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2007 - det året
økonomien snudde
Fred er ei det Beste, men at man Noget vil!
Eg låner Bjørnson sine kjende ord ved oppsummeringa av 2007.
Året baud på innsats og kamp for småfehaldet på fleire område.
Og innsatsen sette spor. Me fekk eit godt jordbruksoppgjer for
småfeet i 2007. Det har bidrege til ein gryande optimisme i
næringa, og det er det grunnlag for. Me produserer ca.3000 tonn lammekjøtt for lite,
og prognosar syner òg at me i 2008 vil få for lite geitemjølk. Norsk Sau og Geit
mobiliserte fram mot jordbrukstingingane. Det vart jobba godt i heile organisasjonsapparatet for å få fram næringa sine krav. Ein innsats å byggja vidare på!
Grunnlaget for verdiskapinga i småfehaldet er bruken av utmarksbeita. Ein stadig
kamp står for NSG som beitenæringa sin hovudorganisasjon om tilgangen til desse
utmarksressursane. Først og fremst gjeld dette problema med rovvilt, tapa av beitedyr
til store rovdyr var i 2007 verre enn nokon gong. Desse og andre utfordringar gjer
arbeidssituasjonen krevjande for mange av våre medlemer. Skal vi vinna fram på deira
vegner, må vi vera uredde og direkte i argumentasjonen. Mykje av dei politiske
prosessane føregår i media. NSG har i 2007 delteke og vore synlege på denne arenaen.
Vi driv miljøvenleg produksjon og har sterke kort på hand!
Den faglege framgangen i næringa heldt fram i 2007. I geitehaldet pågår innsatsen for
sjukdomssanering og friskare geiter. Dette er viktig arbeid. I avlsarbeidet er det god
utvikling, både for sau og geit og vi fekk i 2007 gode seminresultat, spesielt med fersksæd. På geit er det etablert ekstra vektlegging av mjølkekvalitet i avlsmålet. Grunnlag
for auka verdiskaping vert lagd gjennom langsiktig og strategisk arbeid.
Dyktige yrkesutøvarar har vi i næringa vår, det viser seg i resultat på mange felt. Vi har
i tillegg konkurransemiljø innan område knytt til yrket. I 2007 har vi hatt gleda av å
arrangera både eit EM innan gjetarhund, der CSC gjekk av stabelen i Drammen i
september med stor suksess og eit prøve-VM i saueklypping i Bjerkreim.
Matvareprisane på verdsmarknaden synte i 2007 ein sterk stigning. Det anerkjende
tidsskriftet The Economist skriv i sin analyse at «maten blir aldri meir billig». Difor er
det så viktig for oss småfehaldarar å halda på, og utnytta våre beiteressursar i utmarka.
Framtidas kjøtproduksjon er å utnytta våre eigne ressursar, og i det ligg ei lysande
framtid for sau og geit. 2007 viste at me er i ferd med å vinna fram på den økonomiske
sida, men mange utfordringar ventar framom oss – vi må halda saman og stå på!
Eg vil takka for den kjempejobben våre tilsette gjer med entusiasme og stå-på-vilje i
ein organisasjon med svært avgrensa ressursar. Takk også til alle tillitsvalde og til våre
gode samarbeidspartnarar.
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I STRATEGIPLAN FOR 2007 – 2008
Hovudstrategi:
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
Visjon: «Norsk Sau og Geit – på lag med naturen»
Dette skal vi gjere gjennom å prioritere:

1. Økonomi og marknad
NSG har som overordna mål å skape ein økonomi for småfehaldet, minst på gjennomsnitt med dei andre produksjonane i landbruket.
Korleis:
- Levere kvalitetssikra varer.
- Samarbeide med faglaga og ha offensiv kontakt med politiske og administrative
miljø.
- Samarbeid med samvirke og andre som driv med foredling og omsetning, for å
sikre best mogleg pris til bonden.
- Fremje og auke verdiskapinga av hovudproduksjonane.
- Småfenæringa skal ha betalt for den samfunnstjenesta den gjer med å pleie kulturlandskapet og hindre attgroing.
- NSG skal jobbe for at produksjonen er så stor at import av lammekjøtt unngås.

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 beiteareala på 1995-nivå.
- Arbeide for ein rovdyrpolitikk som gir trygge tilhøve for menneske og husdyr.
- Arbeide for god dyrevelferd og dyrehelse.
- Utvikle den faglige delen av beitebruken.
- Økonomisk stimulering for å la småfe opphalde seg minst åtte veker på beite.
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3. Faglege utfordringar
NSG har som mål å utvikle og kvalitetssikre produkta gjennom avlsarbeid og krav til
eigne produkt.
Korleis:
- Iverksette ny avlsorganisering og utvikle nye mål for avlsarbeidet.
- Utvikle avlsmetodar innanfor semin som styrkjer kvalitetsproduksjon og
førebyggjer sjukdom.
- Etablere seminstasjon for geit og utvikle eigarinseminering på geit.
- Utvikle og auke tilslutninga til saue- og geitekontrollen.
- Auke tilslutninga og innrapporteringa til helsetjenestene for sau og geit.
- Halde vedlike og utvikle sosiale og faglege tilhøve i produsentmiljøa.

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

5. Politikarkontakt, alliansebygging
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.
- Ta heile organisasjonen i bruk.

6. Informasjon
NSG skal vere nyskapande og dagsaktuell i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet.
Korleis:
- Ta i bruk ein ny grafisk profil.
- 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 ORGANISASJONSARBEIDET
1. Landsmøtet
Landsmøte 21.-22. mars 2007
Landsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel i Stavanger, Rogaland.
Åpent fagmøte
Kvelden før selve landsmøtet startet ble det arrangert et åpent fagmøte med tema
«Beitedyr, kulturlandskap og reiseliv». Yngve Rekdal fra Norsk Institutt for Skog og
Landskap tok den store forsamlingen på 80-90 deltakere med storm med sitt foredrag
om utmarksbeiting og verdier i landskapet. NSG hadde også lånt Skog og Landskaps
store fotoutstilling «Tilbakeblikk - norske landskap i endring» og Utmarksrådet delte
ut div. materiell fra en rikholdig stand.
Åpning
Selve landsmøtet ble åpnet med sang av Ingrid Marie Sørensen, hilsen fra ordføreren i
Sola kommune, Håkon Rege, og orientering om småfeets betydning i Rogaland
v/ fylkesmann Tora Haug.
Det var totalt 68 stemmeberettigede, 59 stemmeberettigende utsendinger, pluss
ordfører, varaordfører og styret (7). I tillegg var det 4 fra valgnemnda, 7 ansatte og
21 gjester og andre tilstede på hele/deler av møtet.
Lederens tale
Leder Odd E. Risan har vært medlem i NSG siden han ble konfirmert, har vært styremedlem i 16 år og leder i 10 år. I sin tale til landsmøtet markerte han lagets 60 års
jubileum med å takke de ildsjelene som startet laget og alle som har bidratt i lagets
arbeid. Han kom inn på følgende punkter:
• Medlemsfordeler
• Dyrevelferd
• Erstatninger for beiterestriksjoner
• Underdekning av lammekjøtt
• Avgjørende for reiselivsnæringen
• Nå eller aldri, om jordbruksforhandlinger og økonomi
• Avlsarbeid på skinner
• Alliansepartnere
• Gourmétlam
• Helårslam
Til slutt uttrykte han håp og berettiget tro på småfenæringa og ønsket alle et
konstruktivt og minnerikt landsmøte.
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Strategi 2007 – 2009
Strategiplan for 2007 – 2009 ble enstemmig
vedtatt med følgende endring i punkt 1.
Økonomi og marked: - «NSG skal jobbe for at
produksjonen er så stor at import av lammekjøtt unngås».
Kontingent 2008
Landsmøtet vedtok å øke kontingentsatsen for
hovedmedlem over 50 sauer/geiter fra kr 900,til kr 1000,- i 2008. De andre satsene holdes
uendret (hovedmedlem 0-50 sauer/geiter
kr 600,- og husstandsmedlem/støttemedlem
kr 200,-).

Odd E. Risan sporet til optimisme i sin
tale. Her i mer avslappet positur under
Strategi- og handlingsplan for geit 2007-2010
landsmøtemiddagen. (Foto: Arne Flatebø)

For å imøtekomme ønsker fra medlemmer/
grasrota, og for å få et plandokument å forholde
seg til i egen organisasjon, ble det i 2003 laget en egen strategi- og handlingsplan for
geit fram til 2010. Strategi- og handlingsplanen for geit 2007-2010 er en oppdatering
og revisjon av den opprinnelige planen. Ingrid Arneng presenterte planen som har
vært på høring hos representantskapets direktevalgte geiterepresentanter, medlemmene i Prosjektrådet for geit og fylkeslaga. Planen ble enstemmig vedtatt av landsmøtet med tre små justeringer. Alle punktene i planen er oppstilt i en oversiktstabell.
De fire høyest prioriterte
områdene i planen er:
• Melkekvalitet
• Avlsarbeid
• Dyrehelse
• Økonomi
Hele planen kan lastes ned på
www.nsg.no.
Uttalelser fra landsmøtet
En redaksjonskomité
oppnevnt på representantskapsmøtet la fram tre
forslag til uttalelser fra landsmøtet. En av uttalelsene ble forkastet, mens to
ble godkjent:
• «Uten sau og geit på utmarksbeite gror kulturlandskapet igjen. NSG krever friske
penger!»
• «Hvem styrer rovviltpolitikken i Norge?»
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Innledning av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen
Terje Riis-Johansen var invitert til landsmøtet for å innlede til debatt over temaet
«Framtida for norsk saue- og geitehold – utfordringer og muligheter». Selv om statsråden var forsiktig med å love noe, både når det gjaldt økonomi og rovdyr, hadde han
mye godt å si om småfeholdet og den samfunnsjobben sauen og geita gjør. Etter innlegget var det åpen debatt og landsmøtet sin uttalelse «Uten sau og geit på utmarksbeite gror kulturlandskapet igjen. NSG krever friske penger!» ble levert til landbruksog matministeren.
Valg
Leder i valgnemnda Jostein Seldal la fram nemndas innstilling, men kritiserte fylkeslagene for å være passive i valgarbeidet. Bare syv fylker hadde kommet med innspill.
Her refereres bare nyvalgte representanter, komplett oversikt over tillitsvalgte finnes i
kap. IV i denne årsmeldingen.
Ove Ommundsen, Rogaland ble ny leder. Olav Edvin Heggvold, Sør-Trøndelag, og
Kristin Bakke Lajord, Oppland, ble nye styremedlemmer. Magnhild Nymo, Troms, ble
ny nestleder. Tone Edland, Telemark, og Marvin Røen, Sør-Trøndelag, ble henholdsvis
andre og tredje vara til styret (Ove Holmås, Hordaland, rykket opp til første vara).
Aslak Snarteland, Telemark ble ny varaordfører. Jon Kåre Løvoll, Møre og Romsdal,
ble ny årsmøtevalgt geiteholder i representantskapet. Laila Jensen Skulbru, Nordland,
ble andre vara årsmøtevalgt geiteholder i representantskapet. Valgnemnda fikk
følgende sammensetning etter valget:

Odd E. Risan (til høyre) har overlatt ledertrøya til nyvalgt leder i NSG Ove Ommundsen.
(Foto: Arne Flatebø)
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Region Vest: Helge Edvardsen, Hordaland, vara Kjell Mardal, Sogn og Fjordane
Region Sør: May Berit Støbet, Aust-Agder, vara Audun Mæland, Vest-Agder
Region Øst: Eivind Fossum, Oppland (nestleder), vara Johan Persbråten, Akershus
Region Midt og Region Nord var ikke på valg. Olav Arne Aune, Sør-Trøndelag ble
valgt til ny leder i valgnemnda.
Etter valget overrakte nyvalgt leder Ove Ommundsen diplomer og gaver til
avtroppende tillitsvalgte. Odd E. Risan fikk NSGs hedersdiplom og en gravert gullklokke, Erik Fløystad fikk diplom og litografiet «Corona» av billedkunstneren Trine
Lindheim, Oslo, og Mette Karlgård og Jon Olav Viggen fikk diplomer og praktboken
«Tilbakeblikk – Norske landskap i endring», av Puschmann, Dramstad og Hoel, Tun
Forlag.
Utdeling av priser og avlsstatuetter mm.
Prisene ble utdelt under festmiddagen onsdag 21. mars, av landbruks- og matminister
Terje Riis-Johansen. Nytt av året var to nasjonale priser, Lykleprisen og Gromsauen,
som skal deles ut annet hvert år på NSG sitt landsmøte.
LYKLEPRISEN/GROMSAUEN er opprettet av Norsk Sau og Geit og skal være en
utmerkelse til person/personer innenfor geite-/saueholdet som har gjort en ekstra
innsats for geite-/sauenæringa og som på en positiv måte har bidratt til å fremme
geitas/sauens sak. Norsk Sau og Geit håper også at LYKLEPRISEN/GROMSAUEN vil
være til inspirasjon til alle som jobber med geit/sau.
For den første prisen, som ble delt ut i 2007, var styret i Norsk Sau og Geit jury.
2007-utgaven av LYKLEPRISEN/GROMSAUEN var to flotte keramikkrelieff/veggfat
med inskripsjon. Disse var laget av keramiker Ragnhild Winsvold, Ski.
LYKLEPRISEN 2007 ble tildelt Sigmund Indrevoll
Sigmund Indrevoll kommer fra Sjursnes i Troms, der han inntil nylig har drevet som
geitebonde. Juryens motivasjon for å tildele LYKLEPRISEN 2007 til Sigmund
Indrevoll er først og fremst hans store og smittende engasjement for geiteholdet.
Gjennom sitt verv som styremedlem i TINE Meieriet Nord gjennom en årrekke har
han bl.a. vært leder i samarbeidsutvalget for helsetjenesten for geit (nasjonalt) helt
siden oppstarten av dette forumet. I tillegg har han vært medlem i rådgivende utvalg
for geitespørsmål i TINE BA. På sin entusiastiske og positive måte har han talt geitas
sak, ikke bare for Nord-Norge, men for hele landet. Geitnæringa er ei lita næring som
i mange henseende kan være vanskelig å løfte opp og frem i besluttende organer.
Dette har Sigmund lykkes med bedre enn de fleste.
GROMSAUEN 2007 tildeles Håkon Sigstad
Håkon Sigstad kommer fra Kvam i Oppland, der han har hatt sitt virke som bonde,
med sau og melkeproduksjon. Tidligere har han også vært innom læreryrket. Selv om
han nå har overdratt gården til neste generasjon og er pensjonist, har han nok ikke
helt gitt slipp på sauen.
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Stolte prisvinnere sammen med landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen.
Fra venstre: Oddveig Sigstad, Håkon Sigstad, Ole Hemminghytt, Terje Riis-Johansen, Siv Skogeng,
Sigmund Indrevoll, Hilde-Gunn Waltenberg og Jan Arne Waltenberg. (Foto: Arne Flatebø)

Juryens motivasjon for å tildele GROMSAUEN 2007 til Håkon Sigstad er at han
gjennom eget sauehold og sitt arbeid for småfeholdet i Oppland vært en foregangsmann som på svært mange arenaer har bidratt til positiv utvikling av småfeholdet
både i eget fylke og landet.
Med sitt store engasjement innen avlsarbeidet og ikke minst som organisasjonsmann
har Håkon Sigstad med sitt lune vesen blitt en institusjon innen småfeholdet langt
utover eget fylke.
Avlsstatuetten for beste bukk og beste avkomsgranska vær 2006
Statuetten for beste avkomsgranska bukk 2006 ble tildelt Ole Hemminghytt fra Tollå
for bukken 2003766 Odin. Ved avkomsgranskinga i november 2006 fikk bukken avlsindeks 116 og avlsverdi-jur 9.
Statuetten for beste avkomsgranska vær 2006 ble tildelt Hilde-Gunn og Jan Arne
Waltenberg fra Lyngen for væren 200380115 Soski. Ved avkomsgranskinga i november
2006 fikk væren O-indeks 152.
De flotte, tradisjonelle avlsstatuettene er skåret i tre av Oddmund Rønningen, Fåvang.
Tidligere generalsekretær Svein Harald Brautaset ble takket for sin innsats for
Norsk Sau og Geit
Med litografien «Leder» av billedkunstner Ingri Egeberg fra Bergen, takket Odd E.
Risan tidligere generalsekretær Svein Harald Brautaset for hans innsats for NSG og
småfeholdet. Brautaset måtte på grunn av sykdom slutte som generalsekretær, men i de
årene han hadde sitt virke i NSG rakk han å iverksette organisatoriske og administrative
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grep som løftet hele organisasjonen. Blant dette var satsningen på seminsiden, med
etablering av permanente seminstasjoner og opprettelsen av NSG Semin AS. Brautaset
fikk også gjennomført en omfattende oppgradering av NSGs eiendom i Parkveien 71, et
økonomisk kjempeløft som ble gjennomført kun med lagets egenkapital.
Årets «superverver» 2007
Jan Helge Havsø ble årets «superverver 2007». Lars Erik Wallin takket Jan Helge
Havsø for å ha lagt ned en solid innsats med å verve 13 nye medlemmer til sitt
lokallag Eigersund Sau og Geit. Havsø fikk overrakt diplom og vervepremie som
synlig bevis på innsatsen.

2. Representantskapsmøter
I. Representantskapsmøte 20. mars 2007
Dette representantskapsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel i Stavanger, og var
i sin helhet viet forberedelser og saksbehandling til Landsmøtet. Det ble arbeidet med
og oppnevnt en redaksjonskomite for landsmøtets uttalelser, laget framlegg til
medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i valgkomiteen og fastsatt godtgjøring til styret og ordfører. Halvard Espeseth, Sogn og Fjordane ble valgt til leder,
Sven Haughom, Vest-Agder medlem og Grete Stokstad, Østfold ble varamedlem i
kontrollutvalget.
Det ble også orientert om at styret har nedsatt en gruppe bestående av Kristin Bakke
Lajord, Oppland, Olav Edvin Heggvold, Sør-Trøndelag og Karl Idar Berg, Troms til å
arbeide med sekretærfunksjonen i fylkeslagene.
II: Representantskapsmøte 19. – 21. oktober 2007
Høstens representantskapsmøte ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport på
Gardermoen.
Den første dagen av representantskapsmøtet var en fagdag om temaet rovvilt og
rovviltsituasjonen i utmarka sin betydning for næringsvirksomhet og bosetting i
bygdene.
Innledningsvis holdt leder Ove Ommundsen et innlegg hvor han pekte på næringa sitt
syn på mange sider av rovdyrproblematikken. Uttalelsene avstedkom mange sterke
reaksjoner i media. Dette toppet seg etter noen dager i det som klart kunne oppfattes
som truende uttalelser fra etablerte dyrevernorganisasjoner og - aktivister. På det
tidspunkt, ut fra hensynet til egen organisasjons tillitsvalgte og ansatte, valgte styreleder
Ove Ommundsen å gå ut med en oppklarende pressemelding, se neste side.
Per Olaf Lundteigen (Sp) holdt et politisk innlegg, hvor han gjennomgikk den norske
rovdyrpolitikken. Han poengterte at politikerne vet hva som skjer og må holdes
ansvarlige. Han anbefalte beitenæringa å utarbeide et godt gjennomtenkt alternativ til
dagens rovdyrpolitikk.
Resten av dagen ble brukt til presentasjon av forberedte innspill fra representantskapet og gruppearbeid om ulike problemstillinger i tilknytning til rovvilt16
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Representantskapet samlet på Gardermoen i oktober. (Foto: Arne Flatebø)

problematikken. Gruppearbeidet skapte kreativt engasjement og gav mange
konstruktive innspill til det videre arbeidet i denne vanskelige saken.
Til slutt holdt bedriftsrådgiver Elin Ørjasæter et fengende innlegg hvor hun analyserte
sauenæringas ståsted og angrepsmuligheter i rovviltdebatten.
Dag to av møtet var viet NSGs viktigste organisasjonsmessige utfordringer:
forberedelser til jordbruksforhandlingene, organisasjonsopplæring, aktivitetsplaner /
strategiplaner, sekretærfunksjonen i fylkeslagene og medlemssituasjonen i NSG.

3. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2007 har, som de siste årene, gått gradvis nedover i de fleste fylkeslaga.
I 2007 hadde NSG 11.924 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 387 lokallag.
I tillegg kommer 545 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 12.469 medlemmer/ abonnenter.
Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2007 var slik:
Hovedmedlem
Hovedmedlem Husstands- StøtteÆresf.o.m. 51 dyr
t.o.m. 50 dyr
medlem
medlem medlem*
- lokallag kr 70
kr 70
kr 100
kr 100
- fylkeslag ” 150
” 150
”
30
”
30
- landslag ” 680
” 380
”
70
kr 70
kr 200
Sum
kr 900
kr 600
kr 200
kr 200
kr 200
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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2
8
21
33
19
1
15
11
10
32
33
50
37
21
28
32
24
10
387

2
8
21
33
19
1
15
12
10
32
33
50
37
22
28
33
24
10
390

Lagstall
2005 2006 2007

Østfold
Grete Stokstad
2
Akershus
Helge Olav Aas
8
Hedmark
Anne Ulvig
21
Oppland
Kristin Bakke Lajord
33
Buskerud
Tore Bergan
19
Vestfold
Lars Bjarne Linneflaatten 1
Telemark
Gunnar Haugo
16
Aust-Agder
Erling Brekkemoen
12
Vest-Agder
Sven Haughom
10
Rogaland
Ole Jonny Espevold
32
Hordaland
Ove Holmås
36
Sogn og Fjordane
Halvar Espeseth
51
Møre og Romsdal
Magnus Skjerdal
37
Sør-Trøndelag
Odd Jarle Lien
22
Nord-Trøndelag
Tone Våg
28
Nordland
Ragnhild Johansen
35
Troms
Karl Idar Berg
24
Finnmark
Roy Mikkola
12
Direktemedlemmer og abonnenter
SUM
399

Fylke

Leder ved
årsskiftet 07/08
77
179
835
1292
645
62
373
196
337
1992
1599
1429
971
829
581
759
551
122
525
13354

69
179
774
1227
588
59
354
194
321
1930
1497
1275
856
719
536
735
503
108
545
12469

Medlemmer
2005
2006 2007
85
180
877
1387
679
65
383
212
355
2048
1729
1501
1024
863
604
826
578
136
432
13964

Lags- og medlemstall 2005, 2006 og 2007 (basert på innbetalt kontingent)

1297

11
18
120
102
58
3
28
8
15
197
127
64
82
154
129
90
64
27

35

0
1
3
4
0
1
0
5
5
6
2
0
1
2
0
3
1
1

Av dette
hu.medl. støttemedl.

4. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 8 møter i 2007. Av disse var 1 telefonmøte. 4 av styremøtene ble
avholdt på lagskontoret i Parkveien 71 i Oslo. 1 møte ble avviklet i Stavanger i forkant
av landsmøtet i mars, mens de to siste ble holdt i tilknytning til representantskapsmøtet på Gardermoen i oktober. Det ble i 2007 til sammen behandlet 123 styresaker.
Styret i NSG legger i tillegg ned et omfattende arbeid i løpet av året i form av
representasjon, deltakelse i ulike råd/arbeidsgrupper og saksforberedelse/-behandling.
Økonomien i næringa gjennom forberedelse til jordbruksforhandlingene er nok blant
det aller viktigste NSG jobbet med i 2007. Det var lagt opp til ganske friske «krav»
med påplussing på flere områder. Disse forventningene ble også et stykke på vei innfridd, med økning i målpris, endring av dyretilskudd og driftstilskudd til saueholdet
som viktige faktorer. Mange mener nok også at det var en god bedring å se på slakteoppgjørene høsten 2007. Dessverre ser det ut til at økte priser på nødvendige innsatsfaktorer i drifta har spist opp mye av inntektsøkningen som kom gjennom jordbruksavtalen. Det som imidlertid nok var den største skuffelsen for småfenæringa var at det
kun kom en minimal økning i beitetilskuddet.
Oversikt over de viktigste sakene styret behandlet i 2007: (++ - behandlet flere ganger)
03/07++ Representantskapsmøtet 20. mars 2007
04/07++ Landsmøtet 21.- 22. mars 2007
05/07++ Årsmelding/Styrets beretning 2006
06/07++ Regnskap 31.12.2006
07/07++ Strategier 2007-2008
08/07++ Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
09/07++ Utkast til budsjett 2007
10/07++ Kontingent 2008
11/07
Statuetter/utmerkelser/diplomer
12/07++ Jordbruksforhandlingene 2007
13/07++ RNU 2007-2009 – oppdateringer
14/07
Høring – Utkast til forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av
smittsomme dyresykdommer
15/07
Høring – Revidert Strategi- og handlingsplan for geit 2007-2010
16/07
Høring – Ny forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund.
17/07
Høring – BSF i framtida
18/07
Norske regler vedr. bostedsadresse/ statsborgerskap for NM og landslag
19/07++ Økologisk sauehold – satsningen i NSG
20/07
Klage over vedtak – Evje og Hornnes Sau og Geit
21/07
Klage på saksbehandling – Hjelmeland Sau og Geit
22/07++ Farget spælsau i avlsarbeidet – utsatt fra forrige møte
23/07++ Samarbeidet med småraselagene – utsatt fra forrige møte
24/07
Klippetrekk på sau og lam
25/07++ Prosjekt FRISKERE SMÅFE 2007 – 2011
20

NSG sendte følgende innspill til faglagene og departementet i forkant av jordbruksforhandlingene
2007.

21

22

23

26/07

32/07
45/07
46/07

50/07
51/07
53/07
54/07
55/07
56/07
57/07++
58/07++
60/07
61/07
62/07
63/07
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Orienterings-/drøftingssaker
Saueholdsutsikter 2012
Gjensidige
Sikringsradioen
Profilering
NSG Semin AS
Klippekursene
Samarbeid mellom Tun Media AS og andre utgiverselskaper i landbruket
Sentral innkreving av kontingent
Verving 2006/Ny verving 2007
Dyrevelferd hos småfe - studieopplegg
Nasjonale priser.
Organisasjonsarbeid framover
Orienterings-/drøftingssaker
Krafttak for småfeholdet/Saueholdsutsikter 2012
Gjensidige
Samarbeidet med småraselagene
NSG Semin AS
Prosjekt FRISKERE SMÅFE 2007 – 2011
Klippekursene
Sentral innkreving av kontingent
Verving 2006/Ny verving 2007
Økologisk sauehold
Lam 2008
Arbeidsmetoder og arbeidsfordeling i styret
Representanter til representantskapet i Norges Bondelag
Regnskapsoversikt pr. april 2007
Økonomien i NSG på lang sikt
Søknad om støtte til geitedagene 2007
Strategiplan, kommunikasjonsstrategi 2007-2008, handlingsplan 2007 og
Strategi- og handlingsplan geit 2007-2010
Skolering av tillitsvalgte
Representantskapsmøte 17.-18. oktober og Representantskapsmøte i mars
2008
Høring – utkast til endring av TSE-forskriften, herunder bekjempelse av
NOR98
KSL i småfeholdet
Investeringsfond – høring
Orienterings-/drøftingssaker
Avslutning for Odd E. Risan i Parkveien
Klippekurs 2007
Lam 2008
Oversikt over medlemssituasjonen/verving så langt i år

68/07
69/07
71/07++
72/07
73/07
74/07
75/07
76/07
77/07
78/07
79/07
80/07

83/07
87/07
89/07
90/07
91/07++
92/07
93/07
94/07
96/07
97/07

Møte med Landbrukets utredningskontor 15.05.07
Spørsmål om hjelp til finansiering av filmprosjekt om kulturlandskap,
gjengroing, sau og geit v/ Jens A. Risnes
Sauekontrollen
Evaluering – Norsk Bransjeoverenskomst
Regnskapsoversikt pr. juni 2007
Oversikt over medlemssituasjonen/verving så langt i år
Jordbruksforhandlingene 2008
Høring – utkast til endring av TSE-forskriften, herunder tilleggsgaranti for
skrapesyke
INDIVIDMERKING AV SMÅFE - Krav om elektronisk merking av sau er
varslet innført fra 01.01.08
SIKRINGSRADIOEN - Omorganisering av Landbrukets Sikringsradio til
aksjeselskap
Avls- og seminnytt geit
Avls- og seminnytt sau
BSF i framtida
Rovviltsaker
Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag - høring
Orienterings-/drøftingssaker.
Skolering av tillitsvalgte
Klippekurs 2007
NM i saueklipping
CSC
Ullinnsamlingsavtaler
Helseplan sau
Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
Orientering om møte med Nortura
Geitedagene 2007
Norsk Geitesenter – Geitegarden Kjøsnes i Jølster
Terminliste 2008
Friskere geiter
NSGs strategier
Jordbruksforhandlingene 2008
Avlsarbeidet på spælsau – oppnevning av arbeidsgruppe
Brannvarslingsanlegg i sauehus
Team Semin – hva med framtiden?
Godkjenning av raser/ Samarbeid med småraselag
Orienterings-/drøftingssaker
VM i saueklipping 2008
Regnskapsoversikt pr. september 2007
Oppdatert oversikt over medlemssituasjonen/verving
Budsjett 2008
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Ullinnsamlingsavtaler
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og Helsetjenesten for sau
E-sporing – hva skjer
Klippekursene 2007
Markedssituasjonen for saue-/lammekjøtt
Økologisk sauehold - status
98/07
Utarbeidelse av ny og oppdatert handlingsplan for dyrevelferd i
geiteholdet
100/07
NSGs møtekalender
101/07
Oppsummering etter representantskapsmøtet 17. – 18. oktober 2007
102/07
Distribusjon av styreprotokoller
103/07
Elektronisk merking av småfe
104/07
Deltakelse i NSGs representantskapsmøter
105/07
Lån til NSG Semin AS
106/07
Lønnsoppgjør 2007
109/07
Regnskapsoversikt pr. 30. november 2007
110/07++ Medlemsstatus 2007/Verving 2008/Kontingent 2008
111/07
Budsjett 2008
112/07
Terminlister 2008
115/07
Ny lov om dyrevelferd – høring
116/07
Parkveien 71
117/07
Oppnevning av representanter til Samarbeidsrådet for Geitkontrollen
118/07
Høring – Utkast til forskrift om kontroll, overvåkning og restriksjoner på
forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue
119/07
Høring av utkast til endringer i dyrehelsepersonelloven
120/07
Orienterings-/drøftingssaker.
VM i saueklipping 2008
Bocuse d’Or Europe 2008
Elektronisk merking
Ullinnsamlingsavtaler
Orientering fra Fagrådet for geit
Orientering om BSF
Orientering fra Ull og klipperådet
Skisse for samarbeidsadvokater – NSG
Organisasjonsopplæring – lagspermen
Orientering avl/semin
Gjeterhundarbeidet i NSG
122/07
Høring av utkast til forskrift om krav til identifikator, avleser og prøvelaboratorium i forbindelse med elektronisk identifikasjon av småfe
123/07
Krav til dokumentasjon av kompetanse i saueholdet
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5. Kommunikasjon
Sau og Geit
Den redaksjonelle profilen for Sau og Geit har blitt videreført etter den betydelige
omleggingen som fant sted i 2005. Målet vårt har likevel vært å få et enda mer leservennlig medlemsblad. Om vi har lykkes med det er det bare leserne som kan svare på.
Vi har derfor et ønske om å gjennomføre en leserundersøkelse, men av økonomiske
årsaker er dette så langt ikke blitt gjennomført.
Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i de enkelte
nummer i 2007 har i tur og orden vært 76, 68, 68, 76, 68 og 68. Samlet gir dette 424
sider, som er 16 sider mindre enn året før. Det legges nå opp til at bladet skal komme
ut med 68 sider i hvert nummer, så sant ikke annonsemengden tilsier flere sider. En
regel er at minst 2/3 av det totale sideantallet skal være redaksjonelt stoff.
Det har vært gårdsreportasjer, artikler om avlsstoff, beitebruk, klipping og ullhåndtering. Videre har vi hatt fagartikler om økologisk produksjon, dyrehelse og
dyrevelferd, gjeterhundstoff osv. Vi har etter omleggingen til ny profil forsøkt oss på
noe mer stoff om produkter, produktutvikling og reportasjer fra bedrifter som satser
på produkter fra småfeholdet.
I tillegg til dette kommer styrets hjørne, og organisasjonsnytt med oppsummeringer
og meldinger fra viktige møter i organisasjonen vår. Etter at hvert nummer er sendt ut
er lederen og en av fagartiklene lagt ut på websidene til NSG. Siste året har vi forsøkt
oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markedsplassen. Dette var ment som
et gratistilbud til medlemmene for små annonser som hadde relasjon til saue- eller
geiteholdet. Etter ett år kan vi si at dette ikke har slått an og at få medlemmer har
benyttet seg av tilbudet.
Det er også i 2007 leid inn en del ekstern skrivehjelp, men noe mindre enn året før.
Til slutt tar vi med at annonsørene som vanlig har støttet godt opp om tidsskriftet
vårt. Vi retter stor takk til alle som har medvirket til et godt resultat for bladet. 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 tidsskrift som tilfellet er i dag.
Web
Målet med websidene er å bli bedre på informasjon. I desember 2005 lanserte NSG
nye websider. Dette var foreløpig den siste brikken som måtte på plass i den nye
grafiske profilen for organisasjonen, etter at laget hadde skiftet navn og logo. Det
jobbes stadig med å forbedre websidene. Særlig på oppdatering av ulike sider har vi
fått signaler om at vi må bli bedre, noe vi vil prioritere framover.
Sidene har søkefunksjon, stoffet er strukturert etter fagområder, og det er egne
nyhetssider under hvert fagfelt. Menyen er ment å gi en oversikt over stoffet som
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ligger ute på nettet. Ikke minst vil menypunktet «Sidekart» gi en slik stoffoversikt.
Sidene har også en egen kalenderfunksjon.
Sidene blir oppdatert regelmessig - det vil si som regel flere ganger i uka. Adressa er:
http://www.nsg.no. Før omleggingen hadde sidene våre i gjennomsnitt ca. 300
besøkende pr. dag. Etter at de nye sidene ble lagt ut har besøkstallet steget jevnt og
trutt. I 2007 har sidene hatt nesten 540.000 besøk, som gir et gjennomsnitt på nesten
1.500 om dagen. Vi har hatt dager da trafikken har vært godt over 2.000.

6. Utmark/beitebruk
Beiting i utmark er hovedgrunnlaget for produkt- og verdiskapingen i våre næringer. Det
er også utmark og beite som danner grunnlaget for den tjenesteytingen som beitenæringa
står for i form av biologisk mangfold, kulturlandskap og levende bygder.
NSG har høye ambisjoner innenfor fagfeltet utmark og beitebruk og er til stede både på
faglig og politisk arena, som medspiller, formidler av kompetanse og forsvarer av beiteinteressene.

Politisk satsing
Satsingen i forkant av jordbruksoppgjøret 2007 hadde en klar beitebruksprofil. Det
ble argumentert gjennom bredt organisasjonsarbeid for ytterligere satsing på beitebruksstimulerende tiltak.
NSG har gjennom året deltatt i kontakter med departement og faglag på flere saker
innen utmarksbeitebruk.
Videre er det i forhold til rovviltproblematikken at mye av den politiske innsatsen er
lagt inn også dette året.

Organisert Beitebruk
Bakgrunn
NSG registrerer også i 2007 jevnt stor interesse omkring ordningen Organisert Beitebruk (OBB). Vi har gjennom hele året mottatt henvendelser fra beitelag og enkeltbrukere i forskjellige spørsmål, knyttet til beitelagsorganisering, beiterett, beitekartlegging, planlegging i beitefelt i forbindelse med investeringsbehov, utnytting og
effektivisering, tapsproblematikk m.v.
Virkemidlene i ordningen Organisert Beitebruk
OBB er splittet opp og fordelt på lokalt miljøprogram, SMIL (investeringsdelen av
OBB) og regionalt miljøprogram, RMP (driftsmidler til beitelagene). Det er krav om
Brønnøysundregistrering av beitelagene som grunnlag for tilskudd.
Beitelagsordningen 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
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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
sammensatt arena for politikk og faglig virksomhet.
Omfang
Antall beitelag i OBB er i en stabil og positiv utvikling. Pr. 01.01.2007: 896 lag. Pr.
31.12.2007: 899 lag. Beitenæringa under ett opplever i 2007 en nedgang ikke bare i
antall besetninger som bruker utmarksbeite, men også i antallet beitedyr. Det ser i
denne situasjonen ut til at beitelaga er mer robuste enn den såkalt uorganiserte beitebruken, siden oppslutningen om OBB holder seg stabil. 80% av sauen på utmark er
organisert i OBB, ca 23% av geitene og ca 30% av storfeet.
Statistikk
Offisiell statistikk for Organisert beitebruk produseres av SLF. Tabellen på neste side
viser fylkes-/landsoversikt for 2007.
IBU - Informasjonssystem for Beiting i Utmark
Dette er et system for framstilling av beitelagsdata på kart. Systemet er etablert og
driftes av Norsk Institutt for Skog og Landskap (tidligere NIJOS) i samarbeid med
Fylkesmennenes landbruksavdelinger. NSG er faglig medspiller.
På www.skogoglandskap.no finnes digital, kartbasert informasjon om beitebruken;
dyretall sleppt på beite, tapsprosent, dyretall pr. km2. Basis for systemet er beitelagene
og opplysninger om dyretall mv. innrapportert i forbindelse med søknad om driftstilskudd det enkelte år.
Annen tilknyttet virksomhet
Beitelagssystemet og Organisert beitebruk danner grunnlag for en rekke prosjekter og
engasjementer i utmarka. Av andre prosjekter og emneområder kan nevnes: registrering av tilsynsfrekvenser og tapsomfang/-årsaker, 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 og beitelagssystemet har en posisjon som et viktig «utmarksverktøy». NSG holder høy prioritet på oppfølging av denne ordningen. Det savnes i
den sammenheng et adresseregister og en tettere kontakt til beitelagene.
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Organisert Beitebruk 2007. Fylkes/landsoversikt

Elektronisk sporingsutstyr for beitedyr
Det er selskapet Telespor A/S som eier og driver utviklingen av sporingsutstyr til
beitedyr.
NSG faset ut sitt tette oppfølgingsarbeid i mars 2007, da det ble klart at Telespors
virksomhet gikk fra en FoU-situasjon til kommersiell virksomhet.
NSGs naturlige oppgave i prosessen med utvikling av sporingsutstyret har vært å
ivareta kontakten til brukerleddet. Vi holder stadig en utstrakt kontakt- og informasjonsvirksomhet mot næringa, og fanger opp henvendelser fra interessenter.
Tilsvarende har vi på vegne av brukersiden opprettholdt kravene som må stilles til
dette verktøyet for at det skal oppfattes som et reelt hjelpemiddel. Dette går på to
forhold; systemets robusthet / utforming og pris.
For NSG er det viktig at sporingsutstyret må være kostnadseffektivt og reelt må kunne
bidra til å trygge beitedyra og framtida for småfeholdet. Framdriften mhp. resultater
har pr. 2007 dessverre ikke svart til forventningene fra næringa.

Informasjon
www.nsg.no/ beitebruk
Nettsiden inneholder fagstoff og statistikk og er jevnlig oppdatert med nyhetssaker
gjennom året.
Beiterett
NSG har i 2007 hatt første hele driftsår for nettstedet www.nsg.no/beiterett og vi
registrerer stor nytteverdi og interesse for denne informasjonsbasen.
Tekniske installasjoner i beitefelt
NSG formidler nettbasert informasjon om tekniske installasjoner i beitefelt fra
hjemmesiden www.nsg.no. Tegninger i pdf-format og instruksjoner kan lastes ned, til
bruk i planlegging av en rekke investeringstiltak.

Juridiske tjenester
Mange av spørsmålene beitenæringa har behov for bistand til, er av juridisk art.
Ordningen med samarbeidsadvokater er svært nyttig og mye brukt. NSG opplever at
advokatene vi samarbeider med også verdsetter ordningen og at det tilbys en høy
servicegrad overfor medlemmene. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for
møter og kurs og skriver artikler i Sau og Geit etter avtale. Det er i 2007 tatt opp
dialog med samarbeidsadvokaten på Vestlandet om en utvidelse av advokatordningen
i denne regionen.

Sikkerhet og kommunikasjon – Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen er et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som er veldig
aktuelt for småfeholdere og beitebrukere. NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
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Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioutvalget har i 2007 hatt
4 møter og arrangert sikringsradiokonferanse 14. februar, der NSGs styre også var til
stede. Prosessen med å omorganisere Sikringsradioen til aksjeselskap ble sluttført med
stiftelsesmøte 31.oktober. NSGs aksjepost: 20%. Sikringsradioen har egen hjemmeside
www.sikringsradio.no og har utarbeidet ny logo. NSG prioriterer arbeidet med
sikringsradioen og ser dette som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen.

Rovvilt
Rovviltpolitikk og –forvaltning tar mye tid og ressurser i organisasjonen også i 2007.
Både utmarksrådet og styret behandler jevnlig saker på dette, fylkeslagene gir og får
innspill og det legges vekt på kontakt med andre organisasjoner og politisk nettverk.
Til representantskapsmøtet i oktober ble det forberedt en fagdag på tema rovvilt og
beitebruk, der politiske innlegg og et omfattende gruppearbeid inngikk. Se faksimile
av problemnotat.
NSG har i 2007 fulgt opp en rekke konkrete saker for medlemmer og lag, blant annet
erstatnings- og kompensasjonssaker.
TAP PÅ UTMARKSBEITE 2004 - 2007:
2004
Tap på beite (sau+lam) i
Organisert beitebruk (OBB)
93 494
Tap utenom beitelagsordningen i OBB (beregnet)
27 474
3)
Totalt tap (sau+lam)
120 968
4)
Omsøkt som rovviltskade
48 600
Omsøkt erstattet i % av totaltap
40
Erstattet som rovviltskade 4)
30 500
Erstattet i % av totaltap
25

2005

2006

2007

98 523

108 091

99 712

28 121
126 644
53 300
42
32 500
26

50 884
158 975
66 934
42
38 999
25

28 614
128 326
59 993
47
39 576
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³) Beregning av totaltap: resultat fra OBB med tillegg av 0,6% for besetningene utenom denne
ordningen.
4)
Opplysninger fra DN.

Tabell: I 2007 var en enda større andel av tapene enn foregående år vurdert å skyldes
rovviltangrep.

Beitedyr – jernbane
NSG har i 2007 videreført arbeidet som pådriver i dialog mellom næringsorganisasjonene og Jernbaneverket. Målet er å avhjelpe en uforutsigbar situasjon med
manglende gjerdehold og utydelige rutiner. Varslingstelefon er etablert.
32

Tydelige spørsmål trengs og det haster med svarene!
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Faglig utvikling
Det er stor etterspørsel etter NSGs tjenester innen fagområdet utmark og beitebruk.
Sekretariatet og organisasjonsapparatet ellers bistår medlemmer, beitelag og lokallag
på forespørsel. Jevnlige henvendelser utenfra og fra presse besvares. Det holdes nettverksmøter og møter med aktuelle kontakter på basis av konkrete spørsmål eller
problemstillinger. Kontaktmøte med Institutt for Skog og Landskap og samarbeidsmøte med Beitepatruljen BA kan nevnes som ulike eksempler. Løpende kontakt til
faglige prosjekter anses som svært viktig. Blant disse kan særlig nevnes storskalaprosjektet «Økologiske effekter av beiting i høgfjellet» ledet av Universitetet i Oslo
v/Atle Mysterud. Dette prosjektet, som utfører et omfattende arbeid av stor verdi for
beitenæringa, fikk i 2007 finansiering for ny 4 årsperiode fra NFR-Miljø2015.
Det produseres jevnlig stoff til informasjon om utmark og beite gjennom Sau og Geit
og NSGs hjemmeside. I 2007 omfattet dette også en jubileumsartikkel i nr. 2; 60 år
med utmarksbeite.
Det er gitt svar fra NSG på høringer i til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag, til forslag
til handlingsplan for bærekraftig
bruk, forvaltning og skjøtsel av
verneområder og til utkast til forskrift for el.dressur av hund. Det
er påbegynt arbeid med høringen
på forslag til ny dyrevelferdslov.

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er
hjemlet i Strategiplan 2007-2008
og i RNU-instruks fastsatt av
styret i NSG:
Utmarksrådet skal kome med innspel på tema som går på beitebruk
og utfordringar knytt til utmarksforvaltning.
Utmarksrådets sammensetning:
Se kapittel IV Tillitsvalgte.

Ny plakat: Båndtvang - Viktig budskap i beiteområder!
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Møteaktivitet.
Utmarksrådet har i 2007 hatt 2
ordinære møter; 30.01. og 18.09.
Det er protokollført 19 saker i

2007. Rådet deltok i planlegging og gjennomføring av faglige tema under representantskaps- og landsmøte 20.-22.mars og under representantskapsmøtet 17.-18.oktober.
14.02. var Utmarksrådet representert på Sikringsradiokonferansen i regi av
Landbrukets Sikringsradioutvalg.
Utmarksrådets leder og sekretariat har representert organisasjonen og oppgavefeltet i
ulike sammenhenger gjennom året.
Viktige oppgaver for utmarksrådet har vært knyttet til:
• Arealbruk i rovvilt-/beiteområder - Holdninger i næringa og strategier i NSG.
• Oppfølging av politiske signaler og prosesser. Vekt på arbeid med rovvilterstatningen.
• Oppfølging gjennom året av regler for merking.
• Oppfølging av «Handlingsplan for dyrevelferd i saueholdet».
• Sikkerhet for beitedyr langs jernbane. Kontakt til samarbeidsforum med faglaga og
Jernbaneverket (driftet av NSG).
• Helse/dyrevelferd.
• Landbrukspolitiske virkemidler på området utmark/beite.
• Nettverksarbeid.
• Oppfølging av/kontakt til prosjekter:
• Prosjekt Sporingsutstyr v/ firmaet Telespor (Radiobjelle).
• Prosjekt Økologiske effekter av beiting i fjellet.
• Prosjekt ØkoSau.
• Oppfølging av enkeltsaker vedr. beitebruk/beiterett.
• Organisasjonsarbeid. Kontakter med fylkeslag, representantskap og landsmøte.
Regi, i samråd med styret, på faglige presentasjoner, informasjon, gruppearbeid
m.v.
Utmarksrådets emneområde er omfattende. Det har vært stort trykk på dette feltet
også i 2007, og utmarksrådet har håndtert spørsmål av stor betydning for småfeholdet
og beitebruken. Det har i 2007 spesielt blitt lagt ned innsats fra rådet i forbindelse
med organisasjonens arbeid med rovvilt (faglig og politisk), økologisk satsing og
kompetansebevis for dyrevelferd i saueholdet.
Utmarksrådet har bidratt til eller lagt opp den faglige argumentasjonen på sakene og
håndtert og bearbeidet innspill i organisasjonsapparatet.
Rådet har totalt sett hatt god aktivitet i 2007. Dette har også vært synliggjort gjennom
fast spalte og artikkeloppslag i Sau og Geit og på NSGs hjemmeside.
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7. Avl og semin på sau
Avlsrådet for sau
Avlsrådet for sau hadde ett todagersmøte i 2007. Avlsrådet har protokollført 15 saker i
2007, der to av de viktigste sakene er nevnt nedenfor.
Det ble ikke avholdt møte i Fagforum for Sau.
Ull
• Fra og med kåringssesongen 2007 skal alle O-kåra lam ha gjennomgått en margprøve på eller forut for kåringssjået.
• Margprøven skal foretas med skål med benzylalkohol, stereolupe eller mikroskop,
bruk av øye og hånd er ikke tilstrekkelig.
• Dyr som ikke har gjennomgått margprøve kan ikke kåres annet enn på
dispensasjon, og dette skal anmerkes på kåringsbeviset.
• Innlevering av ullfellene for bedømming på en ullstasjon fra aktuelle prøveværskandidater gis ikke lenger økonomisk støtte.
Indekser
Vektlegging mellom egenskapene i O-indeksen ble endret, med redusert vekt på lammetall og økt vekt på morsevne og fett (ikke spæl). Den innbyrdes prioriteringen
mellom egenskapene går fram av tabellen nedenfor.

Slaktevekt:
Slakteklasse:
Fettgruppe:
Morsevne:
Lammetall:

NKS og Sjeviot
17 %
27 %
9%
27 %
20 %

Spæl
17 %
29 %
4%
27 %
23 %

S-indeksen avvikles da den gir feil fokus i utvalget av avlsværer i en kombinert rase.

Datahåndtering av avlsdata
Avlsdatabasen
På nettstedet www.avl.nsg.no vedlikeholder ringene selv data i avlsdatabasen om
hvem som er medlem i ringen, hvilke værer som er satt inn til gransking og som elitevær. Hver ring har en kontaktperson med e-postadresse slik at informasjon raskt kan
sendes ut til rette vedkommende. Her presenteres også informasjon om granskingsresultatet for den enkelte vær. Nytt av året er at ringene har tilgang til en ringanalyse
der de kan sammenlikne seg med snittet for regionen og landet.
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For værholdslagene er det også laget til en nettløsning for registrering av medlemmer
og granska værer, men i 2007 hadde bare noen lag tatt den i bruk.
Kåringsdata
I 2007 ble det i tillegg til «pc-kåring» lansert en internettnettløsning for registrering av
kåringsdata. Fordelen med «webkåring» er blant annet at en slipper å installere noe
program på pc’en og at filer ikke mistes før de er lest inn i væretabellen. Kåringsstatistikk er tilgjengelig på nettstedet www.avl.nsg.no, her ble det også mulig å gjøre
oppslag på værer som kun er kåra.
Indeksberegning
Maskinsamarbeidet på Ås er avsluttet fordi Unix-maskinene er for gamle og skal
avvikles. NSG har kjøpt egen maskin der blant annet programmene SAS og DMU er
installert.
Også i 2007 ble oktoberindeksen beregnet tre ganger med to ukers mellomrom for
alle dyr, slik at mest mulig relevant avlsinformasjon var tilgjengelig ved utplukk av
nye prøveværer i ringene og ved påsett i besetningene. De fleste prøveværene hadde
tilstrekkelig med data til å få indeks ved andre indeksberegning (H2).

Kåring og gransking av værer
Kåring
De tre kåringstypene O-kåring, pelskåring og kjøttkåring er videreført. I tillegg har
det blitt innført kåring av Nor-X i Nortura sine avlsbesetninger. Nortura er ansvarlig
for kjøttkåring og Nor-X-kåring.
O-kåring er den dominerende kåringstypen med 95 % av alle bedømte dyr. Tabellen
viser hvor mange dyr som ble kåra i 2007.
Bedømte værer ved kåring fordelt på kåringstype og resultat
Kåringstype
Kåra
Kåra på disp
Vraka
O-kåring
7 654 75 %
375 4 %
2 167 21 %
Pelskåring
123
76 %
7
4%
31
19 %
Kjøttkåring
192
76 %
33
13 %
26
10 %
Nor-X-kåring 135
84 %
2
1%
23
14 %
Sum
8 104 75 %
417 4 %
2 247 21 %

Alle bedømte
10 196 100 %
161
100 %
251
100 %
160
100 %
10 768 100 %
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Kåra værer 2007 fordelt på rase og kåringstype
Rase
Kåringstype
O-kåring
Pels
Kjøtt
NKS
6695
62
Spæl kvit
912
1
Spæl farga
125
Sjeviot
214
Texel
158
Nor-X
1
4
Pelssau
130
Andre raser
82
Sum
8029
130
225

Sum
Nor-X

137

137

6757
913
125
214
158
142
130
82
8521

Rasen hentes fra Sauekontrollen. Vi ser at den ikke er helt å stole på, for det er ikke så
veldig sannsynlig at en spælvær ble kjøttkåra.
Det ble vraka 21 % av NKS-værene som ble stilt til O-kåring. Tilsvarende tall for spæl
var 29 %.
Gransking
I sesongen 2006/2007 var det 149 avdelinger i drift. Det ble høsten 2007 utregna
offisielle indekser på 2062 prøveværer fordelt på 1779 NKS, 223 spæl og 60 sjeviot og
ingen pelssau (granskingsarbeidet er nedlagt). Tallene for foregående år var til
sammenlikning henholdsvis 1814, 209, 47 og 11. Det ble utbetalt kr. 750,- pr. prøvevær i alle ringer som grunntilskudd, et indekstillegg på kr 20,- per indekspoeng over
100, kr 125,- i tillegg hvis ullfellen var bedømt på ullstasjon, og kr 300,- i tillegg hvis
prøveværen hadde seminfar fra seminelitelista. Dette ga 1492 kr i gjennomsnittsbetaling per vær.
Både Fatland og Nortura ga et tilskudd på kr 50 per inseminasjon i ring. Det ble innført en negativliste over værer det ikke vil bli utbetalt granskingstilskudd til nye
sønner etter. I tillegg ble det kvote for kjøp av doser etter noen få av de aller beste
seminværene.
Det ble lagt mye arbeid i å få fokus på å lage gode eliteparinger og velge ut prøveværer.
Ringanalysen har trolig også bidratt til at tiltak har blitt satt inn der det er størst forbedringspotensial. Regionkonsulentene har en viktig funksjon i dette arbeidet.
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Beste avkomsgranska vær i 2007: 200470024 Rambo3 Skistad (NKS)

Avlsstatuetten 2007
Etter anbefaling av Avlsrådet vedtok styret i NSG å tildele avlsstauetten 2007 for beste
avkomsgranska vær til Kjell Tore Nagelhus, Nord-Trøndelag, for væren 200470024
Rambo3 Skistad (NKS).

Seminbruk i ringene
Semin er et svært viktig avlsverktøy, både for å lage neste års prøveværer og for å lage
genetiske bånd mellom ringene som gir sikrere indekser. Ringene er derfor pålagt å
bruke minst 5 % semin, helst 10 %. I små ringer/avdelinger med få granska værer går
seminkravet opp til 20 %.
I 2007 brukte alle ringer/avdelinger semin, og de aller fleste mer enn minstekravet.
Seminandelen var 15 % i NKS-ringene og 8 % i spælringene. Spesielt spælringene
hadde fått større avlsmessig framgang med enda mer semin.
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Avlsmessig framgang og innavlsøkning
Avlsmessig framgang hos
prøveværer
Vi ser at 2006-årgangen av NKS
og spælsau viser en mye større
avlsmessig framgang enn tidligere
år. Det skyldes i hovedsak to
forhold. Høsten 2005 ble det innført krav om minst 5 % semin i
ringene, noe som ga bedre eliteparinger som grunnlag for neste
års prøveværer. Høsten 2006 ble
det lagt mye større vekt på
lammets egen O-indeks ved uttak
av prøveværene enn tidligere.
Det ser ut til at spælringene har
hatt størst effekt av endringene, så
her var det nok mest å vinne.
Sjeviot kan ikke vise til noen økt
avlsmessig framgang. Det skyldes
at avlspopulasjonen er svært liten,
og økt seminbruk vil gi uakseptabel innavlsøkning. Behovet for å
opprettholde den genetiske
bredden hindrer også sterk fokus
på O-indeks ved innsett av prøveværene.
Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig
avlsopplegg er å realisere god avlsmessig framgang uten å øke innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen per generasjon bør ikke være
mer enn maksimalt 0,5–1,0 %.
Siden 2000 har økningen per
generasjon vært 0,27 % for NKS og 0,29 % for spæl og sjeviot. Det ser derfor ut til at
vi klarer å styre innavlsoppbyggingen. Økt fokus på avlsframgang ga som forventet
noe høyere innavlsøkning siste år.
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Forskning og utvikling
NSG deltok i utviklingsarbeidet og beregnet indekser for Nor-X for første gang i 2007,
etter oppdrag fra Nortura. Det beregnes indekser før kåring og utover høsten når årets
data kommer inn.
Prosjektet «Er mutasjonen som gir mye kjøtt og lite fett verdifull for den norske sauenæringa?» gjennomførte sitt andre år med feltforsøk. Konklusjonen trekkes ikke før i
2008. Prosjektet utføres i samarbeid med Animalia og UMB og er finansiert av Norges
Forskningsråd og Omsetningsrådet, samt egne midler i de 3 organisasjonene.
NSG bidro også i 2007, sammen med Nortura, med midler til det toårige prosjektet
«Avl og miljø for mindre mastitt og bedre lammeoverlevelse». Dette prosjektet eies av
UMB og er støttet av Norges Forskningsråd.
Det er inngått en 3-årig utviklingsavtale om programmet DMU (indeksberegningsprogrammet vi bruker) med seniorforsker Per Madsen ved Det Jordbrugsvitenskabelige Fakultet, Aarhus Universitetet i Danmark. I tillegg er det bevilget penger fra
Norges Forskningsråd til et prosjekt i regi av Norsvin for videreutvikling av DMU der
NSG er en av deltakerne. Dette prosjektet vil starte i 2008.
For å kunne veie avlsframgang mot innavlsøkning er det behov for å bruke dataverktøy. Utfordringen er at programmene som er tilgjengelige, Eva og GenCont, ikke
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er tilpasset beslutningsstrukturen (trinnvis seleksjon og begrensninger i livdyrflyt) i
kommersielt norsk avlsarbeid på sau. Dette problemet ble ikke løst i 2007.
Styret nedsatte en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til revidert avlsplan for
spælsau. Denne vil komme med sin anbefaling i juni 2008.

Semin
I 2007 hadde NSG Semin AS tre saueseminstasjoner i drift:
• Staur, Hedmark:
Produksjon/lagring/distribusjon/salg av frossensæd og produksjon/
distribusjon/salg av fersk sæd.
• Særheim, Rogaland:
Produksjon av frossensæd og produksjon/distribusjon/salg av fersksæd.
• Blindheim, Hordaland:
Produksjon/distribusjon/salg av fersksæd.
Særheim og Blindheim drev for andre året samdrift om værene med utveksling av
værer i løpet av seminsesongen. Etter endt sesong oppstalles værene fra begge
stasjonene på Særheim.
I 2006 var tilslaget på frossensæd samt fersksæd fra Blindheim skuffende lavt. Det ble
bestemt i styret i NSG Semin at selskapets overskudd fra 2006 skulle utbetales i form
av økonomisk kompensasjon. I 2007 ble alle som hadde kjøpt frossensæd og fersksæd
fra Blindheim kreditert 10 % av beløpet de betalte for sæd kjøpt i 2006.
Mediumstrå ble innført i 2006. Forsøk med tinetemperatur/tid i 2006 viste 10
prosentpoeng bedre tilslag ved bruk av høyere temperatur i kortere tid. Anbefalt
tineprosedyre for mediumstrå ble derfor endret til 50 grader i 14 sekunder i 2007.
Salget av væresæd 2007

Salg av væresæd i perioden 2001–2007
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I 2007 solgte vi 28 409 doser, en nedgang på 5 % i forhold til 2006. Fordeling i salget
mellom frossen og fersksæd ligger på samme nivå som i fjor med 70 % frossensæd og
30 % fersksæd.
Staur produserte 74 % av solgte doser, Særheim 19 % og Blindheim 7 %.
Salget fordelt på stasjon, type vær og type sæd 2004-2007
Stasjon
Vær
Type sæd
2004
2005
Blindheim Elitevær
Fersk
1 790
1 600
Prøvevær
Fersk
2 420
1 140
Sum
4 210
2 740
Særheim Elitevær
Fersk
3 240
5 300
Elitevær
Frossen
Prøvevær
Fersk
1 560
Sum
4 800
5 300
Staur
Elitevær
Fersk
3 700
3 800
Elitevær
Frossen
24 500
19 700
Sum
28 200
23 500
Alle
37 210
31 540
Salget fordelt på raser viser liten
forandring i forhold til de tidligere
årene. Den mest solgte rasen er
NKS. Deretter følger spæl og NORX. Samlet salg av sæd av de andre
rasene utgjør mindre enn 5 %. Væreringene kjøpte 73 % av NKS-dosene og 43 % av spælsaudosene.
I 2007 importerte NSG Semin sæd
av 3 Suffolkværer fra Storbritannia.
Denne importen førte til økt salg av
sæd fra denne rasen. 228 av totalt
307 doser suffolksæd som ble solgt i
fjor var importsæd.

2006
1 616
1 045
2 661
2 192
2 585

2007
1 027
993
2 020
2 287
3 230

4 777
4 091
18 472
22 563
30 001

5 517
4 089
16 783
20 872
28 409

Salget fordelt på rase
Rase
Doser
NKS
22 820
Spælsau - kvit
2 604
NOR-X
1 438
Suffolk
307
Sjeviot
299
Pelssau
184
Blæsetsau
178
Spælsau - farga
172
Gammelnorsk spælsau
142
Gammelnorsksau (villsau)
91
Grå Trøndersau
60
Reinrasa dalasau
41
Svartfjes
37
Fuglestadbroket
34
Andre raser/typer
2
Sum
28409

Elektronisk bestilling av sæd var
flittig brukt i 2007. I 2007 ble 81 %
av frossensæddunkene og 74 % av
fersksædpakkene bestilt via Internett, en økning på henholdsvis 10 prosentpoeng og 16 prosentpoeng.

Andel
80,3 %
9,2 %
5,1 %
1,1 %
1,1 %
0,6 %
0,6 %
0,6 %
0,5 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
100,0 %
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Tilslaget for 2007-sesongen
Basert på 55 % innrapporterte inseminasjoner med frossensæd og 65 % innrapporterte inseminasjoner med fersksæd viser tilslaget (ikke-omløp) 61 % på frossensæd og
78 % på fersksæd. Dette er foreløpige resultater da innrapporteringen ikke er avsluttet
enda, men det er ikke grunn til å tro at resultatet vil endre seg vesentlig.
Ikke-omløp (tilslag) i perioden 2001–2007

Sammenlignet med resultatene fra 2006 økte ikke-omløpsprosenten med nesten 4
prosentpoeng på frossensæd og ca 7 prosentpoeng på fersksæd. Resultatet med fersksæd er meget godt, mens frossensædresultatet fortsatt ligger godt under det vi kan
håpe på.
Seminværer i 2007

Norsk kvit sau
Spælsau
Sjeviot
Norsk pelssau
NOR-X
Grå Trønder
Sum

Staur
Nye
Totalt
16
28
8
9
1
2
2
29

1
5
2
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Særheim/ Blindheim
Nye
Totalt
8
14
2

2

1

1

11

17

Sum
Nye
Totalt
24
42
8
9
2
2
1
1
3
6
2
2
40
62

Eierinseminasjonskurs
I 2007 gjennomførte NSG Semin 7 kurs i eierinseminering på sau. Det ble totalt
utdannet 88 eierinseminører.
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Regnskap for avlsarbeidet
Kostnadene ved avlsarbeidet på sau dekkes av midler over jordbruksavtalen, tilskott
fra Omsetningsrådet og prosjektbevilgning fra Forskningsrådet. Tabellen nedenfor
viser samlet regnskap for virksomheten i 2007, sammenliknet med 2006.
Kostnadsoversikt for NSG sin virksomhet innen saueavl i 2007 og 2006
Avdeling
2007
2006
Avlsrådet for sau
171 003
178 426
Avlssjef
383 509
751 379
Avlsrådgivere
617 862
563 505
Avkomsgransking
3 138 033
3 090 348
Regionalt og fylkesvis avlsarbeid, regionkonsulenter
1 533 569
1 118 659
Tilskudd til NSG Semin AS
1 902 592
2 385 528
Databehandling sau
199 419
198 701
Sekretariat; kontor, lønn, telefon, porto m.m.
153 474
154 696
Utviklingsarbeid (prosjekt kjøttfulle lam, prosjekt
lammetall og mastitt, webkåring, programutvikling mm)
1 423 362
1 729 229
Tilskudd til småraselag
40 500
0
Sum kostnad
9 563 323 10 172 477

8. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Styret vedtok i mai at Avlsrådet for geit skulle gå over til å hete Fagrådet for geit. Rådet
ble utvidet med ett medlem og fikk nytt mandat.
Mandat:
Fagrådet for geit har utvikling og gjennomføring av geitavlen som hovedansvarsområde.
Fagrådet skal holde seg oppdatert på det som skjer generelt av tiltak i geitenæringen og ha
ansvar for å informere styret om viktige saker samt gi råd i vedtakssaker.
Fagrådet kan initiere faglig utvikling på geit i henhold til NSG sin strategi- og handlingsplan for geit. Fagrådet skal samtidig følge med på at Strategi- og handlingsplanen blir
fulgt opp.
Det skal utarbeides årlige planer med budsjett for avl og semin som skal godkjennes av
styret.
Sammensetningen av Fagrådet for geit står under kapittel IV.
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Avlsrådet for geit og Fagrådet for geit hadde til sammen to 2-dagersmøter og ett telefonmøte i 2007. Det ble behandlet til sammen 36 protokollførte saker.
Endring i avlsmålet
Avlsrådet for geit vedtok i 2007 noen endringer i avlsmålet på geit. Endringene innebærer en økt vektlegging av melkekvalitet som samsvarer med TINE sin strategi for
geit fram mot 2010.
Det overordnede avlsmålet ble endret til:
Utvikle ei geit som produserer mjølk med god og særegen geitsmak, godt egnet for
produksjon av ulike typer geitost. Geita skal ha god helse og fruktbarhet og gode
bruksegenskaper. Den skal kunne utnytte de naturgitte ressursene best mulig.
Det vil fortsatt bli lagt stor vekt på prosentvis innhold av fett, protein og laktose i
mjølka, samtidig som total mengde tørrstoff per dag og per laktasjon skal opprettholdes. Avlsrådet vedtok samtidig at frie fettsyrer og kaseingenvarianter innføres som
nye egenskaper i avlsmålet. Frie fettsyrer skal inkluderes som en egenskap i avlsindeksen. Bukker skal genotypes for varianter av alfa-s1-kaseingenet. Det settes poeng
på de ulike genvariantene som summeres sammen med kåringssummen til unge
bukker og avlsindeksen på eldre bukker.
Genotyping av seminbukker for kaseingen
Seminbukkenes kaseingenvariant ble kartlagt og offentliggjort i 2007. Genotypen ble
ikke vektlagt ved uttak av seminbukker i 2007, men det vil bli innført i 2008.
Prosjekt med innkryssing av franske gener
Det ble i 2007 satt i gang et prosjekt i Sunnylven bukkering som skal kartlegge hvor
store forskjeller det er mellom geiter med ulike genotyper av alfa-s1-kaseingenet når
det gjelder produksjon og mjølkekvalitet, spesielt ystingsegenskaper og lukt/smak/frie
fettsyrer. Norske genotyper skal sammenlignes med krysninger med fransk alpin som
lages gjennom import av sæd.
Forsøket skal gi grunnlag for å kunne bestemme veien videre for arbeidet med å
forbedre melkekvaliteten gjennom å endre genfrekvensene for kaseinet. Forsøket er et
samarbeid mellom bukkeringen, TINE, NSG og NSG Semin AS, med NSG Semin AS
som prosjekteier.
Innføring av ny jurvurdering
Nytt system for jurvurdering ble innført i 2007. Produsentene setter poeng for
jureksteriør, utmelkingshastighet og lekkasje. Av de ca. 400 medlemmene i
Geitkontrollen var det bare halvparten som gjennomførte jurvurdering av geitene sine
i 2007.
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Bukkeringdrift
Det var 19 bukkeringer som var i drift i 2007. På 1990-tallet og frem til 2005 var
antallet ringer svært stabilt. I løpet av de siste tre årene har 15 ringer innstilt driften.
Dette har først og fremst sammenheng med økende deltakelse i sykdomssanering og
med det utmeldinger av ringene. Det er vanskelig å granske bukker effektivt i små
ringer. Innføring av eierinseminasjon og semingransking har samtidig gjort at det
ikke lenger er nødvendig å delta i en bukkering for å være med i det organiserte
avlsarbeidet.
Optimalisering av antall granska bukker
Når ringen blir mindre, bør avkomsgruppen reduseres for å få granska flere bukker.
Dette gir den beste optimaliseringen mellom seleksjonsintensitet og sikkerhet.
Minstekravet til antall døtre for å få fullt tilskudd ble derfor redusert fra 12 til 10 i
2007.
Nedgangen i antall granska bukker er derfor ikke så stor som nedgangen i ringmedlemmer skulle tilsi. Figuren nedenfor viser utviklingen i antall granska bukker og
tilslutningen til bukkeringsystemet.

Nedgang i tilslutning til ringsystemet og i antall granska bukker. Figuren viser antall hvert 5. år
frem til 1998, deretter hvert år. Antall etter 2007 er forventede tall.

Tilskudd til bukkeringene
Tilskudd til bukkeringene utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker ved
indeksberegninga i mai. Bukken må ha oppfylt kravet til antall døtre. I 2007 ble det
utbetalt tilskudd for bukker som var kåra i 2004.
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I tillegg til grunnprisen ble det utbetalt et dattergruppetillegg og et indekspoengtillegg. Satsene går frem av tabellen nedenfor.
Premieringselement og satser for tilskuddsutbetalingen til bukkeringene i 2007.
Premieringselement
Satser i 2007
Grunnpris
Kr. 1400,- (min 10 døtre)
Dattergruppetillegg per datter
Kr. 100,- (11-17 døtre)
Indekstillegg per poeng over 100
Kr. 150,Avlsutvalget for geit vedtok for 2007 at det ved utbetaling av tilskudd skulle være et
krav om at bukken skulle være i live da den fikk sin første indeks. Det ble først
utbetalt kr. 1000 per bukk og bedt om tilbakemelding på om bukken var i live da den
fikk sin første indeks. Det ble deretter etterbetalt slik at de bukkene som var i live ved
sin første indeks oppnådde fullt tilskudd.
Totalt ble det utbetalt et tilskudd på kr. 310 150,- fordelt på 156 bukker. Av disse ble det
utbetalt fullt tilskudd for 101 bukker. I 2006 ble det utbetalt tilskudd for 130 bukker.
Indeksberegninga 2007
Det ble beregnet indekser for bukker og geiter i mai, juni, september og november.
Indeksene for de siste årgangene med bukker ble offentliggjort på NSG sin internettside etter hver beregning og oppdatert i Geitkontrollen.
I november 2007 fikk 140 bukker av 2005-årgangen indeks, hvorav 38 % fikk
avlsindeks 103 eller bedre.
I forbindelse med indeksberegningene i juni og november lages det ulike lister som
distribueres til ringene (i tillegg til indekslistene):
• Liste over geiter etter bukk
• Liste over påsatte kje etter bukk
• Liste over drektige geiter etter bukk (lages i desember)
Avlsstatuetten for beste bukk i 2007
Etter anbefaling fra Fagrådet for geit vedtok styret i NSG å tildele avlsstatuetten for
beste bukk i 2007 til Yvonne og Karl Johan Krokstrand for bukken 2004734. Med en
avlsindeks på 139 ble den best av alle bukkene som ble kåra i 2004. Bukken er granska
i bukkering 184 Beiarn.
Bærekraftig avlsarbeid på geit
Avlsopplegget er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes under kontroll. En
innavlsøkning på 0,5-1,0% per generasjon anses å være forsvarlig. Figuren neste side
viser innavlsnivå for melkegeit per generasjon i årene 2000-2007.
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Økning i innavlsnivå per generasjon i årene 2000-2007.

Det er en fare for at innavlsgraden stiger ved økende
bruk av semin. Semin gir mulighet for økt seleksjonsintensitet og med det færre hanndyr i avlen. Med satsing på semingransking i geitavlen må det ikke velges
for få elitebukker i semin hvert år. Det må også være en
sentral styring av bruken av elitebukkene i semin
framover. Dette for å unngå at enkeltbukker bidrar til
for høy innavlsøkning i populasjonen.
Nye seminbukker i 2007
Det ble tatt inn 24 bukker til sædproduksjon på
Hjermstad seminstasjon i 2007. Fordelingen av bukker
var følgende: 5 elitebukker, 13 prøvebukker fra bukkeringene og 6 prøvebukker fra sanerte besetninger
Det var bukken 2005026 Knoll
tilknyttet prosjekt «Friskere geiter».
som var mest populær av alle
Tabellen nedenfor viser en oversikt over elitebukkene
som ble tatt inn til semin i 2007.

elitebukkene som ble tatt inn til
semin i 2007

Nye elitebukker i semin 2007 med avlsindekser beregnet i juni og november.
Bukk
Navn
Far
Ring
Avlsindeks Avlsindeks
Ant.
nr.
nr.
nr.
juni 2007
nov. 2007 doser*
2004143 Oleg
2000248
51
109
108
19
2004300 Brunhalsen 2001317
111
112
112
32
2004418 Turbo
2000213
143
110
107
29
2005026 Knoll
2003029
Sanert
114
108
92
2005301 Brake
2001317
111
117
118
0
* Antall doser (1 dose= 2 strå) solgt høsten 2007.
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Salget av bukkesæd 2007
Salget av bukkesæd i 2007 lå på omtrent det samme nivået som i 2006. Elektronisk
bestilling ble flittig brukt i fjor. Hele 77 % av de 64 sæddunkene som ble sendt ut, ble
bestilt via Internett.
Salg av bukkesæd fordelt på rase og type bukker (elite og prøve).
Sæddoser
Rase
Type
Ikke sanert
Sanert
Norsk melkegeit Prøve
789
551
Elite
595
138
Sum
1384
689
Kasjmir
85
Kystgeit
8
Fransk Alpin
448
Alle
1840
774

Sum
1340
733
2073
85
8
448
2614

Kurs i eierinseminasjon
Siden 2006 er det utdannet 116 eierinseminører på geit i Norge. I fjor var det kun 14 geiteholdere som gjennomførte kurs i eierinseminering på geit. Kurset var lagt til UMB på Ås
og hadde utvidet det tradisjonelle programmet med det nye avlsopplegget på geit i Norge.
Hjermstad seminstasjon
NSG fikk i 2006 tildelt 1,4 mill kroner i jordbruksavtalemidler til etablering av seminstasjon for bukker. Allerede i juli 2006 kunne stasjonen ta imot de første seminbukkene. På dette tidspunkt var stasjonen tilrettelagt for oppstalling av bukker og
sæduttak. Frysing og lagring av sæden foregikk på Staur.
I 2007 fikk Norsk Sau og Geit ytterligere 400 000 kroner til ferdigstilling av stasjonen.
Fjøsavdelingene ble oppgradert i 2007. Arbeidet med bygging av laboratorium er i
gang.
Økonomi for 2007
Kostnadene med avlsarbeidet på geit dekkes hovedsakelig av midler over jordbruksavtalen og tilskudd fra TINE. Tabellen nedenfor viser hvordan tilskuddene er brukt til
virksomheten i 2007 sammenlignet med 2006.
Kostnadsoversikt over NSG sin virksomhet innen geitavl i 2007 og 2006.
Avdeling
2007
2006
1. Avlsrådet for geit / Fagrådet for geit
76 328
58 744
2. Avlsrådgivere og avlssjef (lønn-, reise- og sosiale utgifter) 913 519
665 219
3. Tilskudd til bukkeringene m.m.
359 197
468 305
4. Fylkesvis avlsarbeid
228 000
228 000
5. Utviklingsarbeid
194 813
1 294
6. Tilskudd til semin på geit (overført til NSG Semin AS) 1 344 000
721 254
7. Databehandling geit
591
7 181
8. Sekretariat; kontor, telefon, porto m.m.
80 000
70 000
Sum kostnad
3 196 448
2 219 997
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9. Dyrevelferd
NSG er oppteken av emnet dyrevelferd og engasjert i ei rekkje oppgåver som - heilt
eller delvis - har dette som tema, fagleg og politisk. Sikkerheit langs jernbane/veg,
sporingsutstyr for beitedyr, gode husløysingar, sjukdomsførebyggjing, rovviltpolitikk
og –forvalting, for å nemne nokre konkrete saker. Arbeid for god dyrevelferd og dyrehelse er nedfelt i vår strategiplan.
Samarbeid
NSG samarbeider på fleire arenaer om tema dyrevelferd. «Arbeidsgruppe dyrevelferd»
er samansett av NSG, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Helsetenesta for sau som sekretariat. Denne gruppa har ansvar for rullering av handlingsplan for dyrevelferd i sauehaldet og oppgåver i samband med denne.
Innan Norsk landbrukssamvirke deltek NSG i samarbeidet om ein felles informasjonsbase på internett: www.dyrevelferd.info.
I samband med konkrete oppgåver innan fagfeltet har NSG i 2007 delteke i ad hocgrupper og møte med Mattilsynet, faglaga og andre organisasjonar. Det har også vore
jamn kontakt med forskings- og fagmiljø som arbeider med oppgåver innan dyrevelferd i småfehaldet.
Handlingsplanar
Norsk Sau og Geit meiner dyrevelferd er ein kvalitetsparameter som i framtida vil få
mykje å seie for forbrukaren si haldning til matvarene. 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 bidra til ein høg dyreetisk standard på husdyrhaldet
mellom sine medlemer.
Handlingsplanar for dyrevelferd er styringsdokument for NSG sitt arbeid. I sauehaldet er planen brukt aktivt som arbeidsverktøy dette året. Det har vore arbeidd
særskilt med tema brannførebygging og kompetansekurs. Planen er meint å vere eit
aktivt arbeidsverktøy for heile organisasjonen og er å finne under Helse og dyrevelferd
på www.nsg.no. Det er i 2007 òg arbeidd vidare med å førebu revisjon av handlingsplanen for dyrevelferd i geithaldet.
Kompetanse
I 2007 har det vore fokus på utarbeiding av materiell til kompetansekurs for at
næringa skal kunna møta kravet til dokumenterbar kompetanse frå 1/1-10, hjemla i
velferdsforskrifta. NSG har på basis av Stortingsmeldinga om dyrevelferd ansvaret for
dette innan sauenæringa. TINE har tilsvarande ansvar for geithaldet. Helsetenesta for
sau har hatt oppgåva med å utforma kursmateriellet på vegne av NSG og dette har
vore gjennomført i 2007, i samarbeid med «Arbeidsgruppe dyrevelferd». Arbeidet er
dermed i godt gjenge innanfor framdriftsplanen.
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Forsking og utvikling
Det er nedfelt i kompetansedelen i «Handlingsplan for dyrevelferd i sauehaldet» at
sauenæringa ønskjer å bidra til gjennomføringa av fagprosjekt som kan bidra med
kunnskap og kompetanse til dyrevelferdsarbeidet i næringa vår.
I 2007 har vi registrert at prosjektet «Sauens velferd i Norge», som er eit tverrfagleg
forskingsprosjekt, går vidare. Det same med prosjektet på sporelementnivå hjå sau og
i sauebeiter og prosjektet på sjodogg / flåttinfeksjon hjå sau på beite. Prosjektet
«Velferd for beitedyr» i regi av Mattilsynet og prosjektet «Forsterka tilsyn på utmarksbeite» vart etablert dette året og har fått ei rekkje innspel frå NSG. Frå sistnemnde, der
NSG har delteke i arbeidsgruppa, låg det føre sluttrapport like før jul.
Informasjonsarbeid
Norsk Sau og Geit har delteke med ei rekkje innspel til myndigheitene i høve arbeidet
med dyrevelferd og helse dette året. Nokre tema har vore:
• Ny dyrevernlov. Prosessen på dette har vore etterspurd frå NSG ved fleire høve
dette året.
• Utkast til «forskrift for bruk av el.strøm til trening av hund». Innspel til Mattilsynet gjennom møte og brev.
• Merking og registrering av småfe. Innspel i fleire fora og fleire rundar om merkereglar. T.d. var NSG i møte med LMD 7.juni og la fram omfattande
dokumentasjon frå praksis på redusert dyrevelferd som følgje av nye merkeforskrifter.
• Prosjektet «Forsterka tilsyn på utmarksbeite» (LMD). Medlem i arbeidsgruppe.
NSG er engasjert i etablering og drift av www.dyrevelferd.info. Dette er ein felles nettstad i regi av Norsk Landbrukssamvirke, som i 2007 har hatt sitt første, fulle driftsår.
Desse sidene med nettinformasjon er komne i stand fordi eit samla norsk landbruk
ønskjer å visa samfunnet omkring korleis og kvifor dyrevelferd har ein heilt sentral
plass i vårt husdyrbruk. Samtidig er målet å tilretteleggje for at samfunnet lettare kan
få innsyn i korleis norsk husdyrproduksjon, som utgjer 80% av næringsinntektene i
norsk landbruk, vert driven. Ambisjonen er at denne nettsida skal verta oppfatta som
relevant og interessant for folk som ønskjer informasjon om dyr, dyrehald og dyrevelferd.

10. Gjeterhund
Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har holdt fire møter i 2007, og bokført 23 saker.
I regi av fylkesnemndene og de lokale gjeterhundnemndene er det også i 2007 avviklet
gjeterhundkurs/dressurkurs og treningssamlinger over hele landet. Det er stor oppslutning om disse kursa/treningssamlingene, og flere fylker kan på bakgrunn av disse
arrangementa vise til stor bredde i gjeterhundaktiviteten. Gjeterhundprøvene viser
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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
Antall Antall hunder
Antall eiere/ Antall prøver % hunder med
prøver som har deltatt førere som
per hund
godkjent prøve
har deltatt
1995
122
465
290
3,3
74
2000
184
586
422
4,1
74
2001
199
586
451
4,9
77
2002
199
566
422
4,9
78
2003
231
665
490
4,7
78
2004
204
640
451
4,6
77
2005
209
627
450
4,5
73
2006
247
651
397
5,2
74
2007
194
642
394
4,8
73
Fortsatt er noen arrangører seine med å innrapportere prøveresultatene og noen unnlater helt innrapporteringen.
Norgesmesterskapet ble arrangert 12.–14. oktober i Gjesdal i Rogaland. Dette var
andre året NM gikk over 3 dager. 100 hunder deltok, og Norgesmester ble Torkjel
Solbakken med hunden Pia.
Continental Sheepdog
Championship (CSC)
CSC ble i 2007 arrangert på
Unnelsrud gård i Skoger i
Buskerud. Dette var første
gangen Norge og Norsk Sau og
Geit arrangerte dette mesterskapet. Det var Buskerud Sau og
Geit ved gjeterhundnemnda i
Buskerud som stod for den
praktiske gjennomføringen av
arrangementet. Ordfører Tore
Opdal Hansen foretok den
offisielle åpningen av mesterskapet som foregikk på Bragernes Kaia og Kjetil Vasstveit ble nr. 4 og beste norske ekvipasje.
torg i Drammen.
(Foto: Arne Flatebø)
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Innmarsjen til den offisielle åpningen på Bragernes torg over Bybrua i Drammen.
(Foto: Arne Flatebø)

Jim. W. Easten, president i CCSC og ISDS, mente at han ikke noen gang hadde sett så
jevne og gode forhold for alle deltakere i en gjeterhundkonkurranse. Organiseringen
av arrangementet var det beste han hadde opplevd. Han framhevet sauene som
spesielt «homogene» – som gjorde konkurransen rettferdig. Disse orda bør
arrangørene i Buskerud merke seg. Denne mannen har nemlig sett mange gjeterhundarrangement rundt om i verden.
Hele fem norske hunder kom til finalen. Beste norske plassering oppnådde Kjetil
Vasstveit og hunden Kaia med en fin fjerdeplass.

11. Ull, saueklipping og ullhåndtering
Arbeidet med fagområde ull er delt i NSG. I tillegg til arbeidet i Ull- og klipperådet
(se nedenfor), nevner vi kort at ull inngår i avlsarbeidet, NSG har samarbeidsavtaler
med Norilia og Fatland Gjestal ull om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag, og NSG
(v. Odd E. Risan) har deltatt i arbeidet med ny ullstandard og objektiv kvalitetskontroll av norsk ull.
Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i Norsk Sau og Geit, som skal
legge til rette for at kurs om ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med dyktige og engasjerte klippe54

instruktører og ved tildeling av tilskudd til kursvirksomhet. NSG søker Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til dette. Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget
miljø for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet å sørge for at det
arrangeres NM hvert år.
Ull- og klipperådet har tre medlemmer: en fra NSG, en fra Norske Saueklipperes
Forening og en fra Fagtjenesten for Ull, Animalia.
Rådet har hatt fire møter (derav ett telefonmøte) i 2007. Viktige saker har vært klippekurs, proffkurs/instruktørsamling, revisjon av «Vi høster ull»-permen, ny klippevideo,
NM i saueklipping og revisjon av regler for konkurranser. Norge skal arrangere VM i
saueklipping og ullhåndtering i 2008, og prøve-VM/NM ble i år arrangert i VMhallen i Bjerkreim. Det legges ned en enorm innsats i arrangementskomiteen!
I august ble det arrangert et meget vellykket proffkurs/instruktørsamling i Rogaland.
Det var 19 deltakere på kurset, derav 9 klippeinstruktører. Sjefsinstruktør Colin Mac
Gregor fra Storbritannia var hovedinstruktør for kurset, og lærte bort mye bra om
deres klippeteknikk, undervisningsopplegg og sertifikat-ordning for saueklippere. Det
vil bli arbeidet videre med mange innspill fra samlingen.
Klippekurs
I 2007 ble det arrangert 12 klippekurs, inkludert proffkurs (C)/instruktørsamling,
med til sammen 88 deltakere. De fleste kursene er kombinasjonskurs for både
nybegynnere (A) og viderekomne (B). Dessverre ble 6 planlagte kurs avlyst på grunn
av for få påmeldte. Kursarrangører er BSF, lokallag av NSG og/eller videregående
skoler. Nytt evalueringsskjema ble tatt i bruk i år, og kursene får meget gode tilbakemeldinger!
Fylke

Kurssted

Nivå

Vest-Agder

Kvinesdal

A/B (12t)

Deltakere Arrangør
6

BSF Agder

Instruktør
Sven Reiersen

Hordaland

Ulvik

A/B (16t)

9

BSF Hordaland

Neil Perry

Rogaland

Nortura Forus

C (24t)

17

NSG/NSF

Neil Perry,
Rolf Gravdal

Østfold

Rakkestad

A (24t)

3

BSF Østfold

Caroline Nicol

Hordaland

Ulvik, Hardanger A/B (16t)

4

BSF Hordaland

Peder Ravndal

Telemark

Fyresdal

A/B (24t)

8

BSF Telemark

Sven Reiersen

Sør-Trøndelag

Skjetlein vgs

A (24t)

6

Skjetlein Ressurssenter Asgeir Folstad

Sør-Trøndelag

Skjetlein vgs

B (24t)

6

Skjetlein Ressurssenter Asgeir Folstad

Oppland

Fåvang

A/B (24t)

8

Fåvang og Ringebu
Sau og Geit

Per Nyhus,
Bjørnar Bakken

Finnmark

Østerbotn

A/B (24t)

7

Lakselv Sau og Geit

Tor Arne Olsen,
Randi Lund

Aust-Agder

Åseral

A/B (12t)

5

BSF Agder

Sven Reiersen

Rogaland

Nortura Forus

A/B (12t)

9

BSG Gjesdal

Peder Ravndal

Sum

88
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Inge Morten Tronstad og Rolf Gravdal i aksjon under NM-finalen. (Foto: Signe Dahl)

NM i saueklipping
NM i saueklipping og ullhåndtering ble arrangert i Bjerkreim lørdag 6. oktober. Inge
Morten Tronstad vant den meget spennende klippekonkurransen, foran Rolf Gravdal
og Børge Høiland, mens Jorunn Vesterøy vant NM i ullhåndtering, foran Stina
Bakkedal og John Gerard Håkull. Tronstad og Gravdal skal representere Norge i VM i
saueklipping neste år, mens Vesterøy og Bakkedal skal delta i VM i ullhåndtering.
Det er satt to nye norgesrekorder i saueklipping i år. I løpet av 9 timer mandag 17.
september klippet Erlend Kvinnesland 676 og Neil Perry 648 dyr, til sammen 1324 dyr
(slaktelam). Dette er ny norsk rekord både individuelt for menn og for tomannslag!

12. Genressurser
Samarbeid mellom Norsk Sau og Geit og småraselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog med de ulike småraselagene
for sau og geit. Målet er en felles innsats for småfeholdet i Norge.
I løpet av 2007 gikk NSG ut med konkret tilbud til de ulike raselagene om samarbeidsavtaler.
Det ble utarbeidet følgende forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale:
1. Rasen er godkjent av NSG.
2. Laget har minst 5 medlemmer og minst 100 aktive stambokførte hunndyr i rasen.
3. Minst 80 % av medlemmene i laget er medlem i NSG. Dette er ikke medregnet
støttemedlemmer som ikke har sau.
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NSGs bidrag til raselag med samarbeidsavtale:
• Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs arbeids- og oppgavefelt
• Beitespørsmål.
• Sauekontrollen.
• Paringsveiledning / innavlskontroll.
• Kåringsregler.
• Informasjonstilgang på web – sider og i bladet Sau og Geit.
• Invitasjon til faglige samlinger til selvkost.
• Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)
• En vær/bukk på stasjon annet hvert år (forutsetter salg av 200 doser).
• Hjelp i forbindelse med import av sæd.
• Økonomisk støtte til lagets arbeid
• Avtale må være inngått før 1. oktober for å få støtte det året avtalen trer i kraft.
• NSG vedtar årlig totalt støttebeløp. Utbetaling i november hvert år.
I løpet av november og desember 2007 ble det opprettet samarbeidsavtaler 7 raselag
for sau og 1 for geit.
Lagene som opprettet samarbeidsavtale var Landslaget for gammel norsk sau, Norsk
Pelssaulag, Landslaget for gammelnorsk spælsau, Rogaland Blæselag, Interessegruppe
for Fuglestad-brokete sau, Norsk suffolklag, Svartfjeslaget og NorBoer -Avlslag for
Boergeit.
Det viste seg at det for de fleste lagene var vanskelig å oppnå kravet om 80% felles
medlemmer det første året. Derfor ble dette kravet fraveket i 2007. Økonomisk tilskudd til lagene i ble satt til kr 100,- pr medlem som også er personlig medlem
(hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG.
Lagene hadde til sammen 566 medlemmer, hvorav 405(71,6%) var medlem i NSG.
Genressursutvalget for husdyr
Genressursutvalget for husdyr, oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, er et
rådgivende organ for Norsk genressurssenter i forhold til gjennomføring av Nasjonalt
program for bevaring og bærekraftig forvaltning av husdyrgenetiske ressurser.
Utvalget har en bred sammensetning med representanter fra de nasjonale
avlsorganisasjonene, raselag, rådgivningstjenesten og offentlige institusjoner.
Sekretariat er Norsk Genressurssenter. Nærmere informasjon om Genressursutvalget
for husdyr finnes på: www.skogoglandskap.no/genressurser.
Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyrgenetiske ressurser i Norge 2007-2010
2. Koordinere arbeidet med bevaring av nasjonale husdyrgenetiske ressurser,
herunder overvåking og rådgiving for bevaring, bærekraftig bruk og forvaltning av
små populasjoner
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3. Initiere nye aktiviteter i arbeidet med bevaring og bruk av husdyrgenetiske
ressurser
4. Utvikle samarbeid mot miljøer med tilknytning til husdyrgenetiske ressurser
5. Sikre kunnskaps- og kompetanseoppbygging blant annet gjennom målrettet og
effektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.
Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit
Nordisk Genbank Husdyr (NGH) ble etablert i 1984, og i 2003 opprettet NGH dyreartsgrupper for de ulike dyreslagene.
Overordnet mål for alle dyreartsgruppene er hvordan sikre en bærekraftig forvaltning
av husdyrgenetiske ressurser i Norden. Dyreartsgruppen for sau og geit består av
ressurspersoner fra de nordiske landene Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island,
og har spsifikke mål om
• kontakt og samarbeid med det egne lands genressursutvalg (GU) er
grunnleggende.
• å holde hverandre informert om hva som skjer innen emneområdet og komme
med idéer til forbedringer.
• idégivning til prosjekter.
• 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.

13. Økologisk sauehold
Regjeringen har som mål at «en vesentlig del» av det norske saueholdet skal være
økologisk innen 2015. NSG sitt engasjement har vært knyttet til 2 hovedelementer i
denne satsingen:
• Innspill til avtalepartene i jordbruket om å styrke de økonomiske rammevilkårene
for økologisk sauehold.
• NSG er en sentral deltaker i Landbrukets Forsøksringer (LFR) sitt prosjekt
«Veiledningsopplegg for økologisk sauehold» (ØkoSau). Her har NSG stilt sitt
organisasjonsapparat til rådighet for informasjon fra LFR om økologisk sauehold.
Videre er «Sau og Geit» blitt et viktig organ for informasjon om økologisk sauehold. I tillegg brukes også noe ressurser i sekretariatet på Økosau.
Organisatorisk behandles faglige og strategiske spørsmål i Utmarksrådet før
styrebehandling.
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LFR sitt ØkoSau-prosjekt har som mål å
1. etablere et landsdekkende nettverk av høyt kvalifiserte rådgivere som sikrer god
rådgiving innen økologisk sauehold.
2. nå ut til alle sauebønder med faglig og markedsrettet informasjon om økologisk
sauehold.
3. tilby rådgiving om økologisk saueproduksjon til 750 gårdbrukere, med sikte på at
minst 30 % av de 750 gårdsbrukene skal levere økologisk sau/lam innen 2009.
Styringsgruppen for prosjektet er sammensatt av representanter fra Landbrukets forsøksringer, faglagene, NSG og NORTURA.
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III. SENTRALADMINISTRASJONEN
Adressen til kontoret:
Parkveien 71, 0254 Oslo
Postboks 2323 Solli, 0201 OSLO
Telefon: 23 08 47 70
Telefaks: 22 43 16 60
E-post: nsg@nsg.no
Bank:

9365.05.49420

Ansatte ved kontoret pr. 31.12.07
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Signe Dahl, organisasjonsrådgiver f.o.m. 17.04.07 - 50 % stilling
Ada Kalheim, administrasjonssekretær
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Even Olsen, organisasjonssekretær
Arne Flatebø, redaktør
Thor Blichfeldt, avlssjef/daglig leder NSG Semin AS
Ingunn Nævdal, rådgiver geitavl
Ragnhild G. Vikesland, rådgiver beitebruk
Lars Kveberg, utmarksrådgiver, hjemmekontor - 50 % stilling
Ansatte som har arbeidsplass på UMB, Ås
Inger Anne Boman, avlsrådgiver
Inger-Johanne Holme, avlsrådgiver - 60 % stilling
Ansatte som har arbeidsplass på Norsvin, Hamar
Tone Maria Hanssen, avlsrådgiver - 60 % stilling
Ansatte ved regionkontorene
Turid Sundt, regionkonsulent i saueavl, Region Vest - 50 % stilling
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt - 25 % stilling
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord - 25 % stilling
NSG Semin AS
Thor Blichfeldt, daglig leder
Ewa Wallin, fagsjef
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
Stein Haugland, fjøsmester – Særheim - 50 % stilling
Samarbeidsadvokater i NSG
Advokat Gunn-Mari Kjølberg, Oslo
Telefon 22 34 61 00. E-post: gmkjolberg@kindemco.no
Advokat Anders Folkman, Førde
Telefon: 57 83 39 00 E-post: post@folkman.no
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Landsstyret

Ove Ommundsen
(leder)

Magnhild Nymo
(nestleder)

Erling Offerdal
styremedlem

Øivind Gurandsrud
styremedlem

Ingrid Arneng
styremedlem

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Kristin Bakke Lajord
styremedlem

Vivi Lindholm
ordfører

IV. TILLITSVALGTE
Styret
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad
Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen
Øivind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling
Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres

t. 45 03 41 92
t. 91 57 68 40
t. 41 44 42 26
t. 41 62 83 06
t. 95 78 32 06
t. 40 28 95 05
t. 91 15 86 56

Vararepresentanter
1. Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet
2. Tone Edland, 3895 Edland
3. Marvin Røen, 6657 Rindal

t. 48 20 09 30
t. 91 62 32 45
t. 41 47 05 61

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Vivi Lindholm (ordfører), Postboks 35, 2031 Nannestad
Aslak Snarteland (varaordfører), 3870 Fyresdal

t. 97 71 34 13
t. 90 76 34 52
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1. Ingunn Bakka, 4244 Nesflaten
2. Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett
3. Jon Kåre Løvoll, Løvoll, 6215 Eidsdal

t. 52 79 47 66
t. 91 67 42 76
t. 41 57 46 76

Vararepresentanter
1. Nils-Einar Kjøsnes, Kjøsnes, 6843 Skei i Jølster
2. Nina Lorentsen, Middagsbukt, 9050 Storsteinnes
3. Anne Helene Haugen, Heggero, 2680 Våga

t. 46 82 80 86
t. 90 51 78 50
t. 91 30 28 42

Fylkesledere
Østfold:
Akershus:
Hedmark:
Oppland:
Buskerud:
Vestfold:
Telemark:
Aust-Agder:
Vest-Agder:
Rogaland:
Hordaland:
Sogn og Fjordane:
Møre og Romsdal:
Sør-Trøndelag:
Nord-Trøndelag:
Nordland:
Troms:
Finnmark:

t. 92 29 38 30
t. 91 81 90 67
t. 97 69 35 70
t. 91 15 86 56
t. 97 70 91 54
t. 95 23 72 57
t. 97 57 86 43
t. 97 76 21 33
t. 91 34 19 07
t. 90 60 65 59
t. 48 20 09 30
t. 91 72 37 92
t. 95 79 67 62
t. 95 07 23 13
t. 99 58 26 58
t. 97 70 18 95
t. 95 90 29 80
t. 41 54 43 50

Grete Stokstad, Kråkeruddalen, 1825 Tomter
Helge Olav Aas, Nordre Aas, 2080 Eidsvoll
Anne Ulvig, 2480 Koppang
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres
Tore Bergan, Bingen, 3330 Skotselv
Lars B. Linneflaatten, Paulivn. 300, 3185 Skoppum
Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland
Erling Brekkemoen, A. Moland, 4849 Arendal
Sven Haughom, Haughom, 4480 Tonstad
Ole Jonny Espevold, Storhaug, 5565 Tysværvåg
Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet
Halvar Espeseth, Askrova, 6919 Tansøy
Magnus Skjerdal, Leiravikja, 6190 Bjørke
Odd-Jarle Lien, Mosletta, 7580 Selbu
Tone Våg, Sørbygda, 7760 Snåsa
Ragnhild Johansen, Krokan gård, 8260 Innhavet
Karl Idar Berg, Djubvik, 9146 Olderdalen
Roy Mikkola, Neiden, 9930 Neiden

Medlemmer i valgnemnda
1. Ola Arne Aune (leder), Driva, Rute 5, 7340 Oppdal
2. Eivind Fossum (nestleder), Noreng, 2636 Øyer
3. Helge Edvartsen, Evanger, 5707 Evanger
4. May Berit Støbet, Lauvdal, 4785 Bygland
5. Frank Simensen, Holmen 19, 9517 Alta

t. 97 07 98 68
t. 91 12 95 62
t. 90 82 73 93
t. 97 16 56 54
t. 97 75 02 88

Varamedlemmer
1. Harald Aune, Aunet, 7790 Malm
2. Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane
4. Audun Meland, Meland, 4596 Eiken
5. Jorunn Johansen, Skånland, 8288 Bogøy

t. 99 58 43 59
t. 91 57 79 04
t. 97 66 31 97
t. 90 99 07 63
t. 94 13 05 90

Revisor
KPMG AS
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Kontrollutvalget (valgt av representantskapet)
1. Halvar Espeseth (leder), Askrova, 6919 Tansøy
2. Sven Haughom, Haughom, 4440 Tonstad

t. 91 72 37 92
t. 91 34 19 07

Varamedlem
Grete Stokstad, Kråkerruddalen, 1825 Tomter

t. 92 29 38 30

Arbeidsutvalget
1. Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland, (landsmøtevalgt)
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad
3. Erling Offerdal, Ofredal, 5875 Årdalstangen

t. 45 03 41 92
t. 91 57 68 40
t. 41 44 42 26

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Avlsrådet for sau
Representanter
1. Bjørn Høyland, (leder), Høyland, 4340 Bryne (NSG)
2. Pål Skoe Kjorstad, Kilev., 2647 Sør-Fron (Region Øst),
3. Audun Nedrebø, Ålhus, 6847 Vassenden (Region Vest)
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (Region Midt)
5. Eirik Larsen, Oksvik, 9060 Lyngseidet (Region Nord)
6. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB)
7. Per H. Liahagen, 3550 Gol (Nortura)
8. Rolf Axel Aas, Postboks 6279 Etterstad, 0603 Oslo (KLF)
Varamedlemmer
1. Øivind Gurandsrud, Iledalsvn. 24, 3410 Sylling (NSG)
2. Sven Reiersen, Tveit, 3737 Hornnes (Region Øst)
3. Knut S. Kleppa, Gjessfjell, 4130 Hjelmeland (Region vest)
4. Kjell Tore Nagelhus, Skistad, 7863 Overhalla (Region midt)
5. Birger Ingebrigtsen, Rausandaksla 44, 8615 Skonseng (Region nord)
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB)
7. Finn Avdem, Nortura, Pb. 360 Økern, 0513 Oslo (Nortura)
8. Berit Pettersen, Fatland Jæren As,
Hommersåkvn. 250, 4311 Hommersåk (KLF)

t. 91 71 00 27
t. 99 03 44 06
t. 91 58 70 39
t. 72 43 62 33
t. 91 53 13 67
t. 46 88 63 51
t. 95 17 52 60
t. 90 52 97 42
t. 41 62 83 06
t. 90 60 54 66
t. 92 84 20 53
t. 92 60 76 94
t. 98 03 80 61
t. 41 67 88 94
t. 97 17 76 59
t. 95 20 03 40

Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG
Fagforum for sau
a) Avlsrådet
b) Medlemmene i regionutvalga for saueavl
c) Samarbeidsrådet, Helsetjenesten for sau, Sauekontrollen og Fagtjenesten for ull
d) Team Semin
e) NSG Semin AS
f) Smårasekomitéen
g) Ansatte i NSG
h) Andre som kan bidra faglig etter avtale med avlsrådet
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Fagrådet for geit
Representanter
1. Ingrid Arneng (leder), Søre Skjel, 2940 Heggenes (Region Midt)
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad (NSG)
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals (Region Nord)
4. Ola Søgnesand, Hornnes, 6800 Førde (Region Vest)
5. Helga Kvamsås, TINE Meieriet Vest, Boks 62, 6901 Førde (TINE)
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB)

t. 95 78 32 06
t. 91 57 68 40
t. 41 44 67 99
t. 90 99 68 16
t. 99 23 18 94
t. 41 67 88 94

Varamedlemmer
1. Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland (Region Midt)
2. Andre Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå (Region Nord)
3. Einar Arne Stennes, Urke, 6196 Norangsfjorden (Region Vest)
4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE)
5. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB)

t. 97 57 86 43
t. 41 63 97 65
t. 95 23 32 46
t. 64 94 25 60
t. 46 88 63 51

Sekretær: Ingunn Nævdal, NSG
Fagforum for geit:
a) Avlsrådet
b) Helsetjenesten for geit
c) Nortura og KLF
d) Ansatte i NSG
e) Ledere i avlsutvalga i fylkeslaga i NSG ved behov
f) Andre som kan bidra faglig etter avtale med avlsrådet
Utmarksrådet
Representanter
1. Ove Holmås (leder), Fjellsende, 5956 Vågseidet
2. Eivind Fossum, Noreng, 2636 Øyer
3. Ingvar Ramsvik, Vik, 8250 Rognan

t. 48 20 09 30
t. 91 12 95 62
t. 75 69 06 75

Varamedlemmer
1. Tone Våg, Våg, 7760 Snåsa
2. Anne Ulvig, 2480 Koppang
3. Karl Idar Berg, Djupvik, 9146 Olderdalen

t. 99 58 26 58
t. 97 69 35 70
t. 95 90 29 80

Sekretær: Ragnhild G. Vikesland, NSG
Gjeterhundrådet
Representanter
1. Andreas Groseth (leder), Somdalen, 3525 Hallingby
2. Egil Syversbråten, Markane, 6783 Stryn
3. Oddbjørn Kaasa, Myran, 7530 Meråker

t. 91 36 07 73
t. 41 28 72 61
t. 92 22 25 22
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Varamedlemmer
1. Ivar Thoresen, Ytre Levang, 8890 Leirfjord
2. Liv Oddny Hauen Hindenes, 5993 Ostereidet

t. 91 88 44 48
t. 90 96 78 22

Sekretær: Arne Flatebø, NSG
Ull- og klipperådet
Representanter
1. Øivind Gurandsrud (leder), Iledalsvn. 24, 3410 Sylling (NSG)
t. 41 62 83 06
2. Sissel Berntsen, Fagtjenesten for ull, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo t. 91 17 91 63
3. Neil Perry, Skjerpevegen 20, 4365 Nærbø
t. 91 35 96 13
Sekretær: Signe Dahl, NSG
Marknads- og utviklingsrådet
Representanter
1. Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland
2. Hans Thorn Wittussen, Nortura, Postboks 360 Økern, 0513 Oslo
3. Endre Myhr, KLF, Postboks 6279 Etterstad, 0603 Oslo
4. Gjermund Stormoen, TINE BA, Postboks 25, 0051 Oslo

t. 45 03 41 92
t. 22 09 21 00
t. 23 24 44 70
t. 22 93 88 00

Sekretær: Arne Flatebø, NSG
NSG Semin AS
1. Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad
3. Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne
4. Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes
5. Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 45 03 41 92
t. 91 57 68 40
t. 91 71 00 27
t. 95 78 32 06
t. 48 15 01 90

Arbeidsgruppe – Evaluering av Norsk Ullstandard og objektivt kontrollsystem
Fra NSG:
Odd E. Risan, Engan, 7340 Oppdal
t. 92 01 92 02
Arbeidsgruppe - Helsepyramide
Fra NSG:
Øivind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 41 62 83 06
t. 90 19 95 60

Arbeidsgruppe – Dyrevelferd
Fra NSG:
Leder: Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Medlem: Arne Flatebø, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 95 07 72 07
t. 99 59 92 26

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

t. 48 15 01 90
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Kontaktutvalg for rovvilt
Fra NSG:
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland
Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 45 03 41 92
t. 95 07 72 07

Nordisk dyreartsgruppe sau og geit
Fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 48 15 01 90

Representantskapet til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Fra NSG:
Medlem: Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland
t. 45 03 41 92
Vara:
Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad
t. 91 57 68 40
Rådgjevande gruppe for geitespørsmål for styret i TINE BA
Fra NSG:
Medlem:
Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Observatør: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad

t. 48 15 01 90
t. 91 57 68 40

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit
Fra NSG:
Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes
Ingunn Nævdal, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 95 78 32 06
t. 97 75 29 36

Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og Helsetjenesten for sau
Fra NSG
Kristin Bakke Lajord (leder), 2975 Vang i Valdres
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 91 15 86 56
t. 23 08 47 72

Styret i BSFsentralt
Vararepresentant for 2 år:
Vivi Lindholm, Postboks 35, 2031 Nannestad

t. 97 71 34 13

Team Semin
Fra NSG:
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Vara:
Arne Flatebø, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 48 15 01 90
t. 99 59 92 26

Sikringsradioutvalget
Fra NSG:
Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

t. 95 07 72 07

Prosjekt ØkoSau
Fra NSG:
Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo
Lars Kveberg, Østvang, 2480 Koppang

t. 48 15 01 90
t. 99 22 85 01
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V. STYRETS MELDING
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VII REKNESKAP 2007
Resultatregnskap 2007
Note

2007

2006

8 243 374
1 323 812
11 408 200
749 086
86 840
549 414
22 360 726

7 275 518
1 217 274
10 682 827
760 360
82 350
663 000
20 681 329

2 427 470
37 152
1 107 893

1 623 830
48 955
1 552 655

7 195 648
75 100
-87 571
2 496 633
1 809 483
6 972 645
22 034 453
326 273

7 047 382
96 550
572 861
2 107 130
1 337 265
6 443 505
20 830 133
-148 804

294 010
-16 840
277 170
603 443

157 479
-10 112
147 367
-1 437

-1 674

-1 674

601 769

-3 111

Disponering av årsoverskudd /dekking av årsunderskudd:
Overføres opptjent egenkapital
-601 769
Dekkes av opptjent egenkapital
0
Sum disponeringer
-601 769

0
3 111
3 111

Driftsinntekter
Kontingent
Annonseinntekt
Refunderte kostnader og tilskudd
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Leieinntekter
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Refundert kontingent
Varekjøp
Sau og Geit
Lønnskostnader,
inkl. honorar tillitsvalgte
Avskrivning
Lokaler, eiendom
Organisasjons- og kontordrift
Reiser
Avl, organisert beitebruk
Sum driftskostnader
Driftsresultat

1
2

3
10
4

Sum finansinntekter
Sum finanskostnader
Sum finansposter
Resultat før skatt
Skattekostnad
Årsresultat

9
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Balanse pr 31.12. 2007
Note
Aktiva
Anleggsmidlar
Bygning/tomt
Inventar, utstyr, medlemssystem
Sum varige driftsmidler
Aksjer / andeler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kunder
Kundefordring NSG Semin as
Lån til NSG Semin as
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Kontanter, bankinnskudd
Sum omløpsmidler

2007

2006

10
10

1 745 300
5 900
1 751 200

1 745 300
81 000
1 826 300

8

356 000
2 107 200

341 000
2 167 300

128 100
205 505
680 372
913 600
1 392 636
3 320 213

144 490
324 457
504 218
1 186 193
795 332
2 954 690

7 121 192
10 441 405

7 846 913
10 801 603

12 548 605

12 968 903

5 059 395
5 059 395

4 457 626
4 457 626

3 606 345
844 000
811 712
538 838
1 674
844 542
842 099
7 489 210

4 253 117
551 937
756 743
458 525
1 674
689 749
1 799 532
8 511 277

12 548 605

12 968 903

6
6
7

5

Sum aktiva
Gjeld og egenkapital
Eigenkapital
Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Leverandørgjeld NSG Semin as
Forskuddstrekk, arb.giv.avg., mva
Skyldige feriepenger
Betalbar skatt
Mellomregnskap Landbruksdept.
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
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9

Spesifikasjon og noter til regnskapet 2007
Regnskapet til Norsk Sau og Geit er et totalregnskap som inkluderer
Avlsrådet for sau, Avlsrådet for geit og Organisert beitebruk (beitekonsulent).

Regnskapsprinsipp
Årsregnskapet er sammensatt av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er i samsvar med regnskapslov, NRS nr 8 Små foretak og god regnskapsskikk i
Norge pr. 31.12.2007. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene om
historisk kost, sammenlignbare opplysninger, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet.

1 - Refunderte kostnader og tilskudd
Jordbruksavtalemidler (LMD)
* til NSG Semin AS
Omsetningsrådet
TINE
Forskningsrådet
Offentlige midler (SLF)

9 540 000
-2 463 141
2 180 000
1 186 500
511 017
453 824

7 076 859

11 408 200

2 - Andre driftsinntekter
Deltakeravgift

86 840

3 - Lønnskostnader
Lønnskostnader er sammensatt av følgende poster:
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre honorar-/lønnskostnader
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall årsverk

2007
5 313 425
880 912
378 461
622 850
7 195 648

2006
5 334 390
836 398
287 514
589 080
7 047 382

11

13

OTP - Pensjonspremiefond
Norsk Sau og Geit er omfattet av krav til obligatorisk tjenestepensjon.
Eksisterende ordning tilfredstiller kravene.
Laget har sin pensjonsforsikring i Vital Forsikring ASA. Innbetalt
pensjonspremie gir avkastning som blir godskrevet laget sitt premiefond i
Vital. Midlene i fondet kan bare brukes til å dekke pensjonspremie.
I 2007 er det bokført kostnader til pensjonspremie med kr. 378.461.
Fondet som pr. 31.12.2007 utgjør kr. 153.353 er ikke tatt med i balansen.
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Generalsekretær og styre
Generalsekretær har i 2007 mottatt kr. 627.010 i lønnsgodtgjørelse.
Generalsekretæren har pensjonsordning og dekning av reiseutgifter etter
statens satser.
Honorar til styret i laget utgjør kr. 368.250.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr. 107.910. Dette er fordelt slik:
Revisjon
94 825
Særattestasjoner
13 085
107 910

4 - Vedlikehold Parkvn 71
I 2006 ble det foretatt en avsetning til ekstraordinært vedlikehold i
Parkveien 71 (fasade bakgården). Denne er i 2007 inntektsført fordi
arbeidet ikke ble gjennomført etter planen i 2007. Dette er årsaken til
at netto vedlikeholdskostnad vises som inntekt.

5 - Bankinnskudd
Av innestående bankinnskudd er følgende konti bundne midler:
Konto for skattetrekk
430 095
Konto for LMD midler
2 921 368
Konto for sikringsfondet
1 422 778

4 774 241

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2007 utgjør kr. 362.292

6 - Kunder
Fordringene er ført opp med pålydende verdi og det er gjort en avsetning for
forventet tap.

7 - Andre kortsiktige fordringer
Opptjent ikke utbetalte tilskudd
Opptjent leieinntekt
Forskuddsbetalte kostnader

8 - Aksjer / andeler
NSG Semin AS
Andre:
Team Semin BA
Sikringsradioen AS
Nationen AS
72

Bokf.verdi
236 000
236 000
100 000
20 000
0
356 000

1 344 834
20 000
27 802

1 392 636

Historisk
Årsresultat Egenkapital
kostpris før skatt 2007
31-12-07
309 900
631 473
1 098 689
309 900
100 000
20 000
5 000
434 900

Laget eier 100% av aksjene i NSG Semin AS.
Laget eide tidligere selskapet sammen med Geno men kjøpte Genos 34% andel
i 2006 for kr. 51.000. NSG har senere skutt inn kr. 150.000 i ny aksjekapital i
NSG Semin as.
NSG Semin as leier kontorlokaler/-tjenester og daglig leder hos Norsk Sau og
Geit, og betaler markedsmessige priser for dette.

9 - Egenkapital
Opptjent egenkapital 1.1.
Årsoverskudd
Opptjent egenkapital 31.12.

4 457 626
601 769
5 059 395

10 - Maskiner / Parkveien 71
Ansk.kost

Tilgang

Avgang

Akkumulert
avskrivning

Verdi
31.12.2007

56 353
235 288
90 394
61 142
443 177

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

56 353
235 288
84 494
61 142
437 277

0
0
5 900
0
5 900

Parkvn 71 bygg

2 032 486

0

0

327 186

1 705 300

0

0

Parkvn 71 tomt
Sum bygg/tomt
Total sum

40 000
2 072 486

0
0

0
0

0
327 186

40 000
1 745 300
1 751 200

0

0
0
75 100

Frankeringsmaskin
Medlemssystem
Alarmanlegg
Office datautstyr
Sum inventar

Årets avskrivning
%
Sum
25
25
25

0
47 000
22 500
5 600
75 100

Inventar avskrives lineært over forventet levetid på 4 år.
Bygningen i Parkvn. 71 blir ikke avskrevet fordi virkeleg verdi er vurdert som vesentleg høyere enn bokført verdi.
En kjenner heller ikke til forhold som tilsier at det vil oppstå verdifall på eiendommen. Bygningen vedlikeholdes og
vedlikeholdet kostnadsføres fortløpende.
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VII ANDRE OPPLYSNINGER OG
STATISTIKKER
DRIFTSGRANSKINGANE
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Geitehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:
50-100
100-200
Alle
År
da
da
bruk
1980
48 100
50 900
1985
60 500
58 000
1990
97 200
91 500
96 500
1995
91 841
110 822 102 204
1997
81 107
125 069
99 073
1998
104 347
135 777 118 138
1999
90 321
113 375 102 523
2000
132 224
135 063 131 168
2001
113 490
116 874 114 045
2002
155 500
130 600 135 000
2003
149 671
130 276 137 500
2004
156 619
143 923 146 045
2005
155 833
161 460 154 368

Sauehaldet:
Familiens arbeidsforteneste pr. årsverk:
50-100 100-200
Alle
År
da
da
bruk
1980
31 200
49 500
38 500
1985
28 000
49 200
39 500
1990
21 800
49 800
42 500
1995
12 841
57 431
36 588
1998
17 745
82 267
59 896
1999
19 020
76 187
49 591
2000
30 435
82 426
69 507
2001
-611
50 054
44 071
2002
-300
47 300
46 500
2003
361
63 737
47 142
2004
22 624
69 642
66 661
2005
24 846
67 274
71 591

DYRETALL I BEITEPRODUKSJONER PÅ UTMARKSBEITE
PR. 31.07.
Kjelde: SLF, Produksjonstilskuddsstatistikk
Sauer og lam på utmarksbeite
Geiter og kje på utmarksbeite
Kyr og ungdyr på utmarksbeite
Hester over 1 år på utmarksbeite

31.07.2005
2 064 864
65 896
238 871
7 814

31.07.2006
1 997 522
63 128
224 516
8 013

31.07.2007
1 904 439
60 309
217 119
8 373
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UTVIKLINGA I SMÅFEHALDET
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar
År
Tal bruk
Tal
med sau
v.f.s.
1985
33 815
1 077 469
1990
26 394
1 009 793
1995
24 355
1 041 680
1997
23 382
1 015 252
1998
22 717
1 049 075
1999
21 989
1 071 495
2000
21 644
1 081 633
2001
21 371
1 112 186
2002
20 783
1 126 183
2003
18 716
1 093 354
2004
17 642
1 109 367
2005
16 717
1 083 685
2006
15 937
1 059 441
2007
15 199
1 023 778

Flokkstorl.
32
38
43
43
46
49
50
52
54
58
63
65
66
67

Tal bruk
m/m.geit
1 354
1 117
975
877
826
769
727
677
623
591
571
558
524
482

Tal
m.geit
74 030
64 894
59 855
58 758
55 474
53 269
53 091
50 859
47 651
47 087
46 292
46 066
43 970
40 403

Flokkstorl.
55
58
61
67
67
69
73
75
76
80
81
83
84
84

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). Frå 2004 er det brukt tall bruk
med sau over 1 år og summen av dyretalet som inngår i kode 133, 137 og 138)

PRODUKSJON / FORBRUK
AV SAUEKJØT
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
25 145
2003
24 534
2004
26 233
2005
26 096
2006 *
25 665
2007 **
25 107
* Foreløpige regnskapstall,
** Budsjett
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SLAKTEVEKTER
Kjelde: Fagsenteret for kjøtt
Medel slaktevekter for sau og lam.
År
Lam, kg
% *-lam
1970
15,8
1975
17,3
30
1980
16,8
28
1985
16,7
29
1990
17,9
40
1996
17,3
11
2000
18,1
12
2001
18,0
13
2002
18,2
18
2003
18,1
23
2004
18,4
27
2005
18,4
32
2006
18,3
41
2007
18,4
* Fra 1996 er stjernelam lammeslakt mellom 17 og
23 kg, klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 1+ til og
med 2+.

SAUEKONTROLLEN
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia (Fagsenteret for kjøtt)
Tal
Tal
År
buskapar
Kontrollerte dyr
g. lam
i kontr.
Tal
%
pr. v.f.s.
1962
35 174
4,2
1,17
1980
4 729
188 942
21,8
1,40
1985
5 577
271 683
25,2
1,46
1990
5 594
284 440
28,4
1,55
1995
5 367
303 828
29,2
1,54

2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007

4 929
4 872
4 600
4 402
4 140
3 936
3 838

* Uten dødfødte

291 673
299 976
307 434
309 573
303 058
291 925
282 142

Haustvekt Avdrått
pr. lam pr. v.f.s.**
kg
kg
39,2
45,9
42,1
58,9
41,9
60,8
43,7
67,7
42,9
65,0

Fødte lam Lammetap*
per søye
%
1,87
10,8
1,91
12,0
1,95
12,0
1,94
11,4
1,95
11,6
2,00
12,9
2,00
12,5

44,0
43,6
43,4
44,3
44,6
44,5
44,5

67,4
66,1
66,0
66,2
70,5
67,3
67,8

** Korrigert

ULLPRODUKSJONEN

GEITMJØLKPRODUKSJONEN

Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia
(Fagsenteret for kjøtt)
Samvirke Privat
År
mottak
mottak
I alt
tonn
tonn
tonn
1975
3 811
470
4 281
1985
5 225
165
5 390
1990
4 902
62
4 964
1995
4 283
1 145
5 428
2000
3 713
1 244
4 957
2001
3 844
1 248
5 092
2002
4 000
1 154
5 154
2003
3 875
1 210
5 085
2004
3 865
1 207
5 072
2005
3 869
1 208
5 077
2006
3 735
1 166
4 901
2007
3 541
1 106
4 647

Kjelde: Budsjettnemnda for jordbruket
Dei siste åra er det blitt produsert
slike mengder geitmjølk:
1960
20,0 mill. liter
1970
24,5
" "
1980
24,9
" "
1990
27,3
" "
1995
24,8
" "
1996
23,8
" "
1997
23,2
" "
1998
22,6
" "
1999
21,7
" "
2000
21,1
" "
2001
20,3
" "
2002
21,0
" "
2003
20,8
" "
2004
21,0
" "
2005
21,7
" "
2006 *
20,5
" "
2007 **
20,7
" "
* Foreløpige regnskapstall

** Budsjett
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GEITEKONTROLLEN
Kjelde: Husdyrkontrollen

År
1952
1955
1960
1970
1980
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Tal
årsgeiter
4 107
5 552
7 321
10 369
23 932
31 735
33 344
33 798
33 005
32 228
31 423
31 027
32 975
33 337
34 126
32 710
32 385
33 105
32 886

Tal
buskapar
389
399
347
441
502
514
517
498
483
445
432
451
436
434
402
392
401
394

Årsgeiter Kg mjølk
pr.
pr. årsbuskap
geit
421
14,3
387
18,3
441
29,9
590
54,3
596
63,2
577
64,9
572
65,4
564
66,3
553
66,7
559
70,6
556
71,8
560
73,1
558
76,5
577
78,7
576
81,4
592
82,6
617
82,7
628
83,8
647

%
protein
2,80
2,81
2,67
2,66
2,68
2,69
2,70
2,67
2,69
2,94
2,92
2,99
2,97
3,01
2,99

%
laktose
4,26
4,25
4,20
4,25
4,13
4,09
4,13
4,23
4,20
4,27
4,29
4,32
4,29

%
feitt
3,53
3,61
3,56
3,47
3,19
3,26
3,38
3,37
3,41
3,42
3,49
3,52
3,65
3,50
3,60
3,73
3,73
3,77
3,80

Kr.fôr
Kr.fôr
pr. års/100 kg
geit, Fem mj., Fem
224
46
196
41
203
43
213
45
219
46
208
41
218
43
225
43
225
43
248
45
255
45
266
44
266
44

*) %
tilslutning
til kontr.
4,8
6,4
10,5
16,2
41,1
51,3
57,5
58,3
60,6
60,6
60,9
62,5
70,7
72,1
75,7
74,0
74,1
82,2
84,4

*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.

- SAMARBEIDSADVOKATEN -

POSTBOKS 570, 6803 FØRDE
TLF/FAKS: 578 33 900 / 578 33 901
POST@FOLKMAN.NO
WWW.FOLKMAN.NO
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Best på sau
sammen
med oss!
Fokus på fagarbeid med vekt på
kvalitet og økonomi gir resultater !
30

% lam i fettgruppe 3 og over i Nortura

Prosent

25
20
15
10
5
0
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% Stjernelam i Nortura

Prosent
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Prøv våre rådgivningspakker:
I
I

DriftsRåd
KSL -Råd

I
I

HelseRåd
ØkonomiRåd

www.nortura.no/medlem smaafe

I
I

ByggRåd
GruppeRåd

