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– På lag med naturen –

NORSK SAU- OG GEITALSLAG

PÅ LAG MED NATUREN
Så har vi atter en gang passert et årsskifte. Vi har lagt bak oss et
år med mange utfordringer for vår organisasjon og småfeholdet
i vårt langstrakte land. I denne sammenheng er det plass til å
berøre bare noen få områder som NSG har arbeidet med.
Jordbruksforhandlingene har vært et mye omtalt tema i året vi
har lagt bak oss. Spesielt gjelder dette det såkalte «lammetilskuddet» og omlegginga av dyretilskuddet. Det er kommet
mange reaksjoner på at lammetilskuddet er et kvalitetsfremmende tiltak, og at det er skjevheter som må rettes opp ved kommende jordbruksforhandlinger. Dyretilskuddet har også fått
uheldige utslag ved at det får virkning på avløsertilskuddet, og at det disfavoriserer de som
starter opp eller utvider besetningen. De som har måttet slakte ned på grunn av sykdom,
kommer også uheldig ut. Det gir seg også negative utslag der det er rovviltskader. Innføring
av grensa på kr 30 000 for å få driftstilskudd, har ramma småfenæringa ekstra hardt, da det
her er mange små besetninger. Det har vært en del usikkerhet om denne grensa skal heves til
kr 50 000. Slik situasjonen er i dag, er grensa på kr 30 000 for å få driftstilskudd. Det er
grensa for å stå i momsregisteret som er heva til kr 50 000.
NSG, sammen med slakteriene, har i flere år arbeidet for å heve kvaliteten på norske lam.
Dette arbeidet har nå vist seg å gi ei positiv utvikling. Andelen av lam i P-klassene var i
1996 på 26%, og har hatt en positiv utvikling hvert år. Og i 2003 var andelen P-lam nede i
11%. Det er grunn til å gi honnør til saueholderne som har tatt dette på alvor.
Nedgangen i antall geitemelkprodusenter fortsetter, og er nå under 600. Dette er meget
alvorlig og blir høgt prioritert i NSG i tida framover. Økonomi og meningsfull produksjon
blir viktige elementer i dette arbeidet. Det er også ei departementsoppnevnt gruppe som
arbeider med framtidig geitemelkproduksjon som vil bli viktig for framtidig strategi. At geitemelkproduksjonen har sin berettigelse, kan det ikke være tvil om.
Den tredje rovviltmeldinga ble lagt fram på slutten av året. Dette er ei melding med et skuffende innhold som vil få stor betydning for beitebruken i store deler av landet i framtida.
Meldinga har et forvaltningsmessig innhold som vil gi store problemer for beitebrukerne,
jegerinteressene og reiselivet. Redusert livskvalitet er også en betydelig følge av den rovdyrpolitikken meldinga legger opp til. I meldinga legges det også opp til ei rasering av den lovfestede retten til erstatning for direkte skade og følgekostnader. Med godt arbeid er det gode
muligheter for at Stortinget fatter vedtak som beitenæringa kan leve med.
Sykdom innen småfenæringa har vært et høgt prioritert område. Det blir stadig flere «friskere geiter». Prionsykdommen NOR-98 har vært et aktuelt tema. NSG har engasjert seg
sterkt i arbeidet for å få en forvaltning på linje med det faglige, som nå tilsier en omlegging
av forvaltningen. I skrivende stund ser det ut for at det kan komme en endring på den omfattende nedslaktinga med påfølgende full sanering. Dette viser at NSG har påvirkningskraft.
Trass i store utfordringer er det grunn til at småfeholderne i Norge bør se positivt på framtida dersom vi står sammen og arbeider for felles sak.
På vegne av styret takker jeg ansatte og tillitsvalgte på alle plan for stor og skapende innsats
for NSG og småfeholderne i året som er gått.
Odd E. Risan
Framside: Foto: Ingunn Nævdal
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I STRATEGI 2003 - 2004

Hovedstrategi:
NSG skal i samsvar med § 1 i lovene arbeide for
•
•
•
•

eit rasjonelt og lønsamt saue- og geitehald,
samarbeid i produksjon og omsetnad,
større bruk av norske småfeprodukt,
å fremje småfehaldet i samsvar med naturvilkår og marknadstilhøve.

Dette skal vi gjere gjennom å prioritere:

1. Økonomi og marknad
NSG har som overordna mål og skape ein økonomi for småfehaldet, minst på
gjennomsnitt med dei andre produksjonane i landbruket.
Korleis:
– Levere kvalitetssikra varer.
– Fremje og auke verdiskaping gjennom småskalaproduksjon og lokal foredling.
– Samarbeide med faglaga og ha offensiv kontakt med politiske og administrative
miljø.
– Samarbeid med samvirke og andre som driv med foredling og omsetning.

Foto: Arne
Flatebø
Vil ny rovviltmelding gjere
livet tryggare?
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2. Produksjonsvilkår
NSG skal arbeide for at naturen vert forvalta gjennom ein bærekraftig bruk der
utmarka er viktigaste produksjons- og kulturfaktoren.
Korleis:
– Trygge retten til bruk av utmarksareala på 1995-nivå i samarbeid med faglaga
og andre.
– Arbeide for ein rovdyrpolitikk som gir trygge tilhøve for menneske og husdyr.
– Arbeide for god dyrevelferd og dyrehelse.

3. Faglege utfordringar
NSG har som mål å utvikle og kvalitetssikre produkta gjennom avlsarbeid og krav
til eigne produkt.
Korleis:
– Utvikle avlsmetodar innanfor semin som styrkjer kvalitetsproduksjon og
førebyggjer sjukdom.
– Utvikle og auke tilslutninga til saue- og geitekontrollen.
– Utvikle sosiale og faglege tilhøve i produsentmiljøa.
– Framstå med positivt forteikn overfor andre grupper.

Foto: Lars Erik Wallin
Småfehaldet er avgjerande for vedlikehald av kulturlandskapet

5. Politikarkontakt, alliansebygging
4. Eigen organisasjon
NSG må arbeide for full tilslutnad og utvikle seg gjennom klare mål og møte utfordringar i forkant.
Korleis:
– Skaffe ressursar til kollektive løysingar innanfor avl, semin og utmarksforvalting.
– Utvikle eigen organisasjon i alle ledd.
– Skulere tillitsvalde.
– Kontinuerlig medlemsverving.

NSG har som mål å få politikarar og andre til å forstå verdien av eit sterkt småfehald.
Korleis:
– Klargjere samfunnsmessig nytte av sterkt småfehald.
– Prioritere alliansebygging med formelle og uformelle kontaktar.
– Bruke heile organisasjonen.

6. Informasjon
NSG skal vere dagsaktuell og haldningsskapande i informasjonsarbeidet.
Korleis:
– NSG skal ha ein rullerande informasjons- og kommunikasjonsplan.
– Prioritere alliansebygging og framstå positivt overfor resten av samfunnet.
– Dagsaktuell oppdatering av tillitsapparatet.
– Bruke medlemsbladet som kontaktskapande og informerande organ til
medlemer og andre.
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II

ORGANISASJOANSARBEIDET

Organisasjons- og administrasjonsplan
I ORG.PLAN

1. LANDSMØTET 20. og 21. MARS

15.493 medlemmer
412 lokallag
18 fylkeslag

Avlsutval/Org.beitebruk/Gj.hund m.m.

2003 var igjen et år med landsmøte i NSG, og dette ble avholdt på Pers Hotel på
Gol 20. og 21. mars.

LANDSMØTE

Fagseminar
Tradisjonen tro var det kvelden før selve årsmøtet arrangert åpne fagseminar på
aktuelle tema innen saueavl, geiteavl og beitebruk.

REP.SKAPET
STYRET
AVLSRÅD FOR SAU

FAGFORUM

AVLSRÅD FOR GEIT

FAGFORUM

GJETERHUNDRÅDET
UTMARKSRÅDET

Åpning
Landsmøtet ble åpnet med kulturelt innslag fra Buskerud ved Odd Oleivsgard og
søsken.
Ordfører i Gol, Jan Halvard Brekko, ønsket velkommen. Det samme gjorde Jon
Roar Grøstad i Buskerud sau- og geitalslag.

PROSJEKTRÅDET FOR GEIT
ULL- OG KLIPPERÅDET

Møteleder: Representantskapets ordfører Vivi Lindholm
Referenter: Erling Skurdal og Ingunn Nævdal

MARKNADS- OG UTVIKLINGSRÅD
II ADM.PLAN
GENERALSEKRETÆR
ADM.TENESTER
ORGANISASJON/STUDIEARBEID
JURIDISKE TENESTER
INFORMASJON/FAGBLAD
NSG SEMIN A/S
MEDLEMSSERVICE A/S
TEAM SEMIN BA
LANDBRUK & ROVVILT
PROSJEKT GEIT 2010

NÆRINGSPOLITIKK

AVL SAU OG GEIT

BEITE/UTMARK/GJ.HUND

FORVALTNING

ORGANISERING/RÅDGJ.

HELSE/DYREOMSORG
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Foto: Lars Erik Wallin
Utdeling av avlsstatuettene 2002.
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Utdeling av avlsstatuetter
Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk i 2002 ble tildelt Jon Arvid Vassbø fra
Rogaland for bukken 1999317 Silver. Avlsstatuetten for beste avkomsgranska vær i
2002 ble tildelt Marit og Peter Bruvold fra Troms for væren 9981260 Drønn. Statuettene ble utdelt av leder Odd E. Risan og diplom ble utdelt av lederne i landsråda.
Lederens tale
Styreleder Odd E. Risan ønsket vel møtt til landsmøtet med en innholdsrik tale som
omhandlet arbeidsområder NSG har vært involvert i siste året.
Stikkord fra talen:
- Landbruksnæringen er mer enn en næring. Bevisstgjøre rollen landbruket spiller i
vårt samfunn.
- Marked for å foredle og omsette spesielle produkter av småfe. Eksempler ble
nevnt.
- Stabilt forbruk av sau- og lammekjøtt. Pris til produsent er på nivå med EU og
USA. Sveits har vesentlig høyere utbetalingspris.
- Verdien av maten og forholda rundt matproduksjonen må bli verdsatt langt høyere enn det som er tilfelle i dag.
- Det arbeides med to viktige stortingsmeldinger: Om dyrehold og dyrevelferd og
Rovviltmeldinga.
- NSG mener det ikke er noen grunn til å stå med lua i hånda i forhandlingene om
ny landbruksordning og nye tollsatser i WTO.
- Vi må argumentere med at landbruket i dag i sterkere grad er en tjenesteytende
næring for resten av samfunnet.
- Er det nødvendig og riktig at buskaper som rammes av den atypiske skrapievarianten Nor-98 må slakte ned hele besetningen med påfølgende saneringstiltak?
- Sykdommen mædi har på nytt dukket opp. Belastningen for de som blir berørt
må bli så skånsom som mulig.
- Med bakgrunn i helsesituasjonen i geitebesetningene i Norge er det satt i gang
sanering av de viktigste sykdommene. På sikt er målet at et utvidet saneringsprogram kan omfatte alle geitebesetningene i landet.
- Semin er de siste åra blitt en viktig faktor i avlsarbeidet på sau. Dette er avlsarbeidet for framtida både når det gjelder sau og geit.
- Det er utarbeidet en strategi- og handlingsplan for geit 2003-2010 som inneholder de fleste momenter som angår geiteholdet i Norge.
- Arbeid med radiobjølle (elektronisk merking av dyra). Tusen bjøller skal utprøves i sommer. Kan bli et viktig hjelpemiddel i det daglige tilsynet av dyra og sanking, samt på sikt sporbarhet av produkta.
- Uttrykte håp og en berettiget tro på at småfenæringa vil eie framtida i lag med
andre og at vi får et konstruktivt og minnerikt landsmøte.
10

Foto:Lars Erik Wallin
Landsmøtet 2003

Gradert kontingent i NSG
Generalsekretæren la fram saken. Før debatten presiserte ordføreren at det var prinsippet om gradert kontingent som skulle diskuteres. Saken hadde vært gjennom en
høringsrunde i fylkes- og lokallaga. Styret hadde innstilt på gradert kontingent med
en sats fra 0 – 50 dyr og en annen over 50 dyr. Dette var i tråd med tilrådinga fra
representantskapsmøtet den 19. mars.
Det kom også forslag, fra bl. a. Troms, om at det ikke skulle innføres gradert kontingent i NSG.
Etter en grundig debatt gikk 60% av de stemmeberettigede i Landsmøtet inn for
gradert kontingent. Videre ble fortsatt lokal innkreving enstemmig vedtatt.
Kontingent 2004
Etter at Landsmøtet hadde vedtatt gradert kontingent ble det fremmet to forslag på
kontingent for 2004. Fra Nord-Trøndelag ble det lagt fram forslag på kr 550/800,
mens Hordaland forslo kr 550/700.
Etter en debatt på dette ble medlemskontingenten for 2004 vedtatt til:
Husstandsmedlem:
kr 200,Hovedmedlem med 0-50 sauer og/eller geiter:
kr 550,Hovedmedlem med 51 eller flere sauer og/eller geiter
kr 800,Strategi 2003 – 2004
Generalsekretær Svein Brautaset orienterte om strategiplanen og endringer i denne.
Viktig å jobbe mot felles mål og ha god målstyring. Kreftene må brukes fremover,
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og vi må være flinke på kommunikasjon. Strategiplaner må være så enkle som
mulig med kjente punkter. Det er mye å gå på når det gjelder økonomi og marked,
og vi må satse på å få med de småfeprodusentene som ennå ikke er medlemmer hos
oss. Vi må bli bedre på informasjon, kommer for dårlig ut hva vi mener og står for.
Blant annet må vi bli bedre til å nytte Sau og Geit og heimesida vår. Det vil bli
arbeidet med en rullerende kommunikasjons- og informasjonsplan.
Strategi- og handlingsplan for geit 2003 – 2010
Styremedlem Magnhild Nymo orienterte om NSG sin strategi- og handlingsplan
for geit 2003 – 2010. Arbeidet med denne planen har vært en prioritert oppgave for
prosjektnemnda for geit i 2002. Målet er å ha en systematisert og organisert plan
som kan bidra til at det blir gjort mer for geita i organisasjonen. Langsiktige mål og
delmål i planen ble gjennomgått. Når det gjelder arbeidet fremover, er det tilgjengelige midler til en forprosjektstilling. I forprosjektet skal det utarbeides en hovedprosjektplan, i tillegg til at det skal startes opp med konkrete geitesaker etter en prioriteringsliste.
Orientering om WTO–
forhandlingene
Generalsekretær Svein Brautaset
orienterte om WTO-forhandlingene, der han særlig gikk på de
ulike «boksene» (blå, gul, grønn)
for tilskudd, hvilke typer tilskudd disse innholdt, hvilke som
i dag var fulle og hvor det er rom
for påfyll. Ny og nyttig informasjon for de fleste av tilhørerne.

Foto:Ingunn Nævdal
Småfeet hører fjellet til
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Kulturlandskapet i nærings- og friluftssammenheng
Øistein Dahle, leder i Den Norske Turistforening, holdt et interessant og engasjerende foredrag om kulturlandskapet i nærings- og friluftssammenheng. Her gjengis
noen hovedpunkter:
- Vi har felles mål og felles utfordringer selv om vi er uenige på noen punkter.
DNT er en viktig alliansepartner for utkant-Norge.
- Må få en total omstilling mht. ressursbruk i retning av en bærekraftig bruk.
Bedriftsledere og politikere tar ikke signalene. Media finner heller ikke dette
interessant, utrolig nok. Vi i vest må helst redusere vår ressursbruk til 10% av
dagens nivå.
- WTO en trussel. USA vil ha en global økonomi, men ingen globale styringsregler.
- Åtte gårdsbruk legges ned hver dag. Dette er et alvorlig signal som det må settes
fokus på! Det må bygges allianser og skaffes aksept i det urbane miljø.
- Stor utfordring: Gjenskape selvtillit og trua på framtida hos folket. Sterkt fokus
på rekreasjon i utmarka i dag. Tror ikke rovviltproblemene er så alvorlige.
- Største problem: klima. Nedbør som tidligere kom som snø, er nå blitt til regn
med flom, erosjon og tørke som resultat. Det jamne siget av vann fra fjellene er i
fare. Vann blir mangelvare.
- Klima er viktigste grunn til langreist mat. Fører til store miljøproblemer pga.
utslipp av CO2. Årsak: transport er alt for billig. Må få fokus på dette, satse på
kortreist mat.
- Importerer mat som kan produseres innenlands. Avfolker utkantene, sentralisering. Kompetansen forsvinner. For dårlig infrastruktur. Fører til en reduksjon i
produksjonen av mat. Vanskelig prosess å reversere.
- Totalt sett nok mat og vann på jorda, men det produseres ikke nok mat og finnes
ikke nok vann overalt. Ut fra dagens forbruk vil det på sikt totalt sett bli for lite
av dette i forhold til folkemengde.
- Utkantene er viktige. Der finnes produksjonsgrunnlaget i form av fornybare ressurser som kan nyttes på en fornuftig måte. Utkantene har kompetanse på dette
og er mer nøkterne mht. ressursbruken. Det er de som kan vise vegen.
- Kulturlandskapet skapt av mennesker og dyr er et godt bevis på en fornuftig ressursbruk til felles beste. Vi må arbeide sammen, ha tru på framtida og se alt i et
overordna perspektiv.
Valg
Med den nye sammensetningen av styret som ble innført i 2001 var samtlige på
valg i 2003. Samtlige styremedlemmer, bortsett fra nestleder Sigurd Krekke, stilte
til gjenvalg. Det har nok sjelden vært vist så stor tillit til et sittende styre i NSG som
ved dette valget, der det var tilnærmet enstemmighet i gjenvalg for samtlige.
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Etter Sigurd Krekke ble Øivind Gurandsrud valgt som nytt styremedlem, og Magnhild Nymo ble valgt til ny nestleder.
Ove Holmås fra Hordaland ble valgt som 2. vara til styret.
Vivi Lindholm ble gjenvalgt som ordfører, og Leif Kristian Sundelin ble valgt som
ny varaordfører etter Per Ivar Laumann som ikke ønsket gjenvalg.
Som ny direktevalgt geitrepresentant til representantskapet ble Tone Edland fra
Telemark valgt.
Resolusjoner
Fra landsmøtet ble det sendt uttalelser til henholdsvis regjeringa/Stortinget og Norsk
Kjøtt. Tema for disse var: «No er det vår tur» og «Norsk Kjøtt sviktar sauehaldet».

2. REPRESETANTSKAPSMØTER
a) Representantskapsmøtet 19. mars
Dette representantskapsmøtet var lagt til Pers Hotell på Gol i forbindelse med
landsmøtet.
Møtet var i sin helhet viet saksforberedelsene til landsmøtet. Naturlig nok var
behandlingen av nytt kontingentsystem for NSG et gjennomdrøftet tema i representantskapet.
b) Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober
Styret og ordfører valgte å kombinere representantskapsmøtet med møte i det
nyopprettede Fagforum for sau, og legge det til Hamar med tanke på et besøk på
Staur Seminstasjon for småfe.
Et gjennomgangstema i møtet var: «Norsk økonomi i et internasjonalt perspektiv,
tiltak for organisatorisk og faglig utvikling i NSG og beiteretten under press».
Viktig med samhold
Ordfører Vivi Lindholm kom i sin innledning til representantskapsmøtet med oppfordring til samhold. Næringa står i dag overfor stort press fra flere kanter. En kan
bare nevne forhold som presset økonomi, sjukdomssituasjonen, rovdyr, gjerdeproblematikk osv. I slike tider er det viktig å stå samla, og ikke bruke krefter på indre
strid. Samtidig skal en dynamisk organisasjon også ha nok takhøyde for diskusjon
og meiningsbrytning om faglig og organisatorisk utvikling, sa ordføreren.

gram for møtet. Blant annet var det fra medlemmer i Fagforum for sau påpekt oppfatninger om det faglige opplegget for dette møtet, og de ytret ønske om å debattere
endringer i sammensetning for Avlsrådet for sau. Fra ordfører og styret ble det
bekreftet at dette ville bli tatt opp i løpet av møtet.
Kontrollutvalget ba om å få et eget møte med fylkeslederne uten at styret og ordfører var til stede, for å drøfte interne personalforhold i sekretariatet. Ordføreren
påpekte at hun er representantskapets bindeledd til styret, og at hvis det skulle være
et eget møte i møtet så hun på dette som en mistillit. Etter en drøftingsrunde og
avklaringer fra ordfører og styret, ble det enighet i møtet om at forholdene som ble
tatt opp av kontrollutvalget er interne forhold i sekretariatet og evt. saker som skal
behandles av styret.
Mange og store utfordringer i norsk landbruk
Sjefsøkonom Nils Terje Furunes i Gjensidige NOR innledet om norsk økonomi i et
internasjonalt perspektiv, og om hvor norsk landbruk står i denne sammenheng.
Stikkord fra denne seansen kan være: landbruket bidrar 1% til brutto nasjonalprodukt, konkurranseevne, renteutvikling, utvikling i arbeidsledigheten, utvikling i
alderssammensetningen i befolkningen, sysselsettings- og arbeidsledighetsutviklingen, utviklingen i trygdeutbetalingene, landbrukets verdiskapning, liten endring
i dyrket areal i bruk, antall årsverk og driftsenheter i landbruket går ned, WTO og
støtteordninger i landbruket og norsk økonomi blir mer og mer styrt av internasjonal handels- og pengepolitikk. Konklusjonen til Furunes var følgende: I framtiden
blir det særs viktig for norsk landbruk å tilpasse seg de muligheter som byr seg.
På lag med naturen
Generalsekretær Svein Brautaset åpnet sin innledning til representantskapet med å
minne om slagordet «NSG – på lag med naturen». Han understreket at det er viktig
for organisasjonen å være målrettet i sitt arbeid. For å få fram dette tok han utgangspunkt i formålsparagrafen i lagslovene og førte linjene videre til lagets strategiplan
som ble vedtatt på landsmøtet i mars. Strategiplanen lister opp seks viktige punkt:
økonomi og marked, produksjonsbetingelser, faglig utfordring, egen organisasjon,
politikerkontakt/alliansebygging og informasjon. Til slutt gjennomgikk han bakgrunnen for oppnevning av nye råd, nemnder og utvalg (RNU) i NSG samt interne
faggrupper. NSG er en sentralistisk organisasjon. Dvs. alle er medlemmer i hovedorganisasjonen og at en har fylkes- og lokallag som arbeidsverktøy, sa Brautaset.
Han konkluderte med følgende: NSG må være en slagkraftig organisasjon der alle
drar i lag. Dette betyr ikke at en skal legge lokk på interne diskusjoner.

Tilbakemeldinger fra representantskapet
I begynnelsen av møtet ble det fra møtelyden ytret misnøye med innkalling og pro-

Mye ressurser på avl og sjukdomssituasjonen siste halvåret
Leder Odd E. Risan redegjorde for hva lagslovene sier om møtevirksomhet i laget.
Han gjennomgikk representantskapets rolle i organisasjonen. Risan forklarte bak-
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grunnen for utkastet til driftsregler for væreringene som var utarbeidet av et internt
hurtigarbeidende utvalg og utsendt på høring i fylkene i vår. Dette arbeidet ble gjort
på bakgrunn av den situasjonen som oppstod i Nord-Trøndelag etter mædieutbruddet der. Sjukdomssituasjonen i vår satte dagsorden for arbeidet i organisasjonen, sa
Risan.
Risan kom også inn på den uroen som har oppstått etter omlegging fra «landsråd
for sauavl» til «avlsråd for sau» og «fagforum sau». Avlsrådet blir den driftende
enheten, mens fagforumet først og fremst skal arbeide med de lange linjene i avlsarbeidet. Dvs. avlsplanen og regler for væreringer osv.
Å få på plass et kontroll- og overvåkningsprogram (OK-program) for mædi har
vært en høyt prioritert oppgave i NSG siste halve året. NSG har deltatt aktivt i denne prosessen sammen med SDT og Veterinærinstituttet. Et slikt program er beregnet til å koste ca. 2 mill. kroner årlig. Fortsatt mangler det litt på at den finansielle
siden er på plass, men vi har stor tru på at dette skal lykkes, sa Risan. Et OK-program er særs viktig i forbindelse med å skille CAE-viruset fra mædiviruset. Dette
er noe NSG har stått hardt på for å få til. Hvordan vi skal håndtere kombinerte saue/geitebesetninger i framtidas værringarbeid er noe NSG sjøl må ta stilling til. Her
vil ikke veterinærvesenet hjelpe oss med å ta avgjørelsen. Det samme kan vi si om
besetninger med flere raser og om de skal kunne delta i værering, sa Risan.

Gruppearbeid
Representantskapet og fagforum for sauavl ble mikset sammen til sju grupper med
en fra styret eller ordfører/varaordfører som gruppeleder. Gruppearbeidet var lagt
opp med noe arbeid på hotellet og noe på Staur. En tur innom visningsrommet på
Staur Seminstasjon med demonstrasjon av sædtapping inngikk i denne seansen.
Videre fikk møtedeltakerne prøvd seg som skuespillere i en egen gruppeoppgave
kalt EMIL, som står for Entusiasme, Motivasjon, Initiativ og Lagspill. EMIL var
lagt opp som rollespill, der humor og sosialt samvær var en viktig del av oppgaven.
Rosinen i pølsen var at filmregissør Emil Stang Lund ledet dette gruppearbeidet.
Stang Lund leier hos NSG i 4. etasje i Parkveien, og har bl.a. vunnet Amandapris
for en kortfilm. Kveldens høydepunkt var da gruppen som var utpekt som vinner av
en «fagjury», framviste sin versjon av «ulven og rødhette». Dette ble en fin «aperitiff» før middagen.
Beiterett under press
Dette var tittelen på innledningsforedraget til samarbeidsadvokat Geir Lippestad.
Han tok utgangspunkt i beitetvistsaken i Vestmarka - saken som er bedre kjent som
«kampen om beiterett for kongens kuer». Lippestad konkluderte med at erfaring fra
denne lagmannsrettsdommen tilsier stor varsomhet og grundig overveielse før en
setter i gang slike saker. Denne dommen sier derimot ikke noe om beiteretten til
hver enkelt som var part i saken, men slår bare fast at Toveruds skog ikke inngår i
noe fellesbeite i Vestmarka, sa Lippestad.
Åpen post
Under åpen post ble følgende tema «luftet»: Omlegging av kontingentberegning fra
2004, forskning på NOR-98 (atypisk skrapesjuke), omlegging av tilskudd til saueholdet ved siste jordbruksavtale og tilskudd til mjølkegeit/kje, erstatningsordningen
for beitedyr tatt av freda rovvilt. Det ble også orientert om at det vil bli en høringsprosess på endring av lovene fram mot landsmøtet i 2005. I den forbindelse vil også
organisasjonens navn «Norsk Sau- og Geitalslag» bli tatt opp til debatt.

3. NSG SEMIN AS
NSG Semin AS ble etablert 01.01.2001 og er eid 2/3 av Norsk Sau- og Geitalslag
og 1/3 av GENO. Virksomheten omfatter insemineringskurs og sædproduksjon,
samt markedsføring, salg og distribusjon av sæd til småfenæringen i Norge. I 2002
var omsetningen på kr 5.733.419. og resultat før skatt på ca. kr 122.000.
Vår virksomhetsidé er følgende:
Foto: Lars Erik Wallin
Kven er rødhette og kven er ulven?

«NSG Semin AS skal tilby semin av høy kvalitet for å bedre produksjonsøkonomi og
dyrehelse gjennom avlsarbeidet i småfenæringen»
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Hvordan:
- Produsere og tilby sæd til en kvalitet og pris som markedet etterspør.
- Satse på forskning og utvikling .
- Markedsføring og merkevarebygging, herunder profil.
- Kurs og opplæring av eierinseminører.
Fordi insemineringen skjer nær årsskiftet og det tar lang tid å få samlet inn rapporter, foreligger seminstatistikk først rundt 1. mai året etter. Derfor presenteres
seminresultater fra år 2002, sammen med opplysninger om uttak av seminværer og
antall utsendte doser fra år 2003 i denne rapporten.

Det ble utdannet 289 nye eierinseminører i 2003 og totalt er det nå om lag 1700
godkjente eierinseminører på sau i Norge. Godt over halvparten av disse er godkjente som naboinseminører. Skudd i blinde er den inseminasjonsmetode som
viser seg å være den enkleste og minst stressende for søya. Det er denne metoden
som blir undervist på kursene og som er mest praktisert. I forhold til produksjonsmengde er det nødvendig med automatisk stråfylling, derfor var det også i år ministrå som ble produsert på frossen sæd. Foreløpige tilbakemeldinger tyder på at vi må
jobbe mye for å kunne oppnå brukbare resultater.
Forskning og utvikling gjennomføres av Team Semin på Veterinærhøyskolen
gjennom Småfeseminprosjektet. Det ble i 2002 bevilget midler til ytterligere 3 år
med forskning innenfor dette området. Dette prosjektet skal vare fram til 2006. I
2003 ble det gjennomført to ulike feltforsøk på geit med eierinseminering, enkel
inseminasjonsteknikk og frossen bukkesæd. Målet for prosjektet var å teste to typer
fortynningsvæsker. Resultatene vil bli ferdigstilt våren 2004. På sau var det gjort
laboratorieforsøk på Store Ree med nedfrysing av fersksæd fra Særheim.

Foto: Lars Erik Wallin
En av de mest etterspurte seminværene 2003 – 200025086 Bratthus

Semin 2003
I år 2003 hadde NSG Semin AS tre seminstasjoner i drift:
- Staur, nær Hamar i Hedmark, med produksjon av frossen og fersk sæd.
- Særheim, nær Sandnes/Stavanger i Rogaland, med produksjon av fersk sæd.
- Blindheim, nær Bergen i Hordaland, med produksjon av fersk sæd.

Staur småfeseminstasjon

NSG Semin AS leier inn tjenester fra sine eiere Norsk Sau- og Geitalslag og GENO
til administrative oppgaver og drift av seminstasjonene. Avlsarbeidet ledes av
Norsk Sau- og Geitalslag gjennom Avlsrådene for sau og geit. Dette omfatter også
ansvar for uttak av seminværer/-bukker og opplegget for semingransking.

Mædiutbrudd på Staur
Etter at mædi/visna ble påvist i februar 2003 ble besetningen på Staur båndlagt.
Av 85 værer som var på stasjonen viste 20 positive/usikre resultater etter to påføl-
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gende prøvetakinger for mædi/viser. Dyrene ble slaktet umiddelbart og sæden fra
de positive/usikre værene ble kassert.
Styret i NSG Semin AS vedtok 22. mai 2003 å slakte hele besetningen på Staur. På
samme møtet ble det også vedtatt nytt prøvetakingsregime for mædi/visna.
I forbindelse med innsett av værer til de tre seminstasjonene ble det gjennomført en
omfattende prøvetaking for mædi/visna virus i besetninger som leverte seminkandidater.
I alt var over 3000 dyr fra 120 besetninger testet. Av alle disse prøvene var det kun
6 dyr fra ulike besetninger som viste usikre resultater.
Antall utsendte sæddoser i 2001 til 2003
2001
20 000
18 000
38 000

Frossen sæd (Staur)
Fersk sæd (alle stasjoner)

2002 *
33 000
11 600
44 600

2003 *
30 600
9 550
40 150

* tallene er basert på antall utsendte doser.
Etterspørselen etter frossen sæd i 2003 lå på likt nivå som i 2002. Totalt kom det
inn bestillinger på 33 498 doser frossensæd. NSG Semin klarte ikke å levere dette
antallet, da de mest etterspurte værene ikke klarte å produsere nok doser. Det var
mange brukere som ikke fikk den sæden de ønsket, og det var derfor antall utsendte
doser fra Staur gikk ned til 30 600 i 2003.
Fra de andre stasjonene er det kommet gode tilbakemeldinger på produksjon og
drektighetsresultater. Produksjonsnivået gikk litt ned på de to fersksædstasjonene i
forhold til 2002.
Semin 2002
Det ble sendt ut om lag 33 000 doser frossensæd og 11 600 doser fersksæd høsten
2002. Fra dette materialet finner vi igjen opplysninger på omlag 76% av utsendte
sæddoser. Det foreligger resultat fra om lag 24 000 insemineringer med frossensæd
og 10 000 insemineringer med fersksæd.
Omfang og resultat for frossen og fersk sæd i 2002 (tall for 2001 i klammer)
Stasjon
Antall doser
Ikke omløp%
Staur
Frossen sæd
23 868
(16 143)
62,25
(69,8)
Fersk sæd
1 573
( 4 084)
73,49
(71,7)
Særheim
Fersk sæd
4 843
( 6 360)
68,28
(63,8)
Blindheim
Fersk sæd
3 425
( 3 081)
76,5
(76,4)
Totalt
33 709
(29 668)
65,11
(69,7)
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I 2002 har alle stasjonene fått bedre resultatet for fersksæd. Tilslags% på frossen
sæd har imidlertid hatt tilbakegang i forhold til året før. Noe av årsaken til dette kan
være ny stråtype, ny inseminasjonsteknikk og vesentlig økning i antallet eierinseminører.
Semin på sau øker stadig i omfang. I 2002 ble det sendt ut om lag 44 600 doser, noe
som er en økning på 20% i forhold til året før. Bruken av frossensæd økte med hele
65%.
Utvikling i omfanget av semin på sau kunne antakelig ha vært enda høyre hvis det
hadde vært mulig å levere den sæden kundene har bestilt. Her er det imidlertid også
viktig å satse på kvalitet, ikke bare kvantitet.
Ut i fra værens kapasitet på 1000 doser i sesongen, vil det være umulig å være leveringsdyktig til en hver tid når alle skal ha sæd fra de 3-4 antatt beste værene. Bortsett fra produktutvikling(sædkvalitet) vil den største utfordring til NSG Semin derfor være å lage et system for prisdifferensiering på sæddosene, som kan medvirke
til at man får spredt etterspørselen på flere hanndyr.
Semin på geit i 2002
Produksjon av bukkesæd til geit foregår på Geno Hallsteingård i Trøndelag. Det ble
sendt ut 939 doser med frossensæd til avlsbesetninger for geit i 2003 og i tillegg til
dette ble det sendt ut 1600 doser fra bukker i prosjektet «Friskere geiter».
Det ligger mange utfordringer på området geitesemin. Komplisert inseminasjonsteknikk og problem med fortynningsvæske gjør at semin på geit er forholdsvis krevende. Det er kun noen få seminteknikere og veterinærer som behersker dette. Tilslags% på geit er fremdeles ikke tilfredstillende. Det er gjennomført og skal
gjennomføres ytterligere forskning for å forenkle teknikken og bedre drektighetsresultatene med bukkesæd. Målet er å innføre eierinseminasjon med enkel teknikk.
Det tas høyde for å åpne en egen seminstasjon for geit på sikt.

4. TEAM SEMIN
Følgjande selskap er eigarar av Team Semin:
- GENO (30%)
- Norsvin (30%)
- Aqua Gen (20%)
- Norges Pelsdyralslag (10%)
- Norsk Sau- og Geitalslag (10%)
Dagleg leiar er Heiko Paulenz.
Ved sida av dagleg leiar er det tilsett fleire stipendiatar.
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Dei viktigaste arbeidsoppgåvene for selskapet:
- Utvikling og forbetring av metodar innan småfesemin.
- Utvikling av nye og forbetra metodar for evaluering og konservering av
sæd frå storfe, gris og rev.
- Betre metodar for evaluering av frysing av mjølke frå laksefisk.
Team Semin mottar, utover eigeinnskot frå eigarane, ekstern finansiering frå Norges Forskningsråd og forskingsmidlar over Jordbruksavtalen.
Styreformann i Team Semin er utviklingssjef i GENO Arne Ola Refsdal. Ellers
har styret følgjande medlemer: Avl- og seminsjef i Norsvin Olav Eik Nes, utviklingssjef i Aqua Gen Arne Storset (tok over etter Kristina Landsverk i sommar),
seksjonssjef i NPA Hans Åge Kulbotten og organisasjonssjef i NSG Lars Erik
Wallin.
Etter nokre års drift har Team Semin vorte eit anerkjend selskap òg utafor Noreg. I
særleg grad gjeld dette satsinga på småfesemin.
Videreutvikling av Småfesemin er et treårig samarbeidsprosjekt hvor Team Semin,
NSG, NSG Semin AS, GENO, Norsvin, NVH (Institutt for reproduksjon og rettsmedisin), SLU i Uppsala (Institutt for obstetrikk och gynekologi) og NLH (Institutt
for husdyrfag) deltar.
Prosjektet blei starta opp i juli 2003, med Anne Nordstoga som prosjektleiar.
Målsetting for prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å videreutvikle semin på småfe til et fullgodt alternativ til naturlig bedekning. I tillegg skal rekrutteringen innen forskningen på småfesemin styrkes ved at en doktorgradsstipendiat kvalifiserer seg til forsker.
Delmål:
1.Utvikle bedre metoder for brunstdiagnostikk med hensyn til valg av optimalt
inseminasjonstidspunkt ved bruk av fersk og frossen sæd.
2.Utvikle metoder for bruk av blandingssæd hos vær for å øke fruktbarheten i forbindelse med kjøttproduksjon.
3.Oppbygging av nødvendig kunnskap hos bøndene i forbindelse med overgang fra
naturlig bedekning til semin.
4.Videreutvikle og forenkle metoder for frysing/tining av småfesæd.
5.Utvikle metoder for å kunne forutsi befruktningsevnen til værer og bukker
gjennom en bedømmelse av sædkvaliteten.
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Foto: Ingunn Nævdal
Team Semin besøker Hallsteingård

5. LANDBRUK & ROVVILT
Landbruk og Rovvilt er eit samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag (NB),
Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og Norsk Sau- og Geitalslag (NSG) som
skal arbeide for å oppretthalde moglegheitene for beitebruk i utmark i forhold til
freda rovvilt. Hovuddelen av finansieringane var løyvd over jordbruksavtalen og
budsjettramma for 2003 var kr 500.000.
Mål
Prosjektet skal koordinere kreftene i landbruket som arbeider for å ivareta beitebruk i utmark i forhold til forvaltning av bjørn, gaupe, jerv, ulv og ørn i Norge. Dette er i tråd med Stortingets målsetjing i St.meld. nr. 35 (1996-97) Om rovviltforvaltning. Her er det mål om at skader som fylgjer av rovvilt skal haldast på eit økonomisk og dyrevernsmessig forsvarlig nivå, slik at Norge kan oppretthalda eit
aktivt jordbruk med moglegheiter til å nytta beiteressursane i utmark. Viktige oppgåver er å få fram informasjon om konsekvensane av dagens rovviltforvaltning for
husdyrhald og beitebruk, samt søkje løysingar på problema.
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Styret og tilsett
Sigurd Avdem (NB), Erik S. Winther (NBS) og Odd Embret Risan (NSG) utgjorde
styringsgruppa. Avdem var leiar. Styringsgruppa har hatt 4 ordinære møter i 2003.
Veronika Seim er tilsett som rovviltkonsulent/koordinator. Frå 1 des. vart stillingen
redusert til 50% og kontorstad flytta frå NSG til Sogn og Fjordane Bondelag sine
lokal i Førde. Samarbeidet har i hovudsak fungert godt, og arbeidet har resultert i
nyttig informasjonsutveksling og koordinering mellom dei tre organisasjonane.
Koordinering og samarbeid innad
Prosjektkoordinatoren har delteke på møter i NSG si «Utmarksnemnd» og NB si
«Arbeidsgruppe ny rovviltmelding». Her har spørsmål knytt til St. meld. nr. 15
(2003-2004) «Rovvilt i norsk natur», som vart framlagt i desember, vore svært viktig. Vidare har koordinatoren delteke på diverse møter på fylkeslagsnivå, samt
arrangert tre samlingsmøte for fylkeslag i Sør-Norge med tap til jerv som tema.
NB, NBS og NSG legg vekt på dialog og samarbeid seg i mellom og med andre
organisasjonar som engasjerer seg i rovviltforvaltninga, inkludert skogeigarorganisasjonar, reindrifta og naturvernorganisasjonar.
Viktige oppgåver utad
Prosjektet har medverka til at NBS, NB og NSG har stått samla under drøftingar
om framtidig rovviltforvaltning med politisk leiing i Landbruksdepartementet og
Miljøverndepartementet. Samarbeidsprosjektet har førebudd saker og har hatt
observatørstatus, delteke på møter i Det sentrale rovviltutvalet der me har høve til å
drøfte tema og gi råd til forvaltningsmyndigheitene. Prosjektkoordinatoren har vore
landbrukets representant i ROSA si rådgivingsgruppe. Arbeidet resulterte i innspelet til Miljøverndepartementet; NINA Temaheftet 22 «Rovvilt og Samfunn i
Norge, en veileder til sameksistens i det 21. århundre».

Forutan innspel i tilknyting til stortingsmeldinga om dyrevelferd, har Landbruksdepartementet vore adressat for fellesbrev om informasjonsprosjekt for rovdyr og
utmarksressursar, samt beredskap mot rovviltskade på husdyr. Miljøverndepartementet har fått felles innspel og krav om informasjonsprosjekt om rovdyr og
utmarksressursar, prosjektet «Graset utanfor gjerde», beredskap mot rovviltskade
på husdyr, erstatningsordning for tap av beitedyr til freda rovvilt, forslag til nytt
skjema ang. erstatning for rovviltskade, samt norsk rovviltforvaltning og internasjonale forpliktelser. Felles krav om kopi av kadaverregistreringsskjema er sendt
Statens naturoppsyn og vi har klaga på kvotene for lisensjakt på jerv for både SørNorge og Nord-Norge.
Organisasjonane har vidare stått saman i møter med både Landbruksdepartementet
og Næringskomitéen under arbeidet opp mot behandlinga av Stortingsmelding nr.
12 (2002-2003) «Dyrehold og dyrevelferd». Dei tre laga har òg vore samkøyrde i
arbeidet som har vorte gjort mot forslag til Forskrift om hold av småfe.
Prosjektet arbeider for ein mest mogeleg felles strategi for NB, NBS og NSG om
rovviltspørsmål og eit best mogeleg resultat for beitenæringa til innspurten med ny
stortingsmelding om rovvilt i norsk natur. St. meld. nr. 15 (2003-2004).

Både den tilsette og medlemmane i styringsgruppa har delteke aktivt på debattmøte
om framtidig rovviltforvaltning, mellom anna på Norges Landbrukshøgskule, på
folkemøte i Grue, Kongsvinger, Lillehammer og Stiklestad i regi av Folkeaksjonen
for ny rovviltpolitikk. Den tilsette representerte i tillegg landbruksorganisasjonane i
Samarbeidsforumet for ny rovviltpolitikk sitt «Samarbeidsutvalg», og i Norges
Skogeierforbund sitt «Kontaktutvalg for rovdyrpolitikk».
I samarbeid med fleire andre organisasjonar vart det gjort eit forsøk på å arrangere
seminar om situasjonen i andre europeiske land med omsyn til rovviltkonfliktar og
løysningar. Dessverre let dette seg ikkje gjennomføre pga. økonomi.
Fellesbrev er sendt til Direktoratet for naturforvaltning om uttak av lisensjaktkvoten på jerv og uttak av jervehi, om sankedato og kompensasjon for tidligsanking,
samt med forslag til endringar av søknadsskjema om erstatning for freda rovvilt.
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Rovviltmeldingen
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6. KOMMUNIKASJON
a) Sau og Geit
Tidsskriftet Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i
de enkelte nummer i 2003 har i tur og orden vært 80, 84, 64, 72, 60 og 72. Samlet
gir dette 432 sider, som er 28 sider mindre enn året før. 2003 er likevel et av de åra
Sau og Geit har hatt flest antall produserte sider.
Emneområda har som vanlig omfattet det meste av det som rører seg innen
næringa. Mer konkret vil det si avlsarbeid, seminsatsing, rovdyrforvaltning, driftsformer i geiteholdet, helsetjenesten for geit og sau, oppsummering frå saue- og geitekontrollen, spesialartikler om fôring, beitebruk, klipping, ullbehandling og sjukdomsproblematikk hos småfe og reisebeskrivelser med oppsummering av inntrykk
etter besøk hos småfeholdere i utlandet.
I tillegg til dette kommer organisasjonsnytt med oppsummeringer og meldinger frå
viktige møter i organisasjonen vår. Etter at hvert nummer er sendt ut, er lederen og
spalta «Styrelederen har ordet» lagt ut under bolken «Sau og Geit» på hjemmesida
til NSG på internett.

Vi har også i 2003 leid inn en del ekstern skrivehjelp. Spesielt gjelder det Tor Arne
Olsen som har dekket Trøndelag og Nordland og Anne-Cath. Grimstad som i første
rekke har bidratt med stoff fra Rogaland.
Til slutt tar vi med at annonsørene som vanlig har støttet godt opp om tidsskriftet
vårt. Et håndfast bevis på dette er at vi nok en gang kan notere en økning i annonseinntektene - noe vi er godt fornøyd med. Vi retter stor takk til alle som har medvirket til dette resultatet. Det samme gjelder alle som er med på informasjon
gjennom skriftlige bidrag. Uten denne støtten fra annonsører og eksterne skribenter
hadde det vært vanskelig å presentere et så komplett og ettertraktet tidsskrift som
tilfellet er i dag.
b) NSG´s webside
NSG har hatt eigne heimesider i fire år. På desse sidene finn du informasjon om
organisasjonen vår, aktualitetar og anna nytt som kan ha interesse for medlemane
våre og andre besøkande, og diverse fagstoff innanfor dei områder organisasjonen

Som viktige vedlegg til bladet har vi også dette året hatt med seminkatalogene for
værer og bukker.

NSGs talerør «Sau og
Geit»
NSGs Webside
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arbeider – avl, beitebruk, dyrehelse, gjetarhund m.m. Sidene blir oppdatert regelmessig - det vil seie som regel dagleg. Adressa er: http://www.nsg.no. I gjennomsnitt har sidene våre hatt ca. 250 besøk om dagen. Enkelte dagar i samband med
indekskjøring og liknande har vi vore over 1.000 treff pr. dag.
Hausten 2001 gjekk vi ut med tilbod om hjelp til dei fylkeslaga som ville oppretta
eigne sider på Internett. Fleire fylke har etter kvart kome med eigne sider.
c) Mediaarbeidet
Det har vore teke kontakt med sentrale og regionale medier med intervjuer og pressemeldingar/tips.
Det er i hovudsak leiaren som er profilert i riksmedia.
Viktige tema har vore: Rovvilt, sjukdomsbiletet, jordbruksforhandlingane, internasjonale tilhøve, Nord Korea og eksport av geit m. fl.

7. ORGANISERT BEITEBRUK
Bakgrunn
Ordningen organisert beitebruk ble etablert i 1970 i samarbeid mellom næring og
forvaltning. Ordningen finansieres over jordbruksavtalen. Fra 01.01.2003 er administrasjonen av ordningen flyttet fra Tiltaksfondet for småfe og fjørfe m.m. som ble
nedlagt fra denne dato. Ordningen administreres nå av Statens Landbruksforvaltning, SLF, som har forvaltningsansvaret og Norsk Sau- og Geitalslag som har medansvar for faglig innhold. NSG har tatt initiativ til utforming av intensjonsavtale for
dette samarbeidet, der det foreslås konkrete rutiner for møtefrekvens mv.
Om ordningen
I jordbruksavtalen 2003 ble det vedtatt omlegging av en rekke tilskuddsordninger.
Målet for omleggingen var etablering og finansiering av såkalte miljøprogram, på
kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Ordningen organisert beitebruk inngår
etter dette i det regionale miljøprogrammet, som trer i kraft fra 01.01.2005.
Forskrift for tilskott til organisert beitebruk ble endret fra 01.04.2003. Dette var i
første rekke motivert utfra behovet for justeringer som følge av at administrasjonen
ble flyttet til SLF.
Fra 01.01.2003 ble det etter pålegg fra Skattedirektoratet nødvendig å registrere
alle beitelag i Brønnøysundregistrene. Dette i likhet med alle andre tilskuddsberettigede enheter i landbruket. Gjennom hele 2003 ble gjennomføringen av dette en
sentral og viktig sak for alle ledd i Organisert beitebruk.
Registreringen ble tilrettelagt gjennom utarbeidet materiell fra NSG/SLF. Dette
gjaldt standardutgaver av vedtekter, stiftingsprotokoll, veiledningsmateriell m.v.
Både fra sentralt plan i NSG og fra Fylkesmennenes landbruksavdelinger er det lagt
ned et stort arbeid i å bistå beitelagene og gjennomføre denne registreringen.
Ordningen Organisert beitebruk er til stor nytte for både forvaltningsapparatet og
for næringsorganisasjonene. Beitelagsstrukturen er et viktig verktøy for gjennomføring av tiltak i utmarksbeitebruken og for oversikt og kontroll. Fellestiltak settes
under stadig press og det kan være fristende å flytte fokus over på direktetilskudd
og individuelle ordninger. I utmarkssammenheng, der det er snakk om store avstander og arealer, kommer likevel denne tenkningen til kort. Samarbeidstiltakene når
lengst, både med hensyn til effektivitet og organisatorisk styrke. Også det datamaterialet som er etablert gjennom over 30 år med denne forvaltningsordningen, er av
stor nytte i flere sammenhenger i forbindelse med at utmarka er blitt en stadig mer
mangeartet arena for politikk og faglig virksomhet.

Foto: Ingunn Nævdal
Besøk fra Nord Korea
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Virkemidler
Innen Organisert beitebruk er det fra 2003 to tilskuddsordninger; investeringstilskudd og driftstilskudd.
Investeringstilskudd til tiltak i beitefelt ble for 2003 tildelt fylkene via SLF som
rammebevilgninger ved starten av året. Dette var nytt av året på bakgrunn av nedleggelsen av Tiltaksfondet for småfe og fjørfe m.m. Tildelingen ble nå basert på
historiske data, og ikke på de faktiske behov/prosjekterte tiltak for året. Fordelen
med omleggingen er at fylkene har oversikt og tilgang til midlene tidligere, og at
behandlingen av investeringssøknadene forenkles.
Investeringstilskudd kan innvilges med inntil 50% av samlet kostnadsoverslag. I
praksis ligger tilskuddsnivået på om lag 35%. Dette innebærer at beitelagene selv
finansierer et ikke ubetydelig investeringsomfang. Fylkesutvalga for organisert beitebruk, der NSGs fylkeslag er sentrale medspillere, bistår fylkesmennenes landbruksavdeling i arbeidet med investeringsordningen.
Det ble tildelt i alt kr 5.950.000 som investeringstilskudd til fylkene i 2003.
Søknadsfrist for driftstilskudd var også i 2003 20. november. Satsene for dette tilskuddet var de samme i 2003 som årene før; kr 5,- pr hjemsanket sau/lam og kr 10,pr. storfe. Driftstilskuddet administreres gjennom elektronisk søknadsprosedyre.
Omfang
Antall beitelag i OBB pr. 01.01.2003: 955 lag. Dette er omtrent uforandret fra året
før (950).
Opplysninger om omfang av ordningen ved årets utgang foreligger ikke enda (pr.
15.02.2004). Disse forsinkelsene kommer som følge av kravet om Brønnøysundregistrering av alle beitelag. SLF har utsatt registreringsfristene og dermed også statistikkjøringene.
Statistikk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk produseres av SLF. Statistikk for 2003
foreligger ikke enda. (pr.15.02.04).

Annen tilknyttet virksomhet
Beitelagssystemet og organisert beitebruk er innfallsport til en rekke prosjekter og
engasjementer i utmarka, i tillegg til IBU. Av andre prosjekter og emneområder
kan nevnes: Utvikling av radiobjella, bruk av dødsvarslere til registrering av tap og
tapsårsaker, arbeid med alveld/annen sykdomsproblematikk, beitekvalitetsregistreringer, m.v.
Konklusjon
Ordningen Organisert beitebruk verdsettes av mange og har høy integritet. Data
innsamlet fra beitelagene brukes i forskjellige sammenhenger av organisasjonene i
landbruket, av offentlig landbruks- og miljøvernforvaltning, i politikkutforming og
i arealplanarbeid m.v.
Organisert beitebruk opprettholder sin posisjon som et viktig «utmarksverktøy».
NSG holder høy prioritet på oppfølging av denne ordningen.
Dette er også forankret i Strategiplan 2003-2004 pkt. 2:
«Nsg skal arbeide for at naturen vert forvalta gjennom ein bærekraftig bruk der
utmarka er viktigaste produksjons- og kulturfaktoren».

8. MEDLEMSSERVICE A/S
Medlemsservice A/S er organisasjonens forretningsorgan. Hovedformålet til selskapet er å skaffe medlemmer og medlemslag varer av god kvalitet til rimelige priser. Varespekteret er avgrensa, for det meste til produkt som er spesielle for
næringa.
Medlemsservice omsetter Sunbeam elektriske håndklippemaskiner, samt kammer
og kniver i et utvalg som dekker behovet for de fleste. Det ble omsatt klippemaskiner og klippeutstyr for kr 169 097 i løpet av året.
I varegruppa gjerdemateriell var det et salg på kr 2 295.

IBU - Informasjonssystem for Beiting i Utmark
Dette er et system for framstilling av beitelagsdata på kart. Systemet er etablert og
driftes av NIJOS i samarbeid med Fylkesmennenes landbruksavdelinger. NSG er
faglig medspiller.
Hjemmesiden http://beite.nijos.no er tilgjengelig inngangsport for digital, kartbasert informasjon om beitebruken; dyretall sleppt på beite, tapsprosent, dyretall pr.
km2, og fra 2003 er opplysninger om slaktevekter på beitelagsnivå også lagt inn i
dette systemet. Basis for systemet er beitelagene og opplysninger om dyretall mv.
innrapportert i forbindelse med søknad om driftstilskudd det enkelte år.

Varegruppa skinn og ullprodukt omfatter flere populære artikler. Produktspekteret
omfatter beredte langulla saueskinn, kje- og høstkjeskinn, pelstøfler, ulldyner,
overmadrasser av ull, samt "Lanullva" ullundertøy. Vi klarer nå ikke på langt nær å
få tak i nok langulla pelssauskinn til å dekke etterspørselen, noe som etter hvert
også gir seg utslag i en høyere pris på disse. Total omsetning innen denne varegruppen endte på kr 171 308.
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Vi har en del interessante bøker vedrørende vår næring for salg. Omsetning av slike
kom på kr 40 794.

Vi har fremdeles omsetning av profileringsklær og andre profileringsartikler.
Omsetningen var på kr 46 840.
Selskapet leverer også tilsynsplakater som blir brukt i forbindelse med organisert
beitebruk. Omsetningen av disse, sammen med noen andre småartikler, endte på kr
29 799.

Et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Landbruksmuseum og NSG/NSG Semin AS
med bevaringstiltak for sau gjennom semin, ble avsluttet ved årsskiftet 2002/2003.
Videre samarbeid med oppbygging av sædlager fra bevaringsverdige raser vil bli i
regi av NSG Semin AS.

10. NORDISK DYREARTSGRUPPE FOR SAU OG GEIT
Totalt salg gjennom Medlemsservice A/S var kr 460 133.

I regi av Nordisk Genbank Husdyr (NGH) ble det i 2003 opprettet dyreartsgrupper
for de ulike dyreslagene.

9. GENRESSURSUTVALET FOR HUSDYR
Genressursutvalget for husdyr oppnevnes og finansieres av Landbruksdepartementet, og har Norsk Landbruksmuseum som sekretariat. Utvalget skal blant annet
arbeide for bevaringstiltak for trua norske husdyrraser og overvåke situasjonen for
andre norske raser, også de som er tilknyttet det offisielle avlsarbeidet.

Målet med disse arbeidsgruppene er:
• Å holde hverandre informert om hva som skjer innen emneområdet og komme
med idéer til forbedringer.
• Å bidra til og koordinere og utveksle aktuell informasjon.
• Å komme med idéer til hva som kan gjøres innen emneområdet og komme med
innspill til NGH og andre instanser innen forskning og forvaltning m.m.

Signe Dahl er Norsk sau- og geitalslag sin representant. Mens Signe har hatt permisjon, har Lars Erik Wallin møtt for NSG.
NSG har også deltatt på møter og ulike seminarer i regi av genressursutvalget og
Nordisk Genbank Husdyr.

Et hovedtema for alle gruppene er hvordan en sikrer bærekraftig forvaltning av
husdyrgenetiske ressurser i Norden.

Blant annet var et møte i Genressursutvalget lagt til Vestlandet, med besøk på
Lyngheisenteret på Lygra utenfor Bergen der de har en bestand av villsau. På turen
hadde også Genressursutvalget et møte med kystgeitmiljøet på Stadt.

Dyreartsgruppen for sau og geit har følgende sammensetning:
Danmark: Ingrid Dam, Susanne R. Kristensen
Finland: Miika Tapio
Island:
Olafur Dyrmundsson
Norge:
Lars Erik Wallin, Lars Tyssebotn
Sverige: Per Abrahamsson, Sofia Kurowska
Gruppen hadde ett møte i 2003, og det legges opp til et møte i året videre framover.

11. ANNET ORGANISASJONSARBEID

Foto:Lars Erik
Wallin
Kystgeita i sitt
rette element
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Radiobjelleprosjektet
Sommeren 2003 ble det gjennomført feltforsøk i 4 beiteområder for å prøve ut
radiobjeller på sau, storfe og rein. Radiobjellene er imøtesett som et verdifullt hjelpemiddel i tilsyns- og sankearbeidet i beitenæringen.
Interessen for prosjektet og de mulighetene som ligger i dette er veldig stor i beitenæringen og landbruksforvaltningen. Gjennom året har det vært en jevn pågang til
NSG´s sekretariat av henvendelser fra enkeltbrukere og beitelag som vil holde seg
orientert om arbeidet som pågår og som gjerne også signaliserer interesse for å delta i utprøving. Beitenæringen legger for dagen et stort engasjement, og utpreget vilje til deltakelse. Dette er veldig verdifullt og en forutsetning for at idéen skal bære
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frukter i form av et levedyktig kommersielt produkt.
NSG deltar som nettverksorganisasjon på flere plan i dette prosjektet, og har vært
opptatt av å holde god kontakt til prosjekteiere, -utøvere og -deltakere, og har vært
engasjert i arbeidet med å videreføre prosjektet etter første feltsesong mht. organisering og finansiering.
Industrialiseringen av radiobjella har så langt gitt følgende resultater:
 Det er utviklet og produsert ca. 1000 radiobjeller, 550 av disse har vært i bruk i
felt i 2003.
 Radiobjellene har sendt inn mer enn 20.000 observasjoner, som er lagret i en
database og gir grunnlag for videre undersøkelser.
 Feltforsøkene har vist at det er mulig å følge dyr på beite.
 Radiobjella kan brukes på forskjellige husdyr og viser posisjonen til hvert
enkelt dyr på beite.
 Brukeren får beskjed dersom det oppstår en unormal situasjon.
 Systemet arbeider uten manuelt tilsyn og kan få en rekkevidde på mer enn 10 30 kilometer - avhengig av terreng.

Områder med feltforsøk i 2003:
 Holtålen, nord for Røros, Sør-Trøndelag - sau og rein.
 Gammeldalen, øst for Tynset, Hedmark - sau og storfe.
 Vestmarka, på grensen mellom Asker i Akershus og Lier i Buskerud - sau og
storfe.
 Bygland i Aust-Agder – sau.
Brosjyre om tapsregistreringer
Det er viktig å vite hvordan en skal forholde seg til tapsproblematikk, gjenkjenne
skademønster og melde fra om observasjoner og funn. Tapsforebyggende tiltak settes mest effektivt inn på grunnlag av faktakunnskap. NSG har i 2003 utarbeidet
manus til en folder om dette temaet, som vil bli distribuert foran neste beitesesong.
Beitedyr – jernbane
Manglende gjerdehold,
utydelige rutiner og
sviktende kommunikasjon har gjort jernbanelinjene i mange beiteområder til en arena for
tap og konflikt. NSG har
i 2003 tatt initiativ til å
motvirke dette, gjennom
samarbeid med faglagene og Jernbaneverket
med formål å finne frem
til forutsigbare rammer
og felles rutiner. Arbeidet videreføres i 2004.

Foto:Tor Arne Olsen
Sauekadaver langs
jernbanelinja

Foto: Nils J. Maudal
Radiobjella på plass
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Båndtvangsestemmelser
Det har vært arbeidet med å skaffe oversikt over gjeldende båndtvangsbestemmelser i kommunene. Som følge av at ny hundelov er vedtatt og trer i kraft fra
01.01.2004 er det svært viktig å dyktiggjøre organisasjonsapparatet på håndtering
av ny situasjon mht. disse bestemmelsene. Landsoversikt er etablert i 2003 og skal
videreføres neste år.
Beiterettstiltak
NSG har i 2003 arbeidet videre med planer for utgivelse av en lovsamling for beitebrukere. Organisasjonen har kontaktet aktuelle medspillere og bidragsytere, og har
gjennom arbeidet med prosjektet høstet synspunkter og tanker om hvordan denne
oppgaven kan håndteres.
I forbindelse med årets jordbruksavtale ble det avsatt kr 2 mill. til såkalte beiterettstiltak. Mandatet som ble utarbeidet for disse midlene sammenfaller etter NSGs
kunnskap om saken, i en viss utstrekning med det planlagte prosjektet NSG allerede var i gang med.
NSG sendte derfor en henvendelse om dette til SLF i desember 2003, der organisasjonen tilbyr sin kompetanse i forbindelse med oppfølging av vedtaket i jordbruksforhandlingene.

12. DYREVELFERD
Norsk Sau- og Geitalslag meinar at dyrevelferd er ein kvalitetsparameter som i
framtida vil få mykje å seie for den preferanse forbrukaren vil gi enkelte matvarer.
Dei som kan vise til høg dyreetisk standard for sin produksjon, vil ha eit marknadsmessig forsprang i høve til dei som ikkje kan dokumentere ein slik standard.
NSG har ambisjonar om å halde ein høg dyreetiske standard på husdyrhaldet blant
sine medlemmer, sjølv om dette inneber at ein må gå lenger enn offentleg bestemte
krava på enkelte områder.
Handlingsplan for dyrevelferd er blitt revidert i 2003. Planen har føljande fem målsettingar for dei prioriterte arbeidsområda:
Omfanget av skader på og tap av dyr på utmarksbeite må reduserast.
Tap av lam før utmarksbeite skal reduserast frå 7,2% til 5,0%.
Alle sjuke og skadde dyr skal behandlast etter behov eller avlivast.
Alle dyr skal ha så god fôring at holdet på søyene og kvaliteten på lamma er tilfredsstillande.
Liding og sjukdom på grunn av parasittar skal reduserast til et minimum.
Vidare skisserar planen tiltak for å nå desse målsettingane.

Oppstallingsforhold, fôr og vatn, beite og uteliv, dyrestell, avhorning, avliving av
dyr, sjukdom og kompetanse.

13. SAUEKLIPPESKOLEN
Årets kursserie startet opp med et instruktørkurs på Sør-Fron i Gudbrandsdalen
midt i august. Kurset var en oppfølging av tidligere instruktørkurs og var åpent bare
for sertifiserte instruktører. Vi har i dag 18 sertifiserte instruktører i Norge. Av disse deltok 13 på kurset. Forelesere var Sissel Berntsen fra Fagtjenesten for ull, Henrik Steffens fra Norsk Småfeservice, fysioterapeut Tore Grøndalen, samt Magne
Langeth fra NSG.
I tillegg til instruktørkurset ble det arrangert 9 kurs på forskjellige steder i landet. 4
av disse var for nybegynnere, 1 for videregående og 4 var kombinasjonskurs for
nybegynnere og videregående. 2 annonserte kurs ble ikke iverksatt på grunn av for
dårlig påmelding.
I tillegg til disse kursene som NSG har vært formell arrangør av, har det også blitt
arrangert en del kurs av andre aktører. Arrangører av disse kursene har vært Gibostad Fagsenter i Troms, noen landbruks- og videregående skoler, samt Bygdefolkets Studieforbund forskjellige steder i landet. Disse kursene er også arrangert etter
opplegg godkjent av Fagtjenesten for ull, og det er brukt sertifiserte instruktører på
alle. Klippeskolen har vært behjelpelig med planlegging av noen av disse kursene.
Instruktører på årets kurs har vært Bjørnar Bakken, Simen Halsa Bakken, Asgeir
Folstad, Jan Einar Hansen, Randi Lund, Caroline Nicol, Per Nyhus, Tor-Arne
Olsen, Neil Perry, Peder Ravndal, Knut Rønningen, Ivar Solhjem, og Inge Morten
Tronstad.
Magne Langseth har ledet arbeidet med klippekursene.
Kursene er finansiert ved hjelp av tilskudd fra "Fagtjenesten for ull", EVL- og voksenopplæringsmidler, samt kursavgift.
Det var i alt 83 deltakere på årets kurs.
Evalueringsrapportene og deltakernes uttalelser om kursene viser at klippeskolen
holder et høgt faglig nivå. Dette kan vi først og fremst takke et særdeles dyktig
instruktørkorps for.

Handlingsplanen for dyrevelferd i geitealdet blei vedtatt i august 2001. Planen tar
opp og føreslår tiltak innanfor følgjande tema:

NSG har i løpet av året opprettet et ull- og klipperåd, som skal være et rådgivende
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14. LAG OG MEDLEMSTALL

I 2003 hadde NSG 15.493 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 412 betalende
lokallag. I tillegg kommer 508 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 16.001
medlemmer.
Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2003 var slik:

- lokallag
- fylkeslag
- landslag
Sum
Hovedmedlem
kr
50
"
140
"
360
kr
550
Husstandsmedlem
kr
95
"
40
"
65
kr
200
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Æresmedlem

kr
kr
200
200
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SUM

Direkte medlemmer og abonnenter

Leder ved
Fylke
årsskiftet 02/03
Østfold
Jan Herland
Akershus
Johan Persbråten
Hedmark
Gunnbjørn Trøan
Oppland
Kristin Bakke Lajord
Buskerud
Jon Roar Grøstad
Vestfold
Sølve Søyland
Telemark
Gunnar Haugo
Aust-Agder
Erling Brekkemoen
Vest-Agder
Sven Haughom
Rogaland
Sigmund Skjæveland
Hordaland
Ove Holmås
Sogn og Fjordane Ola Søgnesand
Møre og Romsdal Rolv Arne Ljøen
Sør-Trøndelag
Olav Edvin Heggvold
Nord-Trøndelag Mette Karlgård
Nordland
Ragnhild Johansen
Troms
Karl Idar Berg
Finnmark
Leif Kr. Sundelin

422

2001
2
8
21
33
19
3
17
12
11
34
38
54
43
23
28
36
27
13

416

Lagstall
2002
2
8
21
33
19
3
17
12
11
32
38
55
40
23
28
35
27
12

412

2003
2
8
21
33
19
2
17
12
11
32
37
55
39
23
27
36
26
12

17610

559

2001
99
222
1028
1766
847
105
488
316
495
2451
2178
1937
1319
1009
781
1053
796
161

16821

510

Medlemmer
2002
96
209
987
1702
801
106
472
286
472
2384
2078
1874
1282
989
738
958
723
154

16001

508

2003
97
212
947
1621
767
74
453
250
410
2327
1928
1771
1201
952
696
930
693
164

Tabell 1. Lags- og medlemstall 2001, 2002 og 2003 (basert på innbetalt kontingent)
Av dette
husst.medl.
21
22
142
142
75
6
49
9
17
205
148
67
104
203
144
114
90
38

organ i saker som vedrører ull og saueklipping. Medlemmer i rådet er Arne Flatebø
fra NSG, Sissel Berntsen fra Fagtjenesten for ull og Simen Halsa Bakken fra Norske Saueklipperes Forening.

III

ARBEIDET I STYRET

Sentrale saker gjennom året
Det har vore avhelde 10 styremøter i 2003, derav 4 telefonmøter. 2 av telefonmøta
har vore avhelde saman med fylkesleiarane. Styret har handsama 86 saker.
Nokre viktige saker vert utdjupa i det etterfølgjande:

1. Jordbruksforhandlingane 2003
Dette er den viktigaste saka gjennom året sidan rammevilkåra i både politisk- og
varemarknaden i stor grad vert lagt her. Saka var ute til høyring i fylkeslaga og
danna grunnlag for handsaming i styret som gav følgjande uttale til NB, NBS og
Landbruksdepertementet:
Til
Norges Bondelag
Norsk Bonde og Småbrukarlag
Landbruksdepartementet

vidareføre ein politikk som ikkje utjamnar for geografiske og andre ulike produksjonstilhøve. Dette gjeld også bruk som søkjer å leve av landbruk åleine.
Dersom det å drive landbruk der beitebruken er viktigaste grunnlaget raknar, kan
ein ikkje lenger snakke om landbruk over heile landet
Politikken tar ikkje lenger ansvar for hovudlinene i måla for norsk landbruk.
Dette må det verte ei endring på.
Vi vil uttale oss om desse hovudsakene:
1. Inntektsramma
2. Verkemiddelbruken
3. Investeringsverkemidla
4. Geit
5. Sau
6. Samdrift
7. Struktur
8. Oppsummering

Vår ref.: 4.03 SB
Oslo, 20. februar 2003

Vår sakshandsamar
Svein Brautaset
UTTALE FRÅ NORSK SAU- OG GEITALSLAG FRAMFOR JORDBRUKSFORHANDLINGANE 2003

1. INNTEKTSRAMMA
Det må vere eit mål å framforhandle inntektsramme som gjev vederlag til arbeid
og kapital og høve til utvikling og fornying av driftsapparatet.
Dette bør skje gjennom:
– auka målprisar,
– auka løyvingar i den politiske marknaden
– midla til fornying av driftsapparata
– midla til fagleg utvikling og til beitebruk og rovdyr-/sjukdomsproblematikk

HOVUDKRAV:
"Likeverdig inntekt, ressursar til fagleg utvikling og fornying"
Småfehaldet har hatt stor svikt i inntektene på nittitalet og fram til 2003.
Særleg har dei tre siste jordbruksoppgjera gjeve store kutt med overføring av
midla frå husdyrfylke med stor beiteproduksjon og intensiv grasproduksjon til
fylke med store innmarksareal og planteproduksjon. Dette er ikkje i samsvar
med politiske mål i st. meld nr.19 "Om norsk landbruk og matproduksjon", korkje når det gjeld produksjon av varer eller tenester.
Kombinasjonsbruka og dei mellomstore og mindre bruka har vorte sterkast ramma.
Eit framhald i endringar i verkemiddelbruken med sterke strukturendringar vil

40

1.1 Målprisar
Norsk Sau- og Geitalslag meiner marknadssituasjonen toler å auke målprisane
pr. kg/ l med:
Kr 3,00 for lam frå klasse P og oppover
Kr 0,50 pr. l geitmjølk
1.2 Politisk marknad må aukast med 1 mrd.
Ramma kan aukast både i "blå" og "grøn" boks i WTO- samanheng om det er
vilje til det hos norske politikarar. Om landbruket skal ha inntektsutvikling på
line med andre grupper må politisk marknad aukast med 1 milliard. Desse overføringane må knytast opp mot virkemiddelbruken som gjev utjamnande effekt
mellom produksjonar og distrikt.
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Det er viktig at verkemiddelbruken får aktive namn som viser tenester som forvaltning i staden for tilskot. Det vil gje bøndene betre sjølvkjensle også. Det er
ingen grunn til å forskottere WTO- forhandlingane som held på no.
1.3 Tenesteyting
Norsk landbruk yter tenester som følgjeverknad av produksjon som ikkje er
skikkeleg marknadsført og verdsett av ålmenta pr i dag. Dette gjeld stell og vedlikehald av kulturlandskapet, busetnad, kultur, aktiv forvalting av naturen med
tilrettelegging av bruk av naturen for ålmenta m.fl. Dette er å rekne for tenesteyting i brutto nasjonalrekneskapet på line med helsetenester, undervisning m.fl.
Denne tenesta kan ikkje kallast næringsoverføring og må vere ein veg å gå i
høve til å gjere den politiske marknaden robust med tanke på legitimitet og internasjonale krav i WTO.

2. VERKEMIDDELBRUKEN
2.1 Prioriteringar
Norsk sau- og geitalslag meinar verkemiddelbruken må ha ein profil som styrkjer solidaritet og fellesløysingar med struktur og geografiske omsyn. Det må
stimulerast til fellestiltak.
2.2 Forenklingar
FOLA (forenkling av verkemiddelbruken i landbrukspolitikken ) utarbeidd av
Nilf i 2002, avdekka svært mange utslag i motstrid til intensjonen i st.meld. nr.
19. om at det skal vere eit aktivt landbruk over heile landet. Vi fryktar ei vidareføring av tiltaka i 2003.
På arealsida kom fylke med små og intensive grasareal, store beiteareal og husdyr svært dårleg ut.
Det kan ikkje vere eit mål å forenkle framfor å oppnå politisk mål. Vi lever i
dataalderen, det kan ikkje vere noko problem å differensiere politikken for å
utjamne for skilnadar i produksjonstilhøva i norsk landbruk..
Ein vidare bruk av FOLA- rapporten må avvisast som grunnlag for forhandlingar.
Norsk sau- og geitalslag ønskjer ei styrking av tilskot til brattlendte bruk, ikkje
ei avvikling. Eit ope kulturlandskap er avgjerande for t.d. turismen i Norge.

det norske folk til ein altfor billig pris.
Å skvise små og mellomstore bruk vil føre til utarming av bygdene og forfall i
landskap, trivsel, og kultur. Bruk som vert rekna for "store" vert fort små med ei
slik utvikling og landbruket vil raskt sitje attende med ein rein prisdiskusjon på
svenskegrensa eller lenger sør eller aust i Europa. Små, mellomstore og store
bruk treng kvarandre slik Norge som nasjon gjer det for å halde på basisproduksjon, produksjon av fellesgode og identitet og for at vi skal framstå som ein
kulturnasjon.
Botnfrådraget bør fjernast, og grensa for å komme med i momsregisteret fjernast.
b) Distrikt
Kanaliseringspolitikken har vore vellukka ved at distrikta har kunna foredle gras
til mjølk og kjøt og dei beste jordbruksområda m.a. har kunna produsere korn til
sjølvforsyning så langt som råd. Finmaskinga i landbrukspolitikken har vore
avgjerande for arbeidsdelinga i norsk landbruk og FOLA rapporten med sine
skeivutslag må avvisast.
Det må leggast avgjerande vekt på at verkemiddelbruken sikrar ein variert
bruksstruktur. Konserndanning og strukturendringar i mottaksanlegga må ikkje
føre til at produsentar fell utanfor av på grunn av lange transportavstandar. Det
vil då lett verte brukt økonomiske og dyrevelferdsgrunnar for å ikkje hente dyr.
Det er ei viktig oppgåve for Norsk sau- og geitalslag å passe på at medlemene
får levert produkta sine.
Det må søkjast å oppretthalde differensiering av dyretilskota som for arealtilskota.
c) Produksjon
Norsk sau- og geitalslag har som mål å halde på og auke marknadsdelane på produksjonane på sau og geit.
Tilskotet til organisert beitebruk må oppretthaldast som ei eiga ordning og styrkast ved at satsane vert auka. Denne ordninga er særleg viktig for småfe. Fellesskapsløysingar er avgjerande for bruk og vedlikehald av ressursane i utmarka.
Tilskot til dyr på beite bør aukast for småfe til kr 150,- i alle klassar.

2.3 Strategi for verkemiddelbruken
a) Struktur
Landbruket i Noreg forvaltar naturressursane for å skaffe mat og fellesgode til

2.4 Frakt/reiseutjamning
For å oppretthalde eit jordbruk over heile landet må vi ha utjamning av kostna-
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der med transport. Dette gjeld både m.o.t. tenester og innfrakt/utfrakt. Reduserer
ein tilnærminga for like vilkår for alle, vert det eit brot på distrikts- og strukturmålsetjingane i landbrukspolitikken. Her har vi mange alliansepartnarar, jfr.
debatten om lik pris på drivstoff.
Stadsfrakttilskotet på kraftfor er avgjerande for utjamning av kraftforprisen.
2.5 Velferdsordningane, avløysarordninga og pensjon.
Kravet til dokumentasjon må oppretthaldast.
Det er avgjerande for rekruttering og trivsel at vi har gode velferdsordningar.
Den kommunale landbruksvikarordninga har vorte salderingspost i kommunebudsjetta i mange år. Landbruksvikarordninga betyr tryggleik for bonden, særskilt i sjukdomstilfelle som kjem brått på. Satsen for avløysing ved sjukdom og
tilskot til landbruksvikar må aukast, og det må samarbeidast med avløysarlaga.
Landbruksvikarordninga bør få større offentleg finansiering med lovpålegg for
kommunane om å ha tilbod om landbruksvikar.
I kommunar utan landbruksvikar bør avløysarlaga ta imot den kommunale støtta
til landbruksvikar og søkje å løyse sjukdomsavløysinga.
Avløysarlaga er avgjerande for å halde på regelmessig avløysing og legitimitet til
avløysarordning. Refusjon kunn 2 gonger i året har ført til likviditetsproblem for
bonde og avløysarlag. Utbetalingsrutinane svekkjer avløysarlaga sin funksjon.
Tidlegpensjonsordninga må vidareførast og styrkast. Kravet om avkorting ved
lønsinntekter dei 5 siste åra før fylte 62 år, må bort.
2.6 Økologisk landbruk
Todelinga mellom konvensjonell og økologisk landbruk verkar kunstig. Det er
likevel forbrukaren som avgjer marknaden og norsk landbruk må søkje å dekkje
den nasjonale etterspurnaden av økologisk produkt.
Byråkrati og manglande økonomiske verkemidla kan gjere det vanskeleg å dekke den nasjonale etterspunaden av økologiske produkt.
Kravet om at ein ikkje kan bruke strekkmetall i småfeproduksjonen har ikkje
med økologisk drift å gjere og må fjernast.

lite når det gjeld geit som skulle tilførast kr 15 mill i ein 5 års periode.
SND må verte meir positiv til innspel frå næringa.

3. INVESTERINGSVERKEMIDLA
Rammene til investeringsmidla må aukast. Det tradisjonelle landbruket må prioriterast for å trygge dei arbeidsplassane vi allereie har. Det hjelper lite med nye
nisjenæringar om det tradisjonelle landbruket vert bygd ned.
Stikkord:
• Auka rammer til tradisjonelt landbruk, med inntil kr 500 000 i investeringsstøtte.
• Senke rentenivået.
• Rentenedskrivinga er ikkje ei fullgod ordning og det må etablerast garantiordningar som sikrar alle lik tilgang på kapital innan for same planverk.
• Betre ordningar ved nyetableringar, gjerne prisnedskrivingsmidlar for nyetablerar.
• Det må takast høgde for kva investeringar som må til ved nye reformer som
følgje av td dyrevelferdsmeldinga og andre krav som vert stilt overfor bonden.
Krava må få ei praktisering og eit finansieringsgrunnlag som gjer det mogeleg
med omstilling.
• Fondsavsetjingar og spareordning tilsvarande BSU (bustadsparing for ungdom) for driftsbygningar. Fondsavsetjingane må vere reelle og vere skattefrie
inntil dei vert brukte.

4. GEIT
Generelt
Utviklinga i geitehaldet i Norge gir grunn til sterk uro - med tal produsentar
under 600 og eit produksjonsvolum på ca. 20 mill liter.
Økonomi til å leve av og til fornying og vedlikehald av driftsapparata er avgjerande for satsing og rekruttering.
I følgje Nilf sine tal var inntektene i geitehaldet redusert med 13% i 2001, noko
som var langt verre enn gjennomsnittet. Dette kan ikkje halde fram.

2.7 Verdiskapingsprogrammet.
Verdiskapingsprogrammet har gjeve positive avleggarar. Det har likevel skjedd

Vi vil peike på følgjande tiltak:
• Auke i driftstillegget
Vi meiner auke i driftstillegget er ein veg å gå for å styrke økonomien i geitehaldet.
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Vi gjer framlegg om å auke maks utbetaling med kr 10 000.
Dette virkemiddelet vart brukt på kumjølkproduksjonen i Oslofjordfjordområdet
i 2002 med kr 5 000 pr bruk. Sidan geitehaldet er ein arbeidskrevjande produksjon vil styrking av økonomien gjennom driftstillegget vere ein naturleg veg å
gå.
• Finansiering av nye bygningar/fornying
Jfr. det som er sat under pkt. 3 om investeringsverkemidla.

5. SAU
• Marknad
Vi må verte flinkare å treffe etterspurnad i marknaden. Det vert frå produsentane
stilt spørsmål om truverde og innsats frå salssida på marknadsføring, produktpresentasjon og produktutvikling.
Merking av produsent/produksjonsstad må verte obligatorisk.
Spesielle kvalitetar må det kunne takast ut høgare prisar på, målprissystemet set
ikkje avgrensingar for R+ og oppover samt for spesialitetar.
Jfr. målpris pkt. 1

• Utmark/beitetillegget
Norsk sau og geitalslag meiner bruken av utmarka må stimulerast og betalast
betre og gjer framlegg om å bruke lik sats over og under 100 dyr med kr 150.

Det bør verte endring i teljedato - opplegget for å betre tilhøva til kvalitet og
marknaden.

• Målpris
Målpris bør aukast med kr 0,50, det gjer ikkje nemneverdig utslag på AMS i
WTO samanheng.

• Målpris
Jfr. det som er sagt under pkt. 1.1 Det bør kome ny klassifisering med lammellomlam og får med prissetting deretter.

• Teljedato
Det må skje ei omlegging av val av teljedato slik geiter som kjeer etter nyår
vert fanga opp av systemet.

Trekk i klasse i staden ved vektgrense på 13 kg sidan det vert fagleg rettare.

• Friskare geiter
Saneringsprogrammet for å verte kvitt CAEV, byllesjuke og paratuberkolose i
norske geitebesetningar må halde fram.
• Semin
Seminsatsinga vert avgjerande for betre helse og avlsframgang.
• Sætertillegget
Sætertillegget må oppretthaldast.
• Produksjonsvolum
Ved auka etterspurnad må forholdstalet etter avtale kunne auke for å skape
marknadsbalanse.
• Tak på produksjonstillegget
Taket på produksjonstilskot må aukast slik at intervallet 0-125 dyr verkar helt
ut og ikkje stoppar ved 104 som i dag.
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• Driftstillegg
Driftstillegg er like naturleg verkemiddel for sau/lam som for ammeku og andre
husdyrproduksjonar. Det er naturleg med ein makssats på kr 40 000 for 100 vfs.
• Ullpris
Ullprisen bør auke med kr 2,00.
• Utmark/beitetillegget
Norsk sau og geitalslag meiner bruken av utmarka må stimulerast og betalast
betre og gjer framlegg om å bruke lik sats over og under 100 dyr med kr 150.
• Semin
Jfr. det som er sagt for geita.
Jfr. ellers det som er sagt på annan stad om sauen.

6. SAMDRIFT
Det må vere buplikt på bruket for dei som deltar i samdrift.
Det må likevel vere strukturavgrensingar og tak på overføringar til samdrifter
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for å trygge at enkeltbruk ikkje vert skvisa ved at samdriftene vert sett på som ei
eining i konkurranse med enkeltbruk som søkjer å leve av landbruket åleine.

7. STRUKTUR
Norsk landbruk vil ikkje greie oppgåvene som næringa er tillagt ved at mange
sluttar. Kulturlandskapet kjem i forfall og Norge misser identitet som nasjon og
turistmål.
Tal bruk har gått ned frå 155.000 til ca. 65.000 sidan 1970.
Om norsk landbruk skal vere ei næring som skal tilby varer og tenester i tråd
med st.meld. nr. 19, må mangfaldet oppretthaldast og økonomien styrkjast
vesentleg.

8. OPPSUMMERING
Norsk sau- og geitalslag meiner at inntekt og sterke faglege fellesløysingar er
dei viktigaste prioriteringane for småfehaldet ved forhandlingane i 2003.

Med helsing

direkte, det ville ha gjort handsaminga enklare.
Spørsmålet om innkrevjingsmåten var stilt meir konkret. Det var spørsmål om å
bruke dagens ordning med lokal innkrevjing eller å gå over til sentral innkrevjing.
Svara var eintydige for å halde på dagens innkrevingssystem.
Ei klar overvekt av svara gjekk for gradert kontingent etter produksjonsomfang. Ut
frå svara var det naturleg å legge fram to alternativ for gradering slik at representantskap og Landsmøtet kunne velge mellom desse.
Under handsaming i Landsmøtet vart det som kjent vedteke gradert kontingent frå
2004 med todeling; over og under 50 produksjonsdyr, med lokal innkrevjing som
tidlegare. Styret innstilte på ei tredeling av kontingenten.

3. Dyrevelferdsmeldinga
Dyrevelferdsmeldinga (Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) – Om dyrehold og
dyrevelferd vart lagt fram av LD 13. desember 2002.
Stortingsmeldinga var ute på høyring i organisasjonen med etterfølgjande handsaming i Utmarksnemnda før styrehandsaming.
NSG og faglaga hadde felles uttale og hadde møte med Næringskomitéen vedrørande denne saka.
Meldinga vart handsama i Næringskomitéen og i plenum i Stortinget i vårsesjonen.
Det vart gjort ein stor jobb i heile organisasjonen i denne saka. Mellom anna fekk
vi gjennomslag for å flytte spørmåla om rovvilt til rovviltmeldinga.

4. RNU (Råd, Nemnder og Utval)
Odd E Risan
leiar

Svein Brautaset
generalsekretær

2. Gradert kontingent
Det har vore ei eiga arbeidsgruppe som har arbeidd med framlegg til gradert kontingent.
Saka var ute til høyring og då styret handsama saka 4. februar, var det kome uttaler
frå 15 fylkeslag. Mange fylkeslag hadde sendt saka ut til høyring i lokallaga.
Svara var til dels svært sprikande. Det skuldast nok i stor grad at det vedlagde notatet med ulike alternativ, inspirerte til debatt om ein skulle auke medlemskontingenten eller ikkje. Spørsmålet for eller imot gradert kontingent skulle ha vore stilt meir
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Dette vart ei sak som fekk stor merksemd i organisasjonen. Bakgrunnen for
endringane styret vedtok var at den gamle instruksen frå 1986 var gått ut på dato og
styret skal etter lovene velge fagleg støtteapparat etter behov. Vedteken strategi i
Landsmøtet var fundamentet for omlegginga.
Dokument som følgde saka under styrehandsaminga var:
- Instruks frå 1986.
- Framlegg til ny instruks for Råd, Nemnder og Utval (RNU).
- Oversikt over samansetning av råd og utval slik dei var.
- Skriv til tillitsvalde om nyoppnemning.
- Skriv til organisasjonar om framleggsrett og at det kunne verte endringar.
- Skriv til fylkeslaga med førespurnad om framlegg på nye tillitsvalde og orientering og om at det kunne verte endringar.
- Melding frå tillitsvalde som sa frå seg attval eller ønskte attval og om kvifor.
- Innkomne framlegg på tillitsvalde.
- Førespurnad frå KLF.
- Svar frå LD om at dei trekte seg ut av Landsråda for sau og geit.
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Styret drøfta saka i to styremøter. Saka vart drøfta organisatorisk med
NK, KLF og TINE BA som meinte omlegginga var strategisk rett.
I ettertid vil det vere rett å slå fast at det med fordel kunne ha vore brukt
meir tid på omlegginga. Avlsutvala i fleire fylkeslag protesterte på
omlegginga. Saka vart teken opp på representantskapsmøtet i oktober i
fellesmøte, sidan Avlsrådet for sau hadde møte samstundes. Der vart
omlegginga drøfta og gjennomgått i felles fora - lagspelet vert endå viktigare framover.
Sjå oversikt over tillitsvalde.

5. Forprosjekt for strategi- og handlingsplan for geit
2003-2010.
Prosjektleiar Erlend Winje har arbeidd i 50%-stilling sidan august med
forprosjekt for strategi- og handlingsplan for geit 2003-2010, vedteken i
representantskapsmøtet før landsmøtet i mars.
Det har vore avhelde drøftingsmøte rundt om i heile landet for å evaluere
kva tema som skal spissast i eit hovudprosjekt.
Prosjektet «Friskare geiter», som for øvrig går for eigen maskin, vil
naturleg vere eit av dei spissa satsingsområda.
NSG har søkt samarbeid med TINE BA for å kunne stå i lag om eit
hovudprosjekt. Samarbeid med TINE BA er ein føresetnad for å lukkast
med eit hovudprosjekt.

6. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

avhjelpe økonomisk tap for produsentar som opplevde katastrofen med nedslakting
ved skrapesjukeutbrot frå 1996 og utover.
Fondet har vore forvalta av NK og KLF. Fondet har lege på eit nivå rundt 9 mill.
kroner. og har vorte tolka utvidande til å kunne skøyte på erstatning i slike tilfelle
som t.d. ved mædiutbrota i 2003. I møte med NK og KLF vart organisasjonane
einige om å ta imot NSG sitt tilbod om å lage eit framlegg til statuttar for solidaritetsfondet. Pr. i dag har fondet vore forvalta etter det skriftlege materialet som er
basert på 1996-situasjonen og skrapesjuke.
I framlegget til statuttar (sept.) peikar NSG på at også andre katastrofetap automatisk må kunne dekkast over fondet. Vidare vert det føreslege at det bør det vere 810 mill. tilgjengeleg i fondet til ei kvar tid. Vi har pr. 1. febr. 2004 ikkje fått svar på
denne saka.

8. Oversikt over dei viktigaste sakene:
Saksnr.
03/03 + 23/03
04/03 + 24/03
05/03
06/03
07/03
08/03
09/03
10/03
11/03
12/03
13/03

I Strategiplan 2003-2004 står det: «NSG skal vere dagsaktuell, haldningsskapande og basere seg på nært samarbeid med media og beslutningstakarar».
Styret har i mange styremøte drøfta utfordringa heile organisasjonen og
småfenæringa har i varemarknad og politisk marknad for å initiere meir
informasjon om kvalitetane småfenæringa står for. Dette arbeidet må
vere rullerande og på mange plan. Sentralleddet og fylkes- og lokallaga
må samhandle i dette arbeidet og det må etablerast kommunikasjonsmåtar for å skape ein tettare organisasjon framover. Sentraladministrasjonen
må dyktiggjere seg organisatorisk og fagleg i informasjonsfaget for at
dette skal kunne lukkast.

25/03
26/03
27/03

7. Solidaritetsfondet

28/03
29/03

Solidaritetsfondet er namnet på dei midla som fellesskapet etablerte for å
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14/03
15/03
16/03
17/03
19/03

Emneområder
Representantskapsmøte 19. mars.
Landsmøtet 20. og 21. mars.
Årsmelding 2002.
Oppdatert regnskapsrapport 2002/Budsjett 2003.
Jordbruksforhandlingene 2003.
Medlemskontingent – Høring.
Strategi- og handlingsplan for geit 2002-2010 – Høring.
Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) – Om dyrehold og dyrevelferd.
Rovdyrsaker.
Utmarkssaker.
Søknad om økonomisk støtte til norsk deltakelse i VM i saueklipping, Skottland juni 2003.
Søknad om støtte vedr. beitestrid i Vardal, Oppland, 1996 – 2002.
Ny plan for framtidig saueavl.
Bruk av terminlister i Norsk Sau- og Geitalslag.
Pris på sau- og lammekjøtt – orientering fra arbeidsgruppa.
Utrede en bedre samordning eller sammenslåing av helsetjenestene
for produksjonsdyr.
Forprosjektplan for strategi- og handlingsplan for geit 2003-2010.
Informasjons- og kommunikasjonsplan.
Drøftingssak.
- Jordbruksforhandlingene 2003.
Søknad om tilskudd fra Vest-Agder s.g.
Søknad om økonomisk støtte til to veker med faglige aktivitetar
og seminar.
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30/03
31/03

Endring i forskrift om transport av levande dyr - Høyring.
Søknad om sponsing av bokutgivelse – Tysvær sau og geitalslags
historie.
32/03
Avlsarbeidet på sau med økt fokus på helse og semin.
37/03
Orienteringssaker.
1. Jordbruksforhandlingane.
2. Sjukdomssituasjon.
3. Geit.
4. Rovdyrsaker.
38/03
Oppnemning til råd og utval.
39/03
Søknad om midlar til vidare forsking for å løyse alveldgåta.
40/03
Høyring – framlegg om endring av dyrevernloven –
tilsynsmodell og verkemidlar.
41/03
Etter Landsmøtet 2003.
42/03 +57/03 Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober 2003.
43/03
Høyring – Justering av mandater for samarbeidsråda.
44/03
Søknad om midlar til beitekartlegging i Laupen.
45/03
Søknad om støtte til «Vi taper aldri».
46/04
Prosjekt «Effektiv geitavl».
47/03
Informasjon og kommunikasjonsstrategi.
48/03
Rekneskap pr. 30.04.03.
49/03
Revisjon av handlingsplan for dyrevelferd i saueholdet.
51/03
Utvikle kasjmirgeita i Norge og distribuere arvemateriale til
geiteholdere i hele landet særlig med hensyn på geita som
landskapspleier.
54/03
Drøftingssaker.
1. Norsk Landbrukssamvirke.
2. WTO.
3. Marknadssituasjonen.
4. Organisert beitebruk, Rammeavtale for samhandling.
5. Samarbeidsrådet for sauekontrollen.
55/03
Solidaritetsfondet.
56/03
Norsk Kjøtt tar et krafttak for sauekjøttet – Vil du hjelpe oss?
58/03
Medlem i representantskapet i Norges Bondelag.
59/03
Halvårsrekneskap.
64/05
Drøftingssaker.
- Oppdatering av kåringsdommare.
- Uttak av seminverar til Staur.
- Mædi-restriksjonar i besetningar med både sau og geit.
65/03
Gjennomføring av representantskapsmøtet.
66/03
Handlingsplan geit.
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67/03
68/03
73/05

74/03
75/03
76/03
77/03
78/03
79/03

Oppussing/alarmanlegg i Parkveien 71.
Redaktør for Sau og Geit.
Drøftingssaker.
- Rovviltmelding.
- Jordbruksforhandlingane 2004.
- Avl.
- Samarbeidsrådet for sauekontrollen.
- Representantskapsmøtet.
- Møte mellom Arbeidsutvalet og Norsk Kjøtt 27. november 2004.
- NOR 98.
- BSF’s arbeidsplan 2004.
Ny forskrift for jakt, fangst og fiske.
Regelverk sjukdom.
Informasjon og kommunikasjon.
Seminstasjon for geit.
Orientering og rekneskap pr. 31.10.03.
Finansiering av seminaret «Rovvilt og mennesker i Europa».
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IV

RÅD, NEMNDER OG UTVALG (RNU)

1. AVLSRÅDET OG FAGFORUM FOR SAU
I løpet av 2003 ble Landsrådet for saueavl omgjort til Avlsrådet for sau, samtidig
ble det oppretta eit nytt organ: Fagforum sau. Avlsrådet for sau skal gje råd til styret og initiere faglege spørsmål innan avl, avlsmetodar og fagleg utvikling på sau.
Det skal utarbeidast langsiktige og årlege planar med budsjett som skal godkjennast
av styret i NSG.
Styret i Norsk Sau- og Geitalslag nemner opp medlem i Avlsrådet for sau for to år
om gongen. Avlsrådet for sau har 5 medlemer; 2 frå NSG, 1 frå NLH, 1 frå Team
Semin og 1 frå NSG Semin. Leiar i avlsrådet er også leiar i fagforumet.
Fagforum sau er eit rådgjevande organ for NSG. I fagforumet sit:
a) avlsrådet.
b) NK og KLF.
c) Helsetjeneste sau.
d) Tilsette i Nsg, NLH m.fl.
e) Leiarar i avlsutvala i fylkeslaga i NSG når det høver.
f) Andre som kan bidra fagleg etter avtale med avlsrådet.

MØTER
Landsrådet for saueavl hadde eitt todagarsmøte og tre eindagsmøte før sommaren,
medan det nye Avlsrådet for sau hadde eitt todagarsmøte og eitt eindagsmøte etter
sommaren. 10.–11. juni vart det arrangert landssamling for sekretærane i avlsutvala
i Stjørdal. 29. august hadde Fagforum for sau utan leiarane i avlsutvala eit møte, og
22.-23. oktober hadde heile Fagforum for sau møte i samband med representantskapsmøte i NSG. Dei tilsette og representantane i landsråd/avlsråd har også delteke på kontaktmøter med vêreringar og avlsutvalg, EAAP-kongress i Roma, samt
ulike regionale og lokale møter.
Landsrådet og Avlsrådet har protokollført kvar 57 og 15 saker i 2003. Viktige saker
i 2003 har vore:
a) Ringanalyse
Ringanalysen er ei oppstilling av produksjons- og avlsopplysningar for kvart medlem i ein ring, kvar ring og kvart fylke. Hausten 2003 vart den første ringanalysen
basert på opplysningar frå sauekontrollen i år 2002 sendt til ringane.
b) Ullfellvurdering
I 2003 blei ei avtale om individuell vurdering av ullfellar frå kåralam aktuelle for
innsett i ring inngått mellom NSG og Norsk Kjøtt BI. I alt 48 ringar nytta tilbodet
om slik fellvurdering.
c) Mædiutbrot
Utbrota av mædi i Nord-Trøndelag, Oppland og på seminstasjonen på Staur fekk
store konsekvensar for avlsarbeidet i 2003. Alle seminværane på Staur blei slakta
og sæd etter værar som testa positivt blei kasta. Ringdrifta blei innstilt eller fekk
strenge restriksjonar i alle ringane i søre delen av Nord-Trøndelag og fleire ringar i
Oppland. I kjølvatnet av utbrota fekk vi testing av mange buskapar, og eit overvåkningsprogram blei starta opp.
d) Avlsstatuett for værer 2003
Ut frå gjeldande reglar vedtok styret i NSG, etter anbefaling frå avlsrådet, å tildele
avlsstauetten for beste avkomsgranska vêr i 2003 til Jon Ramsøy, Møre og Romsdal for vêren 200061587 Ram (norsk kvit sau). Oppdrettaren er den andre som har
fått avlsstatuetten to gonger.
AVLSARBEIDET
Tilslutnad
I sesongen 2002/2003 var det 128 vêreringer i drift. Det vart hausten 2002 utrekna
offisielle indeksar for 2100 vêrer. I tillegg til desse var det 31 vêrar som fekk uoffisiell indeks.

Foto:Lars Erik Wallin
Avlsrådet for sau
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Utrekning av indeksar
Utrekninga av indeksar gjekk etter planen i 2003.
Utviklingsarbeid
Utviklingsarbeid i 2003 har i hovudsak vore ringanalyse og oppgåver knytt til å ta i
bruk eit nytt program for utrekning av indeksar.
Utbetaling av tilskudd til væreringene i 2003
I 2003 vart det utbetalt tilskot til 2147 avkomsgranska vêrer. Det vart utbetalt
kr 1530 pr. prøvevêr i alle ringar. Det vart i tillegg utbetalt tilskot for 4292 dosar
prøvevêrsæd à kr 30.

2. AVLSRÅDET OG FAGFORUM FOR GEIT
I forbindelse med omlegging av råd og utvalg i NSG, gikk Landsrådet for geitavl 1.
juli over til å bli Avlsråd for geit med ny sammensetning. Samtidig ble Fagforum
geit opprettet.
Landsrådet for geitavl hadde 5 medlemmer: 2 fra NSG, 1 fra NLH, 1 fra TINE BA
og 1 fra Landbruksdepartementet. Avlsrådet for geit har 5 medlemmer: 2 fra NSG,
1 fra NLH, 1 fra Team Semin AS og 1 fra NSG Semin AS. Leder i avlsrådet er også
leder i fagforumet.
Avlsrådet for geit skal gi råd til styret og initiere faglige spørsmål innen avl, avlsmetoder og faglig utvikling på geit. Det skal utarbeides langsiktige og årlige planer
med budsjett som skal godkjennes av styret. Styret i Norsk Sau- og Geitalslag oppnevner Avlsrådet for geit for to års funksjonstid.
Fagforum for geit er et rådgivende organ for NSG. I fagforumet sitter:
a) Avlsrådet.
b) TINE BA.
c) Helsetjenesten for geit.
d) Ansatte i Nsg, NLH m.fl.
e) Ledere i avlsutvalga i fylkeslagene når det er behov.
f) Andre som kan bidra faglig etter avtale med avlsrådet.
MØTER
Landsrådet for geitavl hadde i 2003 ett heldagsmøte i mars (11 protokollførte
saker) og Avlsrådet for geit hadde ett heldagsmøte i oktober (12 protokollførte
saker). Fagforum for geit hadde ingen møter.

Foto:Lars Erik Wallin
Avlsrådet for geit

Et utvalg av viktige saker og virksomhet gjennom året kan nevnes:
a) Tilskudd til bukkeringene
Tilskudd til bukkeringene er utbetalt på grunnlag av antall avkomsgranska bukker
ved prerangeringen i mai samme år. Det ytes fullt og halvt tilskudd avhengig av
antall døtre i produksjon etter ett års bruk som prøvebukk. Bukkene med 12-14
døtre i produksjon får halvt tilskudd, mens bukkene med 15 og mer får fullt tilskudd. Bukkene med halvt tilskudd får etterbetaling neste år hvis de da har oppnådd minst 15 døtre i produksjon.
I 2003 ble det utbetalt tilskudd etter følgende satser:
- 3 660 kr for bukker brukt 1,5 år som prøvebukk med minst 15 døtre.
- 1 830 kr for bukker brukt 1,5 år som prøvebukk med 12-14 døtre.
- 1 960 kr i etterbetaling for bukker med 12-14 døtre i 2002 (minst 15 døtre i 2003).
I tillegg ble bukkeringenes egenandel for semin dekket (kr 55 + moms per sæddose). Dette utgjorde til sammen kr 91 158,60. Det totale tilskuddet til bukkeringene
utgjorde i 2003 kr 590 348,60. Dette er en reduksjon på kr 18 051,40 i forhold til
tilskuddet som ble utbetalt i 2002.
Fra 1998 ble tilskudd til bukkeringer utbetalt på grunnlag av prerangeringa i mai
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samme år. Det utbetales da for bukker som ble kåra ca. tre år tidligere. Bukkeringer
med kjeing til ulike tidspunkt på året har da en bedre mulighet for å oppnå nok
antall døtre til prøvebukkene sine.
b) Seminbukker 2003
Det ble tatt inn syv bukker til Geno Hallsteingård seminstasjon i mai. Seminbukkene ble valgt ut på grunnlag av avlsindeks, delindekser og avlsverdi-jur beregnet i
november 2002. I tillegg ble bukkene med døtre eksteriørvurdert. Bukkene med
avlsindekser og Aj, beregnet i november 2002 og 2003, er ført opp i tabell 1. I tillegg til de nye bukkene ble det sendt ut lagersæd fra tre seminbukker som har vært
inne til sæduttak tidligere år. I forsøkssammenheng ble det sendt ut ca. 1600 doser.
Totalt ble det sendt ut ca. 2500 sæddoser.
Tabell 1. Seminbukkene 2003 med avlsindekser og Aj,
beregnet i november 2002 og 2003.
Bukk
nr.
2000213
2000248
2000296
1999327
2000644
1999840
1999821

Navn
Oddgrim
Røkke
Knorr
Rappen
Lek
Terminator
Karl

Far
nr.
1995416
1996561
1994849
1995587
1997641
1995416
1995813

Ring
nr.
61
81
111
121
151
193
196

Avlsind.
2002
107
114
110
109
112
106
111

Aj
2002
9
6
10
7
8
10
10

Avlsind.
2003
109
116
110
110
112
103
109

Aj
2003
10
6
10
8
7
10
10

Ant.
doser
143
30
197
59
246
261
16

c) Uttak av smittefrie bukker til semin
Besetninger som deltar i prosjekt «Friskere geiter» har ikke muligheten til å benytte seg av sæd fra ordinære seminbukker på grunn av at det kan være en smitterisiko.
For å få på plass et semintilbud til disse besetningene, plukket landsrådet ut fem
smittefrie bukker som var inne til semin i 2003. Bukkene hadde ingen egen indeks,
men ble plukket ut på grunnlag av avstamming og eksteriør. For at alle deltakerne i
«Friskere geiter» skulle få muligheten til å inseminere fikk de tilbud om å delta i
seminforsøk med eierinseminering.
d) Seminprosjekt på geit 2003
I regi av Team Semin AS ble det gjennomført to ulike feltforsøk med eierinseminering; enkel inseminasjonsteknikk og frossen bukkesæd i 2003. Forsøkene ble
gjennomført i samarbeid med Landsrådet for geitavl og NSG Semin AS. Resultatene vil bli ferdigstilt våren 2004.

e) Prosjekt «Effektiv geitavl»
Forprosjektet til prosjekt «Effektiv geitavl» ble avsluttet ved årsskiftet 2002/2003 og
utkast til prosjektbeskrivelse med organisering og kostnadsoverslag forelå. Styret i
NSG var orientert om saken og det ble orientert om prosjektet på samarbeidsmøte
med TINE BA 6. februar.
Landsrådet stilte seg positiv til det initiativet og arbeidet som var gjort i forhold til
prosjekt «Effektiv geitavl». Som tidligere vedtatt, mener imidlertid landsrådet prosjektet bør være godt forankret i NSG og med det Landsrådet for geitavl. Landsrådet
for geitavl bør være styringsgruppe i prosjektet. Organiseringen som er skissert i prosjektbeskrivelsen bør derfor revurderes. Landsrådet var noe undrende til kostnadsoverslaget med likt kostnadsoppsett hvert år i prosjektperioden og stilte også spørsmål
til enkelte moment i finansieringsplanen. Kostnads- og finansieringsplanen bør derfor
også revurderes.
Landsrådet ser på det som helt nødvendig å øke fokus og ressurstilgang på arbeidet
med et nytt avlsopplegg i geiteholdet. Derfor var landsrådet positiv til prosjekt Effektiv geitavl med visse endringer av prosjektbeskrivelsens organisering og kostnads- og
finansieringsplan.
f) Landssamling for kåringsdommere 2003
I juni 2003 arrangerte landsrådet landssamling for kåringsdommere på Ål. Det var da
tre år siden forrige landssamling. På programmet stod opplegg for kåringssjå, pckåring, kåringsbedømmelse, informasjon fra landsrådet og praktiske øvelser på dømming i forbindelse med Ål-utstillinga. Konklusjonen fra samlinga var at det må arbeides for en mer ensrettet dømming av bukk og geit på landsbasis.
g) Indeksberegninger i 2003
Ordinær indeksberegning for bukker og geiter ble gjennomført i november. I tillegg ble
det gjennomført beregning av prerangeringsindekser for bukker både i april og juni.
I 2003 fikk 131 bukker av 2001- årgangen offisiell indeks, hvorav 54 (41%) fikk avlsindeks 103 eller bedre.
I forbindelse med indeksberegningene lages det ulike lister som distribueres til ringene:
• Indeksliste bukker.
• Indeksliste geit.
• Liste over geiter etter bukk.
• Liste over drektige geiter etter bukk.
• Liste over påsatte kje etter bukk.
Overføring av indekser til geitekontrollen skjer kun i november.
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h) Avlsstatuetten for 2003
Etter anbefaling fra Avlsrådet for geit vedtok styret i NSG å tildele avlsstatuetten
for bukker 2003 til Karl Johan Krokstrand fra Beiarn i Nordland for bukken
2000731 Pinto. Ved avkomsgranskinga i 2003 fikk Pinto avlsindeks 114 og avlsverdi-jur 9. Bukken er granska i ring 184 Beiarn.

3. UTMARKSRÅDET
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i Strategiplan 2003-2004 og i RNU-instruks
fastsatt av styret 05.06.03:
- Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på beitebruk og utfordringar knytt til utmarksforvaltning.
Utmarksrådets sammensetning, oppnevnt på styremøtet i mars:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ove Ommundsen, Hjelmeland, leder
Erling Offerdal, Årdalstangen
John Helge Steinnes, Laksvatn
Jarle Helland, Manger
Eivind Fossum, Øyer
Morten Foss, Tvedestrand
Sekretariat: Erling Skurdal (til 20.06.), Ragnhild Gudrun Vikesland (fra 20.06.) og
Lars Kveberg.

Styreleder Odd E. Risan og Veronika Seim, prosjektleder i Landbruk&Rovvilt, har
i stor utstrekning deltatt i utmarksrådets møter.
Utmarksrådet har i 2003 hatt 3 ordinære møter; 03.02., 26.02., 09.10. Telefonmøte:
30.10.
Sentrale saker for utmarksrådet dette året har vært:
• Dyrevelferdsmeldinga (St. meld. nr. 12 2002-2003 Om dyrehold og dyrevelferd).
Meldinga ble bestilt av Stortinget og gikk dermed ikke ut på ordinær høring. Innspill gitt til komitéen og øvrig politisk miljø.
• Ny rovviltmelding. Innspill fra NSG til utarbeidelsen i Miljøverndepartementet.
Samarbeid med andre organisasjoner underveis.
• Erstatningsordninger for tap av beitedyr til freda rovvilt.
• Søknadsskjema for rovvilterstatning. Forslag til endringer. Innspill på konkrete
endringer gitt til DN i samarbeid med Landbruk&Rovvilt.
• Forvaltning av jerv. Innspill på uttak av jerv, forvaltning av kvoter, samhandling
nord-sør.
• Fagmøte utmark på landsmøtet/ Regionale samlingar; i samarbeid med Landbruk&Rovvilt, Beiteutvalga rundt Hardangervidda, Alveldkonferansen i Molde,
o.a.
• Utkast til forskrift om hold av småfe. Innspill til forberedende møter med
SDT/Mattilsynet.
• Høringssaker. Faginnspill til styret.
• Oppfølging av/kontakt til prosjekter.
• Næringsmessig bruk av utmarka i Oppland.
• Beredskapsplan for beitebruk/ husdyr på utmarksbeite. Utarbeiding av mal til
bruk lokalt.
• Prosjekt Radiobjeller.
• Veiledningsbrosjyre «Rovviltskade på husdyr og skadedokumentasjon».
• Beitedyr - Jernbane.
• Lovsamling for beitebrukere.
• Kontakt til viktige tiltak i regi av andre - Universitetet i Oslo, NIJOS, NLH, FM
m.v.
Enkelte av sakene er behandlet i fellesmøte med styringsgruppa i Landbruk&Rovvilt.
Utmarksrådet sitt emneområde er omfattende, og tar opp spørsmål av stor betydning for småfeholdet og beitebruken. Rådet har hatt god aktivitet i 2003.

Foto:Svein Harald Brautaset
Utmarksrådet
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4. GJETERHUNDRÅDET
Nemnda/gjeterhundrådet har holdt to ordinære møter i 2003, og behandla 15 saker.
Medlemmer av nemnda/rådet har vært instruktører ved instruktørsamlinger som er
arrangert av flere fylkesnemnder/-lag.
Fra 18. til 19. august deltok 31 gjeterhunddommere på kurs på Golsfjellet i Buskerud.
I regi av fylkesnemndene og de lokale gjeterhundnemndene er det også i 2003 holdt
gjeterhund-/dressurkurs og treningssamlinger over heile landet. Det er stor oppslutning om disse kursa/treningssamlingene, og flere fylker kan på bakgrunn av disse
arrangementa vise til stor breidde i gjeterhundaktiviteten. Gjeterhundprøvene viser
også at resultatene kommer der det blir lagt ned mye arbeid i kurs og opplæring av
hunder og førere.
Antall gjeterhundprøver og deltagelse på disse, har vært slik de siste åra:
År

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Antall
prøver

122
145
150
152
174
186
199
202
229

Antall hunder
Antall førere
som har deltatt som har deltatt

465
506
535
528
539
591
584
569
665

368
395
414
400
423
417
425
393
444

Antall prøver
per hund

% hunder med
godkjent prøve

3,3
3,4
3,3
3,7
3,9
4,1
4,9
4,9
4,7

74
76
76
75
75
74
77
78
78

Foto: Arne Flatebø
Gjeterhundrådet

Nordisk mesterskap i bruk av gjeterhund og landskamp mot Sverige ble i år arrangert 2. og 3. august på Tunarps gård i Sandhem i Sverige.
Dette året var det Barbro Klingborg fra Sverige som erobret tittelen som Nordisk
Mester. Landskampen vant Norge, nær sagt, i god gammel tradisjon.
Continental Sheepdog Championship (CSC) ble i 2003 arrangert i Belgia 29. – 31.
august. Tre norske hunder kom til finalen, og beste av disse ble Meg og Sander
Hindenes med en fin 5. plass.
Norgesmesterskapet ble arrangert 11. og 12. oktober på Hokksund i Øvre Eiker
kommune i Buskerud. Norgesmester ble Egil Syversbråten fra Stryn med hunden
Maid.
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Foto:Arne Flatebø
NM-vinnere 2003
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5. PROSJEKTRÅDET FOR GEIT

vært avholdt møter. Det vil være naturlig å innlemme Prosjektrådet for geit i et
eventuelt nasjonalt hovedprosjekt på geit.

Prosjektnemnda for geit ble konstituert i NSG med utgangspunkt i Verdiskapingsprogrammet. Mandatet til nemnda ble vedtatt på styremøte i NSG i august 2000.
Virksomhetsperioden ble satt til 5 år. I forbindelse med omlegging av råd og utvalg
i NSG i juli, gikk Prosjektnemnda for geit over til å hete Prosjektrådet for geit.
Samtidig ble det noen endringer i sammensetningen.

6. ULL- OG KLIPPERÅDET

Gjennom sin virksomhet skal Prosjektrådet for geit komme med konkrete framlegg
til tiltak som styrker geiteholdet framover, delta i debatten om veivalg i de viktigste
sakene for geiteholdet og skape aktivt miljø på geitesida i NSG.

Ull- og klipperådet har hatt to møter i meldingsåret. Av saker som har vært behandlet kan nevnes: Konstituering, framtidig organisering av klippekurs, NM i saueklipping og arbeidsplan og budsjett for 2003/2004.

Prosjektnemndas virksomhet første halvår 2003 bestod i ferdigstilling av forslaget
til Strategi- og handlingsplan for geit 2003 - 2010 overfor Landsmøtet. Etter reoppnevning i juni 2003, der nemnda endret navn til Prosjektrådet for geit, har det ikke

For å få en helhetlig organisering av klippekursene og oppfølging av ullfaglige
spørsmål har ull- og klipperådet anbefalt at fylkes- og lokallagene bør oppnevne
"ullnemnder" eller "ull- og klippekontakter". Alternativt må fylkesstyrene selv
engasjere seg i dette arbeidet.

Rådet består av Arne Flatebø (leder), Sissel Berntsen og Simen Bakken. Magne
Langseth har fungert som sekretær.

7. MARKNADS- OG UTVIKLINGSRÅDET
Marknads- og utviklingsrådet skal legge til rette for informasjon til styret om marknadssituasjonen, trendar og potensial for småfe innan kjøtt, ull og geitmjølk.
Rådet har følgjande medlemmer:
1. Svein Brautaset, Postboks 2323 Solli, 0201 OSLO (leder)
2. Hans Thorn Wittusen, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO (Norsk Kjøtt)
3. Rolf Aas, Postboks 6279 Etterstad, 0603 OSLO (KLF)
4. Gjermund Stormoen, Postboks 9051 Grønland, 0133 OSLO
Sekretær: Arne Flatebø
Rådet har hatt eitt møte i 2003.
Dei viktigaste sakene i 2003 var:
Marknadssituasjonen, trendar og forbrukarretta produksjon.

Foto:Lars Erik Wallin
Ull- og klipperådet
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V

SENTRALADMINISTRASJONEN

Adressen til kontoret:
Parkveien 71, 0254 Oslo
Postboks 2323 Solli, 0201 OSLO
Telefon:
Telefaks:
E-post:
Bank:

23 08 47 70
22 43 16 60
nsg@nsg.no
9365.05.49420

Svein H. Brautaset

Lars Erik Wallin

Arne Maurtvedt

Ada Kalheim

Mona Skjønhaug

Arne Flatebø

Erling Skurdal

Ragnhild G.
Vikesland

Signe Dahl

Ellen Ingrid
Colbjørnsen

Ingunn Nævdal

Magne Langseth

Veronika Seim

Lars Kveberg

Inger-Johanne
Holme

Leiv Sigbjørn Eikje

Ansatte ved kontoret pr. 31.12.03
Svein H. Brautaset, generalsekretær f.o.m. 01.02.03
Lars Erik Wallin, organisasjonssjef - fung. generalsekretær t.o.m. 31.01.03
Arne Maurtvedt, redaktør t.o.m. 13.10.03
Ada Kalheim, administrasjonssekretær
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Arne Flatebø, 1. konsulent næringspolitikk og forvaltning, fung. redaktør f.o.m.
21.10.03
Erling Skurdal, 1. konsulent beitebruk, permisjon f.o.m. 20.06.03
Ragnhild G. Vikesland, vikar 1. konsulent beitebruk f.o.m. 20.06.03
Signe Dahl, avlskonsulent sau, permisjon f.o.m. 1.01.03 t.o.m. 31.11.03
Ellen Ingrid Colbjørnsen, vikar avlskonsulent sau t.o.m. 31.11.03
Ingunn Nævdal, avlskonsulent geit
Magne Langseth, konsulent
Veronika Seim, rovviltkonsulent (prosjekt f.o.m. 1.01.00)
Lars Kveberg, konsulent (engasjement f.o.m. 1.08.02), hjemmekontor

Ansatte som har arbeidsplass på Ås, NLH
Inger-Johanne Holme, småfekonsulent
Leiv Sigbjørn Eikje, stipendiat f.o.m. 15.04.02
Ingar Anne Boman, småfekonsulent, engasjement f.o.m. 18.08.03

Ansatte som har arbeidsplass på Hamar, Norsvin
Tone Maria Hanssen, småfekonsulent

NSG Semin AS
Lars Bryhni, daglig leder, permisjon f.o.m. 21.04.03
Ewa Wallin, fung. daglig leder f.o.m. 23.04.03
Steinar Følid, driftskoordinator f.o.m. 01.06.03
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LANDSSTYRET

Inger Anne Bomann

Steinar Følid

Tone Maria Hanssen

Lars Bryhni

Ewa Wallin

Odd E. Risan
(leder)

Mygnhild Nymo
(n.leder)

Åge Lohn
styremedlem

Ove Ommundsen
styremedlem

Erik Fløystad
styremedlem

Erling Offerdal
styremedlem

Øivind Gurandsrud
styremedlem

Vivi Lindholm
ordfører

Erlend Winje
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VI TILLITSVALGTE
Styret

Telemark:
Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland
Aust-Agder:
Erling Brekkemoen, A. Moland 4849 Arendal
Vest-Agder:
Sven Haughom, Haughom, 4480 Tonstad
Rogaland:
Sigmund Skjæveland, Hetland, 4387 Bjerkreim
Hordaland:
Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet
Sogn og Fjordane: Ola Søgnesand, 6843 Skei i Jølster
Møre og Romsdal: Rolv Arne Ljøen, 6218 Hellesylt
Sør-Trøndelag: Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal
Nord-Trøndelag: Mette Karlgård, Sul, 7660 Vuku
Nordland:
Ragnhild Johansen, Krokan gård, 8260 Innhavet
Troms:
Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen
Finnmark:
Leif Kristian Sundelin, Bonakas, 9845 Tana

t. 35 07 44 46
t. 37 03 32 53
t. 38 37 08 51
t. 51 45 02 86
t. 56 36 07 93
t. 57 72 83 59
t. 70 26 52 25
t. 72 43 61 67
t. 74 07 00 26
t. 75 77 26 18
t. 77 71 72 67
t. 78 92 70 53

Odd E. Risan (leder), Engan, 7340 Oppdal
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad
Åge Lohn, Nordgård, 2580 Folldal
Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland
Erik Fløystad, Austre Moland, 4849 Arendal
Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen
Øivind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling

t. 72 42 46 80
t. 77 84 79 19
t. 62 49 04 20
t. 51 75 04 37
t. 37 03 34 92
t. 57 66 28 27
t. 32 85 63 38

Vivi Lindholm (ordfører), Postboks 35, 2031 Nannestad

t. 97 71 34 13

Vararepresentanter
1. Mette Karlgård, Sul, 7760 Vuku
2. Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet
3. Karl Idar Berg, 9146 Olderdalen

t. 74 07 00 26
t. 56 36 07 93
t. 77 71 72 67

1. Sigurd Krekke (leder), 2634 Fåvang
2. Jostein Seldal, Seldal, 4308 Sandnes
3. Sigmund Romtveit, Grungedal, 3895 Edland
4. Morten Ueland, Søndre Årø Gård, 3135 Torød
5. Tore Pettersen, 8485 Dverberg

t. 61 28 45 71
t. 51 67 24 34
t. 35 07 27 87
t. 33 38 44 38
t. 74 14 63 31

Vivi Lindholm (ordfører), Postboks 35, 2031 Nannestad
Leif Kristian Sundelin, Bonakas, 9845 Tana

t. 97 71 34 13
t. 78 92 70 53

1. Tone Edland, 3895 Edland
2. Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett
3. Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes

t. 35 07 18 98
t. 77 76 49 42
t. 61 34 01 98

Varamedlemmer
1. Ola Arne Aune, Driva, Rute 5, 7340 Oppdal
2. Helge Edvartsen, Edal, 5707 Evanger
3. Olav M. Kvisli, Haugenes, 4985 Vegårshei
4. Eivind Fossum, 2636 Øyer
5. Jon Lamøy, Torhop, 9845 Tana

t. 72 42 41 78
t. 56 52 18 55
t. 37 16 91 44
t. 61 27 80 46
t. 78 92 76 93

Vararepresentanter
1. Nils Einar Kjøsnes, Kjøsnes, 6843 Skei i Jølster
2. Finn Vik, Kåfjorddalen, 9147 Birtavarre
3. Anne Helene Haugen, Heggero, 2680 Våga

t. 41 44 86 38
t. 77 71 76 68
t. 61 23 98 61

Medlemmer i valgnemnda

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer

Revisor
KPMG AS

Kontrollutvalget (valgt av representantskapet)
Fylkesledere
Østfold:
Akershus:
Hedmark:
Oppland:
Buskerud:
Vestfold:

Jan Herland, Myhrvold, 1860 Trøgstad
Johan Persbråten Persbråten 120, 1340 Skui
Gunnbjørn Trøan, Skoglund, 2550 Os i Ø.
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres
Jon Roar Grøstad, Postboks 32, 3420 Lierskogen
Sølve Søyland, Fossan, 3174 Revetal
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t. 69 82 77 33
t. 67 13 60 52
t. 62 49 71 78
t. 61 36 72 14
t. 32 85 20 71
t. 33 06 26 57

Jan Herland (leder), Myhrvold, 1860 Trøgstad
Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui

t. 69 82 77 33
t. 67 13 60 52

Varamedlem
Sølve Søyland, Fossan, 3174 Revetal

t. 33 06 26 57
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Arbeidsutvalet
1. Odd E. Risan, Engan, 7340 Oppdal, (landsmøtevalgt)
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad, (landsmøtevalgt)
3. Erik Fløystad, Austre Moland, 4849 Arendal

t. 72 42 46 80
t. 77 84 79 19
t. 37 03 34 92

Sekretær: Svein H. Brautaset, NSG

Avlsrådet for sau
Representanter
1. Bjørn Høyland, (leder), Høyland, 4340 Bryne
2. Øivind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling
3. Sigurd Krekke, 2634 Fåvang
4. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5025, 1432 Ås, NLH
5. Heiko Paulenz, Team Semin AS, Postboks 8146 Dep, 0033 Oslo,
Vararepresentanter
1. Eirik Larsen, Oksvik, 9060 Lyngseidet
2. Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet
3. Odd E. Risan, Engan, 7340 Oppdal
4. Gunnar Klemetsdal IHA, Postboks 5025, 1432 Ås, NLH
5. Anne Nordstoga, Team Semin AS,
Postboks 8146 Dep., 0033 Oslo

t. 51 48 83 07
t. 32 85 63 38
t. 61 28 45 71
t. 64 94 79 69
t. 22 59 70 13

t. 77 71 37 94
t. 56 36 07 93
t. 72 42 46 80
t. 64 94 80 10

4. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5025, 1432 Ås, (NLH)
t. 64 94 79 96
5. Heiko Paulenz, Team Semin AS, Postboks 8146 Dep., 0033 Oslo t. 22 59 70 13
Vararepresentanter
1. Inger-Johanne Tafjord, Eidsdal, 6215 Eidsdal, (NSG)
2. Ola Søgnesand, 6843 Skei i Jølster, (NSG)
3. Odd E. Risan, Engan, 7340 Oppdal, (NSG Semin AS)
4. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5025, 1432 Ås, (NLH)
5. Anne Nordstoga, Team Semin, Postboks 8146 Dep., 0033 Oslo

t. 70 25 91 02
t. 57 72 83 59
t. 72 42 46 80
t. 64 94 80 10
t. 22 96 48 47

Sekretær: Ingunn Nævdal, NSG

Fagforum geit
a) Avlsrådet
b) TINE BA
c) Helsetjeneste geit
d) Norsk Kjøtt og Kjøttbransjens Landsforbund
e) Fagansatte i Nsg og NLH

Utmarksrådet
t. 22 96 48 47

Sekretær: Ellen Ingrid Colbjørnsen/Signe Dahl, NSG

Fagforum for sau
a) Avlsrådet
b) Per Liahagen, Norsk Kjøtt og Rolf Aas, Kjøttbransjens Landsforbund
c) Synnøve Vatn, Helsetjeneste sau
d) Fagtilsette i NSG og NLH
e) Ledere i avlsutvalgene i fylkeslagene når det er behov
f) Andre som kan bidra faglig etter avtale med avlsrådet

Representanter
1. Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland
2. John Helge Steinnes, 9042 Laksvatn
3. Eivind Fossum, 2636 Øyer

t. 51 75 04 37
t. 94 80 54 28
t. 61 27 80 46

Vararepresentanter:
1. Erling Offerdal
2. Jarle Helland
3. Morten Foss
Sekretær: Ragnhild G. Vikesland, NSG

Gjeterhundrådet
Avlsrådet for geit
Representanter
1. Åge Lohn (leder), Nordgård, 2580 Folldal, (NSG)
t. 62 49 04 20
2. Veronika Fagerland, 9056 Mortenhals, (NSG)
t. 77 72 57 81
3. Ewa Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo, (NSG Semin AS) t. 23 08 47 75
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Representanter
1. Egil Lutdal, Tronslia, 7600 Levanger
2. Bjørn Ola Vaagaasarøygard, 2680 Lom
3. Per Helge Lindholt, Lindholt, 2324 Vang
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t. 74 01 32 52
t. 61 21 16 17
t. 62 59 60 48

Vararepresentanter:
1. Egil Syversbråten, Markane, 6783 Stryn
2. Ivar Thoresen, Ytre Levang, 8890 Leirfjord
3. Fritz van der Kooij, Hopland, 5918 Frekhaug

NSG Semin AS
t. 57 87 79 83
t. 75 04 89 34
t. 57 17 75 09

Fra NSG: Svein H. Brautaset (leder),
Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Odd E. Risan, Engan, 7340 Oppdal
Sigurd Krekke, 2634 Fåvang

t. 23 08 47 83
t. 72 42 46 80
t. 61 28 45 71

Sekretær: Arne Flatebø, NSG

Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA
Prosjektrådet for geit
Representanter
1. Magnhild Nymo (leder), Nymoen, 9372 Gibostad
2. Rune Myklebust, Myklebust, 6791 Oldedalen
3. Jens Ragnar Heggestad, 6878 Veitastrond

t. 77 84 79 19
t. 57 87 38 68
t. 57 68 78 65

Fra NSG:
Medlem: Svein H. Brautaset, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Vara:
Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad

t. 23 08 47 83
t. 77 84 79 19

Team Semin
Vararepresentant:
Svein Håpnes, Skånali, 7898 Limingen

t. 74 33 59 29

Fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Vara: Arne Maurtvedt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 23 08 47 96
t. 23 08 47 92

Sekretær: Ingunn Nævdal, NSG

Styret i BSF-sentralt
Ull- og klipperådet
Representanter
1. Arne Flatebø (leder), Nsg, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
2. Sissel Berntsen, Fagtjenesten for ull,
Postboks 396 Økern, 0513 Oslo
3. Simen Halsa Bakken, Norske saueklipperes forening,
2647 Sør-Fron

Vararepresentant for 2 år: Erik Fløystad, Austre Moland,
4849 Arendal

t. 22 09 21 84

Genressursutvalget for husdyr

t. 95 15 08 09

Fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

Sekretær: Arne Flatebø, NSG

Marknads- og utviklingsrådet
Representanter
1. Svein H. Brautaset, Nsg, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
2. Hans Thorn Wittussen, Norsk Kjøtt,
Postboks 360 Økern, 0513 Oslo
3. Rolf Ass, KLF, Postboks 6279 Etterstad, 0603 Oslo
4. Gjermund Stormoen, TINE BA,
Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo

t. 23 08 47 83
t. 22 09 21 00
t. 23 24 44 73
t. 22 93 88 00

Sekretær: Arne Flatebø, NSG
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t. 37 03 34 92

t. 23 08 47 96
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t. 23 08 47 96

VII STYRETS MELDING 2003

VIII REKNESKAP 2003
1. RESULTATREKNESKAP 2003
NOTE

2003

2002

7 334 546
1 294 616

7 771 748
1 292 469

10 442 950
251 192
282 907
480 221
20 086 432

12 544 397
153 198
293 367
353 600
22 408 779

1 986 715
1 341 863

2 068 208
1 330 847

6 381 640
58 459
136 560
0
269 241
1 842 344
1 436 470
6 901 347
20 354 639

5 443 185
52 686
117 040
42 634
1 297 496
2 067 726
1 424 594
8 540 660
22 385 076

-268 207

23 703

326 345
-10 553
315 792

424 616
-17 072
407 544

RESULTAT FØR SKATT

47 585

431 247

SKATTEKOSTNAD

-2 622

0

44 963

431 247

DRIFTSINNTEKTER
KONTINGENT
ANNONSEINNTEKT
REFUNDERTE KOSTNADER
OG TILSKOT
SALSINNTEKTER
ANDRE DRIFTSINNTEKTER
LEIGEINNTEKTER
SUM DRIFTSINNTEKTER

1
2

DRIFTSKOSTNADER
REFUNDERT KONTINGENT
SAU OG GEIT
LØNNSKOSTNADER,
INKL. HONORAR TILLITSVALDE
3
ANDRE SOSIALE KOSTNADER
AVSKRIVNING
10
TAP PÅ KRAV
LOKALER, EIGEDOM
4
ORGANISASJONS- OG KONTORDRIFT
REISER
AVL, ORGANISERT BEITEBRUK

DRIFTSRESULTAT
SUM FINANSINNTEKTER
SUM FINANSKOSTNADER
SUM FINANSPOSTER

ÅRSRESULTAT

76

9

77

2. BALANSE PR. 31.12.2003

3.

NOTE

2003

2002

10

1 745 300

1 745 300

10

289 280
2 034 580

151 400
1 896 700

8

323 900

323 900

SUM ANLEGGSMIDLAR

2 358 480

2 220 600

OMLØPSMIDLER
KUNDAR
6
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 7
SUM FORDRINGER

248 182
1 025 989
1 274 171

109 007
811 842
920 849

KONTANTER, BANKINNSKOT

6 731 866

4 388 604

8 006 037

5 309 453

10 364 517

7 530 053

AKTIVA
ANLEGGSMIDLAR
BYGNING/TOMT
INVENTAR, UTSTYR,
MEDLEMSSYSTEM
SUM VARIGE DRIFTSMIDLAR
AKSJAR / ANDELAR

5

SUM OMLØPSMIDLER
SUM AKTIVA

GJELD OG EIGENKAPITAL
EIGENKAPITAL
OPPTJENT EIGENKAPITAL
SUM EIGENKAPITAL

9

3 811 664
3 811 664

KORTSIKTIG GJELD
LEVERANDØRGJELD
FORSKOTSTREKK, ARB.GIV.AVG., MVA
SKULDIGE FERIEPENGAR
BETALBAR SKATT
MELLOMREKNESKAP LANDBRUKSDEPT.
MELLOMREKNESKAP OMSETNINGSRÅDET
ANNA KORTSIKTIG GJELD
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD OG EIGENKAPITAL
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3 766 701
3 766 701

4 486 715
559 369
446 912
1 311
425 517
0
633 029
6 552 853

377 467
515 035
471 442
0
333 685
124 531
1 941 192
3 763 352

10 364 517

7 530 053

SPESIFIKASJONAR OG NOTAR TIL
REKNESKAPEN 2003

Rekneskapen til Norsk Sau- og Geitalslag er ein totalrekneskap som inkluderer
Landsrådet for saueavl, Landsrådet for geiteavl og Organisert beitebruk (beitekonsulent).

1 - Refunderte kostnader og tilskot
Landbruksdepartementet
* til NSG Semin AS
Omsetningsrådet
TINE BA
VOX, KIL, KUP
Forskningsrådet
Bygdefolkets studieforbund
Norsk Kjøttsamvirke
Andre

9958036
-2500000
1959531
117125
199340
272447
114279
270000
52192

10442950

207907
75000

282907

7458036

2 - Andre driftsinntekter
Deltakaravgift
Adm. NSG Medlemsservice AS

3 - Lønnskostnader
Lønnskostnader er sett saman av følgjande postar:

Lønningar
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre honorar-/lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittleg tal tilsette
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2003
4401393
727824
225477
1026946
6381640

2002
3710636
725298
158114
849137
5443185

16

14

Pensjonspremiefond
Laget har pensjonsforsikringa si i Gjensidige NOR ASA. Innbetalt
pensjonspremie gir avkastning som vert godskreve laget sitt premiefond i
Gjensidige NOR. Midlane i fondet kan berre nyttast til å dekka pensjonspremie.
I 2003 er det bokført kostnader til pensjonspremie med kr 225.477.
Fondet som pr. 31.12.2003 utgjer kr 1.577.090 er ikkje teke med i balansen.
Generalsekretær, styreleiar og nestleiar
Generalsekretæren har i 2003 motteke kr 422.477 i lønn. Han tok til att i stillinga i februar 2003.
Generalsekretæren har telefon- og pensjonsordning og dekning av reiseutgifter etter statens satsar.
Styreleiar og nestleiar har hatt høvesvis kr 47.000 og kr 19.000 i fast godtgjersle.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar utgjer kr 77.525. Dette er fordelt på revisjon
kr 44.945 og fagleg bistand kr 27.580.

7 - Andre kortsiktige fordringer
Mellomrekning NSGs Medlemsservice A/S
Mellomrekning NSG Semin AS
Opptent tilskot klippeskulen
Periodiserte tilskot
Forskotsbetalte kostnader
Lønnsforskot
Reiseforskot

237316
475581
156385
148313
1094
2300
5000

1025989

Eigenkapital
31.12.02
117026
181004

Resultat
2002
-4045
31004

8 - Aksjar / andelar
Bokf.verdi
Medlemsservice A/S 110000
NSG Semin AS
108900
218900
Andre:
Team Semin BA
100000
Nationen AS
5000
323900

Historisk
kostpris
150000
108900
258900
100000
5000
363900

4 - Vedlikehald Parkvn 71
Det er brukt kr 1.036.738 til vidare vedlikehald av Parkveien 71. Vedlikehaldet var planlagt gjennomført delvis i 2002, og kr 1.000.000 av summen vart
kostnadsført i rekneskapen for 2002.
Arbeidet gjeld oppussing av fasaden, utskifting av vindu, vedlikehald av tak
og takrenner, piper, forbetring av brann- og innbrotssikring og utskifting av
kjøken i 4. etg.

Norsk Sau- og Geitalslag eig 100% av aksjekapitalen i NSGs Medlemsservice
A/S.
Årets underskot i selskapet vil redusere eigenkapitalen ytterlegare.
Laget eig 66% av aksjane i NSG Semin AS.
Begge selskapa driv verksemd som er vesentleg forskjellig frå verksemda
i Norsk Sau- og Geitalslag. Ein har av den grunn ikkje utarbeidd konsolidering.

5 - Bankinnskot
9 - Eigenkapital

Av inneståande bankinnskot er følgjande konti bundne midlar:
Konto for skattetrekk
Konto for tiltaksfondsmidlar
Konto for sikringsfondet

411960
425517
1266552

2104029

Opptent eigenkapital 1.1.
Årsoverskot
Opptent eigenkapital 31.12.

3766701
44963
3811664

6 - Kunder
Fordringane er ført opp med pålydande verdi.
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10 - Maskinar / Parkveien 71

Ansk.
kost
Datautstyr
870286
Telefon Venus
44415
Interjet Whistle
22933
Frankeringsmaskin
56353
Medlemssystem
0
Office datautstyr
118932
Sum inventar
1112919

Til- Akkumulert
gang avskrivning
0
857686
0
44415
0
22933
0
42253
235288
11828
39153
118965
274441
1098080

Verdi
31.12.03
12600
0
0
14100
223460
39120
289280

Årets
avskrivning
%
Sum
13 56400
25 11100
25
5800
25 14100
25 11828
25 37332
136560

Parkvn 71 bygg

2032486

0

327186

1705300

0

0

Parkvn 71 tomt
Sum bygg/tomt

40000
2072486

0
0

0
327186

40000
1745300

0

0
0

Total sum

2034580

136560

Bygningen i Parkvn. 71 vert ikkje avskreve fordi verkeleg verdi er vurdert som vesentleg høgare enn bokført verdi. Ein kjenner heller ikkje til forhold som tilseier at det vil
oppstå verdifall på eigedomen.
OSLO, 31.12.2003 / 10.2.2004
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IX ANDRE OPPLYSNINGAR OG
STATISTIKKAR

UTVIKLINGA I SMÅFEHALDET
Kjelde: Statens landbruksforvaltning

DRIFTSGRANSKINGANE
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:
Austl.
VestNorda. bygder
landet
Norge
År 100-200
50-100
100-200
da
da
da
1980
48 000
1985
32 300
1990
10 000
90 800
1993
59 227
48 162
138 867
1994
67 312
47 380
139 049
1995
57 302
21 224
86 336
1996
53 372
29 508
130 586
1997
70 662
8 128
73 864
1998
98 217
20 157
71 272
1999
82 126
28 338
72 193
2000
76 025
31 041
95 442
2001
14 251
-13 574
39 070
2002
33 400
-5 800
39 300

Alle
< 50
da
30 900
38 100

50-100
da
31 200
28 000
21 800
55 350
35 448
12 841
13 170
(2 014)
17 745
19 020
30 435
-611
-300

18 429
19 286
7 535
2 131
15 113

100-200
da
49 500
49 200
49 800
84 693
91 277
57 431
76 696
65 422
82 267
76 187
82 426
50 054
47 300

Alle
bruk
38 500
39 500
42 500
65 858
61 594
36 588
44 833
41 048
59 896
49 591
69 507
44 071
46 500

Tala gjeld pr. 1. januar
År
Tal bruk
Tal
FlokkTal bruk
Tal
Flokkmed sau
v.f.s.
storl.
m/m.geit
m.geit
storl.
1985
33 815
1 077 469
32
1 354
74 030
55
1990
26 394
1 009 793
38
1 117
64 894
58
1991
25 635
1 027 076
40
1 116
65 864
59
1992
25 213
1 080 321
43
1 100
65 346
59
1993
24 774
1 091 914
44
1 075
62 742
58
1994
24 353
1 018 617
42
1 014
62 242
61
1995
24 355
1 041 680
43
975
59 855
61
1996
24 213
1 049 991
43
901
59 042
66
1997
23 382
1 015 252
43
877
58 758
67
1998
22 717
1 049 075
46
826
55 474
67
1999
21 989
1 071 495
49
769
53 269
69
2000
21 644
1 081 633
50
727
53 091
73
2001
21 371
1 112 186
52
677
50 859
75
2002
20 783
1 126 183
54
623
47 651
76
2003
18 716
1 093 354
58
591
47 087
80
Frå 1994 til 1997 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau.
Frå 1998 er det sau fôra over 1. mars som ligg til grunn for talla, (kode 131 er slått samen med kode
130).

PRODUKSJON / FORBRUK AV SAUEKJØT

Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:
Nord-Norge
År
50-100
100-200
< 50
da
da
da
1980
56 600
51 100
1985
65 200
68 800
1990
110 400
106 800
1993
109 433
143 799
1994
111 846
126 567
1995
104 002
104 832
1996
104 856
121 141
1997
97 835
127 478
1998
122 167
143 999
1999
99 943
113 305
2000
153 023
134 151
2001
124 936
104 080
2002
147 100
129 100

Alle
50-100
da
48 100
60 500
97 200
91 698
85 167
91 841
84 121
81 107
104 347
90 321
132 224
113 490
155 500
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100-200
da
91 500
147 297
127 856
110 822
122 251
125 069
135 777
113 375
135 063
116 874
130 600

Alle
bruk
50 900
58 000
96 500
114 043
104 808
102 204
99 192
99 073
118 138
102 523
131 168
114 045
135 000

SLAKTEVEKTER
Kjelde: Norsk Kjøtt

Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket
Salg og
hjemmeforbruk
År
tonn
1960
14 870
1970
16 648
1980
18 459
1985
24 150
1990
23 377
1995
25 211
2000
23 499
2001
24 482
2002 *
25 056
2003 **
24 603
* Foreløpige regnskapstall,
** Budsjett

Medel slaktevekter for sau og lam.
År
Sau, kg
Lam, kg
% *-lam
1970
30,3
15,8
1975
30,5
17,3
30
1980
29,7
16,8
28
1985
28,9
16,7
29
1990
30,0
17,9
40
1995
30,1
17,7
40
2000
31,0
18,1
70
2001
30,7
18,0
67
2002
30,8
18,2
73
2003
31,2
18,1
78
Frå 1996 er % *-lam lik kl O og betre.
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SAUEKONTROLLEN

ULLKLASSIFISERING

Kjelde: Husdyrkontrollen/Fagsenteret for kjøtt

Kjelde: Ullavdelingen Norsk kjøtt/SLF

År*)
1962
1980
1985
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2003

Tal
buskapar
i kontr.
4 729
5 577
5 594
5 557
5 397
5 282
5 256
5 367
5 310
5 149
5 061
4 912

4 929
4 872
4 600

Tal
g. lam
pr. v.f.s.
1,17
1,40
1,46
1,55
1,54
1,53
1,56
1,56
1,54
1,51
1,53
1,54
1,62
Fødte lam
per søye
1,87
1,91
1,95

Kontrollerte dyr
Tal
%
35 174
4,2
188 942
21,8
271 683
25,2
284 440
28,4
294 051
28,6
295 984
27,3
289 010
28,4
303 097
29,8
303 828
29,2
298 687
29,4
287 627
28,3
285 133
278 470

291 673
299 976
307 434

Haustvekt
pr. lam
kg
39,2
42,1
41,9
43,7
42,7
41,7
44,4
43,7
42,9
42,8
43,3
42,5
42,8

Avdrått
pr. v.f.s.
kg
45,9
58,9
60,8
67,7
65,8
63,8
69,4
68,2
65,0
62,7
65,0
64,2
69,0

44,0
43,6
43,4

67,4
66,1
66,0

Lammetap
%
10,8
12,0
12,0

Prosentvis fordeling mellom dei viktigaste ullklassane:
Klasse 1990 1993 1994 1995 1996 1997
7
6
6
7
7
7
B
13
14
13
14
14
14
C
35
37
34
34
35
37
F
9
11
10
10
10
10
Andre
37
32
37
35
34
34
AI
A II
BI
B II
CI
C II
FI
F II

88
12
69
31
81
19
53
47

86
14
67
33
78
22
49
51

86
14
68
32
81
19
54
46

89
11
70
30
81
19
48
52

90
10
70
30
82
18
47
53

90
10
68
32
83
17
48
52

GEITMJØLKPRODUKSJONEN
Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket

ULLPRODUKSJONEN
Kjelde: Norsk Kjøtt B&I/Fraktkontoret for kjøtt
Samvirke
mottak
tonn
1975
3 811
1985
5 225
1990
4 902
1995
4 283
2000
3 713
2001
3 844
2002
4 000
2003
3 875
*) Inkludert fri innfrakt
År

Privat
mottak
tonn
470
165
62
1 145
1 244
1 248
1 154
1 210

I alt
tonn
4 281
5 390
4 964
5 428
4 957
5 092
5 154
5 085
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Gjennomsnittleg
ullpris til produsent
kr/kg
12,33
37,42
47,51

34,75 *
33,75 *

Dei siste åra er det blitt produsert
slike mengder geitmjølk:
1960
20,0
mill. liter
1970
24,5
"
""
1980
24,9
"
""
1990
27,3
"
""
1992
25,8
"
""
1993
25,8
"
""
1994
24,6
"
""
1995
24,8
"
""
1996
23,8
"
""
1997
23,2
"
""
1998
22,6
"
""
1999
21,7
"
""
2000
21,1
"
""
2001
20,3
"
""
2002 *
20,8
"
""
2003 **
20,2
"
""
* Foreløpige regnskapstall
** Budsjett
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1998
7
14
39
9
31

1999
8
14
41
10
27

2000
7
15
39
8
31

2001
7
14
39
7
33

89
11
72
28
84
16
50
50

89
11
72
28
84
16
49
51

89
11
73
27
85
15
48
52

88
12
76
24
84
16
46
54

2002 2003 A
7
7
14
14
39
39
7
7
33
33
88
12
78
22
83
17
44
56

91
9
80
20
85
15
50
50
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Års*) %
Tal
Tal
geiter
Kg mjølk
%
%
Kr.fôr
Kr.fôr
tilslutning
År
årsbupr.
pr. årsprolak%
pr. års/100 kg
til
geiter
Skapar
buskap
geit
tein
tose
feitt
geit,Fem
mj.,Fem
kontrollen
1952
4 107
421
3,53
4,8
1955
5 552
389
14,3
387
3,61
6,4
1960
7 321
399
18,3
441
3,56
10,5
1970
10 369
347
29,9
590
3,47
16,2
1980
23 932
441
54,3
596
2,80
3,19
41,1
1990
31 735
502
63,2
577
2,81
3,26
51,3
1991
31 989
510
62,7
550
2,81
3,41
52,8
1992
32 524
507
64,1
541
2,79
3,39
53,2
1993
32 617
505
64,6
549
2,75
3,45
54,2
1994
32 242
503
64,1
535
2,72
3,45
54,7
1995
33 344
514
64,9
572
2,67
4,26
3,38
224
46
57,5
1996
33 798
517
65,4
564
2,66
4,25
3,37
196
41
58,3
1997
33 005
498
66,3
553
2,68
4,20
3,41
203
43
60,6
1998
32 228
483
66,7
559
2,69
4,25
3,42
213
45
60,6
1999
31 423
445
70,6
556
2,70
4,13
3,49
219
46
60,9
2000
31 027
432
71,8
560
2,67
4,09
3,52
208
41
62,5
2001
33 116
451
73,1
558
2,69
4,13
3,65
218
43
70,7
2002
33 337
436
76,5
577
2,94
4,23
3,50
225
43
72,1
2003
34 126
434
78,7
576
2,92
4,20
3,60
225
43
75,7
*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.

Kjelde: Husdyrkontrollen

GEITEKONTROLLEN

Notat
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