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Vi går et nytt tiår i møte som vil bli sterkt preget av 
kampen for miljøet og reduksjon av CO₂-utslipp. Det 
legges nå frem flere rapporter som spår dramatiske 
 endringer i norsk landbruk, og da spesielt for rødt kjøtt. 
Dette er sterke trender som vil prege samfunnet, og den 
offentlige debatten. Slike trender og samfunnsholdninger 
må tas på alvor. Bærekraftbegrepet i denne sammen -
hengen blir brukt for snevert. Hele kretsløpet må tas med 
i dette regnestykket. Måten vi produserer mat på i det 
norske småfeholdet er bærekraftig. Her må informasjon 
og «opplæring» ut til resten av samfunnet. Dette må vi 
prioritere i hele NSGs organisasjonsapparat i åra som 
kommer. I saueholdet har vi en produksjon som bruker 
relativt lite kraftfôr og med en beskjeden soyaandel. 
Soyaen må så raskt som mulig erstattes av norsk-
produsert protein. Dette forskes det på, og jobbes med. 
Hovedandelen i kraftfôret vi bruker består av fôrkorn 
som er produsert av den norske kornbonden. Dette på 
jord som ikke er egnet til annet enn fôrkornproduksjon. 
Kraftfôr utgjør ca. 10-15 % av den totale fôrandelen på et 
sauebruk. Resten (85–90 %) av fôret til dyra våre 
kommer fra gras, og det aller meste fra beite i utmarka. 
Dette gjør at vi beslaglegger minimalt av de kun 3 % av 
dyrkamarka vi har i Norge. Vi kan virkelig si at vi har 
gode kort på handa! Det er viktig at vi viser at vi tar krav 
om redusert CO₂-utslipp og klimatiltak på alvor. NSGs 
satsing på Smarter-prosjektet, som skal måle utslipp fra 
enkeltindivid av småfe i felt, er et slikt tiltak. Resultatene 
av dette kan overføres til avl og fôring i småfenæringa. 
Dette er noe som resten av samfunnet vil legge merke til. 
Jeg er optimist og tror vi vil komme relativt bra ut med 
klimautfordringene i det kommende tiåret. Men noen 
endringer må vi nok regne med. 
 
Markedssituasjonen på sau og lam har også preget 2019. 
Nå ved årsskiftet var det nesten samme mengde slakt på 
reguleringslager som det var for ett år siden. Det som er 
endret er forholdet mellom lamme- og saueslakt. For ett 
år siden var det saueslakt som var utfordringa ved års-
skiftet, men nå er det for mye lam. Antall slaktet sau og 
lam gikk kraftig ned i 2019. Dessverre ble også salget 
langt dårligere enn prognosert. Allerede på forsommeren 
kom det meldinger om salgssvikt på lam, og verre skulle 

det bli. Dette førte til at reguleringslageret av lammekjøtt 
nærmest ble fordoblet i løpet av 2019. Gledelig nok ble 
lagrene av sau så godt som tømt. Men Nortura og de 
andre slakteriene må nok brette opp ermene i 2020, så 
salget kommer opp igjen. 
 
Geitemelkproduksjonen har befestet sin posisjon etter 
den store saneringsprosessen denne næringa har vært 
gjennom. Økonomien er bra og produsentene kan møte 
en ny sesong med uendret forholdstall for disponibel 
kvote. Men det er viktig å holde et kontinuerlig fokus og 
få produktene fra den gode melka ut til forbrukerne. 
 
Utfordringer har vi nok av i 2020, men småfebøndene og 
NSG gir seg ikke så lett. Vi skal jobbe for det beste for det 
norske småfeholdet til «krampa» tar oss. Ja, vi skal jobbe 
etter at «krampa» har tatt oss også! 
 
Takk til dere alle som har stått på for småfeholdet og 
NSG i 2019! 
 
Kjell Erik Berntsen

Lederen har ordet 
Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i NSG



   

 
 

Strategiplan for 2012 - 2019 
 

  Visjon 
Fornøyde småfeholdere. 

 
 

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

 

  Hovedmål 
 NSG skal være småfeholdernes viktigste interesseorganisasjon og  

kunnskapsformidler  
 Bærekraftig produksjon med god dyrevelferd basert på mest mulig norske  

fôrressurser 
 Trygge beiteretten og sikre utnyttingen av den 
 Sunne, produktive og arbeidseffektive avlsdyr 
 Småfenæringa skal ha et positivt omdømme 
 Økt forbruk av norske småfeprodukt gjennom sterkere satsing på  

produktutvikling og god betjening av forbrukermarkedet 
 Lønnsomheten i småfeholdet skal være minst på linje med gjennomsnittet i  

samfunnet 

 

  Hovedstrategier for å nå organisasjonens mål 
 Styrke organisasjonen gjennom tydelige mål og effektive arbeidsmetoder 

o På viktige områder utarbeides det egne handlingsplaner 
o Sekretariatet skal utarbeide årlig budsjett og arbeidsplan som vedtas i   

styret og legges fram for representantskapet til orientering 
o Fylkes- og lokallag skal utarbeide årlige arbeidsplaner 

 Troverdig og åpen kommunikasjon 
 Styrke kommunikasjonen mellom alle ledd i organisasjonen 
 Nødvendige ressurser til opplæring i lokallagene på nye web-løsninger 
 Arbeide for at alle småfeholderne skal være medlemmer i NSG 
 Tett samarbeid med omsetningsleddene, faglaga og andre viktige aktører for  

næringa 
 NSG må arbeide for at beiteretten prioriteres i relevant lovverk og planarbeid 
 Arbeide for en styrking av beiteretten, herunder kjempe for effektivt uttak av  

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

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

gjennom et effektivt nasjonalt avlsarbeid 
 Arbeide aktivt for rekruttering til næringa, gjennom sikker økonomi og godt  

miljø 

1. 

2. 

3. 

4. 

I STRATEGIPLAN FOR 2012-2019
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II ORGANISASJONSARBEIDET 

1. Årsmøte og  
Representantskapsmøte 
 
Årsmøtet 2019 
Årsmøtet 2019 ble avholdt 13. og 14. 
mars på Park Inn by Radisson Oslo 
Airport Hotel West, Gardermoen. Over 
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 hva som har 
preget organisasjonen og næringa det 
foregående året. Han trakk spesielt 
frem markedssituasjonen for sau, hvor 
rekordlave utbetalingspriser har ført til 
en svært svak økonomi i saueholdet. 
Leder understrekte viktigheten av 
markedsbalanse for å sikre økonomien, 
og forespeilet at det var lysere tider i 
vente: Prognosene fra Nortura viste en 
underdekning på sau og lam på 600 
tonn for 2019 – også etter at all kvote -
import var medregnet. Fryselageret 
med sau som har bygget seg opp de 
siste årene er en utfordring, men også 
her var Berntsen optimistisk. Han 
trakk frem muligheter og potensielle 
løsninger, som for eksempel å promo -
tere ung sau inn mot lamme markedet, 
jobbe for å nå ut til nye kundegrupper 
og, ikke minst lokale tiltak som 
dugnadssalget av sauekjøtt i nord. 
 
En presset økonomi kan bidra til å 
skape interne konflikter i næringa. 
Lederen mente likevel at samholdet i 
sauenæringa var godt, og at den store 
utfordringen var å stabilisere produk-
sjonen på samme nivå som i 2019.  

– Jeg har kommet til at vi har et 
tilnærmet ideelt sauehold i Norge. Vi 
trenger alle bruksstørrelser, og gjen-
nomsnittsstørrelsen har holdt seg 

ganske stabil på 70–75 vinterfôra sau 
de siste 10 årene, konkluderte 
 Berntsen.  

Han understrekte at NSG skal 
 fortsette å kjempe for et sauehold i  
hele landet. 
 
Videre tok lederen for seg markeds-
situasjonen for geita. Også her er det en 
overskuddssituasjon, men produk-
sjonen blir justert med kvoter. For-
holdstallet for geitemelk for 2019 ble 
justert ytterligere ned. Det fører til at 
potensiell produksjonskapasitet på 
hvert enkelt bruk ikke blir utnyttet. 
Økonomien i geiteholdet har vært 
bedre enn saueholdet de siste åra, men 
det er usikkerhet rundt hvordan dette 
vil utvikle seg. Berntsen trakk frem 
viktigheten av produktutvikling og  
-opplysning til forbrukeren for å 
fremme det flotte produktet som 
geitemelka er. 
 
Lederen mener at det jobbes godt med 
gjeterhund rundt i landet, og fortalte at 
spørreundersøkelsen til lokallaga viste 
at nesten 30 % av medlemmene har 
gjeterhund. 

– Det aller viktigste for NSG er at 
alle som har hund kan få mest mulig 
hjelp av hunden i arbeidet på gården, 
sa Berntsen.  

For å øke fokus på gjeterhunden 
som brukshund, har Gjeterhundrådet 
igangsatt kursvirksomhet rundt om -
kring i fylkene. Disse kursene skal være 
på nybegynnernivå, med mål om å øke 
gleden og bruken av gjeterhund. 
 
Til slutt trakk lederen frem NSGs 
arbeidsområder og forventninger 
knyttet til disse. NSG er en allsidig 
 organisasjon med lang historie, og 
arbeidsoppgavene har utviklet seg 
gjennom årene. Arbeidet med gjeter -
hund, avlsarbeidet for sau og geit, og 
råd givning tilknyttet utmark er noen 

av arbeidsområdene som gjør NSG 
unik som særinteresseorganisasjon 
innen landbruket.  
 
Lederen oppfordret salen til å ha høye 
forventninger til oss selv som organisa-
sjon. Samtidig understrekte han at det 
ikke er alle områder vi har full rådighet 
over. NSG er for eksempel ikke for-
handlingspart i jordbruksoppgjøret,  
denne rollen har Norges Bondelag og 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her 
ligger påvirkningskraften i samarbeidet 
mellom NSG og faglaga. Han trakk 
også frem utmark og rovdyr som et 
arbeidsområde hvor forventningene til 
NSG er høye. Her blir avgjørelsene tatt 
på politisk nivå, men NSG skal prøve å 
påvirke så mye som mulig. Det samme 
gjelder markedssituasjonen: 

– Vi kan ikke styre verken markeds-
regulator, slakterier, butikkjeder eller 
aller minst forbrukerne. Vår oppgave 
er å påvirke der vi kan. Jeg opplever at 
både faglaga, slakterier og markeds-
regulator føler trykket fra NSG, under-
strekte Berntsen. 

Avslutningsvis takket lederen både 
tillitsvalgte og ansatte for innsatsen 
gjennom året. 
 
Ståle Støen, styrevara i Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag, var gjest under 
 årsmøtet, og holdt en hilsningstale. 
 
Trine Hasvang Vaag, styreleder i 
Nortura SA, og direktør Eivind Kjuus, 
TINE Råvare, orienterte om markeds-
situasjonen for sau, lam og geitemelk  
– sett fra markedsaktørene sin side. 
 
Tillitsvalgte 
Under valget ble Kjell Erik Berntsen 
gjenvalgt som leder i Norsk Sau og 
Geit. Sigurd Vikesland og Else Horge 
Asplin ble gjenvalgt som styre -
medlemmer. Pål Kjorstad ble gjenvalgt 
som nestleder. Ragnhild Sæle ble 
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 gjenvalgt som ordfører. Jo Risløv, 
 Hallvard Veen og Hilde Giæver Marvik 
ble valgt som direktevalgte geiteholdere 
til representantskapet. 
 
Kontingent 2020 
Satser for medlemskontingent 2020 ble 
enstemmig vedtatt. Det vil si kr 1300 
for hovedmedlem med mindre enn 50 
dyr, kr 1800 for hovedmedlem med 
flere enn 50 dyr, og kr 500 for hus-
standsmedlem, støttemedlem og æres-
medlem. 
 
NSGs satsingsområder 
NSGs 4 satsingsområder fram mot 
2025 ble presentert og vedtatt på 
 årsmøtet i NSG 15.03.2018. Admini -
strasjonen har for hvert av de 4 sats-
ingsområdene utarbeidet delmål for 
2019 med konkrete tiltak, ansvarlig og 
tidsfrist. Revidert plan ble vedtatt i 
styremøtet 15. oktober 2018 og 
presentert for representantskapet i 
møte 16. oktober 2018. Måltavlene blir 
kontinuerlig oppdatert og framlagt for 
styret. 
 

Satsingsområdene med eksempler  
fra arbeidet ble lagt fram for års- 
møtet, med påfølgende drøfting og 
kommentarer. 

Organisasjonssjef Ken Lunn 
 orienterte om organisasjonens arbeid 
med oppfølging av de 4 prioriterte 
satsingsområdene. Leder i Gjeter -
hundrådet, Audun Seilen presenterte 
måltavla for gjeterhund med 7 tiltak og 

delmål i arbeidet mot økt bruk av 
gjeterhund. Per Fossheim gikk 
 gjennom prosessen fram mot slutt-
føring av en standard beredskapsplan 
til hjelp lokalt ved hendelser på utmark 
og beite. 
 
I løpet av 2019 har klima og bærekraft  
blitt tatt inn som et femte satsings-
område. 

Styret i NSG etter valg på årsmøtet 2019. Fra venstre: Pål Skoe Kjorstad (nestleder), Terje Benjaminsen, Anne Kari Snefjellå, 
Kjell Erik Berntsen (leder), Torill Undheim, Else Horge Asplin og Sigurd Vikesland. 
Foto: Per Fossheim.
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De fem områdene er: 
1. Best mulig økonomi 
2. Økt medlemstilslutning 
3. Sikre beiteretten og bruken av 

 utmarka til beiting for småfe 
4. Økt bruk av gjeterhund 
5. Klima og bærekraft 
 
Organisasjonsprosjektet «BÆrekraft» 
Styret i Norsk Sau og Geit vedtok i 
møte 15. oktober 2018 å etablere 
 organisasjonsutviklingsprosjektet 
«BÆrekraft». Prosjektet ble startet opp 
20. oktober 2018 og skulle ta utgangs-
punkt i gjeldende strategiplan i NSG 
(2012-2019). Hensikten var å 
gjennom gå dagens aktiviteter og 
 ressursbruk, samt kartlegge framtidige 
behov. Prosjektgruppa skal foreslå 
prioriteringer innenfor tilgjengelige 
ressursrammer. Klima og miljø i land-
bruket er et område med stort fokus og 
betydning for våre interesseområder og 
skal inngå i arbeidet. 

Prosjektet sendte 14. desember 2018 
ut en spørreundersøkelse til lokallags-
årsmøtene 2019, hvor 126 lokallag 
svarte på undersøkelsen. Disse lokal -
lagene representerer 45% av med -
lemmene i NSG, og spørreunder- 
søkelsen la et viktig grunnlag for 
 prosjektgruppas videre arbeid.  
 
Prosjektgruppa la fram resultat fra 
spørreundersøkelsen for årsmøtet. 
 Organisasjonssjef Ken Lunn orienterte 
om organisasjonsutviklingsprosjektet, 
og om kartleggingen av økonomiske 
rammer i NSG. Styremedlem Else 
Horge Asplin gikk igjennom resultat 
fra spørreundersøkelsen. Styreleder 
Kjell Erik Berntsen oppfordret års-
møtedeltagerne til å komme med inn-
spill til prosjektgruppa om konkrete 
tiltak for arbeidsområdene til NSG 
som kan bidra til å øke tilfredsheten. 
Det ble også gjennomført gruppe-
arbeid, hvor innspill fra alle gruppene 
ble samlet inn og oppsummert i 
 prosjektrapporten. 
 
Endelig prosjektrapport ble oversendt 
styret i april 2019. 
 
Utmerkelser  
Under årsmøtemiddagen ble det delt ut 
flere hederspriser: 

• Atle Moen fra Moen Sau DA mottok 
avlsstatuetten for beste avkoms-
granska vær i 2018 for væren 
201463190 PRINS MOEN. 

• Avlsstatuetten for beste avkoms-
granska bukk 2018 gikk til Nils og 
Marianne Skrebergene for bukken 
2015298 STORKVITEN. 

• Årets Superverver i 2018 ble Kåre 
Hole fra Sæbøvågen i Hordaland 
med 30 nyvervede medlemmer. 

 
Representantskapsmøte 
Årets representantskapsmøte ble avholdt 
på Kielferga 15. og 16. oktober 2019. 

Representantskapsmøtet var sentrert 
rundt strategidiskusjoner, som ble 
strukturert i tre hovedtema: 
1. Organisasjonsarbeidet i NSG 
2. Arbeidet fram mot Jordbruks -

forhandlingene 2020 
3. Saueholdet framover 
Målet med diskusjonene var å utfordre 
representantskapet til å komme med 
konkrete innspill på strategi og analyse 
av nåsituasjonen. Dette var en del av 
forberedelsene til behandling av 
strategiplan for NSG 2020-2025 i 
 årsmøte 2020. 

Diskusjonen om organisasjons-
arbeidet i NSG ble innledet av 
 organisasjonssjef Ken Lunn og Knut 
Evensen, fylkesleder i Oppland Sau og 
Geit. Generalsekretær Lars Erik Wallin 
innledet om arbeidet fram mot Jord-
bruksforhandlingene 2020. Styreleder 
Kjell Erik Berntsen innledet om 
saueholdet fremover, med en presenta-
sjon av strukturendringer i saueholdet 
det siste tiåret. Etter presentasjonene 

var det gjennomgang og drøfting i 
grupper. Representanter fra gruppene 
la frem hovedpunktene fra diskusjonen 
for representantskapet. 

Møtet omfattet også ordinære  
 representantskapssaker og diverse 
 orienteringssaker. 

 

2. Andre NSG- arrangement 
 
Grillaksjonen 2019 
NSG, i samarbeid med Nortura/Gilde, 
arrangerte 8. og 15. juni grillaksjoner 
flere steder i landet. 22 lokallag fra 9 
fylker stilte opp på dugnad for å la 

Superverver 2018, Kåre Hole, med diplom og premie, her flankert av NSGs styreleder 
Kjell Erik Berntsen og styremedlem Torill Undheim. Foto: Per Fossheim.

Både store og små deltok på dugnad da 
Syvde Sau og Geit arrangerte grillaksjon. 
Foto: Dagrunn Molvik.
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publikum få smake hvor godt norsk 
lam kan være på grillen. NSGs 
medlemmer grillet og delte ut smaks-
prøver sammen med oppskrifter og 
 reklamemateriell. Representanter fra 
Gilde var også til stede, og informerte 
om produktene som ble delt ut. Det  
var et varierende produktutvalg i 
 butikkene. Enkelte varer var derfor ikke 
å finne på alle aksjonsstedene. 

Det var opprinnelig planlagt flere 
aksjoner til høsten. Dette ble ikke gjen-
nomført på grunn av liten kapasitet og 
interesse hos samarbeidspartneren. 
 
Fårikåldagen 
I anledning Fårikålens Festdag 26. 
september delte ansatte i NSG ut gratis 
smaksprøver av Norges nasjonalrett i 
Ås sentrum. Arrangementet var en stor 
suksess, og mange fikk smake fårikål 
for første gang. Fårikålen ble laget med 
benfritt fårekjøtt levert av Nortura/ 
Gilde, og beviste at ung sau egner seg 
utmerket til fårikål.  

NSG har også overtatt «fårikålbilen» 
fra Opplysningskontoret for egg og 
kjøtt: En gammel veteranbil som har 
blitt brukt av «Fårikålpolitiet» i 
 Opplysningskontoret i over 20 år. 
Fårikålbilen patruljerte rundt i Ås, 
dekorert med både sirene, hodekål og 
sauehode på taket. Bilen vakte mye 
oppsikt blant de besøkende. NSG 
 forsøkte å synliggjøre festdagen i 
sosiale medier, med positive reaksjoner 
fra flere hold. 
 
NM i saueklipping og  
ullhåndtering 2019 
NM 2019 ble arrangert på Varhaug 4. 
og 5. oktober i regi av lokallagene Sør-
Jæren, Time, Sandnes, Gjesdal og 
Nærbø Sau og Geit. 

Totalt stilte det opp 53 individuelle 
deltagere, som inkluderte både klippere 
og ullhåndterere. Børge Høiland vant 
NM-klassen for saueklippere for 6. 
gang. Jonathan Gerhard Håkull vant 
NM i ullhåndtering for 10. gang. 
Se utfyllende omtale under kapittel 10. 
Ull, saueklipping og ullhåndtering.  
 
NM i bruk av gjeterhund 2019 
Andreas Eklund fra Østfold tok sin 
første NM-tittel da Hedmark 
Gjeterhundlag arrangerte Norges -

mesterskap i bruk av gjeterhund i 
Alvdal 11.-13. oktober 2019. 
Se utfyllende omtale under kapittel  
9. Gjeter hund. 
 
Nordisk mesterskap i bruk  
av gjeterhund 2019 
Nordisk mesterskap i bruk av gjeter -
hund ble i 2019 arrangert på Brusand i 
Hå kommune, Rogaland. 43 ekvipasjer 
deltok fra Norge, Sverige, Danmark, 
 Finland og Færøyene. I finalen ble det 
trippelseier til Norge. Norge vant også 
lagkonkurransen. Se utfyllende omtale 
under kapittel 9. Gjeter hund. 
 
Geitedagene 2019 
Geitedagene 2019 gikk av stabelen  
2.-4. august på Vestlia Resort på Geilo. 

 Arran gør var Norsk Sau og Geit, i  
tett samarbeid med Buskerud Sau  
og Geit og TINE. Arrangementet  
var en suksess, med solid faglig  
innhold og 140 deltagere. Blant de 
påmeldte var det både erfarne og  
vordende geitebønder, fagfolk og  
andre aktører innen næringa. Det 
faglige program met fokuserte på  
de store spørsmålene: Omdømme,  
salg, kvoter, forholdstall, pris og 
kvalitetstillegg ble grundig  
 behandlet. 

Årets Geitedager ble innledet  
med Ung Geit – en samling for de  
som er nye eller på tur inn i næringa. 
Arrangør ene var TINE, Landkreditt 
Bank, Nortura og Felleskjøpet, og 
arrange mentet hadde ca. 40 deltagere. 

Generalsekretær Lars Erik Wallin patruljerte i fårikålbilen under Fårikålens Festdag 
26. september 2019. Foto: Urda Blichfeldt.

Stølsbesøk på Kalvefløto under Geitedagene 2019. Stølen tilhører Hanne Christine og 
Ole Øvrejorde.
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3. Lag og medlemstall 
 
Medlemstallet i NSG har holdt seg for-
holdsvis stabilt de senere årene. Men 
det ble en litt større avskaling i 2019, i 
likhet med en generell reduksjon av 
 antall småfeholdere i landet.  

Blant de 18 fylkeslagene er det kun  
2 som har hatt medlemsøkning i 2019. 
Det er Aust-Agder med en økning på  
2 medlemmer, og Finnmark med 1. 

I 2019 hadde Norsk Sau og Geit  
10 305 medlemmer fordelt på 18 fylkes-
lag og 340 aktive lokallag. I tillegg 
kommer 156 direktemedlemmer og 
abonnenter, dvs. totalt 10 461 med -
lemmer/abonnenter. Tilsvarende tall for 
2018 var 10 829, slik at nedgangen har 
vært på 3,4 % (tallene for 2016, 2017 og 
2018 var -1,44 %, -1,49 % og -0,72 %). 
Sammenslåing av lokallag pågår stadig 
og det var en reduksjon på 8 i 2019. 

Lags- og medlemstall 2017, 2018 og 2019 

Lagstall Medlemmer Av dette: 

Fylke Leder ved årsskiftet 18/19 2017 2018 2019 2017 2018 2019  Husstandsmedl. Støttemedl. 

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 Linneflaatten 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 

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2019 var slik: 
                          Ho.medlem      Ho.medlem       Husstands-    Støtte-         Æres- 
                          f.o.m. 51 dyr     t.o.m. 50 dyr     medlem          medlem       medlem* 
- lokallag       kr      220           kr       195          kr    150          kr    150        
- fylkeslag     ”        325           ”         300          ”      105          ”      105 
- landslag      ”      1055           ”         605          ”      145          ”      145       kr     400 
Sum               kr    1600           kr     1100          kr    400          kr    400       kr     400 
 
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget

4. Arbeidet i styret 
 
Styret i NSG hadde 9 møter i 2019, 
hvorav 3 var telefonmøter. Totalt ble 
det behandlet 103 saker.  
 

Sentrale saker gjennom året: 
  
Jordbruksavtalen 2019 
Forberedelse av innspill til jordbruks-
forhandlingene er en av de viktigste 
 organisasjonsmessige oppgavene for 
NSG. I 2019 ble det lagt ned et grundig 
arbeid med innspill fra lagsapparatet. 
Styret utarbeidet med bakgrunn i dette 
et samlet innspill som ble lagt fram for 
faglagene og staten. 

Med det vedvarende markedsover-
skuddet på sau- og lammekjøtt er 
næringa hardt presset på økonomi. 
Styret i NSG vurderte at produk-
sjonen i 2019 var på et nivå der den 
bør ligge framover. For å holde dette 

nivået burde det ikke være rom for 
ytterligere avskaling i næringa, og det 
ble signal isert at økonomien i 
saueholdet igjen måtte få en positiv 
utvikling.  

Geitemelkprodusentene i Norge har 
gjennomført en storstilt sykdoms-
sanering og en medfølgende opp-
gradering av driftsapparatet. De rundt 
280 gjenværende produsentene har 
derfor alle forutsetninger for drift 
framover. Økonomien har vært god i 
denne næringa, men flere merker nå at 
det butter imot også her. 

NSG presiserte viktigheten av å opp-
rettholde en variert bruksstruktur. En 
stor andel små og middelstore bruk, 
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spesielt i saueholdet, utgjør ryggraden i 
næringa.  

Utmarksbeiting, som denne næringa 
baseres på, er helt avhengig av dugnad 
og samarbeid og at det er nok utøvere å 
fordele innsatsen på. En satsing på full 
utnyttelse av de unike beite ressursene vi 
har i Norge, både i utmarka og i mer 
gårdsnære områder, garanterer 
næringsvirksomhet over hele landet.  

NSGs klare budskap var en fortsatt 
økning på beitetilskuddene som en 
viktig premiss for fremdeles å gjøre 
beitebrukerne i stand til å opprettholde 
den grunnleggende ressursutnyttelsen i 
områder som bare beitedyra kan høste. 
I tillegg til dette behov for midler til å 
sikre effektiv drift av beiteområdene. 
Totalt sett kom ikke småfeholdet aller 
verst ut i dette årets jordbruksavtale, 
med en positiv utvikling for referanse-
brukene både på sau og geit.  
 
Markedssituasjonen for  
sau- og lammekjøtt 
2019 startet opp med rekordstore 
reguleringslagre, spesielt på sau. 

Markedsregulator Nortura 
prognoserte hele 1. halvår med et 
 forventet salg som ville gi noenlunde 
balanse i løpet av året. Det viste seg 
imidlertid at salget av lam sviktet stort 
på våren og sommeren. Til forskjell fra 
de foregående årene, da regulerings-
lageret på lam var tilnærmet tømt i 
starten av slaktesesongen, var det 
 forholdsvis mye lam på reguleringslager 
i starten av august. I løpet av høsten fikk 
vi også inntrykk av  forholdsvis lite 
«trykk» på salg i sesongen. 

Det ble imidlertid større fokus på 
voksen sau, med eksport og også god 
drahjelp fra NRK med programmet 
Matsjokket i oktober. 

Situasjonen i 2019 endte til slutt 
med 2.900 tonn lam og så godt som 
ikke noe sau på reguleringslager. Dette 
til forskjell fra året før da det lå over 
3.000 tonn på reguleringslager, 
omtrent jevnt fordelt på sau og lam. 
 
Organisasjonsprosjektet «BÆrekraft» 
Organisasjonsprosjektet har vært igjen-
nom styrebehandling kontinuerlig i 
løpet av året. Dette er nærmere omtalt 
på side 7, kapittel 1. Årsmøte og 
 Representantskapsmøte. 
 

NSGs satsingsområder 
NSGs satsingsområder blir vurdert 
 kontinuerlig av styret. Satsings-
områdene er beskrevet på side 6, under 
kapittel 1. Årsmøte og Representant-
skapsmøte. 
 
Mædiutbruddet i Trøndelag 
Tidlig på sommeren 2019 kom de 
første meldingene om tilfeller av den 
smittsomme dyresjukdommen mædi 
på sau i Trøndelag. Mattilsynet og 
Veterinærinstituttet kom raskt i gang 
med kartlegging for å få omfanget av 
sjukdommen og tiltak for å hindre 
videre spredning. 

Avls- og seminsjef Thor Blichfeldt 
har jobbet nært med Mattilsynet og 
Animalia i forhold til restriksjoner og 
regelverk for det organiserte avls-
arbeidet i området. 

Ved utgangen av året var det 
 konstatert smitte i 6 besetninger og i 
tilknytning til disse var vel 80 kontakt-
besetninger båndlagt.  
 
Oppnevning av sentrale råd i NSG 
I løpet av året jobbet styret med in-
struksen for de sentrale rådene. Blant 
annet med sammensetningen av Gjeter -
hundrådet, som fra 2020 har fått endret 
sammensetning fra 4 til 6 regioner på lik 
linje med Avlsrådet for sau.  

Styret opprettet fra 1. september 
2019 et nytt råd, Team Ung i NSG. 
Dette rådet består av 6 representanter 
fra organisasjonen og er ledet av 
 kommunikasjonsrådgiver Urda 
 Blichfeldt. Dessverre var det ikke  
mulig å finne kandidater fra midt og 
nord i landet til denne første opp -
nevningen, men dette vil nok gå greit 
videre framover. 

De øvrige rådene; Avlsrådet for sau, 
Fagrådet for geit, Gjeterhundrådet, 
 Utmarksrådet og Ull- og klipperådet 
ble oppnevnt i desember og har 
 funksjonstid kalenderåret 2020. 
 
Dyrevelferd, dyrehelse og 
 kompetansekrav 
Kravene i husdyrholdet til dyrevelferd 
og dyrehelse er i stadig endring og det 
kommer nye forskrifter. 

Krav om smittevernplan for hvert 
husdyrhold ble innført fra 1. juli 2018.  

Fra 1. januar 2020 er det krav om 

dokumentert kompetanse på dyrehelse 
og smittevern. Blant annet har 
Animalia utarbeidet et kompetanse -
kurs i dyrehelse og smittevern, som ble 
gjort tilgjengelig for gjennomføring fra 
januar 2020. 

Når det gjelder arbeidet med 
dyrevelferd har NSG, sammen med 
Norges Bondelag, bedt Animalia om 
bistand til å utarbeide et dyrevelferds-
program på sau. Arbeidet med dette vil 
bli startet opp i 2020. Framover vil  
det også bli arbeidet med å få til et 
dyrevelferdsprogam på geit. 

 
5. Kommunikasjon 
 
Økt bemanning 
Behovet for økt innsats på informasjon 
og kommunikasjon kom blant annet 
frem gjennom organisasjonsutviklings-
prosjektet «BÆrekraft». Prosjektgruppa 
argumenterte for at et «mer synlig 
NSG» var et av de viktigste tiltakene for 
å bedre tilfredsheten i organisasjonen. 

NSG økte derfor sin bemanning på 
kommunikasjon i 2019 gjennom 
 ansettelsen av en ny kommunikasjons-
rådgiver, Urda Blichfeldt. Hun begynte 
i stillingen 1. mai 2019, og har blant 
annet ansvar for sosiale medier, web og 
diverse organisasjonsoppgaver. 
Sammen med redaktør for Sau og Geit, 
Anne-Cath. Grimstad, utgjør de 
 kommunikasjonsavdelingen i NSG.  
 
Sau og Geit 
Medlemsbladet Sau og Geit kom i 
2019, som tidligere år, ut med 6 
 utgaver. Sidetallet har variert noe, 
avhengig av stoff- og annonsetilgang, 
med et gjennomsnitt på totalt 70 sider. 
Av disse har drøyt 20 sider vært 
annonser. Til sammen ble det i fjor 
produsert 420 sider med organisa-
sjonsnytt, fagartikler, reportasjestoff, 
analyser, innlegg fra lesere og tillits -
valgte, samt annonser. Opplaget har de 
siste årene gått noe ned (som følge av 
en moderat reduksjon i antall NSG-
medlemmer) og ligger nå på vel 9 000. 
 
Tidligere kommunikasjonsrådgiver 
Anne-Cath. Grimstad har vært 
 redaktør for medlemsbladet fra og med 
nummer 2/2019, og skriver en god del 
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6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer også i 2019.

av reportasjene og det øvrige redak-
sjonelle stoffet. Ellers har stoffet vært 
produsert av øvrige ansatte samt 
 eksterne fagmiljøer og bidragsytere. I 
tillegg har det vært kjøpt inn noe stoff 
fra frilansjournalister. Annonsesalget 
har, som i tidligere år, vært satt bort til 
en ekstern annonsekonsulent. Design/ 
ombrekking har vært utført av en 
 ekstern designer, og bladet har vært 
trykket av 07 Media. 
 
Sau og Geit er både et medlemsblad og 
et fagblad for våre saue- og geitebønder 
i det ganske land. For å speile organisa-
sjonen bedre, har vi i 2020 forsøkt å 
fokusere enda mer på det som rører seg 
rundt om i fylkes- og lokallag. Ellers 
søker vi selvfølgelig å dekke de fleste 
aktuelle fagområdene innenfor 
småfenæringen; som avl, fôring, dyre -
helse, utmarks- og rovviltforvaltning, 
landbruksjuss, ullklipping/ull- 
hånd tering, gjeterhundarbeid, 
produktutvikling og markedsføring  
– og selvsagt landbrukspolitikk. 

Som en del av NSGs samlede   
innsats på samfunnskontakt og 
 kommunikasjon har vi satt søkelys på 
markedsmessige og politiske utford-
ringer. Vi har dessuten styrket fokus på 
økonomi – både på enkeltbruk og i 
næringen som sådan. 
 
www.nsg.no 
Nettsidene er NSG sitt digitale ansikt 
utad, og er en felles informasjonskanal 
for både NSG sentralt, fylkes- og lokal -
lag. Nettsidene til fylkes- og lokallag 
ligger også under domenet 
www.nsg.no. Nettsidene hadde i 2019 

ca. 1,8 millioner visninger, en nedgang 
på 13% sammenlignet med året før. 
 
De mest besøkte kategoriene var: 
1. Forsiden – www.nsg.no 
2. Gjeterhund 
3. Fylkeslag 
4. Sau – Nyheter og aktuelt 
 
Sosiale medier 
Det digitale medielandskapet er i stadig 
endring, og NSGs evne til å tilpasse seg 
medlemmenes brukervaner er et viktig 
ledd i kommunikasjonsarbeidet.  
 
Instagram 
NSG opprettet en profil på Instagram i 
desember 2019: @norsksauoggeit. 
 Initiativ kom fra det nyopprettede 
 ungdomsrådet «Team Ung», og skal 
bidra til rekrutteringen av unge til 
NSG. Målet er å formidle gode bilder 
og positive historier om hverdagen 
med sau, geit og gjeterhund. 
 
Facebook 
NSG har 3 Facebook-sider som brukes 
i kommunikasjonen med 
medlemmene. 
• Norsk Sau og Geit 
• NSG Gjeterhund (informasjon om 

gjeterhundarbeidet) 
• Gjeterhund LIVE (streaming fra 

konkurranser) 
 
«Norsk Sau og Geit» er primærsiden til 
NSG. Ved utgangen av året 2019 hadde 
siden ca. 6000 følgere, sammenlignet 
med 5439 følgere foregående år. Siden 
brukes hovedsakelig til å formidle 
nyheter fra www.nsg.no, informasjon 

om arrangementer, samt relevante 
 artikler fra andre nettsteder. 
 
Profilering 
Organisasjonen jobber fortløpende 
med profilering og medlemsverving. 
Det er hvert år mange ulike arrange -
ment 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 banneret med 
NSG-logo, som leveres i metervis. 
Dette blir distribuert til fylkes- og 
 lokallag på forespørsel, og brukes på 
ulike arrangement i regi av NSG. 
Vi holder også lager av NSG-effekter 
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På de neste plassene av dyktige ververe kom: 
Toril Hårdnes                    Alvdal Sau og Geit     Hedmark              6 medlemmer 
Irene Amundgård             Lesja Sau og Geit       Oppland               5 medlemmer 
Kjell Ivar Bergehagen       Fåberg Sau og Geit    Oppland               4 medlemmer 
Oddleif Govasli                 Velfjord Sau og Geit  Nordland             4 medlemmer 
Linda Lilleklev                   Hegra Sau og Geit     Nord-Trøndelag  4 medlemmer 
John Karsten Raunholm  Fitjar Sau og Geit      Hordaland           4 medlemmer 

Bjarne Berge ble superverver for tredje 
gang i 2019. 
Foto: Gerd Reidun Petterson.

Gaute Halleland ble en av de to 
superververne i 2019, med 8 nye 
medlemmer vervet. 
Foto: Hjørdis Halleland Mikalsen.

6. Utmark/beitebruk 
 
Beiting i utmark er fundamentet for 
produkt- og verdiskapningen i småfe -
næringa. Her produserer vi ren, norsk 
mat på fornybare og miljøvennlige 
beiteressurser. Mange steder i bygde-
Norge er man helt avhengig av beite -
ressursene 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  tjeneste -
ytingen beitenæringen repre senterer, og 
har også en vesentlig  betydning for 
biologisk mangfold, kulturlandskap, 
levende bygder og  reiseliv. 

Per Fossheim ble ansatt i stillingen 
som beite- og utmarksrådgiver fra  
1. januar 2019. Beite- og utmarks-
relaterte arbeidsoppgaver er store og 
komplekse i NSG, man har forsøkt med 
en prioritering av oppgavene for å få 
noen av sakene løst. Per Fossheim har 

hatt fast kontakt med leder i Utmarks-
rådet, Pål S. Kjorstad, gjennom hele året. 

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, hunde-
angrep på sau, dyrevelferd og helse, 
 bistand til beitelag, beitebruksplaner  
og verdien av utmarksbeiter, NSG-
 representasjon i ulike fagforum og 
 prosjekter tilknyttet utmark, samt 
annet organisasjonsarbeid. 
 
Beitesesongen 2019 
Vi driver utmarksbeite i et langstrakt 
land, noe som naturlig vil innebære 
både lokal og regional variasjon. Det er 
derfor nesten umulig å sette opp 
generelle trekk som stemmer overens 
alle steder. Sommeren i 2019 ble i alle 

som T-skjorter, kjeledresser og caps, og 
sender ut på bestilling. 

Ellers registrerer vi en positiv 
tendens til at flere fylkeslag, lokallag og 
gjeterhundlag/-nemnder går til inn-
kjøp av eget profilmateriell og ulike 
klesplagg med NSG-logo og lokal tekst, 
illustrasjon og/eller logo. På denne 
måten blir organisasjonen og næringa 
markedsført i stadig flere fora og over-
for nye målgrupper. 
 
Kurs og opplæring 
Sauehold gjennom året 
I mars 2016 lanserte Studieforbundet 
Næring og Samfunn, i samarbeid  med 
NSG, et internettbasert  introduksjons -
kurs om praktisk sauehold. 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 ønsker å tilegne seg 
grunnleggende kunnskaper om 
sauehold.  

«Sauehold gjennom året» er bl.a. 
blitt markedsført via medlemsbladet og 
NSGs nettsider, samt gjennom Studie-
forbundet Næring og Samfunns egne 
markedsføringskanaler.  

82 deltakere har nå gjennomført 
kurset, 9 av dem i 2019. Deltakerne er 
både NSG-medlemmer og personer fra 
andre miljø. I 2019 var 4 av de 9 nye 
kursdeltakerne kvinner, og kvinner er i 
flertall totalt blant deltakerne. 
 
Medlemsverving 
Medlemsverving, ett av NSGs fem 
 satsingsområder, er meget viktig for 
 organisasjonen. Vervekampanjen for 
2019 gjelder for perioden 16.11.18 til 
15.11.19. I 2019 sørget 110 ulike 
ververe i hele NSG-organisasjonen for 
201 nye medlemmer.  

I 2019 fikk vi 2 superververe, som 
begge sørget for 8 nye medlemmer til 
laget. 

Årets superververe 2019 er Bjarne 
Berge, fra Kvinnherad Sau og Geit i 
Hordaland og Gaute Halleland, fra 
Finnøy Sau og Geit i Rogaland. Begge 
er invitert til NSGs årsmøte 11.-12. 
mars 2020, og vil motta en spesiell gave 
for sin iherdige verveinnsats. 
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fall mer frodig enn tørkesommeren i 
2018, og vinterfôret ble derfor sikret. 
Lammevektene for Østlandet og Inn-
landet ser ut til å være noe lavere enn 
normalen, sammenlignet med det 
 foregående året. På Vestlandet og i 
Nord-Norge er lammevektene for 2019 
som normalt, eller litt over. 

Beitekvalitet og vær er ikke det 
eneste som påvirker beitedyra og beite-
brukeren gjennom beitesesongen. 
Rovvilt utgjør en merkbar trussel for 
sauen i utmarka. Tall fra Organisert 
beitebruk viser en reduksjon i taps-
prosent de siste årene. Dette gjelder 
stort sett alle fylkene i landet. Antall 
dyr som blir erstattet, gjennom erstat -
ningsoppgjøret i rovviltsaker, fortsetter 
å synke i forhold til antall dyr tapt. Vi 
er godt kjent med at enkeltbesetninger 
og beitelag i ulike deler av landet for-
tviler over for høye tap, enten til flått, 
alveld, freda rovvilt eller andre 
sammen satte 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. Dette 
er det vanskelig å få gehør for i visse 
kretser. 

Statistikk fra Miljødirektoratets 
Rovbase viser at det i 2019 var en 
reduksjon i antall dokumenterte dyr 
drept og erstattet til rovvilt – samme 
utviklingstrend som de siste årene. 
Dette er en statistikk som ikke kan 
brukes som et fast holdepunkt for 
større eller mindre tap, da det ligger 
mye skjønnsmessige og politiske vedtak 
bak. Uten å si det for bastant, så har det 
blitt erstattet færre dyr i forhold til 
 antall tapte dyr i senere tid. 

En sak som preget beitesesongen i 
2019 var forbudet mot bruk av saltstein 
på beite i Nordfjella – et tiltak for å 
 bekjempe skrantesjuke (CWD). Dette 
resulterte i en slitsom tilsynssommer, 
og ikke minst lang sankesesong der.  

Når det gjelder rovdyr, så fortsetter 
jerven som den største skadevolderen. 
En gjennomgående trend her er at 
 bestandstallet for jerv er altfor høyt i 
forhold til bestandsmålet.  

For gaupe er det ifølge offisielle tall 
fra Miljødirektoratet for få familie -

grupper, men da det ikke blir foretatt 
bestandsregistrering i store områder av 
landet er dette svakt dokumentert. 
Dette fører til at noen områder må 
bære en større del av byrden for 
 gaupebestanden. Miljødirektoratet 
favoriserer bjørn i beiteprioriterte 
 områder for å få et økende bestands-
tall. Dette er en stor belastning for 
Trøndelag, Nordland og Hedmark. 
Forvaltningen ser ut til å ha som mål å 
svekke verdien av beiteprioriterte 
 områder.  

Ulv er det mye snakk om i forhold til 
rovviltforvaltning. Det har vært mindre 
tap til ulv i 2019, enn i katastrofeårene 
2017 og 2018. Utbredelsen av ulv går 
fort, og flere fylker som ligger langt fra 
ulvesonen har stadig besøk. Kongeørna 
øker i antall og er i praksis totalfredet. 
Dette resulterer i økende  utfordringer 
for beitenæringa i store deler av  
landet. 

Da sauetallet og antall beitebrukere 
gikk markant ned i 2019, utgjorde også 
det et tap for de gjenværende beite-
brukerne. Økonomien i næringa er  ut -
fordrende, noe som kan gå utover antall 
beitebrukere og levende fagmiljøer. 
 
Utmarksrådet 
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i 
Strategiplan 2012-2019 og i RNU-

 instruks fastsatt av styret i NSG: 
 «Utmarksrådet skal komme med inn-
spill på tema som går på beitebruk og 
utfordringer knyttet til utmarksforvalt-
ning.» 

I 2019 ble det avholdt fire telefon -
møter og ett fysisk møte i Utmarks-
rådet, med 36 saker på sakslista. Det 
fysiske møtet ble holdt som et 
miniseminar på Vinstra i Oppland. 
Temaene for miniseminaret var gjerder 
og hytter som begrensninger i beite-
bruket, samt informasjon om et 
pågående lokalprosjekt om tap til 
 kongeørn og gaupe. I tillegg til 
Utmarks rådets medlemmer deltok 
inviterte lokale ressurspersoner fra 
 politisk og faglig hold, beitelags-
representanter, samt representanter fra 
Bondelaget og Norsk Bonde- og Små-
brukarlag. Seminaret gikk over to 
dager og ble avsluttet med en befaring 
knyttet til fagtemaene. 

Leder og øvrige medlemmer i 
 Utmarksrådet har vært involvert i  
flere utmarksrelaterte saker gjennom 
året.  

Utmarksrådets leder samarbeider 
tett med beite- og utmarksrådgiver om 
alle saker av prinsipiell karakter. I til-
legg har leder og sekretariat represen -
tert organisasjonen og fagfeltet i ulike 
fora gjennom året. 
 

Vill ulv fotografert i Risberget i Våler Finnskog. Foto: Trond Burud.
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Rovviltpolitisk samarbeid 
NSG har et tett samarbeid med Norsk 
Bonde- og Småbrukarlag og Norges 
Bondelag i forbindelse med rovvilt-
arbeid og annet utmarksrelatert arbeid. 
Der det er hensiktsmessig samarbeider 
organisasjonene også om hørings -
uttalelser. Dette er noe vi vil fortsette 
med i 2020.  

NSG er også med i Naturbruks -
alliansen, som er et samarbeid opp-
rettet for å samle ulike nærings-, 
friluftsliv- og distriktsinteresser til 
felles/koordinert arbeid. Målet er å 
 forbedre forvaltningen av ulve-
bestanden 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 Almennings -
forbund samt NJFF i Oppland og 
Akershus. Pål S. Kjorstad representerer 
Norsk Sau og Geit i Naturbruks -
alliansen. 
 
Høringer 
NSG har avgitt 9 utmarksrelaterte 
høringsuttalelser i 2019 til Klima- og 
miljødepartementet (KLD) og 
Miljødirektoratet. NSG var også inn-
budt til Stortingets kontroll- og 
 konstitusjonskomité, og deltok med 
synspunkt i Energi- og Miljø- 
komiteens møte om Statsbudsjettet 
for 2020. 
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) 
Naturmangfoldloven: § 17 (Nødverge) 
NSG frykter at forslaget til endring i 
loven vil gi økte krav til å utføre 
 handlinger i nødverge. Vi foreslår en 
annen lovtekst for å dekke Klima- og 
miljødepartementets ønske. 
 
Naturmangfoldloven: § 26 bokstav b 
(Klagenemnd) 
Fraråder opprettelse av rovvilt-
klagenemnd. NSG frykter at dette vil 
bli et nytt byråkratisk ledd som vil for-
sinke og svekke gjennomføringen av 
Stortingets politikk. Den vil også gi 
plass til politisk ansvarsfraskrivelse i 
rovviltsaker. Skulle nemnda likevel bli 

opprettet, mener NSG at den bør ha 
beitefaglig kompetanse for husdyr. 
 
Rovviltforskriften: §§ 4 og 5 (Antall 
 forvaltningsregioner for rovvilt og 
rovviltnemnder) 
NSG frykter at forslaget vil øke avstand 
mellom de som fatter avgjørelser, og de 
som rammes av dem. Et nesten like -
lydende forslag ble reist i 2004, men 
dette ble da avvist under stortings-
behandlingen. Vi fraråder forslaget. 
 
Rovviltforskriften: §§ 4 bokstav a og 6 
(Felles arealdifferensiert bestandsmål) 
Forslaget vil føre til at enkelte regioner 
må ha ynglinger av rovvilt fordi andre 
områder ikke har fylt sine yngelmål. 
NSG fraråder denne ordningen, og ber 
om at dagens praksis for forvaltning av 
yngelmålene fortsettes. 
 
Rovviltforskriften: § 6 (Landbruks-
direktoratets rett til å avgi uttalelse om 
regionale rovviltplaner) 
NSG støtter forslaget. 
 
Forskrift for utøvelse av jakt, felling  
og fangst: §§ 29 bokstav a og 34  
(Fangstmetoder for jerv m.m.) 
NSG støtter forslaget og ser det  
som viktig å ha et regelverk som 
bedrer mulighet til å forvalte jerve-
bestanden etter intensjonen i 
Stortingets vedtak. 

Rovviltforskriften: § 18 (Kommuners 
 adgang til å klage på vedtak om felling 
av rovvilt) 
NSG støtter vedtaket om å gi  
kommunen adgang til å klage på 
vedtak om felling av rovvilt. 
 
Miljødirektoratet 
Forskrift om utlegging av åte og fôring  
av vilt 
Slik forslaget er skrevet kan det krenke 
beiteretten i forhold til kommersielt 
utlagte åter. Denne bør vurderes på 
nytt i forhold til Lov om dyrevelferd. 
Forslaget er svakt i forhold til kom-
munale skadefellingslags behov for 
overvåking og trening i sine områder. 
NSG mener forslaget bør endres. 
 
Forskrift om skadefelling, om dødt vilt og 
om bruk av vilt i oppdrett, forskning og 
dyrepark (Viltforskriften) 
Forskriften er en sammenslåing av  
fire eksisterende forskrifter med  
noen endringer. NSG støtter forskrifts-
endringen. 
 
Stortingets kontroll- og 
 konstitusjonskomité 
NSG var innbudt til Stortingets 
 kontroll- og konstitusjonskomité for 
høring om Riksrevisjonens under -
søkelse av rovviltforvaltningen. En 
skriftlig redegjørelse ble levert med en 
rekke kritiske synspunkt. Av syns-

Januar 2019 samlet flere tusen demonstranter seg til fakkeltog foran Stortinget.  
De markerte sin misnøye med regjeringas ulvepolitikk. Foto: Per Fossheim.
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punktene kommer det fram at revi -
sjonen har revidert rovviltforvalt-
ningen uten å revidere virkningene 
denne har på beitenæringen på en god 
og til strekkelig måte. 
 
Stortingets Energi- og miljøkomité 
NSG fokuserte på: 
• Like vilkår for tilskudd til å 

rovdyrsikre gjerder. 
• Skjerpede dokumentasjonskrav fra 

forvaltningen gir redusert rovvilt-
erstatning. 

• Bruk av omstillingsmidler til å 
 avvikle sauebeite i beiteprioritert 
sone. 

 
Holdningskampanjen 
«Hund i bånd» 
Hundeangrep på beitende sau, både på 
innmark og utmark, er fortsatt et 
 økende problem. 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 skade -
omfang. 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 «Hund i 
bånd» ble gjennomført for 5. år på rad 
i 2019. NSG ser at det er et stort behov 
for en kontinuerlig prosess på forebyg-
gende arbeid og  bevisstgjøring av 
hundeeieres ansvar i den perioden av 
året det er båndtvang. Informasjons-
materiell ble distribuert på samme 
måte som i fjor, hvor  artikkel, flyer, 
plakat og initiativ atter ble godt 
mottatt av dyr- og utmarksrelaterte 
 instanser. 

NSG har også levert innspill til 
Landbruks- og matdepartementet 
vedrørende en eventuell revisjon av 
hundeloven. Vi ønsker å arbeide fore -
byggende, og slik unngå situasjoner 
hvor beitedyr og hund kommer i 
 konflikt. NSG har signalisert noen 
 konkrete utfordringer hundeloven bør 
ta for seg, blant annet: Hundehold og 
holdninger til beitedyr i hytteområder, 
utlendinger med hund i Norge og 
 forebygging av ulykker hvor hunder 
angriper beitedyr – både innenfor og 
utenfor båndtvangsperioden. 
 

Kontaktutvalget for rovvilt 
NSG er fast deltaker i Kontaktutvalget 
for rovvilt (KU). KU har vanligvis to 
møter i året; ett på våren og ett på 
høsten. Tidligere har NSG stilt med to 
representanter på disse møtene.  

På vårmøtet kunngjorde Klima-  
og miljødepartementet (KLD) at 
 organisasjonene kun fikk stille med én 
representant på fremtidige møter. NSG 
kritiserte denne utviklingen, og mener 
det strider med målsettingen for  
Kontaktutvalget: Konfliktdemping 
mellom beiteorganisasjoner, staten og 
verneinteressene. 

NSG ser fortsatt på KU som en 
viktig møtearena. Det er verdifullt å ha 
et forum utenom avisene/nyhetssaker 

hvor man kan møtes og stille 
myndighetene spørsmål om de ulike 
sidene av rovviltsaken. 

 
Organisert beitebruk 
Offisiell statistikk for Organisert beite-
bruk (OBB) innsamles av Landbruks-
direktoratet. Arbeidet er ikke endelig 
avsluttet, og tallene for 2019 vil 
antagelig foreligge samtidig med NSGs 
årsmøte. De foreløpige tallene viser at 
det ble sluppet færre søyer og lam på 
beite i 2019 enn året før. Tapene er økt 
på søyer, mens lammetapet ser ut til å 
havne på samme nivå som året før. 
Totaltapet gjennom Organisert beite-
bruk er ca. 72 800 sauer og lam.  
OBB-statistikken publiseres på nett av 
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NIBIOs avdeling for kart og stati stikk. 
Basert på tall som beitelagene 
rapporterer, produserer NIBIO kart og 
annen nyttig beitestatistikk. Dette 
legges ut på NIBIO sine nettsider: 
- https://www.nibio.no/tema/ 

landskap/kart-over-beitebruk- 
og-seterdrift/beitestatistikk 

- https://kilden.nibio.no 
Klikk på Arealinformasjon, og velg  der -
etter Beitelagskart i menyen til venstre. 
 
Skrantesjuke – CWD 
CWD (Chronic Wasting Disease) er en 
prionsjukdom på hjortevilt som er 
godt etablert i USA. Sjukdommen kan 
sammenlignes med skrapesjuke på sau, 
kugalskap på storfe og Creutzfeldt 
 Jacobs sjukdom på folk. CWD smitter 
ved spytt, urin og avføring. 

Fram til 2016 hadde en slik sjukdom 
på hjortedyr ikke vært påvist i Europa. 
Men i mars dette året ble det påvist 
sjukdom med liknende symptomer på 
et reinsdyr i Norge, nærmere bestemt i 
Nordfjella i grenseområdene mellom 
Buskerud, Hordaland og Sogn og 

Fjordane. Det sjuke dyret var en simle 
som plutselig døde mens det pågikk 
 radiomerking i flokken. 

Etter dette gikk alarmen for fullt og 
det ble satt i gang tiltak. Storstilt testing 
av hjortevilt og i 2017 ble det vedtatt  
å sanere hele reinsdyrflokken i Nord-
fjella sone 1. Totalt ble 1 900 dyr skutt, 
og av disse ble det påvist CWD på 19 
dyr. 

Det er totalt testet over 80 000 
hjortedyr, men ikke påvist CWD på 
reinsdyr utenfor Nordfjella. I likhet 
med skrapesjuke er det i forbindelse 
med den storstilte testingen også påvist 
en átypisk ikke smittsom variant på  
4 elger og en hjort. 

Naturlig nok gikk det ikke lenge før 
fokuset kom på sau som smittebærer 
og med dette omfattende diskusjoner 
på restriksjoner i beitebruken i Nord-
fjella. Spesielt salteplasser til sau ble 
omtalt som høyrisiko vedr. smittepress. 
Tidlig i 2017 ble det satt i gang arbeid 
med en soneforskrift med restriksjoner 
i form av skjerming av salteplasser til 
sau, forbud mot salt til hjortevilt og 

viltgjerde mot Nordfjella sone 1. Rundt 
salteplassene i Nordfjella ble det 
 konstruert et opplegg for inngjerding 
med grinder som skulle hindre at 
reinsdyr og hjort skulle komme til 
saltet. Det offentlige ved Mattilsynet 
skulle koste materialer og fly dette ut 
med helikopter, mens beitelagene tok 
arbeidet med montering av grindene. 
Det viste seg raskt at både disse 
grindene og sperregjerder som ble satt 
opp førte til mye ekstraarbeid og 
problemer for beitenæringa. 

Vinteren 2018 startet Mattilsynet 
arbeidet med en ny soneforskrift der 
forslaget var å forby all salting innenfor 
sona. Næringa uttrykte motstand mot 
et slikt forbud og advarte mot at det 
skulle komme en forskrift helt opp-
under beitesesongen. Det viste seg også 
at utkastet til forskrift ble sendt over til 
Landbruks- og matdepartementet for 
godkjenning lenge etter at saltet var 
kjørt ut våren 2018. Resultatet ble da at 
landbruks- og matminister Jon Georg 
Dale stoppet denne forskrifts -
endringen. Utover sommeren 2018 
brukte imidlertid Mattilsynet store 
 ressurser på å stenge de tidligere opp-
satte grindene rundt salteplasser og 
sette ut saltstein ved siden av grindene. 

Vinteren 2019 startet Mattilsynet 
igjen opp arbeidet med en revidert 
soneforskrift med salteforbud. 
Næringa med Norges Bondelag i 
spissen uttrykte igjen skepsis til et slikt 
forslag, og fremmet i stedet forslag på 
et forskningsprosjekt for å kartlegge 
 effekten av et salteforbud og alternative 
løsninger. Dette fikk imidlertid ikke 
gehør hos myndighetene og 16. juni, 
etter at saltsteiner var på plass og sauen 
var sluppet på beite i Nordfjella, kom 
forbudet mot saltstein med umiddel -
bar virkning. Det var imidlertid tillatt å 
bruke strøsalt. 

Mattilsynet gjorde en stor innsats 
med å fly omkring i beiteområdet med 
helikopter og pakke inn saltstein 
sommeren 2019.  

Beitebrukerne på sin side opplevde 
store problemer i løpet av beite -
sesongen med dyr som trakk til veier 
og ut av beiteområdet, søyer og lam 
som kom bort fra hverandre og mye 
dyr som manglet i sankingen. 
Denne føljetongen fortsetter i 2020! 
 

Tap av sau til ulv og jerv er en stor utfordring for beitebruket i Nord-Østerdal. 
Tapene i beiteprioritert sone er svært store, og belastningen gjør at flere og flere 
 avslutter dyreholdet. NSG samarbeider med de andre beiteorganisasjonene, 
 kommunene og det interkommunale skadefellingslaget for å redde beitenæringas 
framtid. Bildet er fra et møte mellom beitebrukere og kommunene på Tynset. 
Foto: Per Fossheim.
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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 
utmarks rettigheter. Tilbakemeldingen 
fra advokatene har også vært bra. 

NSG har nå avtaler om juridiske 
 tjenester for medlemmene med 3 
firmaer. De to advokatfirmaene 
Kindem & Co og Blikra, Slotterøy & 
Fonn AS er tilgjengelig for henvend-
elser fra hele landet, mens advokat -
firmaet Haakstad & Co har Agder- 
fylkene og Telemark som deknings-
område. Utover tjenester for 
enkeltmedlemmer, belyser også disse 
samarbeidspartene aktuelle problem-
stillinger gjennom artikler i medlems-
bladet. Samarbeidsadvokatene er også 
tilgjengelig for møter og kurs dersom 
dette skulle være ønskelig. Første halv-

time 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 vare -
merkenavnet SRadioen, er et moderne 
kommunikasjons- og beredskaps -
verktøy som er veldig aktuelt for 
småfeholdere, beitebrukere og folk i 
skogbruket. SRadioen er også et  
viktig verktøy i fiskeoppdretts-
næringen.  

NSG har siden 1988 vært med som 
eierorganisasjon i Landbrukets 
 Sikringsradio sammen med Norges 

Skogeierforbund, Norges Bondelag og 
Norsk Landbrukssamvirke. 

Sikringsradioens styre har i 2019 
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 satsingsområde for Sikrings-
radioen framover, og det har vært godt 
samarbeid med beite-/sankelag 
 omkring i landet i 2019, 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 
sett på som et nyttig supplement av de 
ulike nødetatene i landet. 

Forbudet mot bruk av saltstein til sau på beite i Nordfjella skapte store utfordringer i beitesesongen 2019. Foto: NSG. 
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7. Avl og semin på sau 
 
Avlsrådet for sau 
Avlsrådet for sau hadde et dagsmøte i 
mars og et todagersmøte i juni. Det er 
protokollført 39 saker. Noen av de 
viktigste sakene er  
1) Prosjektet «Genomisk seleksjon for 

NKS» (sak 14, 24 og 25/2019) 
2) Satsing på klima og bærekraft i NSG 

(sak 16/2019) 
3) Værebruken i ringbesetningene  

(sak 30/2019) 
4) Justert regelverk for Avlsstatuetten 

(sak 37/2019) 
 
Avlspremiene 
Avlspremiene tildeles den beste 
 avkomsgranskede væren som er minst 
4,5 år ved tildelingen. Styret i NSG har 
vedtatt regler for tildelingene. I 2019 
ble det besluttet at det skal være en 
avlsstatuett for NKS og en for spælsau, 
mens det for sjeviot og pelssau tildeles 
en avlspris for beste vær innen rasen. 

Avlsstatuetten for beste NKS-vær 
2019 tildeles Lars Nevland, Helleland, 
medlem av 139 Dalbuen veraring, for 
væren 201440846 Lillegull. 

Avlsstatuetten for beste spælvær 
2019 tildeles Svein Skjølsvold, 
 Rindalsskogen, medlem av 189 
Surnadal spælværring, for væren 
201564131 Sisten. 

Avlsprisen for beste sjeviotvær 2019 
tildeles Henrik Steinsund, Vågseidet, 
medlem av 141 Bergensområdet 
sjeviotring, for væren 201553493 
Fedroco. 

Avlsprisen for beste pelssauvær 
2019 tildeles Andres Wangensteen, 
Vang i Valdres, medlem av 44 Oppland 
pelssauring, for væren 201523887 
Steleprinsen. 
 
Forskning og utvikling 
Gentesting og genomisk seleksjon 
Vi har fått et stort forskningsprosjekt 
på sau om genomisk seleksjon. 
 Prosjektet startet våren 2017 og av-
sluttes i 2020. Budsjettet for prosjektet 
er på 15 millioner, og vi har fått 7,5 
millioner i støtte. Samarbeidspartnerne 
våre i prosjektet er NMBU på Ås, 
AgResearch i New Zealand og BioBank 
på Hamar. Målet med prosjektet er å 
beregne avlsverdier for NKS der vi 

 inkluderer informasjon fra dyrets 
gentest. Prosjektet følger framdrifts-
planen, og oppstart av beregning av 
genomiske avlsverdier blir i 2020. 

I 2019 ble det gentestet nær 5000 
NKS-søyer født i 2017. Søyene skal 
inngå i referansepopulasjonen, der 
sammenhengen mellom gentestresultat 
og produksjonsresultat blir beregnet. 

Høsten 2019 kunne alle NKS-,  
spæl-, sjeviot- og pelssauringer sende 
inn prøve for gentesting av inntil 50 % 
flere værer enn de som skulle granskes 
i avlsåret 2019/2020. Resultatene viste 
at vi har god kontroll med muta-
sjonene vi analyserer for i avlsarbeidet 

vårt (myostatinmutasjonene på NKS 
og spæl, finnegenvarianten og gult 
fett). Flesteparten av ringene benyttet 
seg av tilbudet om å få gentestet 
værene før innsett til gransking. Alle 
raser som inngår i det organiserte avls-
arbeidet i regi av NSG har derfor nytte 
av prosjektet, ikke bare NKS. 
 
Genkartlegging av bevaringsverdige 
saueraser 
Norsk genressurssenter, NIBIO har et 
prosjekt (2019-2021) der NSG og 
raselagene for rygjasau, grå trøndersau, 
steigarsau og gammalnorsk spælsau er 
samarbeidsparter. I prosjektet gentester 

Avlsstatuettvinneren, NKS-væren 201440846 LILLEGULL.

Avlsstatuettvinneren, spælværen 201564131 SISTEN.
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vi værer for å kartlegge utbredelsen av 
uønskede mutasjoner, og vi vil ana-
lysere den genetiske distansen mellom 
rasene. I tillegg sjekker vi farskap for 
værene når det er mulig. 
 
Holdbarhet 
NSG deltar i et internasjonalt forsk-
ningsprosjekt, SusSheP, sammen med 
Irland, Skottland og Frankrike. 
 Prosjektperioden er 2017-2020. Inger 
Anne Boman, NSG, leder ett av del -
prosjektene: «Holdbarhet på søyer.» 
 
Nye mutasjoner 
I 2019 identifiserte vi i samarbeid med 
Dag Inge Våge, Cigene, NMBU, en ny 
mutasjon som gir gult fett. Denne 
 mutasjonen er funnet hos spælsau. 
AgResearch vil forhåpentligvis ta inn 
gentesten for mutasjonen på sitt 
testpanel, slik at den blir med ved all 
rutinemessig testing. 

Mikroftalmi er en medfødt defekt 
som medfører at lammet får under-
utviklet eller manglende øye. Defekten 
kan ramme ett eller begge øyne. 
Mikroftalmi styres av ett enkelt gen og 
lammet må arve mutasjonen fra både 
mor og far for at defekten skal ses. 
Gentesten for mutasjonene er med på 
AgResearch sitt testpanel, slik at vi kan 
sjekke alle gentestede dyr. Vi har funnet 
noen få dyr i Norge som er bærere, og 
ring/oppdretter har fått varsel om dette. 
 
Klimagassutslipp fra sau 
NSG deltar, sammen med 24 andre 
partnere, i et stort 4-årig EU-prosjekt 
med kortnavnet SMARTER. Prosjektet 
startet november 2018. Forsknings-
temaene i SMARTER er effektivitet og 
motstandsdyktighet hos småfe.  

Vår oppgave er å måle klimagass-
utslippet (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 opp-
varmet skap. PAC-bilen skal være klar 
til bruk i mars 2020. 
 

Klimasmart sau 
NMBU har fått støtte fra Forsknings-
rådet til et 3-årig prosjekt som skal ut-
vikle 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. Metan -
målingene skal utføres med NSGs 
PAC-utstyr. Jette Jakobsen, NSG, deltar 
i den norske prosjektgruppen. 
  
Kåring 
Det ble i 2019 stilt 10 030 værlam til 
kåring, og av disse ble 80 % kåra på 
ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensa-
sjon og 17 % ble vraka. Tilsvarende tall 
i 2018 var 9 744 stilte; 80 % kåra 
ordinært, 3 % kåra på dispensasjon og 
18 % vraka. 
 

Bedømte værlam ved kåring 2019, fordelt på rase         
Rase                                   Utstillere       Dømte           Kåra               Kåra             Vraka 
                                                                      lam                 ordinært      på disp. 
NKS                                  1043              6392            84 %              1 %           16 % 
Spæl (kvit)                         251              1186            72 %              2 %           26 % 
Farga spæl                          184                604            68 %           19 %           13 % 
Gmlnorsk spæl                  119                498            68 %              1 %           31 % 
Pelssau                                  52                269            76 %           15 %             9 % 
Blæset                                   88                222            86 %              7 %             8 % 
Sjeviot                                   48                160            79 %              3 %           18 % 
Svartfjes                                40                146            83 %              8 %             9 % 
Suffolk                                  38                103            71 %           18 %           11 % 
Grå trønder                          19                103            69 %           10 %           21 % 
Rygja                                     24                  99            93 %              3 %             4 % 
Fuglestadbroget                   19                  58            90 %              9 %             2 % 
Texel                                      14                  54            30 %           52 %           19 % 
Steigar                                   11                  50            74 %           16 %           10 % 
Gmlnorsk sau                      13                  41            59 %           10 %           32 % 
Nor-X                                   13                  23            43 %           39 %           17 % 
Dala                                         7                  11            36 %           45 %           18 % 
Charollais                               4                    6              0 %           50 %           50 % 
Shropshire                              3                    3          100 %              0 %             0 % 
Dorset                                     2                    2          100 %              0 %             0 % 
Landet                                                         10030              80 %                3 %            17 %

På høsten arrangeres det kåring av værlam rundt omkring i Norge. Her ser vi de 
beste spælværene ved kåring i Fåvang, Oppland. Foto: Knut Evensen.
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Indeksberegning 
Beregning av avlsverdier/indekser er 
den viktigste oppgaven for avlsavdel-
ingen i NSG. I 2019 beregnet vi 
 indekser for alle dyr i Sauekontrollen 
16 ganger, og vi leverte resultatene i 
samsvar med kjøreplanen. 
 
Avkomsgransking 
I desember 2019 beregnet vi offisielle 
indekser på 1931 prøveværer. Fordeling 
på raser og sammenligning med 2018 
framgår av tabellen nedenfor.  

 
Rase                  2018                        2019 
NKS                1657                     1587 
Spæl                  254                       252 
Sjeviot                44                         42 
Pelssau                48                         50 
Sum                  2003                        1931 

 
Væreringene får utbetalt granskingstil-
skudd for værer som oppfyller kravene 
som er satt av Avlsrådet for sau. Til-
skuddet er gjort avhengig av at ringen/ 
avdelingen har registrert de nye obliga -
toriske registreringene; fødselsvekt og 
spenestørrelse. Kravet er minst 75 % 
oppslutning i 2019 for å få fullt til-
skudd. Tildelingen per værering er ikke 
klart enda. 

Vi har satt av kr 4 000 000 til 
 utbetaling av granskingstilskudd/ 
registreringstilskudd. Totalbeløpet er 
det samme som tidligere år. 
 
Avlsmessig framgang 
Når vi regner avlsverdier (indekser)  
på dyra, får vi også beregnet den avls-
messige framgangen fra årgang til 
årgang. Den genetiske utviklingen  
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). 

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. Avlsrådet 
 bestemmer hvert år vektleggingen 
 mellom egenskapene i det samlede 
avlsmålet. Vektleggingen finner du på 
www.nsg.no > Sau > Saueavl. 
Det ble ikke gjort noen endringer i 
vektleggingen før oppstarten av 

 indekskjøringene i 2019 på NKS, spæl 
og sjeviot.  

Pelssauen økte vektleggingen på 
slakteklasse vesentlig, fra 20 % til 35 %. 
Målet er at flest mulig av lammene 
etter hvert får O+ eller bedre for å 
kvalifisere for slaktetilskudd. Vekt -
legginga på slaktevekt (tilvekst) ble 
redusert fra 20 % til 10 %, og det ble 
redusert litt på noen andre egenskaper. 
Slike endringer skaper omrangering 
mellom dyr. Avlsstatuettvinneren 
 Steleprinsen er svært god på slakte-
klasse og heller dårlig på tilvekst. Den 
hadde nok ikke blitt avlsstatuettvinner 
med det avlsmålet fra 2018. Dette 
 illustrerer godt hvordan vektleggingen 
mellom egenskapene bestemmer hvilke 
dyr vi synes er de beste avlsdyra ut fra 
O-indeksen. 
 
Spredning av avlsframgangen 
Det er væreringene som har ansvaret 
for å skape avlsmessig framgang. 

Framgangen må så spres fra være -
ringene til bruksbesetningene gjennom 
salg av kåra lam, avkomsgranska værer 
og semin. Figurene viser hvilken 
framgang vi har hatt hos værerings-
medlemmene (alle fødte lam) og i 
bruksbesetningene i perioden 2010-
2019. Framgangen er god både på NKS 
og kvit spæl.  

Bruksbesetningene følger fram -
gangen i ringbesetningene. I 2019-
årgangen av fødte lam er forskjellen  
10 O-indekspoeng på NKS og 7 poeng 
på spæl, altså 3-4 år med avlsmessig 
framgang. Dette viser at vi lykkes godt 
med å spre avlsframgangen til bruks-
besetningene. Nå må vi legge til at vi 
har statistikk bare for besetningene 
som er med i Sauekontrollen. Halv-
parten av dyra er ikke med i kontrol -
len, og der vet vi ingenting om 
avlskvaliteten. Den er antakelig 
 dårligere enn i bruksbesetningene i 
Sauekontrollen. 
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Bærekraftig avlsarbeid 
Et av elementene i et bærekraftig avls-
arbeid 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 
 beregnet per generasjon fra årgang til 
årgang. Vi ser at vi klarer å holde 
innavlsøkningene innenfor det forsvar-
lige 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 rett 
til tilskudd osv., ligger innavlsøkningen 
rundt 0,5 % per generasjon. Vi klarer 
altså å balansere en høyest mulig avls-
framgang mot innavlsøkningen. 

Spælsauen er en mindre populasjon. 
Vi prøver, som på NKS, å få størst 
mulig avlsframgang, og semin er et 
viktig verktøy også for denne rasen. 
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 popula-
sjoner, og innavlsøkningen svinger mye 
fra år til år. Import av sæd er et viktig 
tiltak for å holde innavlen under 
 kontroll, og er årsaken til at innavlen er 
negativ enkelte år. 
 
Seminvirksomheten 
I 2019 holdt vi 15 seminkurs, med 146 
deltakere som var med for første gang, 
og 14 som repeterte kurset. Oppslut-
ningen om kursene var god. 

Vi tok inn 73 nye norske seminværer 
av 19 forskjellige raser til Staur i 2019. 
Fire av dem ble vraket av bedøm -
melseskomiteen før oppstart av sæd-
produksjonen, og 2 ga ikke sæd.  

Vi har et stabilt mannskap på Staur 
som arbeider etter gode rutiner, og 
produksjon og distribusjon av 
 frossensæden gikk utmerket. 

Figuren viser sædsalget de siste 10 
årene. Etter fallende salg 2 år på rad 
snudde heldigvis utviklingen i 2019. Vi 
solgte 31 319 sæddoser, en økning på 
0,8 % fra året før. Sauetallet er nok på 
tur nedover. Tar vi det i betraktning, blir 
den relative oppgangen i sædsalget større. 

Det var 1364 produsenter som 
kjøpte sæd i 2019, utsendt i 1107 
sæddunker. Salget per rase er vist til 
høyre. NKS sto for 69 % av salget. 

 
Rase                         Doser           Andel 
NKS                      21 551        68,8 % 
Kvit spælsau          2 829          9,0 % 
Farga spælsau        1 161          3,7 % 
Pelssau                       949          3,0 % 
Blæset sau                 751          2,4 % 
Gml.norsk spæl        593          1,9 % 
Svartfjes                     479          1,5 % 
Suffolk                       464          1,5 % 
Sjeviot                       406          1,3 % 
Texel                          337          1,1 % 
Rygja                          278          0,9 % 
Fuglestadbroget       260          0,8 % 
Gmlnorsk sau           228          0,7 % 
Dorper                      216          0,7 % 
Grå trøndersau         171          0,5 % 
Dala                           169          0,5 % 
Steigar                       167          0,5 % 
6 andre raser             310          1,0 % 
SUM                        31 319       100,0 % 

 

Kostnader med avl  
og semin 2019 
Avl og semin på sau er finansiert med 
tilskudd fra Landbruks- og mat -
departementet, Omsetningsrådet, 
 prosjektmidler og egenandeler fra 
 saue holderne. Egenandelene kommer i 
hovedsak fra seminsalget. Totale 
kostnader var kr 18 336 000 i 2019. 
 Tabellen viser hvordan driftskostnadene 
fordeler seg på de ulike avlstiltakene. 
  

Avlstiltak                     Driftskostnad 
Faglige råd og utvalg           587 584 
Drift av avlstiltakene        3 761 086 
Utviklingstiltak                 4 663 337 
Væreringene                      4 019 174 
Småraselaga                       5 010 703 
Semin                                    294 400 
Sum                                       18 336 284
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8. Avl og semin på geit 
 
Fagrådet for geit 
Fagrådet for geit har hatt ett e-post-
møte og to telefonmøter i 2019. Det ble 
behandlet 9 protokollførte saker.  
 
Gentesting 
Geiteholderne som vil genteste 
bukkene sine, bestiller prøvetakings-
utstyr hos BioBank AS, Hamar og 
returnerer prøvene med ørevev til 
BioBank. BioBank ekstraherer DNA og 
sender dette til AgResearch, New 
 Zealand, for genanalyse. AgResearch 
sender resultatene til NSG for bear -
beiding, som deretter sender de ferdige 
resultatene til geiteholderne.  

I 2019 mottok BioBank 594 vevs-
prøver fra 71 besetninger.  
 
Kaseingentest 
Alle medlemmene i Geitekontrollen 
har tilbud om å genteste bukkene som 
skal brukes i egen besetning eller som 
skal selges.  
 
Tabellen viser oppslutningen og 
gentestresultatene i 2018 og 2019. 

 
Kaseingentest        2018              2019 
Besetninger                96                71 
Testa bukkekje         709              594 
Ikke-null * 
  Ikke-null (5)        83 %            85 % 
Ikke-null * 
  Null (2)                16 %            15 % 
Null * 
  Null (0)               0,4 %               0% 

 
Andelen bukker med genstatus «Ikke-
null*Ikke-null» har økt med 2 
prosentpoeng fra året før. Ingen av de 
594 bukkene som ble testet hadde fått 
genstatus Null*Null. Vi har nå veldig 
god kontroll på kaseingenstatusen i 
 besetningene som tester bukkene sine, 
og i besetningene som kjøper bukker 
med genstatus «Ikke-null*Ikke-null». 
 
Farskapstest 
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i 
2019 ble også farskapstestet. Andelen 
med feil far i Geitekontrollen ligger 
fortsatt på ca. 10 %. Etter hvert som vi 
har gentestet alle seminbukkene og alle 
bukkene i naturlig paring, kan vi ofte 

finne fram til biologisk far og få denne 
registrert i Geitekontrollen. 
 
Kåring 
Bukker som skal stilles til kåring må 
være gentestet med kaseingen-resultat 
og bekreftet farskap. 

 
Kåring                        2018             2019 
Besetninger                 72                63 
Stilte bukkekje          454              420 
Kåra                         74 %            74% 
Kåra på disp           12 %            15% 
Vraka                       14 %            11% 

 
Antall besetninger som kårer bukker 
reduseres år for år. Kåring av bukker 
som skal brukes i avlen er obligatorisk i 
NSGs 55 avlsbesetninger, men får 
stadig mindre oppslutning blant bruks-
buskapene. 
 
Indeksberegningene 
Vi beregnet indekser 13 ganger i 2019. 
Beregningene har gått uten forstyr -
relser av noe slag. 
 
Egenskapene i avlsmålet 
Det er 9 egenskaper som inngår i avls-
målet. Vi beregner avlsverdier for hver 
enkelt egenskap, og disse teller ulikt i 
den samlede avlsverdien. Januar 2019 
endret fagrådet vektleggingen vi hadde 
brukt siden april 2017. Proteinproduk-
sjonen (gram per dag) ble økt fra 0,5 til 

1, og vektlegging på celletall ble for-
sterket fra -5 til -7 (negativ vektlegging 
for målet er å redusere celletallet).  
Ut over det ble det ikke gjort noen 
 endringer. 

Tabellen nedenfor viser den gjeld-
ende vektleggingen mellom egen-
skapene siden januar 2019, uttrykt som 
vekttall per enhet (ikke prosentpoeng). 

 
Egenskap                                   Vekttall 
                                                     01.01.19 
Melkemengde, kg/dag               20 
Protein, gram/dag                     1,0 
Fett %                                          10 
Protein %                                    15 
Laktose %                                     5 
Frie fettsyrer (log)                      -3 
Celletall (log)                              -7 
Jureksteriør, poeng                    10 
Utmelkingshastighet, poeng       3 

 
Egenskapene er på helt forskjellig skala, 
for eksempel kg melk per dag og fett % 
i melka. Framgangen for en egenskap 
påvirkes også av egenskapens genetiske 
variasjon, av arvegraden og av de 
genetiske korrelasjonene til de andre 
egenskapene. Det er derfor ikke mulig 
å si hvilken framgang den enkelte 
 egenskapen får ut fra vektleggingen.  
Vi følger med på hvilken framgang vi 
får for egenskapene, og dette er 
 beslutningsgrunnlaget når fagrådet 
 bestemmer endringer i vektleggingen.  
 

Bilde fra Ramsvik Gard i Etne kommune, hvor Alf Grønstad driver med melkegeiter. 
Foto: Anne Lise Grønstad.
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Avlsbesetninger og bukkeringer 
Ved utgangen av 2019 har vi 55 regist-
rerte avlsbesetninger, der 5 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 2019. Vi har god avls-
messig framgang, litt over 3 indeks-
poeng 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 3-4 år 
bak i avlskvalitet. Dette er et lite avls-
messig etterslep. 
 
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 2011-2019. Endringen 
per år er regnet om til endring per 
generasjon, og det er denne endringen 
som er vist i figuren.  

En innavlsøkning på 0,5 – 1,0 % per 
generasjon anses å være forsvarlig. 
Figuren viser at vi lykkes godt med å 
unngå en for sterk innavlsoppbygging. 
Kontinuerlig import av fransk alpin- 
sæd er et viktig tiltak i innavls -
kontrollen. 
 
Tilskudd til bukkeringene  
og avlsbesetningene 
Tilskudd utbetales til en avkoms-
granska bukk som er i live når den får 
sin første offisielle indeks. I 2019 ble 
det utbetalt tilskudd til bukker som  
var kåra i 2016. Det ble til sammen 
 utbetalt kr 225 900 i granskings -
tilskudd, en økning på 15 % fra 2018.  
I 2019 var tilskuddet fordelt på 68 
bukker, med et gjennomsnitt på  
kr 3 322 per bukk.  
 
Avlsstatuetten for beste bukk 
Styret i NSG tildelte avlsstatuetten for 
beste bukk i 2019 til Senja videre -
gående skole, Troms for bukken 
2016451 Pelle.  
 Avlstatuettvinneren 2016451 PELLE fra Senja vgs.
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Seminbukkene 
Det ble tatt inn til sammen 9 bukker til 
semin på Hjermstad seminstasjon i 
2019. Rasefordelingen framgår av 
 tabellen. 

 
Seminbukker                             2019 
Norsk melkegeit                        2 

Norsk * Fransk                  1 
½ Norsk * ½ Fransk                  2 

Norsk * Fransk                 1 
¼ Norsk * ¾ Fransk                  2 
Boergeit                                      1 

 
 
Sædsalget 
Det var 100 geiteholdere som kjøpte 
sæd i 2019, og totalt salg var 2139 
sæddoser. 

Sædsalget fordelt på rase går fram av 
tabellen. 

 
Rase                             2018         2019 
Melkegeit                 1801         1809 
Boergeit                     218           277 
Mohairgeit                  30             14 
Kasjmirgeit                  30             27 
Kystgeit                        14             12 
Sum sæddoser        2093         2139 

 
 
Seminkurs 
Vi gjennomførte ett seminkurs på geit i 
2019 med 8 deltakere. 
 
Kostnader i avl og semin 
Fagområdet avl og semin på geit 
 finansieres ved tilskudd fra Landbruks- 
og matdepartementet, Omsetnings-
rådet og egenandeler fra produsentene 
(semin, gentesting, kåring). Samlede 
driftskostnader var 3,994 millioner 
kroner. Tabellen viser fordelingen på de 
ulike avlstiltakene. 

 
Avlstiltak                        Driftskostn. 
Faglige råd og utvalg           377 352  
Geitavl sentralt                 1 361 473  
Avlsbesetningene                 228 430  
Semin                                1 451 527  
Kåring                                     92 908  
Gentesting                            461 843  
Småraselag                             20 800  
Sum                                         3 994 333  

9. Gjeterhund 
 
Gjeterhundrådet har i 2019 hatt ett 
fysisk møte og fire telefonmøter. I til-
legg har rådet vært til stede under NM 
og hatt møte med gjeterhundlag/-
nemnder. Gjeterhundrådet består av 
leder og representanter fra fire 
regioner, og har i 2019 hatt følgende 
sammensetning: Audun Seilen (leder), 
Knut Nymo (nestleder, Nord), Karen 
Bilstad (Øst), Trude Hvalryg (Midt) og 
Kurt Magne Fardal (Vest). Ken Lunn 
har fungert som sekretær for Gjeter -
hundrådet fram til oktober, etter dette 
tok Helene Funner Gjerjordet over. 
 
Sentrale saker innen  
gjeterhundarbeidet i 2019: 
• Revidering av dreiebok og regler for 

gjeterhundprøver 
• Hovedsatsingsområdet har vært 

«aktiv bruk av gjeterhund». Målet er 
å sette ytterligere fokus på arbeids-
hunden og gi flere innsikt i nytte -
verdien og kunnskapen om 
gjeterhund. Dette gjøres i form av 
temakvelder 

• Håndtering av hundesykdom under 
prøvesesongen 

• Møte med gjeterhundlag/-nemnder 
 
Prøvenemnda 
Prøvenemnda har hovedansvaret for 
Norgesserien og alle oppgaver til-
knyttet gjeterhundprøver. Nemnda har 

hatt ett arbeidsmøte og to telefonmøter 
i 2019, og har løpende kontakt om 
saker som oppstår. Revidering av 
prøvereglement og dreiebok har vært 
en del av oppgavene til prøvenemnda i 
2019, samt 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, basert på innspill fra fylkene. 
Norgesserien er formet av hva flertallet 
av fylkene og deltagerne ønsker. 
 
Avlsrådet 
Avlsrådet har ansvaret for avlsarbeidet 
for rasene border collie og working 
kelpie. Dette innebærer blant annet 
 utvikling og oppdatering av «Rase-
spesifikk Avlsstrategi» (RAS) for både 
border collie og working kelpie. RAS 
for border collie og working kelpie skal 
revideres i 2020. Avlsrådet besvarer 
også avlsrelaterte spørsmål og 
henvendelser som kommer inn til 
Gjeterhundrådet.  
 
Dommerutvalget 
Dommerutvalget har ansvaret for 
dommere og organisering av samlinger 
for gjeterhunddommerne i landet. 
 Utvalget ble opprettet i 2014, og har 
avholdt årlige samlinger for dommere 
siden da. Dommersamling i 2019 ble 
gjennomført med instruktør Jo Agnar 

Gjeterhundprøver er en viktig del av gjeterhundarbeidet i NSG. Her får føreren testet 
hundens evne til å håndtere sau i ulike situasjoner. Bildet er fra NM i bruk av 
gjeterhund, og viser Jane Espevoll og hunden Iris som sorterer sauene inn i kve.  
Foto: Anne-Cath. Grimstad.

3 8 5 8

1 87 8



25

Hansen og Sander Hindenes i sam-
arbeid med Ole Martin Nymoen, som 
er koordinator og leder for dommer-
utvalget. 
 
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. Border collien er  
for femte år på rad den mest populære 
rasen med flest registreringer i  
Norge. 
 
Gjeterhundkurs og -prøver 
Gjeterhundkurs blir arrangert av 
fylkesnemndene/-laga og lokallaga 
rundt omkring i landet. Aktiviteten 
varierer, men generelt er den stigende i 
alle landsdeler. I noen områder er 
 aktiviteten veldig stor – en glede for de 
som ønsker å utnytte potensialet i 
gjeterhunden sin. Det samme ser vi når 
det gjelder gjeterhundprøver. 
 
 

Gjeterhundkurs arrangert i fylkene 
År                    Antall                Antall 
                          kurs*                 fylker  
                                                 rapportert 
2014                 50                     11 
2015                 43                      7 
2016                 62                     12 
2017                 39                     10 
2018                 60                     14 
2019                 46                     10 

 
*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    Eiere 
2010 249 3896 752 434 
2011 263 3773 753 452 
2012 253 3740 771 467 
2013 280 4149 778 453 
2014 255 3967 737 446 
2015 226 3629 806 448 
2016 282 4257 842 499 
2017 258 3654 806 473 
2018 274 3936 847 491 
2019 287 4155 1041 521 

 
 

NM i bruk av gjeterhund 2019 
Andreas Eklund fra Østfold tok sin 
første NM-tittel da Hedmark 
Gjeterhundlag arrangerte Norges -
mesterskap i bruk av gjeterhund i 
Alvdal 11.-13. oktober 2019. Eklund og 
hunden Zappa halte seieren i land med 
totalt 274 poeng. Jane Espevoll ble 
nummer 2 med Iris, 264 poeng. 
Nummer tre ble Karin Mattsson med 
Trim, 246 poeng. 

Til tross for tåke stod arrangørene 
for en fantastisk dugnadsjobb, både 
med transport, utsett av sau og 
løpende resultatservice. Resultatene ble 
vist både på skjerm på arenaen og på 
nett. Arrangøren hadde leid inn et eget 
team som filmet NM-deltagerne. Dette 
ble sendt som live-overføring på 
YouTube, og delt på www.nsg.no. 
 

Norturas pokal til «Oppdretter av beste 
norskfødte hund» ble tildelt Arne 
Christoffer Sand for hunden Zappa.  
OS ID sin pokal «Eier av beste norsk-
fødte hund» ble tildelt Andreas  
Eklund for hunden Zappa. Buskerud 
Sau og Geits pokal for «Beste 
unghund» gikk til Arne Christoffer 
Sand med hunden Junior. Hedmark 
Gjeterhundlag sitt skjold for «Beste 
fylkeslag» i kvalifiseringsrundene ble 
tildelt Vest-Agder.  
 
Norgesserien 
Norgesserien gikk over en rekke helger 
både før og etter NM. Fylkene søker 
om å arrangere prøver i Norgesserien, 
og prøvenemnda fastsetter datoene for 
prøvehelgene. Deltagerne i Norges-
serien velger to helger før NM og én 



26

helg etter NM som de kan delta på.  
De 35 beste sammenlagt er kvalifisert 
til finalen. Norgesseriefinalen ble i  
2019 avholdt på Romarheim i 
 Hordaland. 
 
Continental Sheepdog 
Championship (CSC) 
Continental Sheepdog Championship 
(CSC), også kalt Europamesterskapet i 
bruk av gjeterhund, ble i 2019 avholdt i 
Tyskland. Norge stilte med 8 ekvi -
pasjer. Varme, solfylte dager gjorde det 
ekstra utfordrende for deltagerne, i 
 tillegg til krevende sau. Det norske 
landslaget tok likevel sølv i lag -
konkurransen. I tillegg kapret Norge  
5. og 8. plass i finalen: Jo Agnar Hansen 
med Jan tok 5. plass, mens Torbjørn 
Jaran Knive og Gin kom på 8. plass. 
 
Nordisk mesterskap 
Nordisk mesterskap i bruk av gjeter -
hund ble i 2019 arrangert på Brusand i 
Hå kommune, Rogaland. 43 ekvipasjer 

deltok fra Norge, Sverige, Danmark, 
Finland og Færøyene. I finalen ble det 
trippelseier til Norge. Torbjørn Jaran 
Knive og hundene Bea og Gin tok 
henholdsvis 1. og 2. plass, mens Linn 
Kristin Flaten og Nesbakkens Billie 
Jean ble nr. 3. Norge vant også lag -
konkurransen – foran Finland og 
Sverige. 
 
Norsk Nursery 
Det norske mesterskapet for ung hunder 
ble i 2019 arrangert for sjuende gang. 
Kravet om å ha oppnådd 60 poeng i 

klasse 3 ble fjernet i 2019, og alle kunne 
derfor delta. 31 hunder stilte til start i 
Vest-Agder. Norsk Nursery er en prøve 
for unge hunder under 3 år, og mester-
skapet 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 på to prøver. 
I år gikk seieren til Rune Landås med 
hunden Ylva.  Torbjørn Jaran Knive tok 
2. plass med Akersborg Eddie, og 3. 
plassen gikk til Jo Agnar Hansen med 
Akersborg Kniva.  
 

Resultater Norgesseriefinalen 2019 
Plass   Reg.nr.              Rase  Navn                                    Fører                                    Sum 
1         NO55030/11   BC     Bea                                   Torbjørn Jaran Knive    356 
2         NO55403/13   BC     Gin                                  Torbjørn Jaran Knive    342 
3         NO41896/15   BC     Bery                                 Torbjørn Jaran Knive    328 
4         NO48864/14   BC     Nesbakkens Billie Jean  Linn Kristin Flaten        278 
5         NO33669/13   BC     Lexie                                Sindre Hindenes            275 
6         S00/328176     BC     Derwen Roy                   Karin Mattsson              272

Norgesmester Andreas Eklund med Dweezil Zappa på pallen. 2. plass gikk til Jane Espevoll og Iris (t.v), mens Karin Mattson og 
Trim tok 3. plass (t.h.). Foto: Anne-Cath. Grimstad.
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Nordisk Nursery 2019 
De norske ekvipasjene gjorde en god 
innsats da Sverige arrangerte Nordic 
Nursery, eller Nordisk unghundmester-
skap i gjeting, 9. og 10. november 2019. 
Helt på topp kom Zonja Ottosson med 
Jaakko fra Sverige, mens Karin 
 Mattsson kapret 2. og 3. plassen med 
Shep og Frö. Jo Agnar Hansen med 
Akersborg Kniva ble nummer fire. 
Nordisk Nursery er en konkurranse for 
hunder opp til 3 år, der det konkur-
reres i klasse 3. Dommer var Dalziel 
Bobby fra Skottland.  

 

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 inn -
samlingsgodtgjørelse til lokallag. 
 
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 klippe -
instruktører, og ved tildeling av til-
skudd 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 med -
lemmer. I 2019 har rådet bestått av: 
Helge Olaf Aas fra NSG (leder), 
 Åsmund Kringeland som representerer 
de aktive saueklipperne og Sissel 
 Berntsen fra Fagtjenesten for Ull, 
Animalia. 
 
Møter 
I løpet av det siste året har det vært 
avholdt to møter i rådet. Saker som har 
vært oppe er budsjett, handlingsplan, 
NM- og VM-arrangementene i 2019.  
 
Instruktørkurs 
Det har de siste årene vært behov for å 
utdanne flere instruktører til kurs i 
saueklipping og ullhåndtering. I juni 
ble det arrangert instruktørkurs på 
Rennesøy med Tom Wilson som 

læremester. Der deltok 8 håndplukkede 
klippere som har gode egenskaper til å 
instruere i både teori og praksis på våre 
ull- og klippekurs. Dette vil forynge 
 instruktørkorpset og bidra med 
 instruktører over større deler av landet. 
Vi har nå en instruktør i Lofoten. 
 
NM i saueklipping  
og ullhåndtering  
NM 2019 ble arrangert på Varhaug  
4. og 5. oktober i regi av lokallagene 
Sør-Jæren, Time, Sandnes, Gjesdal og 
Nærbø Sau og Geit. Det ble et flott og 
godt tilrettelagt arrangement, som  
ble støttet med kr 75.000 fra NSG. 
Totalt stilte 53 individuelle deltagere 
(67 i 2018), som inkluderte både 
klippere og ullhåndterere. Børge 
 Høiland vant NM-klassen for saue -
klippere for 6. gang og fikk vandre -
pokalen til odel og eie. På 2. plass kom 
Lars Sønstevoldhaugen. Åpen klasse ble 
vunnet av Alun Lloyd Jones fra Wales, 
seniorklassen av Mihai Mihai fra 
Romania, mellomklassen av Nils Ørjan 
Hamre (Norge), og juniorklassen ble 
vunnet av Truls Nikolai Bru (Norge). 
Jonathan Gerhard Håkull vant NM i 
ullhåndtering foran Ruth Jane 

Det norske landslaget vant lagkonkurransen under Nordisk mesterskap i bruk av gjeterhund. (F.v.) Jo Agnar Hansen, Jan 
 Briskeby, Torbjørn Jaran Knive, Torkjel Solbakken, Sander Hindenes, Jane Espevoll, Linn Kristin Flaten og Karin Mattsson.  
Foto: Urda Blichfeldt.
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 Rossevatn. Det var nå den 10. gangen 
Håkull gikk av med seieren – dette var 
imponerende. Han vant også åpen 
klasse foran Vicky Milroy fra England. 
Det er mottatt søknad fra Trøndelag 
om å avholde NM 2020. 
 
VM i saueklipping  
og ullhåndtering  
VM 2019 ble arrangert i Le Dorat i 
Frankrike. Det norske landslaget 
 bestod av klipperne Åsmund Kringe-

land og Anne-Lise Haugdahl Humstad. 
Anne-Lise deltok også som ull-
håndterer sammen med Jonathan 
Gerhard Haakull. Representantene 
viste seg godt fram og oppnådde 
 respektable plasseringer. Ana Leira og 
Sven Reiersen deltok som dommere 
under hele mesterskapet. Utenom disse 
var Norge godt representert av 
 tilskuere som ivrer for å arrangere VM 
i Norge i Gudbrandsdalen i 2025 eller 
2028. 

Klippekurs 
Medlemsfordel i NSG for klippekurs-
deltakere ble vedtatt i 2018. For å delta 
i Norgesmesterskapet i saueklipping og 
ullhåndtering må du være medlem i 
NSG. Lag og foreninger må også være 
organisert i Brønnøysund med 
 organisasjonsnummer for å få utbetalt 
tilskudd til klippekurs, samt for å 
motta lagringsgodtgjørelse fra vare-
mottaker/ullstasjoner for ull. 

I 2019 er det arrangert 16 klippekurs 
med til sammen 151 deltakere. Til 
sammenligning ble det i 2018 avholdt 
12 kurs med 127 deltakere. 9 av årets 
kurs var for nybegynnere (A) og 7 var 
 kombinasjonskurs for både ny-
begynnere og viderekomne (B). 1 kurs 
var et rent instruktørkurs. 4 kurs ble 
avlyst på grunn av for få deltakere. 
Kursarrangører har vært lokallag av 
NSG og fylkeslag av NSG i samarbeid 
med NSG sentralt. Evaluerings-
skjemaene viser at kursene er etter-
spurt og at deltakerne er fornøyde. 
Kursene bidrar til god forståelse av 
arbeidet med saueklipping og ull-
håndtering. For mange er kurset 
starten på aktiv bruk av klippe-
maskinen både i arbeid og konkur -
ranse. Økonomisk støtte fra NSG med 
totalt kr 120.000 er utbetalt. Det er i 
 tillegg arrangert 3 skolekurs og ett kurs 
med instruktør som ikke var sertifisert.   

Nye instruktører: (F.v.) Børge Høiland, Guttorm Gudmestad (saueeier og kursleder), Onar Lima, Robert Tangrand,  
Anne-Lise Haugdahl Humstad, Helge Olaf Aas (leder i Ull- og klipperådet i NSG), Erik Bjerke, Tom Wilson (instruktør),  
Lars Sønstevoldhaugen og Odd Kristian Håland. Bård Nordrum var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Urda Blichfeldt.

Norgesmester i saueklipping, Børge Høiland (t.h.) blir gratulert av speaker Bjørnar 
Bakken (t.v.) under NM i saueklipping og ullhåndtering 2019. Foto: Urda Blichfeldt.
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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 17 raselag, men 
det er ikke alle disse som har  respondert 
på henvendelser fra NSG i 2019.  
 

Følgende raselag har nå samarbeids-
avtale med NSG: 
• Landslaget for gammel norsk sau 
• Norsk Pelssaulag 
• Landslaget for gammelnorsk 

spælsau 
• Fuglestadbrogete og Blæselaget 
• Norsk suffolklag 
• Svartfjeslaget 
• Raselaget for Grå Trøndersau 

• Norsk Villsaulag BA  
• Interesselaget for farga spælsau 
• Valaise Blacknose-laget 
• Norsk avlslag for Shropshiresau 
• Norsk Dorper 
• Raselaget for Rygjasau 
• Raselaget for Steigarsau 
• NorBoer - Avlslag for Boergeit 
• Norsk Kashmirlag 
• Norsk Mohairlag 
 

Klippekurs 2019 
Fylke                            Kurssted            Nivå                Instruktør                                            Arrangør                                         Deltakere  
Akershus                  Ås                      A                   Caroline Nicol                                NMBU                                              7 
Buskerud                                           A/B               Sven Reiersen                                 Nore og Uvdal Sau og Geit             6 
Hedmark                 Alvdal               A                   Eirik Kolbjørnshus                        Alvdal Sau og Geit                         14 
Hedmark                 Brumunddal    A                   Jens Olav Leira                               Ringsaker Sau og Geit                   11 
Nordland                                           A                   Robert Tangrand                           Hadsel Sau og Geit                          5 
Nord-Trøndelag     Verdal               A                   Tore Mellemsæther                        Nord -Trøndelag Sau og Geit         7 
Oppland                  Fåvang              A/B               Bakken og Myrsveen                     Fåvang Sau og Geit                        10 
Rogaland                 Rennesøy          Instruktør    Tom Wilson                                    NSG                                                   8 
Rogaland                 Forus                A/B               Jens O. Leira, Børge Høyland       Sandnes Sau og Geit                      14 
Rogaland                 Forus                A/B               Jens O. Leira, Børge Høyland,  
                                                                                 O. Lima                                           Sandnes Sau og Geit                      17 
Rogaland                 Forus                A/B               Jens O. Leira, Børge Høyland,  
                                                                                 O. Lima                                           Sandnes Sau og Geit                      16 
Sogn og Fjordane                             A                   Bakken og Myhrsveen                   Askrova Sau og Geit                        9 
Sør-Trøndelag         Øya vgs             A/B               Caroline Nicol                                Flå og Klæbu Sau og Geit                6 
Telemark                  Søve                  A                   Eirik Kolbjørnshus                        Telemark Sau og Geit                      9 
Østfold                     Tomb vgs          A                   Caroline Nicol                                Tomb vgs                                           5 
Østfold                     Tomb vgs          A                   Caroline Nicol                                Tomb vgs                                           7 
11 fylker                     16 kurs                                                                                                                                                                151 deltakere

NSG har samarbeidsavtaler med 17 raselag, deriblant Fuglestadbrogete og Blæselaget. Bildet viser søye og lam av rasen fuglestad-
brogete, tatt på gården til Elin Fuglestad. Foto: Ann Jane Johnsen.
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Lag med samarbeidsavtale får kr 200 
pr. medlem som også er medlem i 
NSG. Pr. 31.12.2019 hadde 14 av lagene 
rapportert medlemsoversikt. Av totalt 
2.321 medlemmer var 1.576 medlem i 
NSG.  På grunnlag av dette ble det 
 beregnet tilskudd til lagene på til 
sammen kr 315.200. Det er nå 67,9 % 
av medlemmene i de raselagene som 
har sendt lister til NSG, som også er 
medlem i NSG.  

Samarbeidet med raselagene er 
svært viktig og blir prioritert av NSG.  

I møte med raselagene 8. juni 2018 
ble det enighet om at NSG skal arran -
gere et orienterings-/drøftingsmøte 
annethvert år, dvs. at det blir nytt møte 
på forsommeren i 2020.  
 

12. Ungdomssatsing i NSG 
 
Styret i NSG vedtok 12. mars 2019 at 
 organisasjonen skulle opprette et ung-
domsråd. Instruks for rådet ble lagt frem 
for styret 11. juni 2019. Fylkeslagene ble 
oppfordret til å fremme  kandidater til 
ungdomsrådet, som fikk navnet «Team 
Ung». Team Ung i NSG ble oppnevnt på 
styremøte 29. august 2019, med funk-
sjonstid fra 1. september. Teamet består 
av totalt 6 medlemmer, hvor kom-
munikasjonsrådgiveren i NSG er leder. 
Ungdomsrådet skal fungere som et 
rådgivende organ for styret, med mål 
om å styrke organisasjonen i møte med 
fremtidas generasjon gjeterhund- og 
småfe holdere. 

Medlemmene i Team Ung er Even 
Sjurrud (19), Ingrid Reiersen (19), 
Emilie Medhus Jensen (25), Nina 
 Mølland (31), Elin Fuglestad (31) og 
Urda Blichfeldt (29). Teamet har hatt 
ett dagsmøte og ett telefonmøte i 2019. 
På oppstartsmøtet 9. november fikk 
det ferske teamet en innføring i NSG 
som organisasjon (organisasjons-
struktur, strategiplan, prioriterte 
 satsingsområder, økonomi), og 
 diskuterte forventninger, målsettinger 
og arbeidsform. 

Teamets arbeidsoppgaver vil blant 
annet innebære rekruttering, 
videreutvikling av websiden, sosiale 
medier og representasjon, samt å bidra 
aktivt med innspill for å utvikle 
 organisasjonen på fag, informasjon og 
kommunikasjon. 

NSG har samarbeidsavtaler med 17 raselag, deriblant Norsk Suffolklag. Bildet viser 
to suffolklam under kåring på Toten i 2019. Nummer 1 med kvit sløyfe: Tor Geir  
Ulstein (t.v.) og nummer 2: Frode Rudland. Foto: Ken Lunn.

Team Ung er NSGs nyopprettede ungdomsråd. (F.v.) Emilie Medhus Jensen,  
Nina Mølland, Elin Fuglestad, Even Sjurrud, Ingrid Reiersen og Urda Blichfeldt.
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Norsk Sau og Geit 

Moervn. 2 A, 1430 ÅS  

Postboks 104, 1431 ÅS 

 

Telefon: 23 08 47 70 

E-post: nsg@nsg.no 

 
Ansatte ved kontoret i 2019 

Lars Erik Wallin, generalsekretær 

Ken Lunn, organisasjonssjef – 50 % (til 31.10.) 

Siv Bøifot, kontorsjef  

Mona Skjønhaug, kontorfullmektig 

Urda Blichfeldt, kommunikasjonsrådgiver (fra 01.05.) 

Anne Grete Stabekk, rådgiver  
organisasjon/ull og klipping – 60 %  

Anne-Cath. Grimstad, redaktør 

Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver  

Helene Funner Gjerjordet,  
gjeterhundrådgiver – 50 % (fra 01.09.) 

Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef 

Sigbjørn Eikje, spesialrådgiver avl (fra 01.08.) 

Ingrid Rimeslåtten Østensen, rådgiver geit (til 31.03.) 

Ewa Wallin, rådgiver geit – 50 % (fra 12.03.) 

Inger Anne Boman, avlsforsker 

Jette Jakobsen, avlsforsker 

 

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 

III SENTRALADMINISTRASJONEN
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IV TILLITSVALGTE PR. 31.12.2019

Sigurd  
Vikesland 

styremedlem

Pål  
Skoe Kjorstad 

nestleder

Anne Kari  
Leiråmo Snefjellå 

styremedlem

Kjell Erik  
Berntsen 

leder

Torill  
Undheim 

styremedlem

Else  
Horge Asplin 
styremedlem

Ragnhild  
Sæle    

ordfører

Terje  
Benjaminsen 
styremedlem

Landsstyret

Styret 
Leder: Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu 
Nestleder: Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron 
Styremedlem: Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
Styremedlem: Anne Kari Leiråmo Snefjellå,  

8616 Mo i Rana 
Styremedlem: Torill Undheim, 4363 Brusand 
Styremedlem: Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen  
Styremedlem: Terje Benjaminsen, 9445 Tovik  
 
Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2019. 
 
Vararepresentanter  
1. Marte Dypdalen, 2640 Vinstra 
2. Torstein Lie, 3220 Sandefjord 
3. Kjetil Rødland, 5722 Dalekvam 
 
Arbeidsutvalget 
1. Kjell Erik Berntsen 
2. Pål Skoe Kjorstad 
3. Sigurd Vikesland 
 
Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG 
 

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. Hilde Giæver Marvik, 9151 Storslett 
 
Vararepresentanter geit 
1. Gunnar Haugo, 3864 Rauland 
2. Gro Haraldsdotter Arneng, 2940 Heggenes 
3. Solrunn Hol, 6445 Malmefjorden 
 
Direktevalgt gjeterhundrepresentant 
Audun Seilen, 5282 Lonevåg 
 
Vararepresentant gjeterhund 
Ragnhild Engan, 8260 Innhavet 
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Fylkesledere 
Østfold: Rune Sandklev, 1850 Mysen 
Akershus: Sigrid Skorve Larsen, 2160 Vormsund 
Hedmark: Hans Bondal, 2477 Sollia   
Oppland: Knut Evensen,  2634 Fåvang 
Buskerud: Gerd Jorde, 3540 Nesbyen 
Vestfold: Lars-Bjarne Linneflaatten,  

3185 Skoppum 
Telemark: Knut Johan Hvistendal, 3830 Ulefoss 
Aust-Agder: Kåre Blålid, 4790 Lillesand 
Vest-Agder: Sven Haughom, 4480 Tonstad 
Rogaland: Håvard Helgeland, 5560 Nedstrand 
Hordaland: Reidar Kallestad, 5953 Fonnes 
Sogn og Fjordane: Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden 
Møre og Romsdal: Ronald Slemmen, 6445 Malmefjorden 
Sør-Trøndelag: Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal 
Nord-Trøndelag: Ketil Løvseth, 7796 Follafoss 
Nordland: Anne Kari Leiråmo Snefjellå,  

8616 Mo i Rana 
Troms: Jan Ottar Østring, 9322 Karlstad 
Finnmark: Bjørn Tore Søfting, 9800 Vadsø 
 
Medlemmer i valgnemnda 
1. Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker             Midt 
2. Anders Svare, 2680 Vågå                         Øst 
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes                Vest 
4. Torhild F. Sisjord, 3690 Hjartdal            Sør 
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden                      Nord 
 
Varamedlemmer 
1. Kristian Indreeide, 6215 Eidsdal            Midt 
2. Øivind Gurandsrud, 3410 Sylling          Øst 
3. Jostein Flatland, 6856 Sogndal               Vest 
4. Helge Verdal, 4596 Eiken                         Sør 
5. Lars Ivar Fause, 9050 Storsteinnes         Nord 
 
Revisor 
BDO AS 
 
Kontrollutvalg  
(valgt av Representantskapet 16. oktober 2018) 
Bjørn Tore Søfting (leder), 9800 Vadsø 
Hallvard Veen, 4389 Vikeså 
 
Varamedlem 
Rune Sandklev, 1850 Mysen 
 
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)   
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 Giæver 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: Ewa Wallin, NSG 
 
Utmarksrådet 
Representanter: 
1. Pål Skoe 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 
 
Sekretær: Per Fossheim, NSG 
 
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) 
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5. Trude Hvalryg, Lyngåsveien 60, 7263 Hamarvik  
(NSG region Midt) 

6. Knut Nymo, Skjelfjord, 9380 Ramberg  
(NSG region Nord) 

 
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: Helene Funner Gjerjordet, NSG 
 
Ull- og klipperådet - representanter 
1. Helge Olaf Aas, 2080 Eidsvoll (NSG)                                                        
2. Sissel Berntsen, 0513 Oslo (Fagtjenesten for ull)       
3. Åsmund Kringeland, 5570 Aksdal  

(Norske saueklipperes forening)       
 
Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG 
 
Team Ung i NSG 
 Representanter: 
1. Urda Blichfeldt (leder), NSG Ås  
2. Even Sjurrud, Baklivegen 1666, 2651 Østre Gausdal 
3. Ingrid Reiersen, Tveit, 4737 Hornnes 
4. Nina Mølland, Slettebrotan 96 B, 4715 Øvrebø 
5. Emilie Medhus Jensen, Silgjerdsdalen 15,  

5560 Nedstrand 
6. Elin Fuglestad, Skjærpevegen 12 A, 4342 Undheim 
 
Sekretær: Urda Blichfeldt, NSG 
 
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG:  
Pål Skoe Kjorstad/Per Fossheim 
 
Representantskapet til Norges Bondelag og  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag - fra NSG:  
Kjell Erik Berntsen 
Vara: Pål Skoe Kjorstad 
 
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 
 

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 
 
Prosjekt Beiteressurs, rovdyr og samfunn – fra NSG: 
Lars Erik Wallin 
 
Prosjekt FUTGRAZE – fra NSG: 
Per Fossheim 
 
Prosjekt MeatCrafter – fra NSG: 
Lars Erik Wallin 
 
NMBU-prosjektet «Fôring for livskraftige lam» - fra NSG:  
Thor Blichfeldt, medlem av styringsgruppa 
 
NSG-prosjektet «Genomisk seleksjon på sau» - fra NSG:  
Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
NSG-prosjektet «Genomisk seleksjon på geit» - fra NSG:  
Jette Jakobsen og Thor Blichfeldt 
 
EU-prosjektet «SUSSHEP» (holdbarhet på sau) – fra NSG: 
Inger Anne Boman, leder for delprosjekt 
 
EU-prosjektet «SMARTER» - fra NSG:  
Jette Jakobsen, norsk prosjektleder 
 
EU-prosjektet «Grass2Gas» - fra NSG:  
Jette Jakobsen, medlem i den norske prosjektgruppa 
 
NIBIO-prosjektet «Genkartlegging av de bevarings-
verdige sauerasene» - fra NSG:  
Thor Blichfeldt, deltaker i prosjektgruppa 
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V ÅRSREGNSKAP OG REVISORMELDING

Resultatregnskap

Norsk Sau og Geit

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 9 244 853 9 150 035
Kontingenter 11 961 056 12 379 439
Tilskudd 2 17 329 484 16 129 043
Leieinntekter 40 000 65 723
Sum driftsinntekter 38 575 393 37 724 241

Varekostnad 14 253 921 14 058 665
Lønnskostnader, inkl. honorar tillitsvalgte 3, 7 13 246 019 13 083 822
Avskrivning 4 252 597 425 684
Annen driftskostnad 10 351 873 9 687 392
Sum driftskostnader 38 104 410 37 255 563

Driftsresultat 470 983 468 678

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 153 577 867 984
Annen finansinntekt 123 790 56 920
Annen rentekostnad 4 951 11 560
Resultat av finansposter 1 272 415 913 343

Ordinært resultat før skattekostnad 1 743 398 1 382 021

Årsresultat 1 743 398 1 382 021

Overføringer
Avsatt til egenkapital 8 1 743 398 1 382 021
Sum overføringer 1 743 398 1 382 021
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Norsk Sau og Geit

Balanse

Eiendeler Note 2019 2018

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Bygning 4 8 283 208 8 535 805
Maskiner og anlegg 4 287 029 0
Sum varige driftsmidler 8 570 237 8 535 805

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 5 82 000 82 000
Sum finansielle anleggsmidler 82 000 82 000

Sum anleggsmidler 8 652 237 8 617 805

Omløpsmidler

Varelager 709 133 753 955

Fordringer
Kundefordringer 5 994 965 5 503 750
Andre kortsiktige fordringer 1 496 095 1 644 629
Sum fordringer 7 491 060 7 148 379

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 31 125 149 30 110 826

Sum omløpsmidler 39 325 342 38 013 160

Sum eiendeler 47 977 580 46 630 965
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Norsk Sau og Geit

Balanse

Egenkapital og gjeld Note 2019 2018

Egenkapital
Opptjent egenkapital 8 25 433 322 25 729 945
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 8 9 599 802 7 559 781
Sum egenkapital 35 033 124 33 289 725

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 7 132 443 143 038

Langsiktig gjeld
Beiterettsfond 73 853 73 853

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 1 316 503 612 462
Skyldig offentlige avgifter 2 173 226 2 394 426
Skyldige feriepenger 1 068 549 922 800
Annen kortsiktig gjeld 8 179 881 9 194 661
Sum kortsiktig gjeld 12 738 160 13 124 349

Sum gjeld 12 944 456 13 341 240

Sum egenkapital og gjeld 47 977 580 46 630 965
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Noter 2019

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

2019 2018
Jordbruksavtalemidler 9 550 000 9 765 000
Omsetningsmidler sau 2 950 000 2 850 000
Omsetningsmidler geit 1 500 000 1 500 000
Tilskudd Gjensidige 100 000 100 000
Andre tilskudd (FKT med mer) 3 229 484 1 914 043
Sum refunderte kostnader og tilskudd 17 329 484 16 129 043
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Noter 2019

Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 10 152 664 10 163 189
Arbeidsgiveravgift 1 666 472 1 632 361
Pensjonskostnader 1 128 463 941 050
Andre ytelser 298 420 347 222
Sum 13 246 019 13 083 822

Gjennomsnittlig antall årsverk: 13,99

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 085 336 669 454
Pensjonsutgifter 132 005
Annen godtgjørelse 14 063 5 419

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 110 300.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 15 600.
Beløpene er eksklusive merverdiavgift.

Note 4 Anleggsmidler

Moerveien 2A
Maskiner
og anlegg

Inventar
og utstyr Sum

Anskaffelseskost 01.01.2018 10 861 527 315 479  1 122 514 12 299 520
Tilgang 287 029 287 029
Avgang 0
Anskaffelseskost 31.12.2019 10 861 527 602 508 1 122 514 12 586 549

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2019 -2 578 319 -315 479 -1 122 514 -4 016 312
Balanseført verdi per 31.12.2019 8 283 208 287 029 0 8 570 237

Årets avskrivninger 252 597 0 0 252 597
Avskrivningssats 2-5 % 20 % 20 %
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

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. 
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Noter 2019

Note 6 Bundne midler
2019 2018

Bundne skattetrekksmidler: 572 503 620 251

Note 7 Pensjonsforpliktelser

Skyldig pensjonsforpliktelse i balansen er arbeidsgiveravgift av fremtidige pensjonsutbetalinger.

Pensjonspremiefondet, som per 31.12.2019 utgjør kr 29 423, er ikke tatt med i balansen.

Note 8  Egenkapital
Opptjent 

egenkapital
   Egenkapital med selv-

pålagte restriksjoner
Sum

 egenkapital

Opptjent egenkapital 01.01.2019 25 729 945 7 559 781 33 289 725
Overført til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 2 040 022 2 040 022
Overført til opptjent egenkapital -296 623 -296 623
Pr 31.12.2019 25 433 322 9 599 803 35 033 124
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Notater:



www.nsg.no


