
 

Vestfold Sau og Geit 70 år 

Jubileumsberetning for perioden 2009- 2019 

 

70 års jubilanten Vestfold Sau og Geit er som tidligere organisert som et fylkeslag av Norsk Sau og 

Geit, og har ingen aktive lokallag. Avstandene i lille Vestfold og et beskjedent antall 

småfeprodusenter gjør at denne forenkla organiseringen virker å fungere bra. Vi har et eget raselag 

for Gammalnorsk Spelsau i fylket som har eget styre og egne aktiviteter .Fylkeslaget hadde i januar 

2019  86 medlemmer, fordelt på 19 hovedmedlemmer med over 50 sau, 58 hovedmedlemmer under 

50 sau, 3 husstandsmedlemmer, og 5 støttemedlemmer. Arne Ueland er æresmedlem i laget. 

 

Vestfold Sau og Geit har de siste ti åra hatt følgende ledere: Lars Bjarne Linneflaaten (2009-2011), 

Svein Kvalevåg (2012), Håvard Fjære (2013-2015), Lars Bjarne Linneflaaten (2016- d.d.). Som tidligere 

har Norturas rådgiver på småfe fylt sekretærfunksjonen i Fylkeslaget. Vi retter en stor takk til Torhild 

Sisjord, som er en veldig viktig ressurs for oss i Vestfold. 

 

Lagets aktivitet retta mot medlemmene har foruten årsmøter, i hovedsak bestått i medlemsmøter 

vår og høst. Temaene på disse møtene har vært varierte, og mange flinke fagfolk og eksterne 

samarbeidspartnere har bidratt. Eksempler på temaer er: Beitebruk og beiteplanlegging, 

Grovfordyrking, Kulturlandskapspleie, Parasitter på sau, Foring og foringsstrategier, Stell av sau i 

drektighetsperioden, Lamming og fødselshjelp, Bruk av sauekontrollen, Slakting og obduksjon, Paring 

og avl, Vitaminer og mineralbehov, Jordkultur- gjødsel/kalk, Utfordinger ved tørke og endra klima, og 

klipping og ullhandtering. Det har også vært arrangert familiedag, og sommertur til Telemark. I 

slutten av september har det hvert år blitt holdt kåringssjå for lagets medlemmer. Først på Jarlsberg, 

og siden hos Søyland på Fossan. I 2016 blei det arrangert kurs i egeninseminasjon av sau med god 

oppslutning. 

 

I starten av 10 års perioden sto laget for koordinering av saueklipping og fostertelling for 

medlemmene. Av ulike årsaker har dette opphørt, og produsentene organiserer nå dette sjøl. 

Ullinnsamling foregår fortsatt i lagets regi, med samlasting ved Nortura to ganger i året. 

Leder i laget har i hele perioden deltatt på møter, årsmøter og representantskapsmøte i Norsk Sau og 

Geit, og i 2019 blei kasserer i laget Torstein Lie valgt inn som 2. vara i sentralstyret. 

Fra 2013 har Vestfold Sau og Geit vært representert i Referansegruppe husdyr i Vestfold, sammen 

med Tine, Nortura, og representanter fra de andre husdyrslaga. 

 



Vestfold værring, ring 82, har vært i virksomhet i hele 10 års perioden. To medlemmer har slutta med 

sau og gått ut av ringen, som nå har 6 medlemmer, eget styre og egen økonomi. Værringen setter inn 

fra 15-22 prøveværer i året, og søyeantallet har variert fra 650 til 850 søyer. Av disse insemineres 

100- 150 søyer, med et tilslag på ca. 70%. På den årlige kåringa har det blitt mønstra 100-150 dyr, og 

5 raser var representert i 2019. I 2015 fikk værringen for første gang inn en seminvær- 201430007 

Årøbaronen fra oppdretter  Morten Ueland. Værringen har en viktig rolle for bruksbesetningene ved 

at de leier ut eldre værer og selger kåra værlam. 

 

Vestfold gjeterhundnemnd skifta i 2018 navn til Vestfold gjeterhundlag. Gjeterhundlaget har holdt 

årssamling hvert år, med framlegg av årsberetning og eget regnskap. Laget har også oppretta egen 

face book side med diskusjoner og temaer om gjeterhundarbeidet. Aktiviteten med hundene har 

vært økende, og det er i 2019 ca. 15 hunder med godkjent bruksprov. På konkurransefronten har 

laget deltatt på alle NM i perioden, i 2017 og 2019 med to hunder etter gode resultater foregående 

år. De 4 siste åra har man i samarbeid med andre fylker arrangert landsprøver/norgesserieprøver. 

Vestfold har tre godkjente instruktører. De fleste hundeeierne trener mest i egen regi, og for de som 

ikke har egne sauer, har det til tider vært vanskelig å skaffe sauer å trene på.  

Det har i perioden vært lite organisert beitebruk i Vestfold, og de fleste småfeprodusentene nytter 

egne eller leide kulturbeiter, og skogsbeiter i tilknytning til innmarka. Det har imidlertid vært en 

økning i bruken av sau på øybeite i skjærgården, og nye øyer har blitt tatt i bruk. Det er spesielt den 

Gammalnorske Spælsauen som står for denne viktige landskapspleien, til glede for både fastboende 

og turister.  

Vestfold har også de siste ti åra vært forskåna fra større problemer med rovdyr. Vi følger allikevel 

nøye med på utviklinga, i forvissning om at politiske endringer på området kan få konsekvenser.  

 

Så litt tall på småfeholdets omfang og utvikling i Vestfold. Antall besetninger er i jubileumsåret 140, 

mot 106 for 10 år siden. Antall vinterfora sau er nå 5838, en økning fra 4088. Gjennomsnittlig 

besetningstørrelse er 41,7 sau, en svak økning fra 38,6 ti år tilbake. Statistikken viser imidlertid at vi i 

2017 var oppe i 6248 sau i Vestfold, og at nedgangen fra 2018 til 2019 var på hele 21 %. Dette var 

den største prosentvise nedgangen i landet, og tørkesommeren 2018, i kombinasjon med endra 

betingelser i tilskuddsone 1 må være hovedforklaringene. Oppslutningen i Sauekontrollen øker, og 77 

besetninger er medlem. Dette omfatter 55% av Vestfolds småfeprodusenter og 63% av 

Vestfoldsauen. 

 

Til slutt noen betraktninger om situasjonen for småfeet og småfebonden i Vestfold. I 2019 peker pila 

svakt oppover for økonomien i norsk småfenæring, etter flere tunge år som følge av overproduksjon. 

I Vestfold som ligger i tilskuddsone 1, mista vi for noen år siden arealtilskuddet på grasarealer. Dette 

var et politisk virkemiddel for å gjøre det mindre attraktivt å dyrke gras på arealer som bør benyttes 

til korn og grønnsaker. Mange i Vestfold og Oslofjordregionen føler nok på manglende forståelse for 

at våre områder er mer enn god kornjord, og at sau og andre beitedyr i hovedsak utnytter mer 

marginale områder og gjør en viktig jobb i kulturlandskapet. Andre utfordringer for småfebonden er 

konkurranse med andre kjøttslag. Matvarekjedene har stor markedsmakt, og har tradisjon for å 

benytte lam og sau mest i sesonger og kampanjer. Når andre kjøttslag får hylleplass hele året blir 

avsetningen for produktene våre utfordrende. Det må også nevnes at befolkningens matvaner kan se 



ut til å endres. Forbruk av kjøtt blir av mange betrakta som en klimabelastning, og rødt kjøtt spesielt. 

Hvilke utslag dette kan få blir interessant å se. 

 

Men, utfordringer til tross, vi må tenke positivt om vi skal lykkes. Sauens rolle som landskapspleier er 

lett og framsnakke. På kraftforforbruk og utnyttelse av fornybare utmarksressurser er det ingen som 

konkurrerer. Når det kommer til dyrevelferd bør man velge lam. Og til sist, vi har et par fortrinn i 

Vestfold også. Vi kan produsere rimelig og godt grovfor, og vi har gode forutsetninger for å kunne 

levere tidlig slaktemodne lam, til en best mulig pris.  
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