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Saksliste: 
• Markedssituasjonen sau/lam 
 
Ole N Skulberg fra Nortura redegjorde fra markedet pt.  
Grensehandelen er i gang – nedgang i salg særlig for storfe og svin – svakt utslag for lam. Det har 
vært beskjeden import på sau. Det var et prekært behov for sau hos noen men det har ikke 
medført stor import 
Det forventes en nedgang i salg inn i 2022. Covid 19 har medført økt salg noe som er forventet å 
bli redusert når Norge går inn i normal modus 
Nortura mener vi ligger på en produksjon nå som markedet kan håndtere. Vi må ikke øke 
produksjonen! Det må letes etter muligheter for å ta ut bedre priser i markedet, men det må ikke 
medføre økt produksjon. Dersom priser / inntekt økes raskt kan dette føre til økt produksjon – 
noe som vil være skadelig for produsenter på litt lengre sikt mente Skulberg 
Prisløypa er satt, men han lyttet til innspill på at prisen går ned med flere kr pr kg når 
sakesesongen er på sitt beste. I det fine slakteklare lam kommer ned av heia – ja da er prisen til 
produsent på retur. Dette vil Nortura se på 
 
• Jordbruksoppgjøret 2021 

 
Da partene ikke møtes til forhandliger medførte det at tilbudet fra Staten stående og vi fåår et 
landbruksoppgjør. Stortings proposisjon 200 S. Svært svakt tilbud for oss. Oppgjør for sau ligger på 
snittet i oppgjøret. Det blir mye å ta igjen i 2022. Litt bedre oppgjør for prod tilskudd enn det som var 
i kravet. Svak oppgang i beite og areal tilskudd. 
 
NSG starter arbeidet med neste års landbruksoppgjør med å kalle inn fylkesledere mm den 25.8.21 
 

• Ny handelsavtale med Storbritannia 
 
Kort redegjørelse. Avtalen ble ikke negativ for vår næring. Dette var fryktet, men KRF gjorde en grei 
jobb her mente NSG generalsekretær. 
 



 
 

• Digital Grillaksjon 26. juni 2021 
 

Lørdag 26. juni arrangerer Norsk Sau og Geit en digital grillaksjon i samarbeid med Nortura og 

Fatland. Målet med aksjonen er å utvide bruksområdet for lam-, sau- og kjekjøtt, slik at flere 

assosierer dette flotte kjøttet med grilling. 

  

I den forbindelse trenger vi hjelp fra lokal- og fylkeslag til å spre budskapet! 

  

Vedlagt finner dere tekst og bilder dere kan dele på sosiale medier. Send gjerne dette videre til deres 

medlemmer, slik at flest mulig blir med og sprer aksjonen. Vi har også laget en enkel beskrivelse av 

fremgangsmåten for å legge ut en post på Facebook og Instagram, samt hvordan du deler en post 

som noen andre har lagt ut. 

  

Ikke glem å sette deg på «Skal» på arrangementet på Facebook: 

https://fb.me/e/1k0yYs7LO 

  

Vi håper så mange som mulig vil være med på aksjonen. God grilling! 
 

• Kjøtt i skole 
 
Det jobbes fra NSG med et tilbud om presentasjon av vår næring samt oppdeling av kjøtt for 5-7 trinn 
i barneskolen. NSG kommer tilbake til dette. Fylker og lokallag vil bli koblet på 
 

• Evt. 
 
Ullavtalen – nye forhandlinger starter. NSG ønsker innspill 
 
Sykdommer hos geit dukker opp i «hobby» besetninger. NSG er på Mattilsynet vedr regelverk for 
slikt dyrehold mm. Krevende tema. Mattilsynet sier at det er svært uoversiktlig vedrørende omfang 
av slikt dyrehold mm. 
 
NSG utfordres til å ta tak i tema vedr avskaling innen næringa. Tiltak må i verksetets for å hindre at 
bruk legges ned. Utfordre Team Ung med innspill? 
 
 
 
 
 

https://fb.me/e/1k0yYs7LO

