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Lederen har ordet

Kjære medlemmer, tillitsvalgte
og ansatte i NSG
I denne lederen vil jeg vie oppmerksomheten mot
de fantastiske folka jeg er så heldig å få jobbe
sammen med. Et sterkt, godt og samarbeidende
styre, og ikke minst en solid arbeidsstokk som sitter
i administrasjonen. Disse folka, som innehar høy
kompetanse og står på for alle medlemmene og
organisasjonen i sin helhet, skal virkelig ha en klapp
på skuldra! Etter at Norge ble stengt ned pga.
Covid-19 den 12. mars, samme dag som vi avholdt
vårt årsmøte i fjor, har det vært utfordrende å
drive en organisasjon som NSG. Men med
omstillingsvilje og kreative folk i ledelsen i NSG, har
vi funnet gode løsninger og kommet godt ut av det
fram til nå. Selv om pandemien ikke er over, har jeg
stor tro på at vi skal klare å komme igjennom dette
sammen.
Jeg ønsker også å framheve de 7 sentrale råda i
NSG. Alle jobber godt med sine oppgaver, og ser
mulighetene istedenfor problemene som pandemien har skapt. Og det er en viktig holdning for å
kunne beholde et sterkt NSG i tida framover.
Styret har de siste årene opparbeidet et godt
samarbeid, aksept og respekt fra organisasjoner og
myndigheter. Det være seg faglag, departement,
markedsregulator eller politikere. Om vi skal ha
påvirkningskraft og innflytelse, er en god dialog
med disse aktørene helt nødvendig. Dialog med
gjensidig respekt er det som skal til for å få bedre
rammevilkår for småfebøndene i Norge! Det kan
være fristende å trykke til med fete overskrifter og
tøffe utsagn for å få gjennomslag, men det viser
seg i det lange løp at om en er edruelig, troverdig
og TYDELIG i sin argumentasjon, når en lengst!
Lys i tunnelen? Ja, faktisk kan vi skimte lys i det
fjerne når det gjelder markedssituasjonen for lam
og sau. Og hvor gledelig er ikke det da, folkens!
Det var null sau på lager ved årsskiftet og ca. 1800
tonn med lammekjøtt. Allerede nå i januar er dette
lageret redusert med ytterligere 500 tonn. Det
meldes fortsatt om et godt salg av lammeprodukter
som startet allerede tidlig i høst. Så da kan det se
ut som at vi kan forvente høyere pris på sau og lam

til høsten. Med blikk på geita kan det se ut til at
det er litt større utfordringer for tida. Men Tine
melder at så raskt en får kontroll på pandemien, er
det amerikanske markedet klart for import av
eksklusive oster fra geit. Her er det også et stort
potensial i det innenlandske markedet som ennå
ikke er fullt utnyttet.
NSG skal ta en del av æren for denne positive
utviklinga. Stein på stein med jobbing gir resultat.
Så dette er et godt eksempel på at det jobbes godt
og målrettet! Tusen takk til alle gode medarbeidere
for at vi trekker lasset sammen.
Vi skal fortsette å gjøre hverandre gode! Vi vet at
ikke alle kan gjøres til lags, men NSG gjør sitt beste
for alle medlemmene. Og hver enkelt av oss har et
ansvar for å framsnakke NSG og vår næring.
Kjell Erik Berntsen
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I STRATEGIPLAN FOR 2020-2025

på lag med naturen

Strategiplan for 2020-2025

1.

Visjon
Fornøyde småfeholdere i hele landet.

2.

Formål

3.

Hovedmål

Norsk Sau og Geit skal arbeide for å fremme et rasjonelt og lønnsomt saue- og geitehold
basert på naturgitte lokale ressurser og god dyrevelferd, samt bruk av gjeterhund.
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4.

Hovedstrategier for å nå organisasjonens mål
x

x
x
x
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x
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NSG skal være småfeholdernes viktigste interesseorganisasjon og kunnskapsformidler
Bærekraftig produksjon basert på mest mulig norske fôrressurser, med god dyrevelferd og
godt smittevern
Trygge beiteretten og sikre utnyttingen av den
Sunne, produktive og arbeidseffektive avlsdyr
Økt bruk av gjeterhund
Småfenæringa skal ha et positivt omdømme
Økt forbruk av norske småfeprodukt
Lønnsomheten i småfeholdet skal være minst på linje med gjennomsnittet i samfunnet
Bygge organisasjonen nedenfra grasrota.

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 behandles i styret og
fremmes for årsmøtet
o Fylkes- og lokallag skal utarbeide årlige arbeidsplaner
o Opplæring av tillitsvalgte
Troverdig, synlig og åpen kommunikasjon både utad og mellom alle ledd i organisasjonen
Arbeide for at alle småfeholdere skal være medlemmer i NSG
Tett samarbeid med omsetningsleddene, faglaga og andre viktige aktører i næringa
NSG må arbeide for at beiteretten respekteres og vektlegges, som f.eks. i
rovviltforvaltningssaker og arealplaner
Skape forståelse i storsamfunnet for at norsk småfeproduksjon krever gode, trygge og
langsiktige 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 fagmiljø
Redusert klimaavtrykk per produsert enhet (kjøtt, melk osv.), basert på et komplett
kunnskapsbasert klimaregnskap.

II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Årsmøte og Representantskapsmøter
Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 ble avholdt 11. og 12. mars på Park Inn by
Radisson Oslo Airport Hotel West, Gardermoen. Over 80
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 skryte av
samholdet og engasjementet i organisasjonen, og trakk
frem arrangementer som LAM 2020 og Geitedagene som
positive eksempler på dette.
– Det er gjennom et sterkt samhold vi gjør organisasjonen
vår sterk, sa Berntsen.
Videre fortalte han om arbeidet i råd og utvalg i NSG:
Team ung, Utmarksrådet, Avlsrådet for sau, Fagrådet for
geit, Gjeterhundrådet og Ull- og klipperådet. Ungdomsrådet Team ung ble opprettet høsten 2019, og lederen

oppfordret fylkeslagene til å bruke disse som en ressurs.
– Det å få et ungt engasjement inn i NSG er en viktig
investering for framtida i landbruket, sa han.
Utmarksrådet har fått stadig flere oppgaver, og NSG
får mange henvendelser som angår utmark og beitebruk.
Leder mente at det er viktig å finne rom for å styrke
ressursene som skal inn på dette fagområdet.
Avlsrådet for sau og avlsavdelingen har mange
spennende prosjekter på gang, blant annet genomisk
seleksjon og måling av metanutslipp i SMARTERprosjektet. Fagrådet for geit gjør en viktig jobb for geiteholderne i NSG, særlig innen avl og faglig utvikling.
Gjeterhundrådet gjør mye for å stimulere til økt
aktivitet, blant annet har de utviklet et kursopplegg for
bruk av gjeterhund på grunnivå.
– Jeg føler virkelig at gjeterhundarbeidet er på riktig vei,
skrøt Berntsen.
Ull- og klipperådet gjør også en viktig jobb for

VALG 2020: Styret i NSG med vara, sammen med geiterepresentanter. Fra venstre: Pål Skoe Kjorstad (nestleder), Anne Kari Snefjellå,
Jan Ottar Østring, Marthe Lang-Ree, Kjell Erik Berntsen (leder), Torill Undheim, Ketil Rødland, Gunnar Haugo (geiterep.), Eli Folven
(geiterep.), Ragnhild Sæle (ordfører) og Arvid Wold. Styremedlem Else Horge Asplin og Sigurd Vikesland var ikke til stede på bildet.
Foto: Per Fossheim
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organisasjonen, med arrangering av klippekurs og ullhåndteringskurs.
Til slutt reflekterte Berntsen over markedssituasjonen
for geitemelk, sau og lam. Situasjonen har vært preget av
mye usikkerhet det siste året, med overproduksjon og
store lager. Samtidig trakk leder fram at det hadde
kommet ganske positive signaler fra markedsregulator
under LAM 2020.
– Det er viktig at vi framsnakker oss selv og forteller de
gode historiene, som det finnes mange av i vår organisasjon. Vi kan være stolt av den måten vi produserer mat
på, avsluttet Berntsen.
Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (LMD), var gjest på årsmøtet. Han
orienterte om regjeringas politikk innen temaer som
bærekraftig matproduksjon, Klimakur 2030, landbrukets
klimaavtale, markedssituasjonen, jordbruksoppgjøret og
rovdyr. Innledningen ble fulgt opp med spørsmål til
statssekretæren og diskusjon.
Odd Magne Harstad, professor emeritus ved NMBU, var
også gjest på årsmøtet. Han holdt et faglig foredrag om
klima, norsk matproduksjon og beredskap.
Tillitsvalgte
Under valget ble Kjell Erik Berntsen gjenvalgt som leder i
Norsk Sau og Geit. Anne Kari Leiråmo Snefjellå og
Torill Undheim ble gjenvalgt som styremedlemmer, og
Marthe Lang-Ree ble valgt inn som nytt styremedlem.
Pål Kjorstad ble gjenvalgt som nestleder. Ragnhild Sæle
ble gjenvalgt som ordfører. Gunnar Haugo, André
Kristoffersen og Eli Folven ble valgt som direktevalgte
geiteholdere til representantskapet.

Kontingent 2021
Satser for medlemskontingent 2021 ble vedtatt, og
holdes uendret i samsvar med styrets innstilling. 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 husstandsmedlem, støttemedlem og æresmedlem.
Strategiplan for NSG 2020-2025
Norsk Sau og Geit har hatt en strategiplan som har vært
gjeldende fra 2012 til 2019. Styret har hatt strategiplanen
oppe til behandling, og la fram forslag til revidert strategiplan for 2020 til 2025 på årsmøtet. Strategiplanen finner
du på side 4 i årsmeldingen.
NSGs satsingsområder
NSGs 4 satsingsområder fram mot 2025 ble presentert og
vedtatt på årsmøtet i NSG 15.03.2018. I løpet av 2019 ble
klima og bærekraft tatt inn som et femte satsingsområde.
Arbeidsgruppa for organisasjonens satsingsområder har i
2020 bestått av Anne Kari Leiråmo Snefjellå (leder), Torill
Undheim, Ragnhild Sæle og Lars Erik Wallin.
Leder av arbeidsgruppa, Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
orienterte om organisasjonens arbeid med oppfølging av
de prioriterte satsingsområdene.
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

Best mulig økonomi for
småfebonden – på kort og
lang sikt

Økt medlemstilslutning

Sikre beiteretten og
bruken av utmarka
til beiting til småfe

Økt bruk av gjeterhund

Klima og bærekraft
NSGs fem satsingsområder.
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I 2019 fikk vi to superververe. 73 år gamle Bjarne Johan Berge fra Kvinnherad ble superverver for tredje gang. Her står han sammen
med NSGs styreleder Kjell Erik Berntsen og styremedlem Anne Kari L. Snefjellå. Foto: Per Fossheim

Utmerkelser
Under årsmøtemiddagen ble det delt ut flere hederspriser.
• Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2019 ble tildelt Lars
Nevland, Helleland, for væren 201440846 Lillegull.
• Avlsstatuetten for beste spælvær 2019 ble tildelt Svein
Skjølsvold, Rindalsskogen, for væren 201564131
Sisten.
• Avlsstatuetten for beste bukk i 2019 gikk til Senja
videregående skole, Troms for bukken 2016451 Pelle.
• Årets superververe 2019 ble Bjarne Berge, fra
Kvinnherad Sau og Geit i Hordaland og Gaute
Halleland, fra Finnøy Sau og Geit i Rogaland.

Representantskapsmøter
I 2020 har det blitt avholdt fire representantskapsmøter,
inkludert det faste representantskapsmøtet i oktober.
Da årsmøtet ble avsluttet på ettermiddagen 12. mars, gikk
det ikke mange timer før hele Norge ble stengt ned på
grunn av den voksende smitten i koronapandemien.
Pandemien har skapt flere utfordringer for organisasjonsarbeidet, men den har også tvunget fram nye samarbeidsformer og digitalisering av organisasjonsarbeidet. Det
medførte blant annet at Representantskapet har hatt flere
digitale møter over Teams, for å bedre informasjonsflyten
mellom de ulike leddene i organisasjonen.
På representantskapsmøtet i juni var hovedtemaet
markedssituasjonen for småfeprodukter. Det nyopprettede

Markedsrådet i NSG presenterte sine tanker om hvordan
NSG kan jobbe for å øke salget av kjøtt av småfe, med mål
om å skape en bedre markedsbalanse. Det var bred enighet
om at dette er et viktig satsingsområde for NSG.
Møtet i august var også viet markedssituasjonen, med
diskusjon om hvordan markedsrådet kan få en dialog
med kjedene og markedsregulator. Beitesesongen og
rovviltsituasjonen ble også diskutert, med innspill fra de
forskjellige fylkene. I tillegg orienterte administrasjonen
om arbeidet med NSGs fem satsingsområder, utvikling
av dyrevelferdsprogram for sau og andre pågående
prosjekter.
Høstens faste representantskapsmøte ble avholdt
21. oktober over Teams. I tillegg til ordinære representantskapssaker, dekket programmet markedssituasjonen
for småfeprodukter, hundeskader på småfe og NSGs
fem prioriterte satsingsområder. Det ble også gitt
orienteringer fra fagavdelingene i NSG.
Et fjerde representantskapsmøte ble gjennomført i
november, hvor flere saker ble behandlet. Blant de
viktigste sakene var refusjon av medlemskontingent
til fylkes- og lokallag, ullinnsamlingsavtalen med
Norilia, markedssituasjonen for småfe, jordbruksforhandlingene 2021, årsmøter for lokal- og fylkeslag
og spørreundersøkelse om hundeskader på småfe.
Det ble også diskutert videre planer for digitale møter
for sentralt tillitsvalgte i NSG.
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2. Andre NSG-arrangement
Flere av de faste NSG-arrangementene ble dessverre
avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien. Selv om vi
ikke har kunnet gjennomføre fysiske arrangementer, har
vi likevel forsøkt å skape engasjement gjennom digitale
plattformer.

bildekonkurranse for å stimulere til aktivitet. Fatland
og Nortura/Gilde var samarbeidspartnere på aksjonen.

NM i bruk av gjeterhund 2020
NM i bruk av gjeterhund 2020 ble arrangert 16.-18.
oktober i Horpestad, Rogaland. Torbjørn Jaran Knive
og hunden Gin stakk av med gullet etter en vindfylt
finaledag. Se utfyllende omtale på side 33. Gjeterhund.

LAM 2020

Digital grillaksjon 2020
Den 20. juni inviterte NSG til digital grillaksjon over
hele landet, hvor vi oppfordret alle til å grille lam, sau
og kje. Målet med grillaksjonen er å utvide bruksområdet, slik at flere bruker dette flotte kjøttet.
Arrangementet ble spredd gjennom sosiale medier, og
medlemmene ble oppfordret til å dele sine grillbilder
med taggen #NSGgrillaksjon. Det ble gjennomført en

Den 6.–8. mars 2020 inviterte Nortura, i samarbeid med
Norsk Sau og Geit og Norsk Landbruksrådgiving, til
lamme-kongress i Tromsø. Kongressen ble tidlig fulltegnet
med nesten 500 deltakere. Programmet var fullspekket
med foredrag om alt fra fôr, fôrdyrking og beite til avl,
helse, kvalitet og drift. Styreleder Kjell Erik Berntsen delte
sine erfaringer om grovfôr og fôrdyrking, og avlssjef Thor
Blichfeldt holdt foredrag om genomisk seleksjon på sau.
NSG stod på stand under hele arrangementet, og der
kunne deltagerne møte både ansatte, sentralstyret og
medlemmer av ungdomsrådet Team ung. Mange kom
innom for en prat om sau, semin, avl, ull og gjeterhund.

NSG var godt representert på lammekongressen i Tromsø. Her demonstrerer Ingrid Reiersen (Team ung) og Anne Grete Stabekk
(administrasjonen) bruk av lupe for å undersøke ullkvaliteten. Foto: Urda Blichfeldt
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3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i NSG har holdt seg forholdsvis 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 3 som har hatt
medlemsøkning i 2020. Det er Aust-Agder med 7
medlemmer i +, Buskerud med 9 og Finnmark med 2.
I 2020 hadde Norsk Sau og Geit 9 989 medlemmer

fordelt på 18 fylkeslag og 333 aktive lokallag. I tillegg
kommer 147 direktemedlemmer og abonnenter, dvs.
totalt 10 136 medlemmer/abonnenter. Tilsvarende tall
for 2019 var 10 461, slik at nedgangen har vært på 3,1 %
(talla for 2017, 2018 og 2019 var -1,49 %, -0,72 % og
-3,4 %).
Sammenslåing av lokallag pågår stadig og det var en
reduksjon på 7 lag i 2020.

Medlemskontingenten og fordelingen for 2020 var slik:
Hovedmedlem
Hovedmedlem
Husstandsf.o.m. 51 dyr
t.o.m. 50 dyr
medlem
- lokallag
kr 280
kr 255
kr 180
- fylkeslag
kr 390
kr 365
kr 140
- landslag
kr 1130
kr 680
kr 180
Sum
kr 1800
kr 1300
kr 500
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.

Støttemedlem

Æresmedlem*

kr 180
kr 140
kr 180
kr 500

kr 500
kr 500

Lags- og medlemstall 2018, 2019 og 2020
Fylke

Leder ved
2018
årsskiftet 20/21
Akershus
Stein Bentstuen
9
Aust-Agder
Kåre Blålid
9
Buskerud
Gerd Jorde
17
Finnmark
Bjørn Tore Søfting
7
Hedmark
Per Joar Os Nesthun
21
Hordaland
Reidar Kallestad
29
Møre og Romsdal Ronald Slemmen
31
Nordland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå 32
Nord-Trøndelag
Oddbjørn Kaasa
24
Oppland
Knut Evensen
31
Rogaland
Kjell Åge Torsen
31
Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle
39
Sør-Trøndelag
Olav Edvin Heggvold
20
Telemark
Knut Johan Hvistendal
14
Troms
Jan Ottar Østring
22
Vest-Agder
Sven Haughom
9
Vestfold
Lars-Bjarne Linneflaatten
1
Østfold
Arild Johan Johansen
2
Direktemedlemmer og abonnenter
Sum
348

Lagstall
2019 2020
9
8
17
7
21
29
30
31
23
30
30
39
20
13
22
8
1
2

9
8
17
7
21
27
30
31
23
30
28
38
20
13
21
7
1
2

340

333

Medlemmer
2018
2019
2020
257
188
499
78
560
1405
759
620
452
1220
1860
1009
617
293
350
290
87
102
183
10829

229
190
485
79
538
1379
732
603
431
1177
1808
985
586
286
333
278
85
101
156
10461

212
197
494
81
522
1319
720
572
426
1126
1767
950
555
280
318
275
79
96
147
10136

Av dette:
Husstand- Støttemedlem medlem
19
44
14
16
50
36
13
8
84
31
133
75
70
58
86
31
69
38
104
70
167
165
61
59
92
54
32
11
33
27
19
18
3
11
9
16
2
3
1060
771
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4. Arbeidet i styret
Styret i Norsk Sau og Geit hadde 9 møter i 2020; kun 2 av
disse var fysiske møter og 1 var telefonmøte. Etter at
koronapandemien kom for fullt i midten av mars, ble de
resterende 6 styremøtene avviklet digitalt på Teams.
Totalt ble det behandlet 107 saker. Selv om det har gått
greit å gjennomføre styremøtene på Teams, har det nok
vært et savn å kunne møtes i fysiske møter.

Sentrale saker gjennom året:
Markedssituasjonen for småfeprodukter
Markedet og salget av næringas produkter er naturlig
nok et hovedgrunnlag for småfeholdet. Derfor er dette
også et tema i hvert styremøte i Norsk Sau og Geit.
Sau/lam
Etter flere år med underdekning av sau- og lammekjøtt
snudde situasjonen til overskudd fra 2015, med en topp i
overskuddet i 2017. Men fra toppåret 2017 til 2019 ble
produksjonen av sau og lam redusert fra 27 359 tonn til
24 005 tonn, dvs. 3 354 tonn (12,3 %).
De siste årene har det spesielt vært fokus på store
overskudd av sau. Ved årsskiftet 2018/2019 var det vel
3 000 tonn sau og lam på reguleringslager, jevnt fordelt
på sau og lam. Høsten 2019 var det et stort fokus på å få
ned lageret på sau og dette var vellykket. Året 2020 startet
med 26 tonn sauekjøtt og 2 891 tonn lammekjøtt på
reguleringslager.
Pr. 31.12.2020 var det tomt for sau og 1 880 tonn lammekjøtt på reguleringslager. Dette er da 26 tonn sauekjøtt
og 1 012 tonn lammekjøtt mindre enn på tilsvarende
tidspunkt i fjor.
Produksjonen i 2020 landet på 106 % sau og 101 %
lam i forhold til i 2019. Det ble i 2020 produsert 4 701
tonn sau og 19 497 tonn lam, totalt 24 198 tonn.
Det har vært underskudd (-22 %) av kjøtt fra sau i
markedet i hele 2020, mens det ble solgt 14 % mer
lammekjøtt enn i 2019.
Ull
Koronapandemien m.m. ga i 2020 en tilnærmet krise i
omsetningen av ull internasjonalt. Selv om det er en
positiv trend i bruk av ull i Norge, har omsetnings10

leddene for ull her i landet også merket svikten i etterspørsel fra utlandet godt. Norilia så seg nødt til å kutte
betalingen for ulla utover det offentlige tilskuddet i
ullåret 2020/2021. Dette medfører at det ikke blir utbetalt
noe for klassene C2S, H2, H3, G og V, som utgjør ca.
20 % av ulla. Men all ull blir tatt imot.
Avtalen mellom NSG og Norilia, om innsamling av ull,
er også reforhandlet for ullåret 2020/2021. Lokallagene
får fremdeles kr 0,85 pr. kg i kompensasjon for arbeidet
med innsamlingen av ull, men ikke for klassene C2S, H2,
H3, G og V.
Kje
Det har over noen år (spesielt siden 2014) vært en
økning i produksjonen av kjekjøtt, med en topp i 2018
på 147 tonn fordelt på 18 870 slakt fra 586 produsenter.
Gjennomsnittlig slaktevekt var 7,8 kg.
I 2020 er det produsert 140 tonn fordelt på 17 820
slakt fra 576 produsenter. Gjennomsnittlig slaktevekt
dette året er også 7,8 kg.
Salget av kje har gått bedre i 2020 enn i 2019. Men det
er også en del på lager som da må brukes i spekekjøttproduksjonen, noe som gir et lavere utbytte.
I følge Nortura går mye av kjekjøttet til industrisalg,
men det er også en grei ordning med kje som nisjesalg
tilbake til produsent. Dette siste utgjør ca. 1/3 av salget.
Nortura har hvert år avtaleslakting og kampanje på
nyåret. Dette legges det også opp til i 2021, med slakting
på anleggene i Sandeid, Førde, Gol og Malvik. Kampanjer
blir da hos Meny, Mega og Spar, som har ferskvaredisker.
Fremover vil det bli satset mer på tilrettelegging for
salg til dagligvarekunder. Det største problemet med
kjekjøttproduksjonen er å få økonomi i dette.
Avregningsprisen er for lav, og selv om det i avtaleproduksjonen betales kr 30 mer pr. kg blir det lite i
dekningsbidrag for produsenten.
Geitemelk
Det er stadig overproduksjon på geitemelk. Selv om
salget av ost går bedre i disse koronatider, blir dette spist
opp av svikt i eksport. I 2020 ble det levert 19,9 millioner
liter geitemelk fra 269 leverandører til Tine, samme
mengde melk og antall leverandører som i 2019.

Forholdstall for disponibel kvote for geitemelk har
blitt stående på 0,94 i 2020, selv om det for ku er justert
opp i løpet av året. I forkant av kvoteforhandlingene for
2021, sendte Norsk Sau og Geit et brev til forhandlingspartene høsten 2020. Her anmodet vi om at forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk bør økes til
samme nivå som i 2018, dvs. 0,96. Dette ble begrunnet
i hensyn til geitemelkprodusentene som har lagt ned
mye ressurser og satset etter sjukdomssaneringa.
I forhandlingene ble forholdstallet vedtatt å holdes
på 0,94 også i 2021.
Jordbruksforhandlingene 2020
Norsk Sau og Geit gjennomførte, i likhet med tidligere
år, en organisasjonsmessig prosess i forkant av jordbruksforhandlingene.
Vi hadde møter med faglagene i mars, før landet ble
«stengt ned», men fikk ikke noe møte med Landbruksog matdepartementet i 2020.
Noe av budskapet til avtalepartene i 2020 var:
Småfeholdet er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet og en hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i
Norge. Vi utgjør en næring med stor tro på framtida,
men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger
som gjør det mulig å opprettholde et levedyktig småfehold over hele landet.
Både sau- og geiteholdet i Norge er avhengig av en
stabil og forutsigbar økonomi framover og lønns- og
prisstigning må dekkes opp. Det er således behov for en
viss andel friske midler i begge disse produksjonene.
Norsk Sau og Geit ber også i år om at det ikke
vurderes evt. løsninger/tiltak som innebærer overføring
av midler fra en tilskuddsordning til en annen og/eller
vesentlige strukturendringer innenfor en tilskuddsordning!
Generelt innspill var økning av beitetilskuddene som
hovedprioritering, behov for investeringstilskudd til
småfeholdet, økte midler til tiltak i beitefelt og styrking
av velferdsordningene.
For saueholdet spesielt ba NSG om en moderat
økning i husdyrtilskuddet, opprettholdt tilskudd til
kvalitetsslakt av lam og økt tilskudd til norsk ull.
På geit var innspillene økning i driftstilskudd og
produksjonsnøytrale tilskudd, fortsatt forbud mot å
konvertere kumelkkvote til geitemelkkvote, gradvis
avvikling av ordningen med utleie av geitemelkkvoter,
økt tilskudd og vektgrense til kvalitetsslakt av kje. Det
ble i tillegg fremmet forslag om at husdyrtilskuddet til
ammegeit må skilles ut i en egen tilskuddsgruppe.
Norsk Sau og Geit sendte også avtalepartene et
framlegg om tilskudd til et prosjekt for å sikre helsestatus
på ammegeit.
På grunn av koronapandemien ble det gjennomført
en forenklet jordbruksavtale i 2020. Av sakene som var
satt i fokus fra Norsk Sau og Geit ble det økning i

utmarksbeitetilskuddet, økning i driftstilskuddet til
geitemelkproduksjon samt økning i satsene til avløsning
for ferie og fritid. Det ble også enighet om satsøkninger
til økologisk husdyrproduksjon.
Klimakur 2030
Regjeringen ga i mai 2019 underliggende etater i oppdrag
å utrede tiltak og virkemidler som kan kutte de norske
ikke-kvotepliktige utslippene med minst 50 prosent
innen 2030. Det er analysert muligheter for kutt og
tiltakskostnader, og vurdert barrierer og mulige virkemidler for å utløse utslippskuttene.
Rapporten «Klimakur 2030» ble overlevert regjeringen
fredag 31. januar 2020.
For landbruket og bosettingen i Norge var ikke dette
godt nytt og det kom i etterkant sterke reaksjoner fra
mange hold, ikke minst landbruket.
Norsk Sau og Geit ga høringsuttalelse på rapporten, der
vi blant annet skrev:
«Rapporten Klimakur 2030 har som formål å belyse mulige
tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50
prosent innen 2030, og beskrive tiltak for å redusere utslipp
og øke opptak i skog og arealbrukssektoren.
Norsk Sau og Geit støtter målsettingen om å redusere
klimautslipp fra ikke-kvotepliktig sektor, men vi kjenner oss
ikke igjen i flere foreslåtte tiltak i rapporten.
Det er lagt stor vekt på reduksjon i produksjon og forbruk av rødt kjøtt, noe som i realiteten betyr en stor
reduksjon i den norske produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.
Landbruket, ved faglagene og regjeringen, inngikk i juni
2019 en intensjonsavtale om å redusere klimagassutslippene
fra jordbruket og øke karbonbinding i jord tilsvarende
5 mill. tonn CO2-ekvivalenter fra 2021 til 2030.
I april 2020 ble «Landbrukets klimaplan 2021–2030»
vedtatt og et samlet norsk landbruk, deriblant Norsk Sau og
Geit, står bak denne. «Landbrukets klimaplan 2021–2030»
er en forpliktelse om å redusere klimagassutslippene fra
norsk landbruk med 4–6 mill. tonn CO2-ekvivalenter i
planperioden.
«Landbrukets klimaplan 2021–2030» skisserer
løsninger for å nå målet uten en dramatisk reduksjon av
produksjonen av rødt kjøtt i Norge.
Norge har en stor del av sitt ressursgrunnlag for jordbruksproduksjon i form av fôr til drøvtyggere, både
grasproduksjon på mer eller mindre dyrka mark, samt rike
utmarksressurser. Det virker derfor meget spesielt at en
klimasatsing skal løses med å iverksette store reduksjoner i
produksjonene det norske landbruket har best forutsetninger for å produsere på landets egne ressurser.
I rapporten er det underliggende at avvikling av
kjøttproduksjon skal skje i områder der det ligger til rette for
produksjon av korn og grønnsaker, som delvis skal erstatte
kjøtt som mat. Men omfanget av foreslått reduksjon i kjøttproduksjonen vil omfatte langt større områder, der det ikke
er mulig med alternativ produksjon.
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Vi vil også påpeke at selv i de såkalte kornområdene her
i landet, høster beitedyrene ressurser på områder som ikke
er egnet for annet enn grasproduksjon, som for eksempel
kulturmark, skog, fornminner, ravinedaler og småteiger.
I regjeringens videre arbeid med en klimamelding vil vi
på det sterkeste anmode om at det gjøres nøye vurderinger
av bl.a. følgende momenter:
• Selvforsyningsgraden i Norge
• Utnyttelsen av norske ressurser
• Virksomhet og bosetting over hele landet
• Beitedyrenes bidrag for å sikre eksisterende
kulturlandskap
• Reduksjon av beitedyr i «kornområdene» og økning av
behovet for kunstgjødsel eller vegtransport av organisk
gjødsel
• Artsmangfold i kulturlandskapet
• Befolkningens vilje og evne til å legge om kostholdet
• Befolkningens holdninger til gjengrodde kulturlandskap
• Redusert beiting sin påvirkning på albedoeffekten .
Vi håper regjeringen i det videre arbeidet vil legge opp til en
langt mer helhetlig vurdering av bærekraft, ressursutnytting
og positive effekter av husdyrhold i hele landet enn det som
kommer fram i Klimakur 2030.»
Høring – Endringer i Omsetningsrådets
regelverk
Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende
markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m. ble gjennomgått og endret i 2020.
Norsk Sau og Geit ga høringsuttalelser på denne til
både Landbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet.
Et av områdene det ble satt fokus på fra vår side var
avgrenset dobbel mottaksplikt for kjøtt. Norsk Sau og
Geit ønsket ikke at det innføres dobbel mottaksplikt for
kjøtt. Dette med henblikk på å sikre Norturas posisjon
som markedsregulator.
Norsk Sau og Geit ba også om at det fortsatt skal gis
støtte fra omsetningsavgiften til avlsarbeid. En slik støtte
har svært stor betydning for avlsorganisasjonene i Norge.
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Norsk Sau og Geits 5 prioriterte
satsingsområder
Norsk Sau og Geits opprinnelige 4 prioriterte satsingsområder ble i 2019 utvidet til 5:
• Best mulig økonomi for småfebonden
– på kort og lang sikt
• Økt medlemstilslutning
• Sikre beiteretten og bruken av utmarka til beiting
av småfe
• Økt bruk av gjeterhund
• Klima og bærekraft (ny)
En arbeidsgruppe bestående av Anne Kari Leiråmo
Snefjellå, Torill Undheim og Ragnhild Sæle, samt
sekretariat fra administrasjonen, har jobbet med disse i
løpet av året.
Det er oppdatert status for de ulike områdene,
utarbeidet endringer av målsettinger og foreslått mål
med arbeidsfordeling. I løpet av året er det avgitt statusrapporter til styret, årsmøtet og i representantskapsmøter.
Dyrevelferdsprogram for sau
Landbruket arbeider med dyrevelferdsprogram for de
fleste dyreslag. Arbeidet med dyrevelferdsprogram for
sau er satt i gang i 2020 og ledes av Animalia,
Helsetjenesten for sau.
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Nortura, Kjøtt og
fjørfebransjens landsforbund og Animalia. I arbeidsgruppa er Norsk Sau og Geit representert ved Lars
Erik Wallin.
Det har vært 6 møter i løpet av året og arbeidet har
bestått i å utrede hva et dyrevelferdsprogram for sau skal
inneholde, hvem som skal omfattes av et slikt program og
hvilke krav som settes på ulike nivåer.
Det er også opprettet en arbeidsgruppe som skal
utrede innhold i gårdsbesøk kalt DVP-besøk. Pål Skoe
Kjorstad representerer Norsk Sau og Geit i denne
arbeidsgruppa.

5. Kommunikasjon
Kommunikasjonsavdelingen i NSG består av Anne-Cath.
Grimstad, redaktør for Sau og Geit, og kommunikasjonsrådgiver Urda Blichfeldt.

Sau og Geit
Medlemsbladet Sau og Geit kom i 2020, som tidligere år,
ut med seks utgaver. Sidetallet har variert noe, avhengig
av stoff- og annonsetilgang, med et gjennomsnitt på
totalt 72 sider. Av disse har drøyt 20 sider vært annonser.
Til sammen ble det i fjor produsert 430 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 ca. 9 000.
Anne-Cath. Grimstad er redaktør for medlemsbladet,
og skriver i tillegg en god del av reportasjene og det
øvrige redaksjonelle 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 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
saue- og geitebønder rundt om i landet. For å speile
organisasjonen 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, dyrehelse, utmarks- og rovviltforvaltning,
landbruksjuss, ullklipping og -håndtering, gjeterhundarbeid, produktutvikling og markedsføring – og
selvsagt landbrukspolitikk.

www.nsg.no
Nettsidene er NSG sitt digitale ansikt utad, og er en felles
informasjonskanal for både NSG sentralt, fylkes- og
lokallag. Nettsidene til fylkes- og lokallag ligger også
under domenet www.nsg.no. Nettsidene hadde i 2020
ca. 154 000 brukere, en økning på 5,2 % sammenlignet
med året før. Antall sidevisninger har også økt noe
sammenlignet med 2019, opp 1,59 %.
De mest besøkte kategoriene var:
1. Forsiden – www.nsg.no
2. Gjeterhund
3. Sau
4. Saueraser i Norge
5. Fylkeslaga
Vi ser også at stadig flere bruker mobil når de oppsøker
nettsidene, fremfor PC og nettbrett:
• Mobil: 58 %
• Desktop (PC): 36 %
• Nettbrett: 6 %

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer også i 2020.
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Redesign av nettsidene
Sommeren 2020 startet vi et web-prosjekt hvor vi skal
gjøre et redesign av nettsidene til NSG. Redesignet innebærer at hele nettstedet vil få et nytt og mer moderne
utseende, og innholdet skal ryddes i slik at det blir
enklere å finne frem. Nettstedet skal fungere godt på alle
flater – slik som mobil, nettbrett og PC. Dette er en viktig
forbedring for å sikre at nettsidene er tilpasset nye
brukervaner hvor smarttelefonen blir mer sentral.
Nettsidene er designet og utviklet av CoreTrek, som har
levert de eksisterende nettsidene til NSG.

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 2019, på initiativ
fra ungdomsrådet Team ung. Gjennom 2020 har vi postet
ukentlig, med et mål om å formidle gode bilder og
positive historier om hverdagen med sau, geit og gjeter-

hund. Ved årsskiftet hadde kontoen ca. 1 400 følgere,
hvorav 57,5 % er kvinner. Majoriteten er i aldersgruppen
25-34 år.
Gjennom året har vi arrangert ulike bildekonkurranser for å øke engasjementet. Temaene har blant annet
vært hverdagen som bonde, digital grillaksjon om
sommeren og adventskonkurranse i førjulstiden.
Facebook
NSG har 3 Facebook-sider som brukes i kommunikasjonen med medlemmene.
• Norsk Sau og Geit
• NSG Gjeterhund
• Gjeterhund LIVE (direktesending fra konkurranser)
«Norsk Sau og Geit» er primærsiden til NSG på
Facebook. Ved utgangen av året 2020 hadde siden 6522
følgere, sammenlignet med 6000 følgere foregående år.
Siden brukes hovedsakelig til å formidle nyheter fra
www.nsg.no, informasjon om arrangementer, samt
relevante artikler fra andre nettsteder.

NSG har arrangert ulike konkurranser og aktiviteter på Instagram gjennom året.
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NSG har hatt et godt samarbeid med Landbruk.no, som er Norsk Landbrukssamvirke sitt nyhetsnettsted. I desember 2020 lagde de
både artikler, video og podcast om genomisk seleksjon innen saueavl.

Profilering
Organisasjonen jobber fortløpende med å fornye
profileringsmateriellet vårt. Hvert år er det mange
ulike arrangement hvor lokallag og fylkeslag gjør en
stor innsats for å profilere NSG.
I medlemsbutikken (nsg.no/medlemsbutikk) har vi et
lager av NSG-effekter til salgs for våre medlemmer, som
T-skjorter, sekker, kjeledresser og caps.
Ellers registrerer vi en positiv tendens til at flere
fylkeslag, lokallag og gjeterhundlag/-nemnder går til
innkjøp av eget profileringsmateriell og ulike klesplagg
med NSGs logo og lokal tekst, illustrasjon og/eller
logo. På denne måten blir organisasjonen og næringa
markedsført i stadig flere fora og overfor nye målgrupper.

Samarbeid med Landbruk.no
I 2020 har NSG hatt et godt samarbeid med
Landbruk.no, som er Norsk Landbrukssamvirke sitt
nyhetsnettsted. I to runder lagde redaksjonen en
artikkelpakke med både video og podcast om to store
NSG-prosjekter. I juni var det lastebilen «Metanmåleren»
og metanutslipp fra sau som var temaet. Her ble blant
annet styreleder Kjell Erik Berntsen og generalsekretær
Lars Erik Wallin intervjuet om temaet i podcasten

NRK laget en reportasje om NSGs prosjekt med lastebilen
«Metanmåleren».
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«Landbruk.no på øret». Samarbeidet med Landbruk.no
ble koordinert med lanseringen av «Metanmåleren», hvor
vi jobbet med presseinnsalg til ulike norske medier. NRK
Oslo og Viken var en av mediene som plukket opp saken
og lagde en reportasje som ble sendt på både på TV og
nett. I desember tok de for seg genomisk seleksjon innen
saueavl.

Medlemsverving
Medlemsverving, ett av NSGs fem satsingsområder, er
meget viktig for organisasjonen. Vervekampanjen for
2020 gjaldt for perioden 16.11.19 til 19.11.20. I 2020
sørget 115 ulike ververe i hele NSG-organisasjonen for
197 nye medlemmer. I 2020 ble det 2 superververe, som
begge sørget for 8 nye medlemmer til laget.
Årets superververe 2020 er Dagfinn Knutsen, fra
Karmøy Sau og Geit i Rogaland og Tore Kyllingmo, fra
Hemnes Sau og Geit i Nordland. Begge vil motta en
spesiell gave for sin iherdige verveinnsats.
På de neste plassene av dyktige ververe kom:
Pål Skoe Kjorstad
6 medlemmer
Sør-Fron, Oppland
Alf Dybing
5 medlemmer
Helleland, Rogaland
Eivind Odd Kallhovd
5 medlemmer
Evje og Hornnes, Aust-Agder
Peder Klegseth
5 medlemmer
Lånke, Nord-Trøndelag
Solgun Haugen
4 medlemmer
Lærdal, Sogn og Fjordane
Martin Gerhard Haugland
4 medlemmer
Sveio, Hordaland
Oddbjørn Kaasa
4 medlemmer
Meråker, Nord-Trøndelag
Grethe Ringdal
4 medlemmer
Nore og Uvdal, Buskerud

Dagfinn Knutsen ble en av de to superververne i 2020, med
8 nye medlemmer vervet. Foto: Ellen Knutsen

Tore Kyllingmo ble den andre superververen i 2020.
Foto: Oddrun Kyllingmo

Intern kommunikasjon i NSG
En kontinuerlig kommunikasjon og god informasjonsflyt
mellom de ulike leddene er selve limet i organisasjonen.
I Norsk Sau og Geit er vi opptatt av kommunikasjon
skal følge tjenestevei, dvs. at informasjonsflyten går fra
ledd til ledd oppover og nedover. Hovedleddene er NSG
sentralt, fylkeslagene, lokallagene og enkeltmedlemmer.
Dette er også hovedveiene i tjenesteveien.
Selvfølgelig er det ikke slik at god informasjon ikke
også flyter utenom tjenestevei, f.eks. for å sikre behandling som fordrer raske avgjørelser.
I dag er e-post den største kanalen for formidling og
kommunikasjon. Informasjon fra NSG sentralt går i
hovedsak pr. e-post til fylkeslagene, i tillegg til det som
legges ut på nettsidene og i medlemsbladet. Det forutsettes at informasjon som sendes til fylkeslagene blir
gjennomgått og distribuert videre til lokallagene.
I 2020 ble det sendt vel 40 informasjonsskriv til fylkes16

lagene vedr. sentrale møter, protokoller, spørsmål der NSG
sentralt ber om tilbakemeldinger, etc. To rundskriv ble i
tillegg sendt direkte til lokallagene. Sentrale råd legger
referater på nett og sender informasjon ut pr. e-post.
Fylkeslagene skal i henhold til lagslovene gjøre sine
styreprotokoller tilgjengelig for lokallagene, leder for
valgnemnd i fylket og NSG sentralt. I 2020 var det bare
6 fylkeslag som fortløpende sendte protokoller til NSG
sentralt eller hadde dette oppdatert på sine hjemmesider.
Med e-post som hovedkilde til kommunikasjon er det
etter hvert blitt en utfordring å sortere ut hva som er
viktig og ha gode rutiner for behandling av henvendelser
og besvare disse. Det er årlig et forholdsvis stort antall
e-poster som kommer til NSGs e-post og til enkeltpersoner i administrasjonen. Vårt mål er at alle
henvendelser skal behandles fortløpende og besvares,
noe vi har lagt stor vekt på i 2020.

6. Utmark og beitebruk
Beiting i utmark er fundamentet for produkt- og verdiskapingen i småfenæringa. Her produserer vi ren, norsk
mat på fornybare og miljøvennlige beiteressurser. Mange
steder i bygde-Norge er man helt avhengig av beiteressursene 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 tjenesteytingen beitenæringen
representerer, og har også en vesentlig betydning for
biologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og
reiseliv.
Svak økonomi i næringa er utfordrende. I enkelte
grender har dette ført til at flere slutter med sau, og at
fagmiljø og beitelag svekkes.
Per Fossheim er beite- og utmarksrådgiver i NSG.
Beite- og utmarksrelaterte arbeidsoppgaver er mange og
komplekse for én stilling i administrasjonen. Oppgavene
må prioriteres, med særlig fokus på prinsipielle saker
som berører mange. Per har tett kontakt med leder i

Utmarksrådet, Pål Skoe Kjorstad, og svært mange saker
drøftes og arbeides med i fellesskap.
Viktige arbeidsoppgaver innen utmark og beitebruk
er knyttet til: Arealbruk i beiteområdene, oppfølging av
politiske signaler og prosesser, høringer, oppfølging av
enkeltsaker som gjelder beitebruk og faglig bistand i
beiterett, rovviltproblematikk, hundeangrep på sau,
dyrevelferd og psykisk helse, bistand til beitelag, beitebruksplaner og utmarksbeiter som utsettes for press og
nedbygging. Beite- og utmarksrådgiveren representerer
NSG i ulike fagforum og prosjekter tilknyttet utmark,
samt annet organisasjonsarbeid.

Beitesesongen 2020
Utmarksbeite med sau og geit foregår i hele Norge, 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 2020

Utmarksbeite i Lom. Foto: Tormod Rusten
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var omtrent «normal», og vinterfôret var av god kvalitet
de fleste steder. Det var senere beiteslipp enn normalt i
store deler av landet, grunnet sein og kald vår med mye
snø. Høstvektene for lam, og dermed beitekvaliteten, kan
tolkes som litt over middels på landsbasis.
Et økende antall aktører i beiteområdene gjør det
stadig vanskeligere å være beitebruker. Pressgruppene er
både friluftslivsaktører, nærings- og utbyggingsinteresser
i tillegg til ulike verneinteresser.
Beitekvalitet og værforhold er ikke det eneste som
påvirker dyra gjennom sesongen. Rovvilt utgjør en
merkbar trussel for sauen i utmarka når over 50 prosent
av landarealet er rovviltprioritert. Det virker fortsatt som
om rovviltforvaltningen har som mål å svekke verdien av
de beiteprioriterte områdene til fordel for rovviltet. NSG
opplever dette som et brudd på Stortingets vedtak om
den tosidige målsettingen, som omhandler både beitedyr
og rovvilt.
Tap av dyr på utmarksbeite ser ut til å være ytterligere
redusert, også i 2020. Dette gjelder stort sett alle fylkene i
landet. Antall dyr som blir erstattet gjennom erstatningsoppgjøret i rovviltsaker fortsetter å synke i forhold til
antallet som blir 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
udokumenterte følgeskader. Beitebrukere og næringen
jobber aktivt med å redusere tap av alle årsaker. NSG er
av den oppfatning at dyrenes helse er bedre enn tidligere,
og at en bedre velferd har ført til friskere dyr på utmarksbeite. Dette burde redusert det såkalte normaltapet det
trekkes for i rovvilterstatninger. Vi opplever i stedet at
rovviltforvaltningen, uten begrunnelse, reduserer
erstatningene på en måte som strider med forskriftene
om full erstatning.
Statistikk fra Miljødirektoratets Rovbase viser at det i
2020 var en reduksjon i antall dokumenterte dyr drept og
erstattet til rovvilt – samme utviklingstrend som de siste
årene. Dette er en statistikk som kun viser resultater fra
Statens Naturoppsyn (SNO) sin arbeidsmåte for dokumentasjon av rovviltskader. NSG opplever at det praktiseres et strengere krav til dokumentasjon enn tidligere.
Dokumentasjonen fra SNO kan dessverre ikke brukes som
et fast holdepunkt for større eller mindre tap, da det ligger
mye skjønnsmessige vedtak og politiske føringer bak. NSG
mener at det blir erstattet færre dyr i forhold til antall tapte
dyr, sammenlignet med tidligere år.

Rovvilt
Jerven er fortsatt den største skadevolderen. Bestanden
er høyt over målet, og forvaltningen ser ut til å mangle
vilje til å redusere antallet ynglinger ned til Stortingets
bestandsmål.
Gaupebestanden er svært nær bestandsmålet. I 2019
var de så vidt under bestandsmålet på landsbasis. Jaktkvoter bygger på tall fra foregående år, og dette førte til
lave kvoter. I deler av landet ble det ikke jaktet gaupe i
2020, selv om skadene på beitedyr var store. Offisielle tall
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for 2020 fører til at det åpnes for reduksjon av bestanden
i flere områder enn tidligere år.
Bjørn i beiteprioriterte områder er en stor utfordring.
All bjørnen i Norge er en del av den svenske bjørnebestanden som i Sverige avskytes aktivt for å holde
skadene under kontroll. Om de samme bjørnene kommer
over på norsk side er de nærmest fredet. Norsk forvaltning
er meget restriktive og avslår de fleste fellingssøknader
i forsøk på å øke antall bjørner. Dette skaper store
problemer og fører til økt usikkerhet for de som får dem
inn i sine beiteprioriterte områder. Belastningen var særlig
stor i deler av Nord-Trøndelag og Troms, men også i andre
områder med bjørneforekomster.
Ulv sto for færre tap i 2020 enn i katastrofeårene
2017 og 2018. Utbredelsen av ulv går fort, og flere fylker
som ligger langt fra ulvesonen har stadig besøk. Effektiv
skadefelling framstår som det enkelttiltaket som
reduserer tapet mest.
Kongeørna fortsetter å øke sin utbredelse og er i
praksis totalfredet. Dette resulterer i økende utfordringer
for beitenæringa i store deler av landet. Tap til kongeørn
er svært vanskelig å dokumentere. Vindkraftanlegg ser ut
til å drepe mange ørner. Vi er derfor spent på hvordan
dette vil påvirke tapene av sau i utbygde områder,
sammenlignet med steder der det ikke er vindmøller.
Skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal har arbeidet
med effektivisering av skadefelling. Dette innebærer en
økt overvåkning i området, bruk av tekniske hjelpemidler
og hund under fellingsforsøkene. Kostnadene og tidsforbruket er drastisk redusert, og resultatene ser ut til å
skape økt trygghet for beitebruket i et hardt belastet
område. NSG deltar i arbeidet og øver påtrykk mot
forvaltningen slik at erfaringene skal kunne nyttes i
resten av landet.

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i NSGs Strategiplan for 2020-2025 og instruks for rådgivende organ
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal komme med
innspill på tema som går på beitebruk og utfordringer
knyttet til utmarksforvaltning.»
I 2020 ble det avholdt 3 telefonmøter i Utmarksrådet
med 12 saker på sakslista. I tillegg avholdt Utmarksrådet
et digitalt møte med fylkeslagene i november om undersøkelse av hundeskader. Utmarksrådet gjennomførte også
et digitalt møte i desember med beitelagene i Ytre Sogn
om ulv. Møtet med Ytre Sogn dreide seg om hvordan
organisasjonene skulle utøve påtrykk mot Staten for å få
fjernet ulven som hadde oppholdt seg i området gjennom
3 beitesesonger. Ulven ble felt av et statlig fellingslag med
støtte av lokale skadefellingsjegere i januar 2021.
Leder og øvrige medlemmer i Utmarksrådet har vært
involvert i flere utmarksrelaterte saker gjennom hele året.
Utmarksrådes medlemmer og varamedlemmer involveres
ofte i saker hvor deres lokalkunnskap er nødvendig for
behandling. I tillegg har leder og sekretær representert
organisasjonen og fagfeltet i ulike fora gjennom året.

Rovviltpolitisk samarbeid
NSG har et tett samarbeid med Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag i forbindelse med
rovviltarbeid og annet utmarksrelatert arbeid. Der det er
hensiktsmessig, samarbeider organisasjonene også om
høringsuttalelser. Dette er noe vi vil fortsette videre
med i 2021.
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. Samarbeidet i Naturbruksalliansen består av
følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bondeog Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges
Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny
Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i
Oppland og Akershus. Pål S. Kjorstad representerer
Norsk Sau og Geit i Naturbruksalliansen.
NSG deltar i konsultasjonsmøter med Klima- og
Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) sammen med Norges Bondelag,
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Reindriftsamers
Landsforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund. KLD
er møteleder, og LMD er kun med som møtedeltaker.
NSG ønsker at LMD skal bli tydeligere i sin rolle som fagdepartement for beitedyrene. Det er avholdt to møter i
2020 – uten at våre forventninger har blitt innfridd.

viser sakene som ble diskutert. KLD sin framstilling utløste representantforslag fra både Arbeiderpartiet og fra
Fremskrittspartiet.
NSG fikk medhold i sine ønsker om endring i forskriften for skadefelling. Å forenkle regelverket for felling
av rødrev som gjør skade på småfe har vært et fokusområde for oss i flere år. NSG er fornøyd med endringen,
som gjør det enklere å felle rødrev – mot meldeplikt.

Hundeskader på småfe
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og
utmark, er et økende problem. NSG distribuerte også i
2020 opplysningsplakatene om båndtvang for hunder.
Vettskremte og jagede dyr blir fortsatt funnet med stygge
bittskader – enkelte er drept og andre må avlives grunnet
skadeomfang. Dette skaper en unødvendig risiko forbundet med sau på beite. Dessverre skyldes det ofte
uaktsomhet hos hundeeier, som verken overholder båndtvang eller dyrevelferdslov.
NSG har gjennomført en spørreundersøkelse om
hundeskader på småfe, med mål om å få økt kunnskap
om omfang og årsakssammenhenger. Vi er ikke kjent
med at noen har undersøkt dette systematisk tidligere,
verken i Norge eller andre land. Over 200 saker er innrapportert og datamaterialet blir bearbeidet for å lage

Kontaktutvalget for rovvilt
NSG er fast deltaker i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning (KU). KU er en arena for informasjons- og
kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra
Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og
matdepartementet. Utvalget ble opprettet for å bedre
kommunikasjonen mellom beitenæringene og naturvernorganisasjoner som en del av oppfølgingen av
Stortingets rovviltmelding i 2004. Det skal avholdes ett
årlig møte i KU (tidligere to møter per år).
I 2020 valgte KLD å ikke avholde møtet, uten at noen
grunn er framkommet. NSG er kritiske til utviklingen, og
mener dette strider med målsettingen for Kontaktutvalget: Konfliktdemping mellom beiteorganisasjoner,
Staten og verneinteressene.
NSG ser fortsatt på KU som en viktig møtearena. Her
kan parter med motstridende interesser diskutere krevende tema, også utenfor de formelle rammene. Det er
viktig å ha et forum, utenom avisene/nyhetssaker, hvor
man kan møtes og stille myndighetene spørsmål om de
ulike sidene av rovviltsaken.

Høringssaker
NSG har levert 2 utmarksrelaterte høringsuttalelser i
2020 til Stortingets energi- og miljøkomité om endringer
i Lov om naturmangfold. Høringene var en del av fellesbehandlingen av lovendringer knyttet til nødverge og en
del mindre endringer. Årsmeldingen til NSG for 2019

HUNDESKADER: Knut Evensen, fylkesleder i Oppland, var en av
dem som opplevde angrep fra løshund på sau i løpet av beitesommeren. Problemet er økende, og NSG har satt i gang en
spørreundersøkelse for å få kartlagt skadene. Foto: Privat
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statistikk. NSG vil med dette være i en unik stilling og
inneha solid, faglig kunnskap om temaet.
LMD har satt i gang arbeid med revisjon av hundeloven. Undersøkelsen vil være nyttig som faglig bakgrunn
for å underbygge NSG sine innspill i den framtidige
loven.

Organisert beitebruk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk (OBB) innsamles av Landbruksdirektoratet, men tallene for 2020 er
ikke klare. NSG vil legge ut informasjonen når den foreligger. Foreløpige inntrykk for hele landet vil antagelig
vise et tap på omtrent samme nivå som i 2019, eller noe
lavere. For enkeltbesetninger som ikke har rovvilt i sine
beiteområder er det grunn til å anta at tapene er svært
lave, mens de besetningene som rammes kan ha
betydelige tap.
OBB-statistikken publiseres på nett av NIBIOs
avdeling for kart og statistikk. Basert på tall som beitelagene rapporterer, produserer NIBIO kart og annen
nyttig beitestatistikk. Dette legges ut på NIBIO sine
nettsider:

storfe og Creutzfeldt Jacobs sjukdom på folk. CWD
smitter ved spytt, urin og avføring.
Fram til 2016 hadde CWD 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 villreinsimle som plutselig døde mens
det pågikk radiomerking i flokken. (Se også Årsmelding
for 2019)
I likhet med 2019 var det også i 2020 sterke restriksjoner i bruk av saltstein på beite i Nordfjella – et tiltak
for å bekjempe skrantesjuke (CWD). Salt ble tillatt, men
med sterke begrensninger i hvordan det kunne brukes.
I august 2020 ble det oppdaget CWD på en villrein i
søndre del av Hardangervidda. Til tross for utbredt
prøvetaking i løpet av høsten, ble det ikke funnet flere
smittede dyr. Det er ennå uvisst hvordan dette vil påvirke
sauebeitingen på Hardangervidda i 2021, men beitelagene har etablert et kontaktnett for å sikre effektiv
kommunikasjon med myndighetene.

• www.nibio.no/tema/landskap/kart-over-beitebruk-ogseterdrift/beitestatistikk
• https://kilden.nibio.no
(Klikk på Arealinformasjon, og velg deretter Beitelagskart i menyen til venstre.)

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. Tilbakemeldingene 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
henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet
Haakstad & Co har Agderfylkene og Telemark som
dekningsområde. 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 ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis og mange opplever at sakene løser seg
allerede der.
NSG sentralt har avtale med advokatfirmaet Lund &
Co DA. Blant annet er en del av denne avtalen at
advokatene i Lund & Co DA skriver om aktuelle tema
under spalten «Jushjørnet» i medlemsbladet Sau og Geit.

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
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IKKE UFO, MEN SALTSTEINHOLDER: For å begrense smitterisiko og punktkontakt for overføring av CWD mellom villrein
og sau ble stasjonære saltsteiner unngått. Saltsteinen er
plassert inne i beholderen som ligger løs på bakken. Den er
overbygd, slik at den er vanskeligere for gevirbærende dyr å få
tilgang til. Beholderen samler opp saltholdig vann slik at dette
ikke trekker ned i bakken. Foto: Mattilsynet

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 i
Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges
Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke.
Sikringsradioens styre har i 2020 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 satsningsområde for
Sikringsradioen framover, og det har vært godt
samarbeid med beite-/sankelag omkring i landet i
2020. Til tross for begrensningene i forbindelse med
Covid-19 har det også dette året vært 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.

Foto: Lars Erik Hennum
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7. Avl og semin på sau
Avlsrådet for sau
Det ble avholdt et møte over to dager på Teams (videokonferanse) i månedsskiftet mars/april, et fysisk møte
over to dager i juni og en e-postsak i september. Det er
protokollført 32 saker. Noen av de viktigste sakene er
1) Genomisk seleksjon på NKS (sak 16/2020)
2) Mædisituasjonen i Nord-Trøndelag (sak 4/2020)
3) Avlsopplegget på sau – endringer (sak 21/2020)
4) Ullkvaliteten hos spælsau (sak 10 og 22)

Avlspremiene
Avlspremiene tildeles den beste avkomsgranskede væren
innen rasen som er minst 4,5 år ved tildelingen.
Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2020 tildeles
Guttorm Gudmestad, Rennesøy, medlem av 129
Rennesøy veraring, for væren 201640693 Hodne Gullet.
Avlsstatuetten for beste spælvær 2020 tildeles
John Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 226
Namdal verring, for væren 201570421 Sul Løvåsen.
Avlsprisen for beste sjeviotvær 2020 tildeles
Vidar Heggheim, Naustdal, medlem av 163 Sunnfjord
sjeviotring, for væren 201658876 Birkelid Ess.
Avlsprisen for beste pelssauvær 2020 tildeles
Atle Arnesen og Dagrun Molvik, Syvde, for væren
201660159 Artjelson.

Forskning og utvikling
Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har et stort forskningsprosjekt på sau, om genomisk
seleksjon. Prosjektet startet våren 2017 og skulle avsluttes
i 2020, men er forlenget til slutten av 2021. Budsjettet for
prosjektet er på 15 millioner, og vi har fått 7,5 millioner i
støtte fra BIONÆR-programmet i Forskningsrådet.
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. Genomiske
avlsverdier ble for første gang publisert for NKS i juni
2020, og dette vil stå som en milepæl i avlshistorien.
I 2020 nærmer vi oss at det er gentestet 10 000 søyer
totalt. Søyene skal inngå i referansepopulasjonen, der
sammenhengen mellom gentestresultat og produksjons22

resultat blir beregnet. Høsten 2020 kunne alle NKS-,
spæl-, sjeviot- og pelssauringer sende inn prøve for
gentesting av værene som skulle avkomsgranskes. 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
(myostatin-mutasjonen på NKS og på spæl, finnegenvarianten og gult fett).
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 har deltatt i et internasjonalt forskningsprosjekt,
SusSheP, sammen med Irland, Skottland og Frankrike.
Prosjektperioden var 2017-2020. Vi har analysert
«Holdbarhet på søyer» i dette prosjektet.
Den nye gult fett-mutasjonen
I 2019 identifiserte vi, i samarbeid med Dag Inge Våge
(CIGENE, NMBU), en ny mutasjon som gir gult fett.
Denne mutasjonen ble funnet hos spælsau. I 2020 ble
den nye mutasjonen inkludert i ordinær gentesting.
Da fant vi, til vår store overraskelse, utslag på testen i en
NKS-værering. AgResearch kunne melde at de fant den
samme mutasjonen på sauer i New Zealand og Wales.
Så dette kan være en skikkelig gammel mutasjon.
Innrullet øyelokk
I 2019 og 2020 sendte en del avlsbesetninger inn prøve av
lam med innrullet øyelokk (entropion), samt kontrolllam som ikke hadde dette problemet. Prøvene fra
lammene ble analysert med en såkalt high density chip
(HD-chip) som leser av genetisk variasjon (SNP’er) i mer
enn 600 000 posisjoner på sauens genom. Professor Dag
Inge Våge (NMBU) utførte en såkalt assosiasjonsstudie

Lastebilen «Metanmåleren» er et mobilt laboratorium med 10 innebygde kamre for måling av metanutslipp. Bilen er primært
anskaffet til bruk i SMARTER-prosjektet, men er også brukt i Grass2Gas. NSG har fått innvilget et prosjekt i 2021 med bruk av
Metanmåleren på sau og geit. Foto: Aurora Hannisdal/Differ Media

for å se om bestemte SNP’er ble nedarvet sammen med
egenskapen innrullet øyelokk. Beklageligvis var det ingen
klare funn. Vi håper et samarbeid med et prosjekt i New
Zealand vil gi tydeligere funn. Prosjektet ble delfinansiert
av Samson og Mina Berges minnefond.
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 av
metan fra enkeltdyr med hjelp av mobile klimakamre
(PAC-utstyr). Jette Jakobsen er NSGs prosjektleder.
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, kjøpte vi
fra AgResearch, New Zealand. Utstyret har vi montert i
en lastebil som vi kaller Metanmåleren, og vi har dermed
laget et mobilt laboratorium.

Vi startet å måle metanutslipp hos utvalgte
produsenter høsten 2020, og har så langt målt 1 600
søyer av de 6 000 som skal inngå i prosjektet.
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.
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 Metanmåleren, NSGs
PAC-utstyr. Jette Jakobsen, NSG, deltar i den norske
prosjektgruppen.
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Kåring

Avkomsgransking

Det ble i 2020 stilt 10 119 værlam til kåring, og av disse ble
81 % kåra på ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensasjon og
16 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2018 var 10 030; 80 %
kåra ordinært, 3 % kåra på dispensasjon og 17 % vraka.

I desember 2020 beregnet vi offisielle indekser på 1 865
prøveværer. Fordeling på raser og sammenligning med
2019 framgår av tabellen nedenfor.

Bedømte værlam ved kåring 2020, fordelt på rase
Rase
Utstillere Dømte Kåra
Kåra Vraka
lam ordinært på disp.
NKS

1 043

6 516

84 %

0%

16 %

Spæl (kvit)

249

1 176

Farga spæl

179

588

77 %

2%

20 %

71 %

18 %

11 %

Gmlnorsk spæl

117

493

73 %

2%

25 %

Blæset
Pelssau

87

245

84 %

6%

11 %

45

217

81 %

9%

10 %

Svartfjes

46

157

80 %

13 %

8%

Sjeviot

43

155

85 %

1%

14 %

Grå trønder

20

104

67 %

16 %

16 %

Suffolk

36

103

69 %

17 %

14 %

Texel

19

88

34 %

50 %

16 %

Rygja

19

79

94 %

1%

5%

Fuglestadbroget

26

64

92 %

5%

3%

Steigar

16

53

74 %

13 %

13 %

Gmlnorsk sau

14

44

82 %

0%

18 %

Nor-X

6

18

56 %

22 %

22 %

Dala

8

11

55 %

18 %

27 %

Charollais

4

6

67 %

17 %

17 %

Dorset

2

2

100 %

0%

0%

10 119

81 %

3%

16 %

Landet

Indeksberegning
Beregning av avlsverdier/indekser er den viktigste oppgaven for avlsavdelingen i NSG. I juni 2020 beregnet vi
genomiske indekser for NKS for første gang. Dette var en
stor dag for oss, og for avlsarbeidet på sau framover. Med
genomisk seleksjon forventer vi større avlsframgang enn
før, spesielt for søyeegenskapene.
Vi har beregnet indekser for alle dyr i Sauekontrollen
19 ganger i 2020, og vi har aldri før gjennomført så
mange indekskjøringer.

Rase
NKS
Spæl
Sjeviot
Pelssau
Sum

2019
1587
252
42
50
1 931

Væreringene får utbetalt granskingstilskudd for værer
som oppfyller kravene som er satt av Avlsrådet for sau.
Tilskuddet er gjort avhengig av at ringen/avdelingen har
registrert de nye obligatoriske registreringene; fødselsvekt
og spenestørrelse. Kravet er minst 75 % oppslutning i
2020 for å få fullt tilskudd.
Vi har satt av 4 000 000 kr til utbetaling av granskingstilskudd/registreringstilskudd. Beløpet er det samme
som tidligere år.

Avlsmessig framgang
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også
beregnet den avlsmessige 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 vedtatt noen mindre endringer i vektleggingen for NKS, spæl og pelssau før oppstarten av indekskjøringene i 2020.
Spredning av avlsframgangen
Det er væreringene som har ansvaret for å skape avlsmessig framgang. Framgangen må så spres fra væreringene til bruksbesetningene gjennom salg av kåra lam,

NKS: O-indeks

Kvit spælsau: O-indeks

Avlsmessig utvikling i ring- og bruksbesetningene
Bruksbesetningene

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fødselsår
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Avlsmessig utvikling i ring- og bruksbesetningene

O-indeks

O-indeks

Ringbesetningene
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2017

2018

2019

2020
1517
256
39
53
1 865

2020
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Ringbesetningene

Bruksbesetningene
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Fødselsår

2017

2018
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2020

avkomsgranska værer og semin. Figurene viser hvilken
framgang vi har hatt hos væreringsmedlemmene (alle
fødte lam) og i bruksbesetningene i perioden 2011-2020.
Framgangen er god både på NKS og kvit spæl.
Bruksbesetningene følger framgangen i ringbesetningene. I 2020-årgangen er forskjellen 9 O-indekspoeng
på NKS og 7 poeng på spæl, altså ca. 3 år med avlsmessig
framgang. Dette viser at vi lykkes godt med å spre avlsframgangen til bruksbesetningene. Statistikken omfatter
besetningene som er med i Sauekontrollen. Halvparten
av dyra er ikke med i kontrollen, og der vet vi ingenting
om avlskvaliteten. Den er antakelig dårligere enn i
bruksbesetningene i Sauekontrollen, og det burde vært
solgt flere kåra lam til denne besetningsgruppen slik at de
henger bedre med på avlsframgangen i ringbesetningene.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid er å realisere
god avlsframgang uten å øke innavlsgraden for mye.
Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % per
generasjon.
Figuren viser innavlsøkningen beregnet per generasjon
fra årgang til årgang. Vi ser at vi klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige for alle rasene vi
arbeider med.

Det er stor forskjell på hvor populære seminværene er.
NKS-væren 201741546 LARS MOEN solgte flest sæddoser i
2020, totalt 1 644 doser.

Sau: Innavlsøkning per generasjon
Alle fødte lam i væreringene

% økning per generasjon

2015-2016
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NKS er en stor populasjon. 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
avlsframgang mot innavlsøkningen.
Spælsauen er en mindre populasjon. Vi prøver, som
på NKS, å få størst mulig avlsframgang. Semin er et viktig
verktøy også hos spælsauen, og utfordringen er å ha
mange nok værer av ulike slekter. Det ser 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 populasjoner, 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.

Den mestselgende spælværen i 2020 var 201851847
HEPSIV HAUGLAND, med 525 doser.

Seminvirksomheten
Seminkurs
I 2020 holdt vi 12 seminkurs, med 128 deltakere som var
med for første gang og 8 som repeterte kurset. Oppslutningen om kursene var god når vi tar i betraktning at
Nortura stengte slakteriene for besøk (koronatiltak),
og vi måtte finne nye kurssteder i full fart.
Seminværene
Vi tok inn 77 nye, norske seminværer av 17 forskjellige
raser til Staur i 2020. Fire av dem ble vraket av
bedømmelseskomiteen før oppstart av sædproduksjonen,
og 2 ga ikke sæd.
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Sædsalget
Figuren viser sædsalget de siste 10 årene Vi solgte 31 602
sæddoser i 2020, en økning på 0,9 % fra året før. Det var
1 346 produsenter som kjøpte sæd, og sæden ble sendt ut
i 1 110 sæddunker.
Solgte sæddoser per år 2011-2020
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Salget per rase er vist nedenfor. NKS sto for 67 % av
salget, og kvit spælsau for 10 %.
Rase
NKS
Kvit spæl
Farga spæl
Pelssau
Blæset sau
Svartfjes
Suffolk
Sjeviot
Gmlnorsk spæl
Texel
Fuglestadbroget
Dorper
Rygja
Gmlnorsk sau
Dala
Grå Trøndersau
Steigar
6 andre raser
SUM

Doser
21 200
3 209
1 169
1 084
904
639
492
477
404
350
301
248
231
179
176
154
154
231
31 602

Andel
67,1 %
10,2 %
3,7 %
3,4 %
2,9 %
2,0 %
1,6 %
1,5 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %
0,8 %
0,7 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,5 %
0,7 %
100,0 %

Tilslaget
Tilslaget (drektighetsresultatet) ser ut til å være på tur
nedover. Totalresultatet var 74,1 % i 2017, og i 2020 er
det på 64,7 %. NKS har i samme perioden gått ned fra
75,5 % til 67,2 %.
Vi henter drektighetsresultatene fra Sauekontrollen,
og noe av tilbakegangen kan skyldes mer korrekte
registreringer av omløp etter semin. Men vi tror ikke
dette er hele forklaringen.
Vi har ikke gjort noen endringer i rutinene på Staur
på mange år. Vi tiner ett strå og kontrollerer hvert eneste
uttak etter frysing, og har ikke sett noen endringer i
sædbildet i mikroskopet. Så det hele er uforståelig for
oss, og vi vet ikke hva vi kan gjøre for å snu trenden!

Kostnader med avl og semin 2020
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra
Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet,
prosjektmidler og egenandeler fra saueholderne.
Egenandelene kommer i hovedsak fra seminsalget.
Totale kostnader var 19 764 656 kr i 2020. Tabellen
viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på de ulike
avlstiltakene.

Seminstasjonen på Staur har et stort utvalg av værer og strå.
Her plukkes stråene som skal i sæddunken ut til produsenten.
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Avlstiltak
Faglige råd og utvalg
Drift av avlstiltakene
Utviklingstiltak
Væreringene
Småraselaga
Semin
Sum

Driftskostnad
515 533
4 402 283
5 112 519
4 400 864
214 000
5 119 457
19 764 656

8. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt to Teams-møter i 2020.
Referatene er lagt ut på NSGs nettsider. Det ble
behandlet 13 protokollførte saker, og de viktigste
sakene var:
• Kåring 2020 avlyst pga. koronasituasjonen
(sak 4/2020)
• Kåring 2021 som vanlig igjen (sak 8/2020)
• Markedsforholdene for geitemelk (sak 7/2020)
• Prosjektet «Genomisk seleksjon på geit»
(sak 10/2020)
• Vektlegging av delindeksene i samlet avlsverdi
(sak 12/2020)

Gentesting
Geiteholderne som vil genteste bukkene sine, bestiller
prøvetakingsutstyr 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
bearbeiding. NSG sender resultatene til geiteholderne.
I tillegg til gentesting av bukkekje, startet vi i 2020
også gentesting av geiter i forbindelse med GS-prosjektet.
Det var 32 avlsbesetninger som deltok i prosjektet
med totalt 4 557 prøver sendt fra BioBank til AgResearch.
Prøvene ble sendt i 9 forsendelser fra april til november.
Kaseingentest
Alle medlemmene i Geitekontrollen har tilbud om å
genteste bukkene som skal brukes i egen besetning eller
som skal selges. På grunn av avlyst kåring ble årets
bukkekje ikke kåret. Kaseinstatistikken er av den grunn
ikke så presis som tidligere.
Tabellen viser oppslutningen og gentestresultatene i 2019
og 2020.
Kaseingentest
Besetninger
Testa bukkekje
Ikke-null * Ikke-null (5)
Ikke-null * Null (2)
Null *Null (0)

2019
71
594
85 %
15 %
0%

2020
65
503
92 %
8%
0%

Andelen bukker med genstatus «Ikke-null*Ikke-null» har
økt med 7 prosentpoeng fra året før. Ingen av de 503
bukkene som ble testet, fikk genstatus Null*Null. Det er
nok bare bukkene med status Ikke-null*Ikke-null som
blir brukt videre i avl. Besetningen som deltar i gentestingen, har derfor veldig god kontroll på kaseingenstatusen. Det samme gjelder besetninger som kjøper
bukker fra besetningene som gentester.
Farskapstest
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i 2020 ble også
farskapstestet. Andelen med feil far i Geitekontrollen
ligger fortsatt høyt, opp mot 10 %. Etter hvert som vi har
gentestet alle seminbukkene og alle bukkene i naturlig
paring, finner vi fram til korrekt biologisk far og endrer
farskapet i Geitekontrollen.

Kåring
Fagrådet for geit vedtok i mars 2020 at kåring av
bukkekje ble avlyst på grunn av situasjonen med
koronapandemien.

Indeksberegningene
Vi beregnet indekser 12 ganger i 2020. Beregningene har
gått etter planen.

Egenskapene i avlsmålet
Det er 11 egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner
avlsverdier for hver enkelt egenskap, og disse teller ulikt i
den samlede avlsverdien. Fagrådet bestemte i desember
2020 vektleggingen som brukes fra januar 2021.
Framgangen for en egenskap påvirkes ikke bare av
vektleggingen, men 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 kun ut
fra vektleggingen. Vi følger med på hvilken genetisk
framgang vi får for de 11 egenskapene. Dette er beslutningsgrunnlaget når fagrådet bestemmer endringer i
vektleggingen.
Figuren som viser tørrstoffproduksjonen per dag,
er ett eksempel på beslutningsgrunnlaget. Vi ser at
det i hovedsak er fettproduksjonen som har økt.
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Tørstoffproduksjon per dag
Genetisk utvikling i avlsbesetningene
Protein
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Laktose
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Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2020 har vi 51 registrerte avlsbesetninger, der 4 besetninger deltar i én bukkering.

Avlsmessig framgang
Figuren under viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra
årgang til årgang for geiter født fra 2010 til 2020. Vi har
god avlsmessig framgang, litt under 3 indekspoeng i året i

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
2011-2020. 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. Jevnlig import av
sæd av rasen fransk alpin fra Frankrike er et viktig tiltak i
innavlskontrollen.

Innavlsøkning per generasjon
Alle merkede geitkje i avlsbesetningene

Samlet avlsverdi - alle merkede geiter 2010-2020
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Egenskapene som fikk endret vektlegging fra januar 2021
i forhold til 2019, er:
- Vekta på fettproduksjonen (gram fett per dag) ble økt
- Vekta på fettprosenten ble redusert
- Vekta på laktoseprosenten ble redusert
- Vekta på celletall ble økt

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 avlsmessig etterslep.
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Proteinproduksjonen har økt noe, mens laktoseproduksjonen har vært stabil. Forskjellene i utvikling
skyldes at fett viser større genetisk variasjon enn protein,
og at laktose nesten ikke varierer mellom dyr.

Mjølkegeiter på beite i Åbødalen, Sauda. Foto: May Kristin Loftshus
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Tilskudd til avlsbesetningene
Tilskudd utbetales til en avkomsgranska bukk som er i
live når den får sin første offisielle indeks. I 2020 ble det
utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2017. Det ble
til sammen utbetalt kr 200 050 i granskingstilskudd, en
nedgang på 11 % fra 2019. I 2020 var tilskuddet fordelt
på 62 bukker, med et gjennomsnitt på kr 3 227 per bukk.

Sædsalget
Det var 97 geiteholdere som kjøpte sæd i 2020. Totalt salg
var 1 915 sæddoser, en nedgang på 10 % fra året før.
Sædsalget fordelt på rase går fram av tabellen nedenfor.

Avlsstatuetten for beste bukk født 2017 eller eldre, ble
tildelt Marianne og Nils Skrebergene, Oppland, for
bukken 2015299 FJELL-SKRE.

Rase
2019
Melkegeit
1 809
Boergeit
277
Mohairgeit
14
Kasjmirgeit
27
Kystgeit
12
Sum sæddoser 2 139

Seminbukkene

Seminkurs

Det ble tatt inn til sammen 10 bukker til semin på
Hjermstad seminstasjon i 2020. Rasefordelingen framgår
av tabellen.

Vi gjennomførte ett seminkurs på geit i 2020, med 5
deltakere.

Seminbukker
Norsk melkegeit
3/4 Norsk * 1/4 Fransk
3/8 Norsk * 5/8 Fransk
Boergeit
Mohairgeit

Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd
fra Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet
og egenandeler fra produsentene (semin, gentesting
og kåring). Samlede driftskostnader var 4 742 996 kr.
Tabellen viser fordelingen på de ulike avlstiltakene.

Avlsstatuetten 2020

2020
5
1
1
1
2

Kostnader i avl og semin

Avlstiltak
Faglige råd og utvalg
Geitavl sentralt
Avlsbesetningene
Semin
Kåring
Gentesting
Småraselag
Sum

2018331 SNORRE VEEN var mestselgende bukk i 2020 med
256 doser.
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2020
1 611
256
20
8
20
1 915

Driftskostnad
211 206
1 171 230
200 988
1 311 786
3 291
1 824 295
20 200
4 742 996

9. Gjeterhund
Gjeterhundrådet har i 2020 hatt ett fysisk møte og 13
telefonmøter, samt vært til stede på NM og hatt møte
med gjeterhundlag/-nemnder. Rådet består av leder og
representanter fra sentralstyret og seks regioner, og har i
2020 hatt følgende sammensetning:
Audun Seilen (leder), Torill Undheim (styret NSG),
Torkjel Solbakken (Øst), Øystein Hadland (Sør-Øst),
Arvid Årdal (Sør-Vest), Odd Jarle Øverås (Vest), Trude
Hvalryg (Midt) og Jørgen Bjørkli (Nord).
Karianne Kjelstrup overtok som vikar for gjeterhundrådgiver Helene Funner Gjerjordet i august 2020, og har
fungert som sekretær for Gjeterhundrådet etter dette.

Sentrale saker innenfor gjeterhund i 2020:
•
•

•
•

Revisjon av dreiebok og regelverk for gjeterhundprøver
Hovedsatsingsområdet har vært «økt bruk av gjeterhund». Hensikten er å sette ytterligere fokus på gjeterhund i arbeid og gi flere innsikt i nytteverdien og
kunnskapen om gjeterhund. Under her, utviklingen
av RAS for border collie og working kelpie, utvikling
av instruktør- og dommerutdanning og utvikle nye
retningslinjer for underutvalg av Gjeterhundrådet.
Håndtering av COVID-19 under prøvesesongen
Møte med gjeterhundlag/-nemnder i fylkene.

Hunden Gin ble Norgesmester i bruk av gjeterhund og vinner av Norgesserien sammenlagt i 2020. Her i påvente av sin tur på
Norgesseriefinalen i Klæbu. Foto: Karianne Kjelstrup
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Prøvenemnda

Gjeterhundkurs og -prøver

Prøvenemnda har hovedansvaret for Norgesserien og alle
oppgaver tilknyttet gjeterhundprøver. Nemnda har hatt
ett arbeidsmøte og flere telefonmøter i 2020, og har
løpende kontakt om saker som oppstår. Revidering av
prøvereglement og dreiebok har vært en del av oppgavene til prøvenemnda i 2020, samt oppgaver i forbindelse med Norgesserien. Prøvenemnda tar avgjørelser
på bakgrunn av det som kommer av innspill fra fylkene i
årlige spørreundersøkelser. Norgesserien er formet av hva
flertallet av fylkene og deltagerne ønsker.

Gjeterhundkurs blir arrangert av fylkesnemndene/-laga
og lokallaga rundt omkring i landet. I noen områder er
aktiviteten veldig stor, til glede for de som ønsker å
utnytte potensialet i gjeterhunden sin. COVID-19 har
dessverre satt en stopper for en del aktivitet i 2020.

Avlsutvalget
Avlsutvalget har ansvaret for avlsarbeidet for rasene
border collie og working kelpie. Dette innebærer blant
annet utvikling og oppdatering av «Rasespesifikk Avlsstrategi» (RAS) for border collie og working kelpie, som
har blitt revidert i 2020. Avlsutvalget besvarer også avlsrelaterte spørsmål og henvendelser som kommer inn til
Gjeterhundrådet.

Dommerutvalget
Dommerutvalget ble i 2020 lagt ned av Gjeterhundrådet,
da de tar disse oppgavene tilbake til rådet.

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.
Registrering av Working Kelpie
60
50
40

År

Antall
kurs*
50
43
62
39
60
46
78

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Antall fylker
rapportert
11
7
12
10
14
10
18

*antall kurs er basert på hva fylkene rapporterer inn til
NSG. Fylkene som ikke har rapportert inn har også
avholdt kurs, men har ikke kommet med i statistikken.
Prøveaktivitet siste årene:
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Prøver
249
263
253
280
255
226
282
258
274
287
249

Starter
3896
3773
3740
4149
3967
3629
4257
3654
3936
4155
4397

Hunder
752
753
771
778
737
806
842
806
847
1041
962

Eiere
434
452
467
453
446
448
499
473
491
521
507

Antall bruksprøver

30
20

2020

2018

2019

2017

2016

2015

2014

2012

2013

2010

2011

2009

2008

2006

2007

2004

2005

2002

2003

2001

2000

10
0

Gjeterhundkurs arrangert i fylkene:

Hunder som får over 60 poeng på gjeterhundprøve får
godkjent bruksprøve. NSG anbefaler at alle avlsdyr har
godkjent bruksprøve før paring. Vi ser en økning i antall
bruksprøver årlig. De siste tre årene har antallet ligget på
over 200.
I følge statistikkene som har blitt sendt inn var det
254 bruksprov fordelt på 18 fylker.
Antall godkjente bruksprøver

Registrering av Border Collie
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Torbjørn Jaran Knive tok både 1. og 3. plass i NM med hundene Gin og Akersborg Siri (til venstre). 2. plassen gikk til Jo Agnar
Hansen og hunden Moss (til høyre). Foto: Karianne Kjelstrup

NM i bruk av gjeterhund 2020
NM i bruk av gjeterhund 2020 ble arrangert 16.-18.
oktober i Horpestad, Rogaland. Torbjørn Jaran Knive og
hunden Gin stakk av med gullet etter en vindfylt finaledag. NM i bruk av gjeterhund går over tre dager, med
innledende runder fredag og lørdag og finale på
søndagen. De 8 beste ekvipasjene fra fredag og lørdag går
videre til finalen. Der sloss 16 ekvipasjer om den gjeve
tittelen som Norgesmester. Torbjørn Jaran Knive tok
både 1. og 3. plass etter en spennende finaledag, med
hundene Gin og Akersborg Siri. 2. plassen gikk til
Jo Agnar Hansen og hunden Moss.
Buskerud Sau og Geits pokal for «Beste unghund»
gikk til Petter Landfald - NO48344/18 Jimmy. Norturas
pokal til «Oppdretter av beste norskfødte hund» ble
tildelt Vidar Tangeland - NO55403/13 Gin. OS ID sin
pokal «Eier av beste norskfødte hund» ble tildelt
Torbjørn Jaran Knive - NO55403/13 Gin. Hedmark
Gjeterhundlag sitt skjold for «Beste fylkeslag» i
kvalifiseringsrundene ble tildelt Troms Sau og Geit.

Continental Sheepdog
Championship (CSC)
Continental Sheepdog Championship (CSC), eller
Europamesterskapet i bruk av gjeterhund, skulle i 2020
blitt avholdt i Sveits. Det ble dessverre avlyst på grunn
av koronapandemien.

Norsk Nursery 2020
Det norske unghundmesterskapet skulle i 2020 vært
arrangert på Toten av Toten gjeterhundlag, underlagt
Oppland gjeterhundlag. Det ble dessverre avlyst på
grunn av koronapandemien.

Nordisk Nursery 2020
Nordisk Nursery skulle vært arrangert i Danmark, men
måtte dessverre avlyses på grunn av korona.

Norgesserien
Norgesserien gikk over en rekke helger både før og etter
NM. Deltagerne i Norgesserien velger 2 helger før NM
og én helg etter NM som de kan delta på. De 35 beste
sammenlagt er kvalifisert til finalen. Norgesseriefinalen
ble i 2020 avholdt i Klæbu i Sør-Trøndelag.
Plass
1
2
3
4
5
6

Reg.nr.
NO55403/13
V1294/2017
NO51480/15
NO48864/14
S00/328176
NO48344/18

Rase
BC
BC
BC
BC
BC
BC

Navn
Gin
Fyhrs Frø
Tass
Nesbakkens Billie Jean
Derwen Roy
Jimmy

Fører
Torbjørn Jaran Knive
Karin Mattsson
Sander Hindenes
Linn Kristin Flaten
Karin Mattsson
Petter Landfald

Sum
360
311
295
280
279
276
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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 innsamlingsgodtgjørelse 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 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 fire medlemmer. I 2020 har rådet bestått av:
Helge Olaf Aas fra NSG (leder), Tore Mellemsæther
(representerer de aktive saueklipperne), Else Horge
Asplin (representant fra sentralstyret) og Siv Heia Uldal
(Fagtjenesten for ull, Animalia).

Møter
I løpet av det siste året har det vært avholdt ett fysisk
møte og to Teams-møter i rådet. Saker som har vært
oppe er: budsjett, handlingsplan, NM, klippekurs,
ullhåndteringskurs, behov for flere klippere ved
COVID-19, registrering av norske klippere og
innsamlingsgodtgjørelsen for ull fra Norilia.

Instruktørsamling
Det har ikke vært gjennomført samling for klippeinstruktører i 2020. I 2019 ble 8 nye instruktører
utdannet. Det ble derfor vurdert at det vil være mer
naturlig å ha en samling både for de nye og de mer
erfarne instruktørene i 2021. Dekningen av instruktører
rundt om i Norge er nå ganske god.

NM i saueklipping og ullhåndtering
På grunn av COVID-19, og faren for tettere nærkontakt
enn anbefalt mellom klippere og dommere, ble det
bestemt at NM i saueklipping og ullhåndtering 2020
skulle utgå. Som følge av dette omfordelte styret i NSG de
avsatte midlene til NM til bruk i arbeidet med kurs i
saueklipping og ullhåndtering.

Klippekurs
Medlemsfordel i NSG for klippekursdeltakere ble
vedtatt i 2018. Lag og foreninger må også være organisert
i Brønnøysund med organisasjonsnummer for å få
utbetalt tilskudd til klippekurs, samt for å motta
lagringsgodtgjørelse fra varemottaker/ullstasjoner
for ull.
I 2020 er det arrangert 13 klippekurs med til sammen
127 deltagere. 4 kurs ble avlyst på grunn av for få
påmeldte. Til sammenligning ble det i 2019 avholdt
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Klippekurs 2020
Fylke
Hedmark
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Rogaland

Kurssted
Ringsaker
Leksnes
Levanger
Hadeland
Forus

Nivå
A/B
A
B
A/B
A

Rogaland
Rogaland
Rogaland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Østfold
9 fylker

Forus
Tysvær
Forus
Forus
Askrova
Øya VGS
Søve
Tomb VGS
13 kurs

B
A/B
B
A/B
B
A/B
A
A

Instruktør
Jens Olav Leira
Robert Tangrand
Anne Lise Haugdahl Humstad
Eirik Kolbjørnshus
Jens Olav Leira, Børge Høiland,
Onar Lima og A.L.H. Humstad
Jens O. Leira, Børge Høyland, Onar Lima
Åsmund Kringeland og Gerhard Håkull
Jens O. Leira, Børge Høyland, Onar Lima
Jens O. Leira, Børge Høyland, Onar Lima
Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen
Caroline Nicol
Eirik Kolbjørnshus
Caroline Nicol

16 kurs med 151 deltaker. 4 av årets kurs var nybegynner
(A), 5 var kombinasjonskurs for både nybegynnere og
viderekomne (AB) og 4 kurs var for viderekomne (B).
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. Evalueringsskjemaene
viser at kursene er etterspurt og at deltakerne er fornøyde. Kursene bidrar til god forståelse av arbeidet med
saueklipping og ullhåndtering. For mange er kurset
starten på aktiv bruk av klippemaskinen både i arbeid og
konkurranse. NSG gir tilskudd til lokal- og fylkeslag som
har søkt innen fristen, fått innvilget og gjennomført
klippekurs etter gjeldende regler. I 2020 er det utbetalt
tilskudd til 12 kurs i regi av lokal- og fylkeslag.

Arrangør
Ringsaker Sau og Geit
Lofoten Sau og Geit
Levanger Sau og Geit
Hadeland Sau og Geit

Deltagere
14
6
7
7

Sandnes Sau og Geit
18
Sandnes Sau og Geit
14
Tysvær Sau og Geit
7
Sandnes Sau og Geit
12
Sandnes Sau og Geit
10
Askrova Sau og Geit
7
Flå og Klæbu Sau og Geit
6
Telemark Sau og Geit
14
Tomb VGS
5
127 deltakere

Innsamlingsgodtgjørelsen for ull
NSG, Norilia og Fatland Ull har en samarbeidsavtale
om innsamlingsgodtgjørelse for ull. Norilia har i 2020
kommet med innspill om en ny avtale. I denne avtalen
ligger det en presisering av ansvarsfordeling for NSG
sentralt, for lokallagene og for ullstasjonen, samt av
utbetalingskriterier. Arbeidet med gjennomgang av
samarbeidsavtalen er startet opp.

Ullhåndteringskurs
Det ble våren 2020 gjennomført 2 ullhåndteringskurs i
Trøndelag og Troms med til sammen 21 deltakere.
3 planlagte kurs ble avlyst på grunn av COVID-19.
Kursene ble arrangert i samarbeid med Nortura, og var et
pilotprosjekt som senere skulle utvikles og videreføres i
samarbeid med flere varemottakere. Det var stor interesse
for kursene, som blant annet ga opplæring i sortering av
ulla ved klipping og praktiske øvelser og vurdering av
ulla ved bruk av lupe. Arbeidet med å videreutvikle og
gjennomføre ullhåndteringskurs vurderes som viktig.

Informasjon om tilgjengelige saueklippere
Til hjelp for de som ønsker informasjon om tilgjengelige
klippere har NSG lagt ut en oversikt på www.nsg.no
Saueklippere med ledig kapasitet kan registrere seg med
navn og kontaktinformasjon gjennom nettsidene, og en
samlet oversikt over saueklippere i Norge finnes på
nsg.no/saueklippere
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11. Genressurser
Samarbeid med 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 2020.
Følgende raselag har nå samarbeidsavtale med NSG:
• Landslaget for gammelnorsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA
• Interesselaget for farga spælsau
• Valaise Blacknoselaget
• Norsk avlslag for Shropshiresau
• Norsk Dorper
• Raselaget for Rygjasau
• Raselaget for Steigarsau
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag

Lag med samarbeidsavtale får kr 200,- pr. medlem som
også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2020 hadde 14 av lagene
rapportert medlemsoversikt. Av totalt 2 067 medlemmer
var 1 171 medlem i NSG. På grunnlag av dette ble det
beregnet tilskudd til lagene på til sammen kr 234.200.
Det er nå 56,7 % av medlemmene i de raselagene som
har sendt lister til NSG, som også er medlem i NSG.
Tilsvarende tall for 2019 var 67,9 %.
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 var berammet
et møte på forsommeren i 2020. Med bakgrunn i
koronapandemien ble dette møtet utsatt og avholdt i
januar 2021.

på lag med naturen
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12. Team ung i NSG
Team ung er ungdomsrådet i NSG, og ble opprettet av
styret høsten 2019. Teamet består av 6 medlemmer. Leder
og sekretær er kommunikasjonsrådgiver i NSG, Urda
Blichfeldt.
Team ung skal fungere som et rådgivende organ for
styret ved å fremme forslag til forbedring på ulike
arenaer innen kommunikasjon og samhandling med
medlemmer og andre samarbeidsparter. Hovedmålet
er å styrke organisasjonen i møte med framtidas generasjon gjeterhund- og småfeholdere. Teamets arbeidsoppgaver innebærer blant annet rekruttering, videreutvikling
av websiden, sosiale medier og representasjon, samt

å bidra aktivt med innspill for å utvikle organisasjonen
på fag, informasjon og kommunikasjon.
I 2020 har rådet hatt 8 videomøter, hvor det er protokollført 55 saker. Noen av de viktigste sakene har vært:
1)
2)
3)
4)

NSG Ung – ny medlemskategori for unge
Norsk Sau og Geit på Instagram
Studieringer i NSG
Intropakke til nye, unge medlemmer i NSG

Team ung deltok også på LAM 2020 i Tromsø, hvor de
stod på stand for NSG.

Team ung representerte NSG under LAM 2020 i Tromsø. (F.v.) Even Sjurrud, Urda Blichfeldt, Elin Fuglestad, Nina Mølland,
Emilie Medhus Jensen og Ingrid Reiersen.
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III SENTRALADMINISTRASJONEN

Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no
Ansatte ved kontoret i 2020
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Urda Blichfeldt, kommunikasjonsrådgiver
Anne Grete Stabekk, rådgiver organisasjon/
ull og klipping – 60 %
Anne-Cath. Grimstad, redaktør
Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver
Helene Funner Gjerjordet, gjeterhundrådgiver
– 50 % (p.t. permisjon)
Karianne Kjelstrup, vikar gjeterhundrådgiver (fra 10.08)
Thor Blichfeldt, avlssjef
Sigbjørn Eikje, spesialrådgiver avl (til 31.07)
Ewa Wallin, rådgiver geit – 50 %
Inger Anne Boman, avlsforsker
Jette Jakobsen, avlsforsker
Henriette Berg Olsen, avlsforsker – 50 % (fra 24.08)

Lars Erik
Wallin

Siv
Bøifot

Mona
Skjønhaug

Urda
Blichfeldt

Anne Grete
Stabekk

Anne-Cath.
Grimstad

Per
Fossheim

Helene Funner
Gjerjordet

Karianne
Kjelstrup

Thor
Blichfeldt

Sigbjørn
Eikje

Ewa
Wallin

Inger Anne
Boman

Jette
Jakobsen

Henriette
Berg Olsen

Kjell Steinar
Løland

Bjørn Erik
Frislie

Ellen
Frislie

Ansatte ved regionkontorene
Kjell Steinar Løland, avlsrådgiver,
Region Vest – 50 % (til 14.08)
Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
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IV TILLITSVALGTE PR. 31.12.2020

Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kjell Erik Berntsen, 7391 Rennebu
Pål Skoe Kjorstad, 2647 Sør-Fron
Sigurd Vikesland, 5745 Aurland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
8616 Mo i Rana
Styremedlem: Torill Undheim, 4363 Brusand
Styremedlem: Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen
Styremedlem: Marthe Lang-Ree, 2636 Øyer

Kjell Erik
Berntsen
leder

Pål
Skoe Kjorstad
nestleder

Sigurd
Vikesland
styremedlem

Anne Kari
Leiråmo Snefjellå
styremedlem

Torill
Undheim
styremedlem

Else
Horge Asplin
styremedlem

Marthe
Lang-Ree
styremedlem

Ragnhild
Sæle
ordfører

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2020.
Vararepresentanter
1. Jan Ottar Østring, 9322 Karlstad
2. Kjetil Rødland, 5722 Dalekvam
3. Arne Johannes Loftsgaarden, 3690 Hjartdal
1. vara har møtt fast på styremøter i 2020.
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. Gunnar Haugo, 3864 Rauland
2. André Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Eli Folven, 6798 Hjelledalen
Vararepresentanter geit
1. Bjørn Mikal Nordgård-Melander, 9021 Tromsdalen
2. Anne Helene Haugen, 2680 Vågå
3. Solrunn Hol, 6445 Malmefjorden
Direktevalgt gjeterhundrepresentant
Audun Seilen, 5282 Lonevåg
Vararepresentant gjeterhund
Ragnhild Engan, 8260 Innhavet
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Fylkesledere
Østfold:
Akershus:

Arild Johan Johansen, 1815 Askim
Stein Øyvind Bentstuen,
2080 Eidsvoll
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:
Kjell Åge Torsen, 4150 Stavanger
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: Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker
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
2. Anders Svare, 2680 Vågå
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
4. Torhild F. Sisjord (leder), 3690 Hjartdal
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Varamedlemmer
1. Kristian Indreeide, 6215 Eidsdal
2. Øivind Gurandsrud, 3410 Sylling
3. Jostein Flatland, 6856 Sogndal
4. Helge Verdal, 4596 Eiken
5. Pål Ove Wika, 8680 Trofors

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Revisor
BDO AS
Kontrollutvalg
(valgt av Årsmøtet 2020)
Bjørn Tore Søfting (leder), 9800 Vadsø
Knut Evensen, 2634 Fåvang
Varamedlem
Stein Øyvind Bentstuen, 2080 Eidsvoll

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. Stein Bentstuen, 2080 Eidsvoll (Region ØST)
4. Terje Gjersøe, 3174 Revetal (Region SØR-ØST)
5. Lars Nevland, 4376 Helleland (Region SØR-VEST)
6. Tom Idar Kvam, 6869 Hafslo (Region VEST)
7. Audun Tiller, 7650 Verdal (Region MIDT)
8. Glenn Peter Knædal, 8484 Risøyhamn (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. Ole Øvrejorde, 3577 Hovet
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett
4. Gro Haraldsdatter Arneng, 2940 Heggenes
5. Ken Lunn (TINE)
6. Tormod Ådnøy (NMBU)
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
(3. og 4. er personlige vara for 5. og 6. i rådet):
1. Trond Magne Bårseth, 4334 Ålgård
2. André Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Vibeke Vonheim (TINE)
4. Gunnar Klemetsdal (NMBU)
Sekretær: Ewa Wallin, NSG
Utmarksrådet
Representanter:
1. Pål Kjorstad (leder), 2647 Sør-Fron
2. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
3. Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Lars Nesse, 6888 Borgund
2. Arvid Wold, 7660 Vuku
Sekretær: Per Fossheim, NSG

Avlsrådet for sau
Representanter:
1. Sven Reiersen (leder), 4737 Hornnes (Repr. NSG)
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen (Repr. styret NSG)
3. Peder Leirdal, 2847 Kolbu (Region ØST)
4. Jon Roar Grøstad, 3421 Lierskogen (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)
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Gjeterhundrådet
Representanter:
1. Audun Seilen (leder), 5282 Lonevåg
2. Torill Undheim, 4363 Brusand (Styret NSG)
3. Torkjel Solbakken, 2686 Lom (NSG region ØST)
4. Øystein Hadland, 4580 Lyngdal (NSG region SØR-ØST)
5. Arvid Årdal, 4360 Varhaug (NSG region SØR-VEST)
6. Odd Jarle Øverås, 6982 Holmedal (NSG region VEST)

7. Trude Hvalryg, Lyngåsveien 60, 7263 Hamarvik
(NSG region MIDT)
8. Jørgen Bjørkli, 9050 Storsteinnes (NSG region NORD)
Personlige vararepresentanter for
regionrepresentantene:
1. Jo Agnar Hansen, 2560 Alvdal (NSG region ØST)
2. Karen B. Knive, 3330 Skotselv (NSG region SØR-ØST)
3. Ubesatt (NSG region SØR-VEST)
4. Stein Dalland, 5993 Ostereide (NSG region VEST)
5. Knut-Jørgen Oseberg, 6140 Syvde (NSG region MIDT)
4. Roy Akre, 8195 Gjerøy (NSG region NORD)
Sekretær: Helene Funner Gjerjordet, NSG
(p.t. permisjon)
Karianne Kjelstrup, NSG (vikar)
Ull- og klipperådet
Representanter:
1. Helge Olf Aas, 2080 Eidsvoll (leder)
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen (Repr. styret NSG)
3. Tore Mellemsæther, 7247 Hestvika (NSG)
4. Siv Heia Uldal, 0513 Oslo (Fagtjenesten for ull)
Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG
Team ung i NSG
Representanter:
1. Urda Blichfeldt (leder), NSG
2. Even Sjurrud, 2651 Østre Gausdal
3. Ingrid Reiersen, 4737 Hornnes
4. Nina Mølland, 4715 Øvrebø
5. Emilie Medhus Jensen, 5560 Nedstrand
6. Elin Fuglestad, 4342 Undheim

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og
Helsetjenesten for sau – fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad (leder fra 2020)
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
Landbrukets Klimaselskap SA – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Prosjekt FUTGRAZE – fra NSG:
Per Fossheim
Prosjekt MeatCrafter – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Styringsgruppa for prosjekt
«Fôring for livskraftige lam» – fra NSG:
Thor Blichfeldt
Styringsgruppa for prosjekt
«Genomisk seleksjon på sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, leder for styringsgruppa
EU-prosjektet «SUSSHEP»
(holdbarhet på sau) – fra NSG:
Inger Anne Boman, leder for delprosjekt

Sekretær: Urda Blichfeldt, NSG
Markedsrådet
Representanter:
1. Marthe Lang-Ree (leder), 2636 Øyer
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen
3. Jan Ottar Østring, 9322 Karlstad

Styringsgruppa for internasjonalt prosjekt
«SMARTER» - fra NSG:
Jette Jakobsen, norsk prosjektleder
«KRUS»-prosjektet
(forbedring av ullkvaliteten på spæl) - fra NSG:
Inger Anne Boman, prosjektmedarbeider

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt – fra NSG:
Pål Skoe Kjorstad/Per Fossheim

Dyrevelferdsprogram sau – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Pål Skoe Kjorstad (arbeidsgruppe DVP-besøk)

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
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V ÅRSREGNSKAP
OG REVISORMELDING
Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

2020

2019

9 472 764
13 612 882
18 642 279
20 000
41 747 925

9 244 853
11 961 056
17 329 484
40 000
38 575 393

15 759 503
12 990 536
698 858
10 263 896
39 712 793

14 253 921
13 246 019
252 597
10 351 873
38 104 410

2 035 132

470 983

Finansinntekter og finanskostnader
Annen rent einnt ekt
Annen f inansinnt ekt
Annen rent ekost nad
Annen f inanskost nad
Resultat av finansposter

198 005
44 696
2 048
1 081 698
-841 044

1 153 577
123 790
4 951
0
1 272 415

Ordinært result at f ør skat t ekost nad

1 194 088

1 743 398

1 194 088

1 743 398

1 194 088
1 194 088

1 743 398
1 743 398

Salgsinnt ekt
Kont ingent er
Tilskudd
Leieinnt ekt er
Sum driftsinntekter
Varekost nad
Lønnskost nader, inkl. honorar t illit svalgt e
Avskrivning
Annen drif t skost nad
Sum driftskostnader

Note

2

3, 7
4

Driftsresultat

Årsresultat
Overføringer
Avsat t t il egenkapit al
Sum overføringer

42
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Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit
Balanse

Eiendeler

Note

2020

2019

4
4
4

8 030 611
1 773 193
434 755
10 238 559

8 283 208
287 029
0
8 570 237

5

82 000
200
82 200

82 000
0
82 000

10 320 759

8 652 237

534 444

709 133

7 677 659
1 929 203
9 606 862

5 994 965
1 496 095
7 491 060

27 555 201

31 125 149

Sum omløpsmidler

37 696 508

39 325 342

Sum eiendeler

48 017 267

47 977 580

Varige driftsmidler
Bygning
Maskiner og anlegg
Invent ar, ut st yr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Invest eringer i aksj er og andeler
Andre langsikt ige f ordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
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Anleggsmidler

Omløpsmidler
Varelager

Fordringer
Kundef ordringer
Andre kort sikt ige f ordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kont ant er o. l.

Norsk Sau og Geit
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Norsk Sau og Geit

Egenkapital og gj eld

Note

2020

2019

8
8

25 077 588
11 149 624
36 227 211

25 433 322
9 599 802
35 033 124

7

121 848

132 443

73 853

73 853

Kortsiktig gj eld
Leverandørgj eld
Skyldig of f ent lige avgif t er
Skyldige f eriepenger
Annen kort sikt ig gj eld
Sum kortsiktig gj eld

1 086 933
1 846 799
1 139 812
7 520 811
11 594 355

1 316 503
2 173 226
1 068 549
8 179 881
12 738 160

Sum gj eld

11 790 056

12 944 456

Sum egenkapital og gj eld

48 017 267

47 977 580

Egenkapital
Oppt j ent egenkapit al
Egenkapit al med selvpålagt e rest riksj oner
Sum egenkapital
Gj eld
Avsetning for forpliktelser
Pensj onsf orplikt elser
Langsiktig gj eld
Beit eret t sf ond

Ås, 10. 02. 2021
St yret i Norsk Sau og Geit

Kj ell Erik Bernt sen
st yreleder

Pål Skoe Kj orst ad
Nest leder

Sigurd Vikesland
st yremedlem

Anne Kari Leiråmo Snef j ellå
st yremedlem

Torill Undheim
st yremedlem

Else Horge Asplin
st yremedlem

Lars Erik Wallin
Generalsekret ær

Norsk Sau og Geit
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Mart he Lang-Ree
st yremedlem
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Balanse

Noter 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper
Regnskapet t il Norsk Sau og Geit er et t ot al regnskap som inkl uderer avl srådet f or sau, avl srådet f or geit ,
organisert beit ebruk(beit ekonsul ent ) og semin.
Årsregnskapet er sat t opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk f or små f oret ak.

Driftsinntekter
Innt ekt sf øring ved sal g av varer skj er på leveringst idspunkt et . Tj enest er innt ekt sf øres et t er hvert som de
leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anl eggsmidl er omf at t er eiendel er best emt t il varig eie og bruk. Anl eggsmidl er er vurdert t il
anskaf f el seskost . Varige drif t smidl er balansef øres og avskrives over drif t smidl et s økonomiske levet id.
Varige drif t smidl er nedskrives t il gj envinnbart beløp ved verdif all som f orvent es ikke å være f orbigående.
Gj envinnbart beløp er det høyest e av net t o sal gsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av f remt idige
kont ant st rømmer knyt t et t il eiendel en. Nedskrivingen reverseres når grunnl aget f or nedskrivingen ikke
lenger er t il st ede.
Omløpsmidl er og kort sikt ig gj el d omf at t er normal t post er som f orf al ler t il bet al ing innen et t år et t er
balansedagen, samt post er som knyt t er seg t il varekret sløpet . Omløpsmidl er vurderes t il lavest e verdi av
anskaf f el seskost og ant at t virkelig verdi.

Varer
Varer er vurdert t il det lavest e av anskaf f el seskost og net t o sal gsverdi.
Fordringer
Kundef ordringer og andre f ordringer oppf øres t il pålydende et t er f radrag f or avset ning t il f orvent et t ap.
Avset ning t il t ap gj øres på grunnl ag av en individuel l vurdering av de enkelt e f ordringene.
Pensj onsforpliktelser
Pensj onsf orplikt elser f inansiert over drif t en er beregnet og balansef ørt under avset ning f or f orplikt el ser.
Pensj onsordninger f inansiert via sikrede ordninger er ikke balansef ørt . Pensj onspremien anses i disse
t ilf el ler som pensj onskost nad og klassif iseres sammen med lønnskost nader.

Note 2 Refunderte kostnader og tilskudd

Jordbruksavt al emidler
Omset ningsmidler sau
Omset ningsmidler geit
Tilskudd Gj ensidige
Andre t ilskudd
Sum ref undert e kost nader og t ilskudd

Norsk Sau og Geit

2020
9 600 000
3 050 000
1 500 000
100 000
4 392 279
18 642 279

2019
9 550 000
2 950 000
1 500 000
100 000
3 229 484
17 329 484

Side 5
45

Penneo Dokumentnøkkel: HEKL1-HNTS5-S0G5P-21GQ2-8VIID-TS2OT

Skatt
Organisasj onen er ikke skat t eplikt ig.

Noter 2020

Note 3 Lønnskostnader, godtgj ørelser m. m.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgif t
Pensj onskost nader
Andre yt el ser
Sum

2020
10 039 175
1 618 910
1 022 258
310 192
12 990 536

2019
10 152 664
1 666 472
1 128 463
298 420
13 246 019

Daglig leder
1 127 403
142 886
21 022

Styret
511 784

Gj ennomsnit t lig ant all årsverk: 14, 6

4 611

Pensj onsforpliktelser
Sel skapet er pl ikt ig t il å ha t j enest epensj onsordning et t er lov om obligat orisk t j enest epensj on.
Sel skapet s pensj onsordninger t ilf redsst iller kravene i denne lov.
Revisor
Kost nadsf ørt revisj onshonorar f or 2020 ut gj ør kr 164 000.
I t ill egg kommer honorar f or andre t j enest er med kr 18 350.
Bel øpene er eksklusive merverdiavgif t .

Note 4 Anleggsmidler
Moerveien 2A

Maskiner
og anlegg
602 508
1 929 462

Inventar
og utstyr
1 122 514
437 718

Sum

Anskaf f el seskost 01. 01. 2019
Tilgang
Avgang
Anskaf f el seskost 31. 12. 2020

10 861 527

10 861 527

2 531 970

1 560 232

12 586 549
2 367 180
0
14 953 729

Akkumulert e avskrivninger 31. 12. 2020
Balansef ørt verdi per 31. 12. 2020

-2 830 916
8 030 611

-758 777
1 773 193

-1 125 477
434 755

-4 715 170
10 238 559

252 597
2-5 %
Lineær

443 298
20 %
Lineær

2 963
20 %
Lineær

698 858

Året s avskrivninger
Avskrivningssat s
Avskrivningsmet ode

I Moerveien 2 A inngår kj øp av parkeringsret t ighet er i kj ell erens garasj eanlegg. Disse avskrives ikke.

Note 5 Aksj er og andeler
Norsk Sau og Geit eier aksj er i Sikringsradioen AS med kr 20 000, samt andeler i Nort ura f or kr 12 000 og i
Landbruket s Klimaselskap f or kr 50 000.

Norsk Sau og Geit
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Ytelser til ledende personer
Lønn
Pensj onsut gif t er
Annen godt gj ørelse

Noter 2020

Note 6 Bundne midler

Bundne skat t et rekksmidl er:

2020

2019

579 940

572 503

Note 7 Pensj onsforpliktelser
Skyldig pensj onsf orplikt else i balansen er arbeidsgiveravgif t av f remt idige pensj onsut bet al inger.
Pensj onspremief ondet , som per 31. 12. 2020 ut gj ør kr 0, er ikke t at t med i balansen.

Note 8 Egenkapital

Oppt j ent egenkapit al 01. 01. 2020
Overf ørt t il egenkapit al med selvpålagt e rest riksj oner
Overf ørt t il oppt j ent egenkapit al
Pr 31. 12. 2020

Norsk Sau og Geit

25 433 322
-355 734
25 077 588

Egenkapit al med selvpål agt e rest riksj oner
9 599 802
1 549 822

11 149 624

Sum
egenkapit al
35 033 124
1 549 822
-355 734
36 227 212

Side 7
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Oppt j ent
egenkapit al
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9LKDUJMHQQRPI¡UWUHYLVMRQHQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU
GHLQWHUQDVMRQDOHUHYLVMRQVVWDQGDUGHQH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$HQH 9nUH
RSSJDYHURJSOLNWHULKHQKROGWLOGLVVHVWDQGDUGHQHHUEHVNUHYHWL5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHG
UHYLVMRQDYnUVUHJQVNDSHW9LHUXDYKHQJLJHDYRUJDQLVDVMRQHQVOLNGHWNUHYHVLORYRJIRUVNULIWRJ
KDURYHUKROGWYnUH¡YULJHHWLVNHIRUSOLNWHOVHULVDPVYDUPHGGLVVHNUDYHQH(WWHUYnURSSIDWQLQJHU
LQQKHQWHWUHYLVMRQVEHYLVWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJIRUYnUNRQNOXVMRQ
6W\UHWRJJHQHUDOVHNUHW UHQVDQVYDUIRUnUVUHJQVNDSHW
6W\UHWRJJHQHUDOVHNUHW UHQ OHGHOVHQ HUDQVYDUOLJIRUnXWDUEHLGHnUVUHJQVNDSHWLVDPVYDUPHGORY
RJIRUVNULIWHUKHUXQGHUIRUDWGHWJLUHWUHWWYLVHQGHELOGHLVDPVYDUPHGUHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJ
JRGUHJQVNDSVVNLNNL1RUJH/HGHOVHQHURJVnDQVYDUOLJIRUVOLNLQWHUQNRQWUROOVRPGHQILQQHU
Q¡GYHQGLJIRUnNXQQHXWDUEHLGHHWnUVUHJQVNDSVRPLNNHLQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQ
YHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO
9HGXWDUEHLGHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWPnOHGHOVHQWDVWDQGSXQNWWLORUJDQLVDVMRQHQVHYQHWLOIRUWVDWW
GULIWRJRSSO\VHRPIRUKROGDYEHW\GQLQJIRUIRUWVDWWGULIW)RUXWVHWQLQJHQRPIRUWVDWWGULIWVNDO
OHJJHVWLOJUXQQVnOHQJHGHWLNNHHUVDQQV\QOLJDWYLUNVRPKHWHQYLOEOLDYYLNOHW
5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
9nUWPnOHUnRSSQnEHWU\JJHQGHVLNNHUKHWIRUDWnUVUHJQVNDSHWVRPKHOKHWLNNHLQQHKROGHU
YHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLORJnDYJLHQ
UHYLVMRQVEHUHWQLQJVRPLQQHKROGHUYnUNRQNOXVMRQ%HWU\JJHQGHVLNNHUKHWHUHQK¡\JUDGDY
VLNNHUKHWPHQLQJHQJDUDQWLIRUDWHQUHYLVMRQXWI¡UWLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRG
UHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQHDOOWLGYLODYGHNNHYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRPHNVLVWHUHU
)HLOLQIRUPDVMRQNDQRSSVWnVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO)HLOLQIRUPDVMRQEOLU
YXUGHUWVRPYHVHQWOLJGHUVRPGHQHQNHOWYLVHOOHUVDPOHWPHGULPHOLJKHWNDQIRUYHQWHVnSnYLUNH
¡NRQRPLVNHEHVOXWQLQJHUVRPEUXNHUQHIRUHWDUEDVHUWSnnUVUHJQVNDSHW
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