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MEDLEMMER OG KONTINGENT

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. Totalt antall medlemmer var 10 136
medlemmer/abonnenter, en nedgang på 3,1 % fra året før.
Sammenslåing av lokallag pågår stadig, og det var en
reduksjon på 7 lag i 2020.
I 2020 var satsene kr 1300 for hovedmedlemmer med inntil 50
dyr, og kr 1800 for hovedmedlem med flere enn 50 dyr. For husstands-, støtte- og æresmedlemmer var kontingenten kr 500.

REGNSKAP

Norsk Sau og Geits regnskap for 2020 viser et totalt overskudd
på kr 1 194 088, med et overskudd på kr 1 549 822 i avls- og
seminvirksomheten og underskudd på kr 355 734 for organisasjonen og den øvrige fagvirksomheten i NSG.
Vi hadde budsjettert med et underskudd på 900 000 kr i
delregnskapet for organisasjon. Finansinntektene ble lavere
enn budsjettert, men vi sparte mye på redusert møte- og reisevirksomhet pga. koronapandemien, utsatt oppstart av noen
prosjekter, samt utsatt rekruttering på personalsiden, slik at vi
fikk et resultat som var bedre enn budsjetert.

ÅRSMØTET 2020

Årsmøtet 2020 ble avholdt som fysisk møte 11. og 12. mars på
Gardermoen. Over 80 delegater, gjester og ansatte deltok.
Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet (LMD), var gjest på årsmøtet. Han orienterte om
regjeringas politikk innen temaer som bærekraftig matproduksjon, klima og jordbrukets klimaavtale, markedssituasjonen, jordbruksoppgjøret og rovdyr.
Videre behandlet årsmøtet blant annet følgende saker:
• Strategiplan for NSG 2020 – 2025
• NSGs 5 satsingsområder
• Jordbruksforhandlingene 2020
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.

REPRESENTANTSKAPSMØTER

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. I 2020 har det blitt avholdt fire representantskapsmøter over Teams.

ARBEIDET I STYRET

Styret i Norsk Sau og Geit hadde 9 møter i 2020. Kun to av
disse var fysiske møter og ett var telefonmøte. Etter at
koronapandemien kom for fullt i midten av mars ble de
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resterende 6 styremøtene avviklet digitalt på Teams. Totalt ble
det behandlet 107 saker.
Blant de viktigste sakene var: Markedssituasjonen for småfeprodukter, jordbruksforhandlingene 2020, Klimakur 2030, NSGs
5 prioriterte satsingsområder, dyrevelferdsprogram for sau,
oppnevning av sentrale råd og høring om Omsetningsrådets
regelverk.
Markedssituasjonen for småfeprodukter
Sau/lam
Det ble i 2020 produsert 4 701 tonn sau og 19 497 tonn lam,
totalt 24 198 tonn. Endringen fra 2019 var en økning på 6 % på
sau og 1 % på lam.
De siste årene har det vært mye 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 ble
det satt søkelys på å få ned lageret på sau, og dette var vellykket. Ved utgangen av 2020 var det tomt for sau og 1 880 tonn
lammekjøtt på lager.
Ull
I 2020 har det vært tilnærmet krise i omsetningen av ull internasjonalt. Selv om det er en positiv trend i bruk av ull i Norge, har
omsetningsleddene 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.
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
I 2020 er det produsert 140 tonn fordelt på 17 820 slakt fra 576
produsenter. Gjennomsnittlig slaktevekt var 7,8 kg. Salget av kje
har gått bedre i 2020 enn i 2019. 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. Det er også en del kjøtt på lager som må brukes i spekekjøttproduksjonen, noe som gir et lavere økonomisk utbytte.
Geitemelk
I 2020 ble det levert 19,9 millioner liter geitemelk fra 259 leverandører til Tine, samme mengde melk og antall leverandører
som i 2019.
Det er stadig overproduksjon på geitemelk. Selv om salget av
ost gikk bedre i disse koronatider, kompenserte ikke dette for
svikten i eksporten.
Jordbruksforhandlingene 2020
Pga. koronapandemien ble det gjennomført en forenklet jordbruksavtale i 2020. NSG hadde møter med faglagene i mars,
før landet ble «stengt ned», men fikk ikke noe møte med
Landbruks- og matdepartementet i 2020.
Generelt innspill fra NSG til avtalepartene 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.
Resultatet ble en 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 ikkekvotepliktige utslippene med minst 50 prosent innen 2030.
Rapporten «Klimakur 2030» ble overlevert regjeringen fredag
31. januar 2020. For landbruket og bosettingen i Norge var forslagene til tiltakene dårlig nytt, og det kom sterke reaksjoner
fra mange hold i etterkant, ikke minst landbruket.
Norsk Sau og Geit ga høringsuttalelse på rapporten, der vi
stilte oss kritiske til flere av de foreslåtte tiltakene. Det er blant
annet lagt stor vekt på reduksjon i produksjon og forbruk av
rødt kjøtt, noe som i realiteten betyr en stor reduksjon i det
norske produksjonen av kjøtt fra drøvtyggere.
Norsk Sau og Geit støtter målsetningen om å redusere
klimautslipp fra ikke-kvotepliktig sektor, men vi oppfordret
regjeringen til å legge opp til en langt mer helhetlig vurdering
av bærekraft, ressursutnytting og positive effekter av husdyrhold i hele landet enn det som kom fram i Klimakur 2030.
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)

Best mulig økonomi for
småfebonden – på kort og
lang sikt

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 fjørfebransjes landsforbund og
Animalia. Lars Erik Wallin er NSG sin representant.
Det har vært 6 møter i løpet av året. 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 dyrevelferdsprogram-besøk).
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.
For å sikre Norturas posisjon som markedsregulator ønsker
ikke NSG at det innføres dobbelmottaksplikt for kjøtt
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.
Oppnevning av sentrale råd i NSG
På NSGs styremøte i juni ble det opprettet et markedsråd.
Markedsrådet bestod i 2020 av Marthe Lang-Ree (leder) og Else
Horge Asplin fra styret, samt Jan Ottar Østring (1. vara til styret
og fylkesleder i Troms). Rådet fikk i oppgave å arbeide med å
kartlegge markedssituasjonen for småfeprodukter, samt
forberede framlegg til tiltak som næringa selv kan gjøre for
å få opp etterspørsel og omsetning.
De øvrige rådene Avlsrådet for sau, Fagrådet for geit,
Gjeterhundrådet, Utmarksrådet, Team ung og Ull- og
klipperådet ble oppnevnt i desember og har funksjonstid
kalenderåret 2021.

Økt medlemstilslutning

KOMMUNIKASJON

Sikre beiteretten
og bruken av
utmarka til beiting
til småfe

Økt bruk av
gjeterhund

Klima og bærekraft

Medlemsbladet Sau og Geit
Sau og Geit kom i 2020, som tidligere år, ut med seks utgaver.
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 NSGmedlemmer) og ligger nå på ca. 9 000.
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
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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 %.
Vi ser også at stadig flere bruker mobil når de oppsøker
nettsidene, fremfor PC og nettbrett:
• Mobil: 58 %
• Desktop (PC): 36 %
• Nettbrett: 6 %
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 gjeterhund. 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
(informasjon om gjeterhundarbeidet) og Gjeterhund LIVE
(direktesending fra konkurranser).
«Norsk Sau og Geit» er primærsiden til NSG på Facebook.
Ved utgangen av året 2020 hadde siden 6 522 følgere,
sammenlignet med 6 000 følgere foregående år. Siden brukes
hovedsakelig til å formidle nyheter fra www.nsg.no, informasjon
om arrangementer, og dele relevante artikler fra andre
nettsteder.
Kurs og opplæring
Klippekurs
I 2020 ble det arrangert 13 klippekurs med til sammen 127
deltagere. Tallene fra 2019 var 16 kurs med 151 deltaker.
Kursarrangører har vært lokal- og fylkeslag av NSG i samarbeid
med NSG sentralt.
Gjeterhundkurs
Gjeterhundkurs blir arrangert av fylkesnemndene/-laga og
lokallaga rundt omkring i landet. COVID-19 har dessverre
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satt en stopper for en del aktivitet i 2020, men det ble likevel
rapportert inn 78 gjeterhundkurs fra de 18 fylkene. Antall
registrerte kurs i tidligere år har vært 46 (2019), 60 (2018), 39
(2017) og 62 (2016).
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.
Vi holdt ett seminkurs på geit i 2020, med 5 deltagere.

MEDLEMSVERVING

Medlemsverving, ett av NSGs fem satsingsområder, er meget
viktig for organisasjonen. 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 i 2020 er Dagfinn Knutsen, fra Karmøy Sau
og Geit i Rogaland og Tore Kyllingmo, fra Hemnes Sau og Geit i
Nordland.

UTMARK OG BEITEBRUK

Beitesesongen 2020
Utmarksbeite med sau og geit foregår i hele Norge, noe som
naturlig vil innebære både lokal og regional variasjon. Det var
senere beiteslipp enn normalt i store deler av landet, grunnet
sein og kald vår med mye snø. Sommeren var omtrent «normal»,
og vinterfôret var av god kvalitet de fleste steder. Høstvektene
for lam var litt over middels på landsbasis.
Rovvilt
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 anser
dette som et brudd på Stortingets vedtak om den tosidige
målsettingen som omhandler både beitedyr og rovvilt.
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 mener 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 i 2020 ble
erstattet færre dyr i forhold til antall tapte dyr, sammenlignet
med tidligere år.
Rovviltpolitisk samarbeid
NSG samarbeider tett med Norsk Bonde- og Småbrukarlag
og Norges Bondelag i rovviltarbeidet og annet utmarksrelatert
arbeid.
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.

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er et
moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere, beitebrukere,skogbruket og fiskeoppdrettsnæringen. NSG har siden 1988 vært med som 20 % eier
sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og
Norsk Landbrukssamvirke.
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser dette
som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen.

AVL OG SEMIN PÅ SAU

Kåring av værlam
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 2019 var 10 030; 80 % kåra ordinært, 3 %
kåra på dispensasjon og 17 % vraka.
NKS er den største rasen med 6 516 dømte lam og 16 % vraka.
Kvit spæl følger på andreplass med 1 176 dømte og 20 % vraka.
Indeksberegningene
Det er viktig at avlsbeslutningene tas med bakgrunn i mest mulig
oppdatert informasjon. Vi gjennomførte 19 indekskjøringer i
2020, det høyeste tallet noen gang. I 2021 vil gentestingen foregå fra april og utover, og vi planlegger en ytterligere økning i
antall indeksberegninger for å få med geninformasjonen
løpende.

Hundeskader på småfe
Hundeangrep på beitende sau, både på innmark og utmark, er
et økende problem. Dessverre skyldes det ofte uaktsomhet hos
hundeeier, som verken overholder båndtvang eller dyrevelferdslov. NSG distribuerte også i 2020 opplysningsplakatene
om båndtvang for hunder.
Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse om hundeskader på småfe, med mål om å få økt kunnskap om omfang
og årsakssammenhenger. Over 200 saker er innrapportert og
datamaterialet blir bearbeidet for å lage statistikk. NSG vil med
dette være i en unik stilling og inneha solid faglig kunnskap
om temaet.
Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever juridisk
bistand, og mange tar kontakt med våre samarbeidsadvokater
for spørsmål og eventuell rettshjelp. Spesielt gjelder dette
saker knyttet til beite- og utmarksrettigheter.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene
med 4 firmaer. Samarbeidsadvokatene belyser juridiske
problemstillinger i medlemsbladet, og er tilgjengelig for møter
og kurs dersom dette skulle være ønskelig.

Avlsframgangen
Vi har god framgang i alle de 4 avlspopulasjonene, størst for
NKS som forventet ut fra størrelsen. Bruksbesetningene ligger
ikke langt bak avlsbesetningene (væreringene), så vi har en
meget effektiv spredning av avlsframgangen.

NKS: O-indeks
Avlsmessig utvikling i ring- og bruksbesetningene
Ringbesetningene

O-indeks

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

Avkomsgransking
I 2020 fikk 1 865 prøveværer i væreringene offisiell O-indeks.
Tabellen viser antall per rase, sammenlignet med 2019.
Rase
2019
2020
NKS
1587
1517
Spæl
252
256
Sjeviot
42
39
Pelssau
50
53
Sum
1931
1865

Bruksbesetningene

125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NSGS

ÅRSMELDING

2020 •

Fødselsår

UTDRAG

FRA

5

Sau: Innavlsøkning per generasjon
Alle fødte lam i væreringene

% økning per generasjon
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Bærekraftig avlsarbeid
Avlsarbeid innen en lukket populasjon vil alltid øke innavlsgraden. Så lenge innavlsoppbyggingen holdes under kontroll,
er dette bærekraftig. Alle raser ligger under 1 % økning i innavl
per generasjon.

Seminvirksomheten
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.
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. NKS sto for 67 % av salget, og kvit
spælsau for 10 %.
Forskning og utvikling
Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har et stort forskningsprosjekt på sau om genomisk seleksjon
som nå går mot slutten. 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.
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.
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.

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

Den mestselgende spælværen i 2020 var 201851847 HEPSIV
HAUGLAND, med 525 doser.
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Den nye gult fett-mutasjonen
I 2019 identifiserte vi 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 må være en skikkelig
gammel mutasjon.
Innrullet øyelokk
I 2019 og 2020 sendte en del avlsbesetninger inn prøve av lam
med innrullet øyelokk (entropion), samt kontroll-lam som ikke
hadde dette problemet. Beklageligvis var det ingen klare funn
av genvarianter som disponerer for innrullet øyelokk.
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). 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.
Formålet med målingene er å finne ut om metanutslipp er
arvelig, og om vi kan ta inn redusert metanutslipp som en
egenskap i avlsarbeidet vårt. 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.

AVL OG SEMIN PÅ GEIT

Kåring av bukkekje
Fagrådet for geit avlyste i mars 2020 kåring av bukkekje grunn av
koronapandemien.
Gentesting
Kaseingentest
Alle medlemmene i Geitekontrollen har tilbud om å genteste bukkene som skal brukes i egen besetning eller som skal selges.
Tabellen viser oppslutningen og gentestresultatene i 2019 og
2020.
Kaseingentest
2019
2020
Besetninger
71
65
Testa bukkekje
594
503
Ikke-null * Ikke-null (5)
85 %
92 %
Ikke-null * Null (2)
15 %
8%
Null *Null (0)
0%
0%
Andelen bukker med genstatus «Ikke-null*Ikke-null» har økt med
7 prosentpoeng fra året før og er nå oppe på 92 %.
Besetningene som deltar i gentestingen har derfor veldig god
kontroll på kaseingenstatusen. Det samme gjelder besetninger
som kjøper bukker fra besetningene som gentester.

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 Senter for husdyrforsøk. Metanmålingene utføres med Metanmåleren, NSGs PAC-utstyr.
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.

Farskapstest
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i 2020, ble også farskapstestet. Andelen med feil far i Geitekontrollen ligger fortsatt høyt,
opp mot 10 %. I de fleste tilfellene finner vi fram til korrekt
biologisk far og endrer farskapet i Geitekontrollen.
Gentesting av geiter
I 2020 startet vi med gentesting av geiter i forbindelse med
genomisk seleksjon-prosjektet. Det var 32 avlsbesetninger som
deltok i med totalt 4 557 geiter.
Avlsmessig framgang
Ved utgangen av 2020 har vi 51 registrerte avlsbesetninger, en
reduksjon på 4 besetninger fra året før.
Avlsframgangen i avlsbesetningene er god, og vi har en
effektiv spredning av framgangen til bruksbesetningene.
Innavlsoppbyggingen i populasjonen er lav, mye takket være
importen av sæd av rasen fransk alpin.

Samlet avlsverdi - alle merkede geiter 2010-2020
Avlsbesetninger

Bruksbesetningene

115
110
105
O-indeks

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: Lars B. Linneflaatten/Aurora Hannisdal, Differ Media
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Sentrale saker innenfor gjeterhund i 2020:
• Revisjon av dreiebok og regelverk for gjeterhundprøver
• Hovedsatsingsområde har vært «økt bruk av gjeterhund»,
med mål om å gi flere innsikt i nytteverdien og kunnskapen
om gjeterhund. Under her, utviklingen av RAS (Rasespesifikk
Avlsstrategi) 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
NM i bruk av gjeterhund 2020
NM i bruk av gjeterhund 2020 ble arrangert 16.-18. oktober i
Horpestad, Rogaland. 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.
2018331 SNORRE VEEN var mestselgende bukk i 2020 med 256
doser.

Semin
Det ble tatt inn til sammen 10 bukker til semin på Hjermstad
seminstasjon i 2020.
Det var 97 geiteholdere som kjøpte sæd i 2020. Totalt salg
var 1 915 sæddoser, en nedgang på 10 % fra året før.
Avlsstatuetten for beste bukk 2020
Avlsstatuetten for beste bukk født 2017 eller eldre, ble tildelt
Marianne og Nils Skrebergene, Oppland, for bukken 2015299
FJELL-SKRE.

GJETERHUND

Gjeterhundrådets arbeid
Gjeterhundrådet har i 2020 hatt ett fysisk møte og 13 telefonmøter, samt vært til stede på NM og hatt møte med gjeterhundlag/-nemnder.

Norgesserien
Norgesserien gikk over en rekke helger både før og etter NM,
der de 35 beste sammenlagt er kvalifisert til finalen.
Norgesseriefinalen ble i 2020 avholdt i Klæbu i Sør-Trøndelag.
Resultater Norgesseriefinalen 2020
Plass Reg.nr.
Rase Navn
1
NO55403/13 BC Gin
2
V1294/2017 BC Fyhrs Frø
3
NO51480/15 BC Tass
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Sum
360
311
295

ULL, SAUEKLIPPING OG ULLHÅNDTERING

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.
I løpet av 2020 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.
NM i saueklipping og ullhåndtering 2020 ble avlyst på grunn
av koronasituasjonen.

SAMARBEID MED RASELAG

Hunden Gin ble Norgesmester i bruk av gjeterhund og vinner av
Norgesserien sammenlagt i 2020. Foto: Karianne Kjelstrup.

Fører
Torbjørn Jaran Knive
Karin Mattsson
Sander Hindenes

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 der 14 av dem har sendt inn medlemsoversikten. Av
totalt 2 067 medlemmer var 1 171 medlem i NSG. NSG gir et tilskudd på 200 kr per felles medlem, og totalt tilskudd til lagene
var kr 234 200.
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 som Teams-møte i januar 2021.

