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LAG OG MEDLEMSTALL
I 2019 hadde Norsk Sau og Geit 10 305 medlemmer fordelt på
18 fylkeslag og 340 aktive lokallag. I tillegg kommer 156
direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 10 461 medlemmer/abonnenter. Tilsvarende tall for 2018 var 10 829, slik at
nedgangen har vært på 3,4 %. Sammenslåing av lokallag pågår
stadig og det var en reduksjon på 8 i 2019.
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2019
Årsmøtet 2018 vedtok at medlemskontingenten skulle videreføres uendret i 2019. Satsene var kr 1100 for hovedmedlemmer
med inntil 50 dyr, og kr 1600 for hovedmedlem med flere enn
50 dyr. For husstands-, støtte- og æresmedlemmer var
kontingenten kr 400.
REGNSKAP
Norsk Sau og Geits regnskap for 2019 viser et totalt overskudd
på kr 1 743 398.
Årsmøtet i NSG vedtok i mars 2019 et budsjett for dette året
med et overskudd på kr 420 000, fordelt med et overskudd på
kr 900 000 på avls- og seminvirksomheten og et underskudd
på kr 480 000 på organisasjons- og øvrig fagvirksomhet.
I 2019 har avls- og seminvirksomheten nok et år vært i en
mellomfase med lave kostnader pga. oppbygging av prosjektaktivitet og vakanser i stillinger. Klimabilprosjektet er forskjøvet
til 2020. For avls- og seminvirksomheten ble det i 2019 et
overskudd på kr 2 040 022.
For organisasjonen og den øvrige fagvirksomheten i NSG ble
det i 2019 et underskudd på 296 623, dvs. et noe bedre
resultat enn budsjettert.
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 deltok. Trine Hasvang Vaag,
styreleder i Nortura SA, og direktør Eivind Kjuus, TINE Råvare,
orienterte om markedssituasjonen for sau, lam og geitemelk
– sett fra markedsregulatorene sin side.
Videre behandlet årsmøtet blant annet følgende saker:
• NSGs 4 satsingsområder fram mot 2025 ble presentert og
vedtatt på årsmøtet
• Organisasjonsprosjektet «BÆrekraft»: Orientering om
prosjektet og presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen til lokallagene
• Jordbruksforhandlingene 2019
• NSGs klimasatsing
Kjell Erik Berntsen ble gjenvalgt som leder i Norsk Sau og Geit.
Sigurd Vikesland og Else Horge Asplin ble gjenvalgt som styremedlemmer. Pål Kjorstad ble gjenvalgt som nestleder.
Ragnhild Sæle ble gjenvalgt som ordfører. Jo Risløv, Hallvard
Veen og Hilde Giæver Marvik ble valgt som direktevalgte
geiteholdere til representantskapet.
UTMERKELSER
Under årsmøtemiddagen ble det delt ut flere hederspriser:
• Atle Moen fra Moen Sau DA mottok Avlsstatuetten for
beste avkomsgranska vær i 2018 for væren 201463190
PRINS MOEN.
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Sentralt tillitsvalgte i NSG etter valg på årsmøtet 2019: Fra venstre:
Pål Skoe Kjorstad, Ragnhild Sæle, Torhild Undheim, Else Horge
Asplin, Kjetil Rødland, Kjell Erik Berntsen, Torstein Lie, Marthe
Dypdalen, Anne Kari Leiråmo Snefjellå, Sigurd Vikesland og Terje
Benjaminsen. Foto: Per Fossheim

• Avlsstatuetten for beste avkomsgranska 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 Jordbruksforhandlingene 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. Møtet
omfattet også ordinære representantskapssaker og diverse
orienteringssaker.
ARBEIDET I STYRET
Styret i NSG hadde 9 møter i 2019, hvorav 3 var telefonmøter.
Totalt ble det behandlet 103 saker.
Blant de viktigste sakene var: jordbruksavtalen 2019, markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt, organisasjonsprosjektet
«BÆrekraft», NSGs satsingsområder, rovviltproblematikken,
mædiutbruddet i Trøndelag, oppnevning av sentrale råd, samt
dyrevelferd, dyrehelse og kompetansekrav.
Jordbruksavtalen 2019
Med det vedvarende markedsoverskuddet på sau- og lammekjøtt er næringa hardt presset på økonomi. Styret i NSG vurderte
at produksjonen 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 signalisert at økonomien i saueholdet igjen måtte få en positiv utvikling.
Geitemelkprodusentene i Norge har gjennomført en storstilt
sykdomssanering og en medfølgende oppgradering 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 opprettholde en variert bruksstruktur. En stor andel små og middelstore bruk, 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
beiteressursene 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 referansebrukene
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
reguleringslageret 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»
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 utgangspunkt i gjeldende strategiplan i NSG (2012-2019). Hensikten var
å gjennomgå dagens aktiviteter og ressursbruk, samt kartlegge
framtidige behov. Prosjektet sendte 14. desember 2018 ut en
spørreundersøkelse til lokallagsårsmøtene 2019, hvor 126 lokallag svarte på undersøkelsen. Prosjektgruppa la fram resultatet
fra spørreundersøkelsen på årsmøtet 2019.
Organisasjonsprosjektet har vært igjennom styrebehandling
kontinuerlig i løpet av året.
NSGs satsingsområder
NSGs 4 satsingsområder fram mot 2025 ble presentert og
vedtatt på årsmøtet i NSG 15.03.2018. Administrasjonen har for
hvert av de 4 satsingsområdene utarbeidet delmål for 2019 med
konkrete tiltak, ansvarlig og tidsfrist. Måltavlene blir kontinuerlig
oppdatert og framlagt for styret. I løpet av 2019 har klima og
bærekraft blitt tatt inn som et femte satsingsområde.
Rovviltproblematikken
(Se under «Utmark» lenger bak i årsmeldingen)
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 oversikt over omfanget av sjukdommen
og tiltak for å hindre videre spredning. Avlssjef Thor Blichfeldt
har jobbet nært med Mattilsynet og Animalia i forhold til restriksjoner og regelverk for det organiserte avlsarbeidet i området.
Ved utgangen av året var det konstatert smitte i 6 besetninger
og i tilknytning til disse var vel 80 kontaktbesetninger båndlagt.
Oppnevning av sentrale råd i NSG
I løpet av året jobbet styret med instruksen for de sentrale
rådene. Blant annet med sammensetningen av Gjeterhundrådet,
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. 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 kompetansekurs 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 dyrevelferdsprogram på sau. Arbeidet med dette vil bli startet
opp i 2020. Det vil også framover bli arbeidet med å få til et
dyrevelferdsprogram på geit.
MEDLEMSBLADET SAU OG GEIT
Medlemsbladet Sau og Geit kom i 2019, som tidligere år, ut med
seks 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 organisasjonsnytt, fagartikler, reportasjestoff, analyser, innlegg fra lesere og tillitsvalgte, – 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.
HOLDNINGSKAMPANJEN «HUND I BÅND»
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 forebyggende
arbeid og bevisstgjøring av
hundeeieres ansvar i den
perioden av året det er
båndtvang.
Informasjonsmateriell ble
distribuert på samme måte
som i fjor, hvor artikkel, flyer,
plakat og initiativ atter ble
godt mottatt av dyr- og
utmarksrelaterte instanser.
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KURS OG OPPLÆRING
Klippekurs
I 2019 ble 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 nybegynnere og viderekomne
(B). 1 kurs var et rent instruktørkurs. 4 kurs ble avlyst på grunn
av for få deltakere. Kursarrangører har vært lokal- og fylkeslag i
NSG i samarbeid med NSG sentralt.
Kurs for klippeinstruktører
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
evner til å instruere i både teori og praksis på våre ull- og
klippekurs.
Gjeterhundkurs
I 2019 er det rapportert inn 46 gjeterhundkurs fra 10 forskjellige fylker her i landet. Vi vet at det har blitt holdt kurs
også i de øvrige fylkene, men på grunn av manglende
innrapportering har ikke disse kommet med på statistikken.
Antall registrerte kurs i tidligere år var for 2018 (60), 2017 (39),
2016 (62) og 2015 (43).
Seminkurs
I 2019 holdt NSG 15 seminkurs på sau, med 146 deltakere som
var med for første gang, og 14 som repeterte kurset.
Oppslutningen om kursene var god.
I tillegg ble det gjennomført ett seminkurs på geit i 2019 med
8 deltakere.
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.
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 publikum få smake hvor godt norsk
lam kan være på grillen. NSGs medlemmer grillet og delte ut
smaksprøver sammen med oppskrifter og reklamemateriell.
Håpet er at aksjonen vil bidra til å utvide anvendelsesområdet
og øke forbruket av småfekjøtt blant norske forbrukere.
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 i høstsesongen.
Dette ble ikke gjennomført på grunn av liten kapasitet og
interesse hos samarbeidspartneren.
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Foto: Dagrunn Molvig

UTMARK
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 fall mer frodig enn tørkesommeren i 2018, og vinterfôret ble derfor sikret. Lammevektene
for Østlandet og Innlandet 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.
Rovviltsituasjonen
Rovvilt utgjør en merkbar trussel for sauen i utmarka. Tall fra
Organisert beitebruk viser en reduksjon i tapsprosent de siste
årene. Dette gjelder stort sett alle fylkene i landet. Antall dyr
som blir erstattet, gjennom erstatningsoppgjøret 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 fortviler
over for høye tap, enten til flått, alveld, freda rovvilt eller andre
sammensatte tapsårsaker.
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.
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 familiegrupper, 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 bestandstall. 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.
Rovviltpolitisk samarbeid
NSG har et tett samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag i forbindelse med rovviltarbeid og
annet utmarksrelatert arbeid. Der det er hensiktsmessig,
samarbeider organisasjonene også om høringsuttalelser. Dette
er noe vi vil fortsette med i 2020.
NSG er også med i Naturbruksalliansen, som er et samarbeid
opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid. Målet er å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge, slik at den er i tråd med
Stortingets vedtak og intensjoner. Pål S. Kjorstad representerer
Norsk Sau og Geit i Naturbruksalliansen.

ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis og mange
opplever at sakene løser seg allerede her.
NSG sentralt har avtale med advokatfirmaet Lund & Co DA.
Blant annet er det en del av denne avtalen at advokatene i Lund
& Co DA skriver om aktuelle tema under spalten «Jushjørnet» i
medlemsbladet Sau og Geit.
Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere, beitebrukere og folk i skogbruket.
SRadioen er også et viktig verktøy i fiskeoppdrettsnæringen.
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon, hvor NSGs
aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %.
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 Sikringsradioen 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.

Høringer
NSG har avgitt 9 utmarksrelaterte høringsuttalelser i 2019 til
Klima- og miljødepartementet (KLD) og Miljødirektoratet. NSG
var også innbudt til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og deltok med synspunkt i Energi- og Miljøkomiteens
møte om Statsbudsjettet for 2020.

AVL OG SEMIN PÅ SAU
Kåring av værlam
Det ble i 2019 stilt 10 030 værlam til kåring, og av disse ble 80 %
kåra på ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensasjon og 17 % ble
vraka. Tilsvarende tall i 2018 var 9 744 stilte; 80 % kåra ordinært,
3 % kåra på dispensasjon og 18 % vraka.
NKS er den største rasen med 6 392 dyr og 16 % vraka. Spæl
følger på andreplass med 1 186 stilte og 26 % vraka.

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk
bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell rettshjelp. Spesielt
gjelder dette saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene
med 3 firmaer. Utover tjenester for enkeltmedlemmer, belyser
også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger
gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er
også tilgjengelig for møter og kurs dersom dette skulle være

Seminvirksomheten
Vi tok inn 73 nye, norske seminværer av 19 forskjellige raser til
Staur i 2019. Fire av dem ble vraket av bedømmelseskomiteen
før oppstart av sædproduksjonen, og 2 ga ikke sæd.
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.
NKS sto for 69 % av salget. 364 produsenter kjøpte sæd i 2019,
utsendt i 1 107 sæddunker.

Foto: Anne-Cath. Grimstad.

Forskning og utvikling
Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har fått et stort forskningsprosjekt på sau om genomisk seleksjon. Prosjektet startet våren 2017 og avsluttes i 2020. Budsjettet
for prosjektet er på 15 millioner, 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 framdriftsplanen,
og oppstart av beregning av genomiske avlsverdier blir i 2020.
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/-20. Alle raser som inngår i
det organiserte avlsarbeidet i regi av NSG har derfor nytte av
prosjektet, ikke bare NKS. Resultatene viste at vi har god kontroll
med mutasjonene vi analyserer for i avlsarbeidet vårt (myostatinmutasjonene på NKS og spæl, finnegenvarianten og gult fett).
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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 vi værer for å kartlegge utbredelsen av uønskede
mutasjoner, og vi vil analysere den genetiske distansen mellom
rasene. I tillegg sjekker vi farskap for værene når det er mulig.
Holdbarhet
NSG deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt, SusSheP,
sammen med Irland, Skottland og Frankrike. Prosjektperioden
er 2017-2020. Inger Anne Boman, NSG, leder ett av delprosjektene: «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.
Mikroftalmi er en medfødt defekt som medfører at lammet får
underutviklet eller manglende øye. 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.

Avlsstatuettvinneren, NKS-væren 201440846 LILLEGULL.

Klimagassutslipp fra sau
NSG deltar, sammen med 24 andre partnere, i et stort 4-årig
EU-prosjekt med kortnavnet SMARTER. Prosjektet startet
november 2018. Forskningstemaene i SMARTER er effektivitet
og motstandsdyktighet hos småfe.
Vår oppgave er å måle klimagassutslippet (spesielt metan) fra
enkeltdyr med hjelp av mobile klimakamre (PAC-utstyr).
Formålet med målingene er å finne ut om metanutslipp er
arvelig, og om vi kan ta inn redusert metanutslipp som et
delmål i avlsarbeidet vårt.
PAC-utstyret, 10 kamre for måling av utslipp fra enkeltdyr,
kjøper vi fra AgResearch, New Zealand. Vi vil måle i
vinterhalvåret, og bygger derfor utstyret inn i en lastebil
med et oppvarmet skap. PAC-bilen skal være klar til bruk
i mars/april 2020.

beste spælvær 2019 tildeles Svein Skjølsvold, Rindalsskogen, for
væren 201564131 Sisten.
Avlsprisen for beste sjeviotvær 2019 tildeles Henrik Steinsund,
Vågseidet, for væren 201553493 Fedroco. Avlsprisen for beste
pelssauvær 2019 tildeles Andres Wangensteen, Vang i Valdres,
for væren 201523887 Steleprinsen.

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

AVLSARBEID PÅ GEIT
Kåring av bukkekje
Det ble stilt 420 bukkekje fra 63 besetninger til kåring i 2019.
Av disse ble 74 % kåra på vanlig måte, mens 15 % ble kåra på
dispensasjon. 11 % ble vraka.

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

Gentesting
I 2019 mottok vi 594 vevsprøver fra 71 besetninger.

Avlspremiene
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, for væren 201440846 Lillegull. Avlsstatuetten for
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Avlsstatuettvinneren, spælværen 201564131 SISTEN.

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%

Gjeterhundrådet 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 arbeidshunden og gi flere
innsikt i nytteverdien og kunnskapen om gjeterhund. Dette
gjøres i form av temakvelder
• Håndtering av hundesykdom under prøvesesongen
• Møte med gjeterhundlag/-nemnder

Avlstatuetten for beste bukk 2016451 PELLE fra Senja vgs.

NM i bruk av gjeterhund
Andreas Eklund fra Østfold tok sin første NM-tittel da Hedmark
Gjeterhundlag arrangerte Norgesmesterskap 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 3 ble Karin Mattsson
med Trim, 246 poeng.

Andelen bukker med genstatus «Ikke-null*Ikke-null» har økt med
2 prosentpoeng fra året før. Vi har nå veldig god kontroll på
kaseingenstatusen i besetningene som tester bukkene sine, og i
besetningene som kjøper bukker med genstatus «Ikke-null*Ikkenull».
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 riktig far.
Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2019 har vi 55 registrerte avlsbesetninger, der
5 besetninger deltar i én bukkering og 50 enkeltmedlemmer
gransker bukker i egen besetning.
Seminbukkene
Det ble tatt inn til sammen 9 bukker til semin på Hjermstad
seminstasjon i 2019.
Sædsalget
Det var 100 geiteholdere som kjøpte sæd i 2019, og totalt salg
var 2 139 sæddoser. Norsk melkegeit sto for 85 % av salget, og
boergeit 13 %.
Avlsstatuetten for beste bukk
Styret i NSG tildelte avlsstatuetten for beste bukk i 2019 til
Senja videregående skole, Troms for bukken 2016451 Pelle.
GJETERHUND
Gjeterhundrådets arbeid
Gjeterhundrådet har i 2019 hatt ett fysisk møte og fire telefonmøter. I tillegg 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

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.

Norgesserien
Norgesserien gikk over en rekke helger både før og etter NM,
der de 35 beste sammenlagt er kvalifisert til finalen. Norgesseriefinalen ble i 2019 avholdt på Romarheim i Hordaland.
Resultater Norgesseriefinalen 2019
Plass Reg.nr.
Navn
Fører
1
NO55030/11 Bea
Torbjørn Jaran Knive
2
NO55403/13 Gin
Torbjørn Jaran Knive
3
NO41896/15 Bery
Torbjørn Jaran Knive
4
NO48864/14 Billie Jean
Linn Kristin Flaten
5
NO33669/13 Lexie
Sindre Hindenes
6
S00/328176 Derwen Roy Karin Mattsson

Sum
356
342
328
278
275
272

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 ekvipasjer. Varme, solfylte dager
gjorde det ekstra utfordrende for deltagerne, i tillegg til at det
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var krevende sau. Det norske landslaget tok likevel sølv i lagkonkurransen. I finalen tok Jo Agnar Hansen med Jan 5. plass,
mens Torbjørn Jaran Knive og Gin kom på 8. plass.
Nordisk mesterskap
Nordisk mesterskap i bruk av gjeterhund 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
lagkonkurransen – foran Finland og Sverige.
Norsk Nursery
Det norske mesterskapet for unghunder 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 mesterskapet går i klasse 3. 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.
Nordisk Nursery 2019
De norske ekvipasjene gjorde en god innsats da Sverige
arrangerte Nordic Nursery, eller Nordisk unghundmesterskap 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.
ULL, SAUEKLIPPING OG ULLHÅNDTERING
Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau
og Geit, som skal legge til rette for at kurs om ull, saueklipping
og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det gjøres både gjennom
opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippeinstruktører, og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet.
Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at
det arrangeres NM hvert år. Ull- og klipperådet har tre medlemmer. 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.
I løpet av det siste året har det vært avholdt to møter i rådet.
Saker som har vært oppe er budsjett, handlingsplan og NMog VM-arrangementene i 2019.
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. 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 saueklippere
for 6. gang og fikk vandrepokalen 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
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Team Ung er NSGs nyopprettede ungdomsråd. (F.v.) Emilie Medhus
Jensen, Nina Mølland, Elin Fuglestad, Even Sjurrud, Ingrid Reiersen og
Urda Blichfeldt. Foto: Lars Erik Wallin.

juniorklassen ble vunnet av Truls Nikolai Bru (Norge). Jonathan
Gerhard Håkull vant NM i ullhåndtering foran Ruth Jane
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. Trøndelag har søkt om å få
avholde NM 2020.
UNGDOMSSATSING I NSG
Styret i NSG vedtok 12. mars 2019 at organisasjonen skulle opprette et ungdomsråd. 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 funksjonstid fra 1. september. Teamet består av totalt 6 medlemmer,
hvor kommunikasjonsrådgiveren 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 småfeholdere.
Medlemmene i Team Ung er Even Sjurrud (19), Ingrid Reiersen
(19), Emilie Medhus Jensen (25), Nina Mølland (30), Elin Fuglestad
(31) og Urda Blichfeldt (29). 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.
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.
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 68 % 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 arrangere et orienterings-/drøftingsmøte annethvert år,
dvs. at det blir nytt møte på forsommeren i 2020.

