt forholdstall

 Gledelig nok uendret forholdstall i 2019

 Regjeringen ville i 2017 også innføre en forholdsvis omfattende 
kvoteoppkjøpsordning. Denne ble til slutt bestemt til volum som ikke går 
til menneskemat, dvs. en svært beskjeden mengde. NSG jobbet knallhardt 
med dette og fikk nesten full uttelling. Dette tiltaket har hatt liten 
effekt!

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

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



Markedssituasjonen for småfeprodukter

Sau

 Fremdeles en alvorlig situasjon!

 Det var i perioder underskudd av lammekjøtt i markedet 
allerede i 2018, men i 2019 var det stor svikt i salget. 2900 
tonn på reguleringslager ved nyttår.

 Reguleringslageret på sauekjøtt er imidlertid så godt som 
borte.

 Markedsregulator Nortura prognoserer med en balanse i 
produksjon salg på lam i 2020, men nytt overskudd på 800 
tonn sau.

 Det er fremdeles ikke tvil om hvem som har tatt og må ta 
hovedkostnadene med denne overskuddssituasjonen 
– nemlig sauebøndene selv.



Utvikling de siste 12 år

År Sauebruk Antall søyer
Besetningsstørrelse

(søyer)

2007 januar 15 199 1 023 778 67

2008 januar 14 748 1 027 098 70

2009 januar 14 400 1 029 380 72

2010 januar 14 238 1 053 546 74

2011 januar 14 094 1 045 201 74

2012 januar 13 937 1 040 701 75

2013 januar 13 759 1 036 311 75

2014 januar 13 758 1 031 580 75

2015 januar 14 041 1 057 146 75

2016 januar 14 249 1 095 094 77

2017 januar 14 288 1 103 991 77

2017 mars 14 390 948 857 66

2018 mars 14 198 959 660 68

2019 mars 13 763 894 792 65



Slaktestatistikk fra Animalia

Endring 2017 - 2019

Foretak Dyr Slaktevolum

Antall % Antall % Tonn %

All sau -1 028 -6,8 -178 333 -13,0 -3 354 -12,3

Søyer -1 739 -13,8 -67 887 -39,4 -2 047 -38,0

Lam -901 -6,1 -93 181 -8,2 -925 -4,6

Værer -660 -15,7 -977 -14,4 -27 -9,7

Dielam -66 -17,8 -1 783 -29,2 -14 -18,2

Ung sau -1 705 -17,7 -14 506 -27,9 -341 -25,4



Markedssituasjonen for småfeprodukter

Sau forts.

HVA MÅ GJØRES?

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

 Fortsatte grillaksjoner? 
Flott oppslutning i 2017 og 2018, men mer labert i 2019 

 Utvidet salgsaksjon høsten 2020?? (i Nord Norge har næringa selv 
solgt 25 tonn i 2018 og fulgte opp i 2019 – GODT JOBBA!)

 Nødvendig med fortsatt tett dialog med omsetningsledd om 
situasjonen framover



Høring

Forskrift om markedsbalansering I

Bakgrunn: Meld. St. 11 (2016–2017) 
Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

 Landbruks- og matdepartementet ba i september 2017 Omsetningsrådet 
om å gjennomgå sitt regelverk for markedsbalansering, herunder vurdere 
å gjøre endringer i regelverket som forenkler ordningene og reduserer 
risikoen for konkurransevridninger i melkesektoren og i kjøttsektoren

 "Stortinget legger vekt på forenkling, å hindre konkurransevridning, å 
sikre et transparent system og å sørge for tillit mellom aktørene

 Stortinget har lagt til grunn at Omsetningsrådet ved behov kan vedta 
produksjonsregulerende tiltak for alle husdyrarter som omfattes av 
markedsordningene og har bedt om at det innføres en avgrenset 
mottaksplikt for Nortura fra uavhengige mottakere av slakt (dobbel 
mottaksplikt) 

 Kjøttsektoren har, i motsetning til de øvrige sektorene, ikke en avgrenset 
dobbel mottaks-plikt. Slik markedene fungerer, er det grunnlag for å 
vurdere om en slik fleksibilitet også bør være en del av markedsordningen 
for kjøtt. I utkastet til ny forskrift som presenteres i dette 
høringsforslaget, foreslår departementet derfor å innføre en avgrenset 
dobbel mottaksplikt på kjøtt 



Høring

Forskrift om markedsbalansering II
Landbruks- og matdepartementets vurdering

 Når det gjelder dobbel mottaksplikt for kjøtt, har også bransjen selv diskutert problemstillingen, og 
har på ulike tidspunkter foreslått innføring av dobbel mottaksplikt på kjøtt med ulike begrensninger 

 Organiseringen av råvaremarkedet for kjøtt har imidlertid endret seg over tid. En viktig endring er 
at kundeforholdene mellom husdyrprodusentene og råvarekjøperne er blitt mer langsiktige ved at 
markedsaktørene i større grad er opptatt av å bevare etablerte kunde-forhold. Dersom det oppstår 
markedsoverskudd, vil ikke de uavhengige aktørene lenger at deres produsenter skal levere til 
markedsregulator, som deretter kunne lagt råvaren inn på reguleringslager. Disse endringene i 
råvaremarkedet for kjøtt kan medføre at de uavhengige aktørene får vesentlig større råvarevolum 
på lager enn det de normalt ville hatt basert på et forretningsmessig lagerhold.

 Med utgangspunkt i den avgrensede doble mottaksplikten for egg, foreslår departementet å innføre 
en avgrenset dobbelt mottaksplikt for kjøtt. Avgrensingen skal gjøres i tid, volum og vareomfang. 

 Forslaget om avgrenset dobbel mottaksplikt betinger ikke at de uavhengige aktørene må gi annen 
informasjon til markedsregulator enn det som i praksis er strengt nødvendig for å kunne 
gjennomføre den avgrensede doble mottaksplikten. Endringen vil derfor ikke medføre noen 
vesentlig økt grad av informasjonsutveksling og deltakelse for de uavhengige aktørene i 
markedsbalanseringen. Departementet mener derfor at forslaget ikke reduserer konkurransen 
mellom samvirket og de uavhengige aktørene, og at effekten av markedssignaler derfor ikke vil bli 
redusert.



Høring

Forskrift om markedsbalansering III

Bakgrunn og organisering:
 Omsetningsrådet vedtok å etablere arbeidsgrupper på hver av 

hovedtemaene i Omsetningsrådets gjennomgang av 
markedsbalanseringen. Disse arbeidsgruppene skulle organisere arbeidet, 
bestille utredninger og bearbeide innspill fram til et ferdig forslag som skal 
legges fram for rådet. Rådets leder fikk fullmakt til å bemanne 
arbeidsgruppene med representanter for medlemmene i OR basert på 
innspill fra rådsmedlemmene samt utnevne arbeidsgruppeledere. 
Landbruksdirektoratet er sekretariat for hver av arbeidsgruppene.

 Arbeidsgruppe for sektorspesifikke oppgaver for kjøtt og egg (D2), er 
nedsatt med følgende representanter (jf. OR-sak 44/18 i OR-møte 9. mai 
2018): 

 Olaf Godli (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), leder for arbeidsgruppa. 

 Anders Huus (Norges Bondelag) 

 Ole Nikolai Skulberg (Totalmarked kjøtt og egg/Nortura SA) 

 Rolf Gjermund Fjeldheim (Nortura SA) 

 Bjørn-Ole Juul-Hansen (KLF/NFHF/NHO Mat og Drikke/Norkorn)



Høring

Forskrift om markedsbalansering IV

Mottaksplikt:
 Hovedformålet med mottaksplikt er å sikre primærprodusentene leveringsmuligheter 

selv om de ellers leverer til andre markedsaktører enn markedsregulator. Samtidig er 
forsynings-, mottaks- og informasjonsplikten definert som de konkurransemessige 
kjerneområdene innenfor Omsetningsrådets virke  

Dobbel mottaksplikt:
 Dobbel mottaksplikt innebærer en rettighet for uavhengige industriaktører til 

leveranse til markedsregulator i en situasjon hvor disse aktørene ikke har avsetning 
for egen tilførsel av kjøtt/egg 

 Innføring av en dobbel mottaksplikt vil være å endre konkurransen sammenlignet 
med dagens situasjon til fordel for de uavhengige aktørene. Uavhengige aktører vil 
løpe mindre risiko ved innkjøp av for mye vare. Risikoen kan føres over til 
markedsregulator dersom det kjøpes inn mer vare enn det det er etterspørsel etter. 
Risiko knyttet til etterspørselsreduksjon vil derfor bli redusert for uavhengige aktører 
ved dobbel mottaksplikt 



Høring

Forskrift om markedsbalansering V

Arbeidsgruppas vurdering:
 Det politiske ønske om å innføre en dobbel mottaksplikt er 

konkurransepolitisk motivert, men det skal det være en balanse mellom 
plikter og rettigheter (avsnitt 2.1). En tilnærming kan derfor være at 
innføring av dobbel mottaksplikt bare bør innføres dersom det i dag er en 
ubalanse mellom rettigheter og plikter til fordel for markedsregulator. 
Flertallet i gruppa (alle unntatt Bjørn-Ole Juul-Hansen) støtter denne 
tilnærmingen, og oppfatter at dagens system balanserer plikter og 
rettigheter. Innføring av dobbel mottaksplikt vil forrykke balansen, 
forutsatt at man ikke gjør andre endringer til fordel for markedsregulator. 

 Mindretallet (Bjørn-Ole Juul-Hansen) i gruppa mener innføring av en 
dobbel mottaksplikt vil være å utjevne konkurransefordelen 
markedsregulator har i forhold til de private aktørene. Dobbel mottaksplikt 
er en kostnadseffektiv måte å regulere et definert kvantum vekk fra 
markedet på. Mindretallet mener at normalløsningen bør være dobbel 
mottaksplikt med mindre særskilte forhold begrunnet i gjennomføringen 
av regulatorrollen tilsier noen annet, f.eks. at det utløser at det blir 
konkurransevridende (internt, også mellom KLF bedriftene). 



Høring

Forskrift om markedsbalansering VI

Arbeidsgruppas vurdering – dobbel mottaksplikt:
 Arbeidsgruppa har vurdert det slik at det kan være mulig å innføre en dobbel 

mottaksplikt under gitte forutsetninger avgrenset til hele slakt. Et mindretall i 
arbeidsgruppa (Bjørn-Ole Juul-Hansen) mener at det også kan innføres for 
stykningsdeler

 Arbeidsgruppa har hatt et ønske om å levere et omforent forslag og har brukt mye 
tid på problemstillingen. Arbeidsgruppa har forsøkt å komme fram til et forslag som 
skal sikre konkurransenøytralitet innenfor rammen av de overordnede målsetningene 
med markedsreguleringene, men har ikke kommet til enighet om et forslag. Til det er 
avstanden i forståelsen av hvem som bærer risikoen ved overproduksjon og hvordan 
markedet fungerer for stor

 Medlemmene fra Nortura og KLF har utarbeidet hver sine forslag til dobbel 
mottaksplikt. Arbeidsgruppa leverer derfor to forslag. Flertallet bestående av 
medlemmene fra faglagene og Nortura støtter Norturas forslag. Mindretallet 
bestående av medlemmet fra KLF, støtter KLFs forslag 

 Norturas forslag: Dobbel mottaksplikt av helslakt kan innføres i en 
begrenset periode dersom det foreligger alvorlig markedssvikt 

 KLFs forslag: Dobbel mottaksplikt bør være normalløsningen dersom ikke 
særskilte forhold begrunnet i regulatorrollen tilsier noe annet 



Høring

Forskrift om markedsbalansering VII

Arbeidsgruppas vurdering 
– Produksjonsregulerende virkemidler og tiltak:

 Sau/lam: 
 Sau/lam er en produksjon med lave etableringskostnader, relativt liten 

produksjon pr. mordyr målt i kg vare og er en produksjon hvor tilskuddene 
utgjør en høy andel av inntektene. Å regulere produksjonskapasiteten ved hjelp 
av en utkjøpsordning har derfor usikker virkning. Arbeidsgruppa vil ikke avslå 
utkjøpsordninger, men de må kunne brukes med varsomhet i spesielt krevende 
situasjoner, dersom markedsregulator finner det nødvendig. 

 Det er alt i alt vanskelig å drive med produksjonsregulering på sau/lam med de 
virkemidlene som er innenfor Omsetningsrådets portefølje. Med utgangspunkt i 
høyt tilskuddsnivå i produksjonen av sau og lam er derfor utforming av 
jordbrukspolitikken av stor betydning for å hindre at det ikke stimuleres til 
nyetableringer i perioder med overskudd 

Arbeidsgruppa foreslår ikke tiltak som krever endringer i retningslinjer eller 
forskrifter på sau/lam.



Høring

Forskrift om markedsbalansering VIII

 Linker til høringen:

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-
forskrift-om-omsetningsradets-myndighet-vedrorende-
markedsregulering-for-jordbruksravarer-rammeforskriften-
m.m/id2677500/?expand=horingssvar&lastvisited=68183bee-e43a-
433d-ac13-9d7514eadccf

 https://www.landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-
utvalg/omsetningsradet/h%C3%B8ring-om-regelverket-for-
markedsregulering

 Høringsfrist 1. mars 2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-omsetningsradets-myndighet-vedrorende-markedsregulering-for-jordbruksravarer-rammeforskriften-m.m/id2677500/?expand=horingssvar&lastvisited=68183bee-e43a-433d-ac13-9d7514eadccf
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/styrer-rad-utvalg/omsetningsradet/h%C3%B8ring-om-regelverket-for-markedsregulering


Klima og bærekraft I

 Utfordringene med å redde klodens klima har fullt fokus i 
samfunnet og landbruket må ta sin del av jobben for en 
bærekraftig framtid

 Norge har store ambisjoner i reduksjon av klimagasser på alle 
sektorer

 Landbruket har inngått en klimaavtale med Staten

 Småfenæringa må ta klimautfordringene på alvor

 NSG vil jobbe for å utvikle en klimavennlig produksjon av 
lammekjøtt og geitemjølk, blant annet gjennom avlsarbeidet og 
mer klimavennlig fôring



Klima og bærekraft II
Landbrukets klimaselskap SA

 NSG er medeier (10 %) i Landbrukets klimaselskap SA, et samvirke som i 
dag er eid av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura, 
Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens 
Landsforbund (KLF), Norsk Bonde- og Småbrukarlag, HOFF, Norsk Sau og 
Geit, Q-meieriene, TYR, Norgesfôr, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå 
Mølle.

 Landbrukets klimaselskap SA sitt 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 «Klimasmart Landbruk» har som formål å redusere klima-

avtrykket til norsk landbruk ved å sikre bedre informasjon og gode   

verktøy for klimasmart drift på norske gårdsbruk.

www.klimasmartlandbruk.no



Klima og bærekraft III a
Prosjekter vedr. småfê

Klimagassutslipp fra sau - SMARTER
 NSG deltar, sammen med 24 andre partnere, i et stort 4-årig EU-prosjekt 

med kortnavnet SMARTER. Prosjektet startet november 2018. 
Forskningstemaene i SMARTER er effektivitet og motstandsdyktighet hos 
småfe.

 Vår oppgave er å måle klimagassutslippet (spesielt metan) fra enkeltdyr 
med hjelp av mobile klimakamre (PAC-utstyr). Formålet med målingene er 
å finne ut om metanutslipp er arvelig, og om vi kan ta inn redusert 
metanutslipp som et delmål i avlsarbeidet vårt.

 PAC-utstyret, 10 kamre for måling av utslipp fra enkeltdyr, kjøper vi fra 
AgResearch, New Zealand. Vi vil måle i vinterhalvåret, og bygger derfor 
utstyret inn i en lastebil med et oppvarmet skap. PAC-bilen skal være klar 
til bruk våren 2020.



Klima og bærekraft III b
Prosjekter vedr. småfê

Klimasmart sau
NMBU har fått støtte fra Forskningsrådet til et 3-års prosjekt som skal utvikle 
en klimakalkulator for sau som gir oversikt over utslippet på gårdsnivå. NSG er 
ikke økonomisk involvert, men deltar i deler av prosjektet.

Grass2Gas
NMBU deltar i EU-prosjektet «Grass2Gas». I den norske delen av prosjektet 
skal NMBU undersøke om det er raseforskjeller i metanutslipp hos NKS og hos 
gammalnorsk spælsau, og om det er forskjeller i metanutslipp med fôring med 
ulike fôrkvaliteter. Prosjektet gjennomføres på Ås gård, Senter for 
husdyrforsøk. Metanmålingene skal utføres med NSGs PAC-utstyr. Jette 
Jakobsen, NSG, deltar i den norske prosjektgruppen.



Klimakur 2030 I

 Fagrapport om klimatiltak innen ikke-kvotepliktig sektor
 Klimagassutslipp fra transport, landbruk, oppvarming i bygg, avfall og 

bruk av fluorholdige gasser betegnes som ikke-kvotepliktig sektor fordi 
disse utslippene ikke er inkludert i EUs marked for handel med utslipp

 Bestilt av regjeringen
 Utarbeidet av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet, med 

medlemmer fra Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, 
Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova

 Mål
 minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 

sammenlignet med 2005

 60 ulike klimatiltak har blitt vurdert, som til sammen kan kutte 
utslippene med 40 millioner tonn CO2-ekvivalenter de neste ti årene



Klimakur 2030 II

 Veitransporten har det største potensialet for utslippsreduksjoner

 Bidrag fra jordbruket

 Ifølge utredningen kan jordbruket kutte 5,1 millioner tonn av sine 
utslipp. Kostholdsendringer og mindre matsvinn er de to viktigste 
virkemidlene som blir trukket frem i rapporten

 Rapporten foreslår også kutt i rødt kjøtt som et av de viktigste 
klimatiltakene innen jordbruket. Ved å spise mindre rødt kjøtt og mer 
plantebasert kost og fisk kan Norge redusere utslippene med 2,9 
million tonn, ifølge Klimakur 2030

 Forslaget krever vesentlige adferdsendringer hos forbrukeren, men blir 
de gjennomført følges de av omfattende strukturendringer i det norske 
jordbruket

 I juni 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en 
frivillig intensjonsavtale med regjeringen om utslippsreduksjoner. 
Målsettingen i denne avtalen er en reduksjon på 5 millioner tonn CO2-
ekvivalenter for perioden 2021-2030, altså det samme som i Klimakur
2030



Klimakur 2030 III

Norsk Sau og Geit stiller spørsmål ved tiltakene som 
Klimakur 2030 legger fram for jordbrukssektoren

 Dersom tiltaket med redusert kjøttforbruk blir gjennomført, vil det bety en 
drastisk endring for småfenæringa i Norge. Det kan gå utover både 
matsikkerheten og sysselsettinga i distriktene. Jeg er redd rapporten ikke 
tar høyde for det unike ressursgrunnlaget vi har i Norge, med to 
tredjedeler grasareal, sier NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen

 Den offentlige debatten er for ensporet i sitt fokus på beitedyr som 
klimaproblem

 Beitedyr som sauen og geita kan utnytte ressursene i utmarka, hvor det 
ellers er tilnærmet umulig å produsere plantebasert menneskemat 

 Det er også mye spennende forskning på effektene av karbonbinding i 
beitemark



Klimakur 2030 IV

 Link til høring: 
https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/924

 Høringsinnspill ønskes med frist innen 30. april 2020

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/924


Spørsmål?


