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ØKT TRYGGHET OG
GODE RABATTER

Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode
rabatter n�r du samler forsikringene dine hos oss.

Som medlem av Norsk Sau og Geit f�r du n� 10 % rabatt ved forsikring
av sau og geit og 5 % rabatt ved forsikring av gjeterhund.

Kontakt oss p� 03100, se gjensidige.no eller kom innom
v�rt kontor.
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Det går likar no
Landsmøtet for to år sidan gav styret sterke innspel på å få til ein betre
 økonomi i småfehaldet. Me har til ei viss grad lukkast, då me har fått auka
 målprisane på både mjølk og kjøtt, dessutan har me fått ei betydeleg betring på
tilskotssida. Tveit Regnskap AS har avslutta rekneskapa for 300 bruk. Dei syner
til eit dekningsbidrag for sau på 2 595,- pr. vinterfôra sau når tilskotta er rekna
med. Dette er den største økonomiske framgangen sidan 1970-talet. Me har
mest like gode resultat som mjølkeproduksjon på ku, geita gjer det faktisk litt
betre. Administrasjonen og styret har jobba knallhardt både på vanleg og
 utradisjonelt vis for å oppnå dette delmålet.

Bortfall av målpris
Det vart importert 4 400 tonn lammekjøtt i 2008. Prognosar for 2009 er no klare, og det går mot
 underskot på 2 100 tonn. Dette er ikkje meir enn at kvar produsent aukar med 3 vinterfôra sauer. 

Målprissystemet kjem til å bli tatt bort. I skrivande stund veit me ikkje kva som kjem i staden, men
uansett blir det utruleg viktig å unngå overproduksjon for å halda prisane oppe. Like viktig er det at me
må ha ein sterk marknadsaktør, som me sjølve har innflytelse på. Samvirke er einaste løysinga.

Den WTO-løysinga som er skissert av landbruksministeren vil framleis gi lammekjøtt ein toll -
beskyttelse på 300 %, men det ligg og inne ei importkvote på 800 tonn. Klarer me å halde ein marknad
i balanse, vil ikkje dei store endringane, som bortfall av målprissystemet og WTO kan gje, øydelegge
økonomien i småfehaldet.

Vanskeleg rovviltdialog
Om me har lukkast på økonomisida, så har me ikkje kome nokon veg på rovviltsida. Tapa er framleis
store, tal rovdyr aukar jamt og trutt, og dei spreiar seg over heile landet. Det er gjeve betydeleg meir
midlar til forebyggjande tiltak, men me ser at i dei beitelaga tapa går ned, er det på grunn av uttak av
skadegjerarar.

Det er utruleg vanskeleg å koma i dialog med den politiske leiinga i Miljøverndepartementet. Der-
som me hadde hatt ein miljøvernminister som var meir opptatt av dyrevelferd for husdyr og livsstan-
dard for folk, ville me unngått at rovdyrkonfliktane aukar. Rundskrivet om strengare handsaming av
 erstatningssøknader og større avkortingar er ikkje i rovviltmeldinga sin ånd, men heller eit forsøk på å
få ned talet på erstatta dyr, for så å kunne seie at rovviltpolitikken verkar. Tillitsvalde på alle plan i NSG
har litt av ein politisk jobb å gjere fram mot valet til hausten. Me må få rovviltpolitikken opp på dags-
orden. 

Utfordrande sjukdom
Sjukdommar har me både på sau og geit. Nytt av året er fotråte, ein B-sjukdom med store lidingar for
dyra og store tap for bonden. Når ein ny sjukdom slår til, ser ein straks at me manglar kunnskap.  «Snu
sauen»-prosjektet har til nå kartlagt snautt 4 000 besetningar og under 10 % av desse har fått påvist
sjukdommen. Då har me ein rimeleg god moglegheit til å få bukt med fotråte gjennom prosjektet
«Friske føtter». 

Det er framleis svært viktig, at dei geiteprodusentane som vil vera med inn i framtida, gjennomfører
sanering. 

Framtidsnæring
Menneske si viktigaste matkjelde er korn og kornprodukt. Me ser ein utvikling kor landa i den tredje
verden får ein betre økonomi og kan handla inn meir korn til ei sveltande befolkning. Korn vil bli den
maten som må prioriterast til folk. Geit og sau kan klare seg med gras og urter, som folk ikkje kan eta.
Difor ligg framtida i husdyrproduksjonane hjå sau og geit. Småfehaldet er ei soloppgongsnæring.

Samla
Takk til administrasjonen og tillitsvalde på alle plan for eit godt
 utført arbeid i 2008. 

Eigedommen i Parkveien 71 er seld, og me vil i løpet av 2009
flytta inn i nye lokaler, der heile NSG-organisasjonen vert samla.
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Aase og Kjell Tore Nagelhus fikk avlsstatuetten for beste vær 2007 for væren 200470024 Rambo3

Skistad, her sammen med Bjørn Høyland og Ove Ommundsen. (Foto: Arne Flatebø)

II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Representantskapsmøter
Siden NSG har en organisasjonsform med landsmøte annet hvert år, ble det ikke
 avholdt landsmøte i 2008. Det ble gjennomført to representantskapsmøter.

Representantskapsmøte 12.-13. mars 2008
Møtet ble avholdt på Gardermoen Gjestegård. I og med at NSG har landsmøte hvert
annet år, behandler representantskapsmøtet i mars i år uten landsmøte, i hovedsak
«årsmøtesaker». Leders tale, strategiplan, årsmelding, årsregnskap, budsjett,
 kontingent, godtgjørelse til tillitsvalgte, melding fra kontrollutvalget og valg av
 kontrollutvalg er viktige saker. 

Lederens tale var i år også innledning til en egen sak om økonomien i næringa,
hvor Bjarne Undheim fra Norges Bondelag, Ole Anton Teigen fra Norsk Bonde- og
Småbrukarlag og statssekretær Ola T. Heggem fra Landbruks- og Matdepartementet
holdt innlegg og deltok i debatt om saken.

En annen viktig sak var «Parkveien 71 – framtidig forvaltning av NSGs kapital»  
(se side 17). Det ble også delt ut avlsstatuetter og årets superverver ble hedret.



Yvonne og Karl Johan Krokstrand fikk avlsstatuetten for beste bukk 2007 for bukken 2005026 Knoll,

her sammen med Ingrid Arneng, Ove Ommundsen og Ingunn Nævdal. (Foto: Arne Flatebø) 
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 Avslutningsvis orienterte Knut Ivar Munthe Olsen om Opplysningskontoret for kjøtt
sitt  arbeid og satsingen rundt Bocuse d’Or Europa. Han demonstrerte også hvordan vi
kan utnytte lammelår og lammesadel og serverte lammerull med risotto.

Representantskapsmøte 22.-23.  oktober 2008
Høstens representantskapsmøte var lagt til Hotel Opera i Oslo. Hovedsaken på møtet
var geiteholdet i Norge. Fagrådet for geit og de direktevalgte geite representantene i
 representantskapet hadde satt sammen en interessant fagdag med geita i hovedsetet. I
tillegg til tre faginnlegg om omorganisering av geitavlen (Thor Blichfeldt), prosjekt
«Friskere geiter» (Dag Lindheim) og produktutvikling, marked og eksport (Knut Erik
Grindaker), ble det en  konstruktiv debatt.

Andre saker på møtet var fotråte (se side 15), forberedelser til jordbruks forhand -
lingene 2009, orientering om lagsarbeidet , salg av Parkveien 71 (se side 17) og
 dyrevelferd.
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Ordfører i NSG, Vivi Lindholm, ble hedret som årets superverver. Hun mottok et digitalt kamera

som premie for å ha vervet 14 nye medlemmer. Her sammen med Ove Ommunsen og Lars Erik

Wallin. (Foto: Arne Flatebø)

2. Lag og medlemstall
Medlemstallet i 2008 har, som de siste årene, gått gradvis nedover i de fleste fylkeslaga.
I 2008 hadde NSG 11 671 medlemmer fordelt på 18 fylkeslag og 389 lokallag. I tillegg
kommer 535 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 12 207 medlemmer/
 abonnenter. Tilsvarende tall for 2007 var 12 469, slik at nedgangen i prosent har vært
på bare 2,1 %.

Medlemskontingenten og fordelingen av den for 2008 var slik:

Hovedmedlem Hovedmedlem Husstands- Støtte- Æres-
f.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 ” 780 ” 380 ” 70 kr 70 kr 200

Sum kr 1 000 kr 600 kr 200 kr 200 kr 200

*)  Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
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3. Arbeidet i styret
Styret i NSG hadde 9 møter i 2008. Av disse var ett møte et telefonmøte, tre møter ble
avholdt i forbindelse med representantskapsmøtene (Gardermoen Gjestegård og
 Hotell Opera, Oslo), ett møte i forbindelse med Lam 2008 kongressen i Bergen, og ett
i forbindelse med VM i saueklipping i Bjerkreim. To styremøter ble avholdt i
 nærheten av Gardermoen (Garder kurs og konferansesenter og Kringler) og ett møte i
Parkveien.

I 2008 ble det til sammen behandlet 121 saker. Her følger en kortfattet orientering om
de viktigste sakene, samt en kronologisk liste over alle saker.

Sentrale saker gjennom året
Jordbruksforhandlingene 2008 - økonomien i næringa 
På neste side er NSG’s innspill til jordbruksforhandlingene 2008 gjengitt. De siste 3
jordbruksoppgjørene kan sies å ha gått i riktig retning for småfenæringa. Dette gjelder
spesielt saueholdet som i perioden 2006-2009 har fått en netto inntektsvekst på 

Styret i NSG, foran fra venstre Vivi Lindholm, Ove Ommundsen, Kristin Bakke Lajord, Magnhild

Nymo og Ingrid Arneng. Bak fra venstre Øivind Gurandsrud, Olav Edvin Heggvold og 

Erling Offerdal. (Foto: Lars Erik Wallin)
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84 000 kroner. Det har vært brukbar uttelling på pris, mens det er nok en  generell
skuffelse i næringa over at det ikke har kommet enda mer til det grasbaserte husdyr-
holdet gjennom økt beitetilskudd og spesielt på utmarksbeitetilskuddet.

Etter at avtalepartene ble enige om en jordbruksavtale for 2008, endte det generelle
 resultatet med en økning i avløsertilskuddene og på beitetilskuddet, reduksjon i bunn-
fradraget og reduksjon i avgrensningen i produksjonstilskuddet for pensjonister.

For geiteholdet kom det påplussing i målpris og grunntilskuddet for geitemelk og
driftstilskuddet for melkegeit. Det kom også en økning i husdyrtilskuddene. Grensa for
tilskudd til kjeslakt ble hevet fra 3,5 til 5 kg, og dette var ikke ønsket fra næringas side.
Prosjekt friskere geiter ble videreført.

Saueholdet fikk økning i målpris. Driftstilskuddet ble fjernet til fordel for økning i
husdyrtilskuddene. I tillegg kom det en økning for kvalitetstilskuddet på lammeslakt
og i økologisk sauehold.

Beregnet utslag for inntektsøkning inkludert anslått kostnadsvekst for referanse -
brukene etter oppgjøret er i 2009 kr 25 600 for geit og kr 21 600 for sau. 

Fotråte
Smittsom fotråte på sau er en av de mest problematiske produksjonssjukdommene i
mange av landene som har sauehold av noe omfang. Dette er et dyrevelferdsproblem
og ikke minst en produksjonsøkonomisk utfordring for næringsutøverne.

I Norge har denne sjukdommen vært regnet som fraværende etter at det ble
gjennomført en storstilt sanering i de hardest rammede områdene i midten av forrige
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Arbeidskrevende fotråtekontroll. Bildet er fra en besetningsundersøkelse på Jæren, der alle dyra til

Hanne-Elise Lindal ble snudd på rygg og sjekket for sykdomstegn. Fra venstre ses veterinær Lisbeth

Hektoen fra Helsetjenesten for Sau, sauebonde Hanne-Elise Lindal, lokal veterinær Nils Henry

Hjertuslot og veterinær Synnøve Vatn, som i ettertid er blitt prosjektleder for «Friske føtter». 

(Foto: Anne-Cath. Grimstad)

 århundre. Det ble imidlertid klart i løpet av våren 2008 at sjukdommen eksisterer i
Norge. Og utover sommeren viste det seg at omfanget var større enn det en i utgangs-
punktet hadde håpet på. De første tilfellene ble avdekket i Buskerud og Telemark, men
det viste seg snart at det var visse områder i Rogaland som var hardest rammet.

Smittsom fotråte er klassifisert som en B-sjukdom. Ved påvist utbrudd innebærer
 dette at besetningen blir båndlagt i forhold til kontakt med andre besetninger osv.
Staten v/Mattilsynet signaliserte imidlertid tidlig at det ikke nødvendigvis var et
 offentlig anliggende å pålegge restriksjoner som ville kunne utløse erstatning ved
 sanering. Det ble da raskt klart at næringa selv måtte ta er ansvar for å få oversikt over
denne sjukdommen i Norge. Sammen med Helsetjenesten for sau startet Norsk Sau
og Geit opp kartleggingsprosjektet «Snu sauen», noe som ganske raskt ble utvidet til
det mer omfattende prosjektet «Friske føtter», der også Veterinærinstituttet og Mat -
tilsynet i større grad var involvert. 

«Snu sauen» der Bjørn Høyland ble ansatt som prosjektleder, hadde som målset-
ning å kartlegge klinisk utbredelse av sjukdommen gjennom undersøkelse av samtlige
 besetninger i Rogaland og Agder-fylkene og avlsbesetningene i Buskerud og Telemark.



Kartleggingsarbeidet ble startet opp i slutten av september og ble utført av klauv -
inspektører som hadde fått spesialopplæring av Helsetjenesten for sau. Totalt var det
ca 40 klauvinspektører i arbeid fra september og til paringen startet i november. I
 besetningene der det ble funnet klauvforandringer ble det gitt melding til Mattilsynet,
som iverksatte prøvetaking for påvisning av bakteriene som forårsaker smittsom
 fotråte. I løpet av høsten ble størstedelen av kartleggingen utført, og etter prøvetaking
og analysering var det ved årsskiftet påvist bakteriefunn i ca 400 besetninger.

Hovedprosjektet «Friske føtter», som utover kartleggingsdelen også omfatter planer
for sanering i smittede besetninger og videre forebyggende arbeid, ble formelt startet
opp i slutten av desember. Dette prosjektet er planlagt over 5 år, med evaluering etter
2 år. Prosjektet er foreløpig finansiert gjennom jordbruksavtalemidler (4,6 millioner
kr) og omsetningsmidler (14 millioner kr). Videre finansiering vil avklares i
 forbindelse med jordbruksforhandlingene 2009. 

Animalia har tatt på seg å administrere prosjektet og Synnøve Vatn er ansatt som
 prosjektleder. Styringsgruppa for prosjektet er ledet av NSGs styreleder Ove
 Ommundsen. I tillegg er styringsgruppa sammensatt av representanter fra Norges
Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Animalia, Nortura, KLF, Mattilsynet,
 Veterinærinstituttet og Statens landbruksforvaltning.

Det er også opprettet en prosjektgruppe der NSG er representert ved Bjørn Høy-
land og Thor Blichfeldt.

Det er ikke til å legge skjul på at det er diskusjoner innen næringa om strategivalg i
kampen mot fotråten her i landet. Viktige faktorer er kostnadene med de tiltakene
som settes inn, opp imot effekten. Dyrevelferden er et meget viktig aspekt. Samtidig er
det viktig å kunne opprettholde driftsformene som har gjort den norske småfe -
næringa til det den er i dag. På disse områdene ligger det store utfordringer for  pro-
sjekt «Friske føtter» framover.

Parkveien 71
Styret i NSG startet i begynnelsen av 2008 opp en utredning av muligheten for å selge
organisasjonens eiendom i Parkveien 71. Bakgrunnen for dette var vurdering av
 ressursbruken ved å drive en slik eiendom, kostnadene med framtidig vedlikeholds -
behov og mulighet for framtidig utnyttelse av avkastning på kapital. 

Representantskapet ga i mars styret fullmakt til å jobbe videre med å forberede en
evt. salgsprosess. Gjennom sommeren ble det arbeidet med ulike alternativer til salg,
 skatteutredning vedr salget og en uavhengig konsekvensutredning. Denne konse-
kvensutredningen, utført av konsulentfirmaet Dravn finance, konkluderte med å
 anbefale salg av eiendommen. I forbindelse med konsekvensutredningen ble det også
gjennomført en takst av eiendommen, med en anslått salgstakst på kr 20 millioner.

På representantskapsmøtet i oktober la styret fram forslag om salg av eiendommen,
med bakgrunn i et bud som hadde kommet på kr 19,3 millioner. Representantskapet
vedtok med 14 mot 7 stemmer å gi styret fullmakt til å selge eiendommen forutsatt en
salgssum på minst 19,3 millioner. Det ble etter dette gjort en avtale med en kjøper om
å gjennomføre et salg av eiendommen i løpet av 2009. 
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Styremøte 1. februar 2008, Lam 2008 kongress, Bergen
01/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
02/08 Godkjenning av protokoll fra møte 18. oktober 

2007 og 14. desember 2007
03/08 Representantskapsmøtet 12. – 13. mars 2008
04/08 Landsmøtet mars 2009
05/08 Årsmelding/Styrets beretning 2007
06/08 Regnskap pr 31. desember 2007
07/08 NSGs strategier
08/08 Parkveien 71
09/08 Utkast til budsjett 2008
10/08 Medlemsstatus 2007/Verving 2008/

Kontingent 2008
11/08 Kontingent 2009
12/08 Jordbruksforhandlingene 2008
13/08 Terminliste 2008
14/08 Revisjon av reglene for avlsstatuetten for landets 

beste bukk
15/08 Statuetter/utmerkelser/diplomer
16/08 HØRING: Handlingsplan for økologisk  

produksjon og forbruk
17/08 Ny lov om dyrevelferd – høring
18/08 Høring av utkast til forskrift om krav til 

identifikator, avleser og prøvelaboratorium i 
forbindelse med elektronisk identifikasjon av 
småfe

19/08 Søknad om økonomisk støtte til tidsskriftet 
BARENTS watch 2008 - rovdyr

20/08 Orienterings-/drøftingssaker
1. VM i saueklipping 2008
2. Bocuse d’Or Europe 2008
3. Forebyggende tiltak, Brennpunkt osv.
4. Referat fra Representantskapsmøte 17. – 18. 

oktober 2007
5. Orientering om BSF

21/08 Referatsaker
22/08 Høring av utkast til forskrift som endrer forskrift 

30. november 2005 nr 1356 om merking, 
 registrering og rapportering av småfe

Styremøte 11. mars 2008, Gardermoen Gjestegård
23/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
24/08 Godkjenning av protokoll fra møte 1. februar 

2008
25/08 Representantskapsmøtet 12. – 13. mars 2008
26/08 Landsmøtet mars 2009
27/08 Årsmelding 2007
28/08 Regnskapsoversikt pr. 29.02.2008
29/08 NSGs strategier
30/08 Parkveien 71
31/08 Utkast til budsjett 2008
32/08 Kontingent 2009
33/08 Jordbruksforhandlingene 2008
34/08 Terminliste 2008
35/08 Prosjekt Fjellam – sak fra Rogaland Sau og Geit
36/08 Tilbod om å bli med som sponsor og samarbeids -

partnar ved kjøttfestivalen i Ølen 23.-25. mai 
2008

37/08 TSE-høring 1-2008 – Høring av utkast til forskrift
om endring av TSE-forskriften grunnet 
forordning (EF) nr. 722/2007 med flere

38/08 Høring av utkast til forskrift som endrer forskrift 
30. november 2005 nr 1356 om merking, 
registrering og rapportering av småfe 

39/08 Orienterings- og drøftingssaker
1. Geitedagene 2008 
2. Verving 2008 
3. Samarbeidsavtalen med Gjensidige 
4. Avløsertilskott til besetninger som sanerte i

2006 
5. Orientering i fra Fagråd geit 
6. Orientering om Samarbeidsrådet i 

Helsetjenesten for geit 
7. Orientering om møte i Rådgivende gruppe geit 
8. Sunnylvenprosjektet/Innkryssing av fransk 

alpine i den norske melkegeita 
40/08 Referatsaker

Styremøte 28. mai 2008, Garder kurs og konferansesenter
41/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
42/08 Godkjenning av protokoll fra møte 11. mars 2008
43/08 Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober 2008
44/08 Landsmøtet 25. og 26. mars 2009
45/08 Regnskapsrapport, budsjett for 2008 og  

medlemsutvikling
46/08 Handlings-/arbeidsplan for styret i NSG 2008
47/08 Parkveien 71
48/08 Jordbruksavtalen 2008
49/08 Omorganisering av geitavlen
50/08 Bruk av fransk alpingeit i den norske mjølkegeit-

populasjonen
51/08 Søknad om økonomisk støtte til VM i 

saueklypping i 2008
52/08 Henvendelse fra advokat om bistand fra NSG til 

enkeltmedlem i forbindelse med dyrevernsak
53/08 Invitasjon til å bli støttespiller for Stiftelsen 

Norsk Matkultur
54/08 Lønnsforhandlinger 2008
55/08 Orienterings-/drøftingssaker

1. Geitedagene 2008 
2. Klagesaken – NSG mot NRK 
3. Mistillit til prosjektet «Friskere geiter»
4. Medlemsbegrepet i landbrukssamvirket 
5. Elektronisk merking av sau fra 2008 - 

Rapport fra arbeidsgruppa 
6. Spælsauen 
7. Orientering om fotråte og blåtunge 
8. Orientering om organisasjonskurs 
9. Orientering om klippeskolen 
10. Orientering om Matstreif i Oslo 10.-11. 

oktober 2008 
11. Brannvarsling 
12. Kortversjon av årsmelding NSG 2007 
13. Orientering om status for Kåra Kleiva og 

Eli Dørum 
14. Møte med Nortura 27. mai 2008
15. Personalsaker 
16. Diverse saker 

56/08 Referatsaker
57/08 Henvendelse fra Oikos om støtte til Mobilslakt
58/08 Gratulasjonsannonse i Svin i anledning Norsvin 50 år
59/08 Fordeling av styrets hjørne i Sau og Geit

Kronologisk liste over styresaker behandlet i 2008:
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Styremøte 28. august 2008, Parkveien, Oslo
60/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
61/08 Godkjenning av protokoll fra møte 28. mai 2008
62/08 Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober 2008
63/08 Landsmøtet 25. og 26. mars 2009
64/08 Terminliste 2008 og 2009
65/08 Handlings-/arbeidsplan for styret i NSG 2008
66/08 Parkveien 71
67/08 Jordbruksavtalen 2009
68/08 Lilla kåringsmerker
69/08 TSE-høring 2-2008
70/08 Endringer i viltloven og rovviltforskriften – 

nødverge, bruk av åte
71/08 Henvendelse fra Corax vedr. dokumentarfilm om 

VM i saueklipping
72/08 Orienterings-/drøftingssaker

1. Presentasjon av nye medarbeidere
2. Status «Klagesaken – NSG mot NRK» 
3. Regnskapsrapport pr 31.07.2008 
4. Revidert budsjett for 2008 
5. Medlemsutviklingen pr. dato 
6. Orientering om fotråte 
7. Orientering om organisasjonskurs 
8. Orientering om ull og klipping 
9. Brannvarsling 
10. Profilering 
11. Likestilling - Norsk Landbrukssamvirke 
12. Oppfølging av møte med statssekretærene fra 

LMD og MD 17. juni 2008 
13. Lammedødelighet – feilslått avlspolitikk?
14. Rovviltforvaltningen osv. – bukken til 

havresekken?
15. Radiobjeller 

73/08 Referatsaker
74/08 Fotråte
75/08 Prosjekt: Beitenæring, rovvilt og kommunikasjon 

Styremøte 3. oktober 2008, VM i saueklipping, Bjerkreim
77/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
78/08 Godkjenning av protokoll fra møte 28. august 2008
79/08 Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober 2008
80/08 Landsmøtet 25. og 26. mars 2009
81/08 Terminliste 2008 og 2009
82/08 Handlings-/arbeidsplan for styret i NSG 2008/2009
83/08 Parkveien 71
84/08 Jordbruksavtalen 2009
85/08 Prosjekt «Friske føtter»
86/08 KSL-standard for bruk av medisiner til 

produksjonsdyr
87/08 Orienterings-/drøftingssaker

1. Regnskapsrapport pr 30.08.2008 
2. Revidert budsjett for 2008 
3. Medlemsutviklingen pr. dato 
4. Orientering om blåtunge 
5. Brannvarsling 
6. Profilering 
7. Radiobjeller 

88/08 Referatsaker

Styremøte 21. oktober 2008, Hotel Opera, Oslo
90/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
91/08 Godkjenning av protokoll fra møte 3. oktober 2008
92/08 Representantskapsmøtet 22. og 23. oktober 2008
93/08 Landsmøtet 25. og 26. mars 2009

94/08 Terminliste 2008 og 2009
95/08 Handlings-/arbeidsplan for styret i NSG 2009
96/08 Parkveien 71
97/08 Jordbruksavtalen 2009
98/08 Tilskot til kjeslakt
99/08 Telespor og Radiobjellene
100/08 Prosjekt «Friske føtter»
101/08 Høring – forslag til samlet forskrift om  

pristilskudd i landbrukssektoren samt forskrift om
formidling av slike tilskudd

102/08 Orienterings-/drøftingssaker
1. Regnskapsrapport pr 30.09.2008 
2. Budsjett for 2008
3. Medlemsutviklingen pr. dato 
4. Orientering om blåtunge 
5. Ullavtalene 

103/08 Referatsaker

Styremøte 23. oktober 2008, Hotel Opera, Oslo
104/08 Salg av NSGs eigedom i Parkveien 71

Telefonstyremøte 20. november 2008
105/08 Parkveien 71/Nye kontorlokaler for NSG

Styremøte 12. desember 2008, Kringler, Gardermoen
106/08 Godkjenning av innkalling og sakliste
107/08 Godkjenning av protokoll fra møte 21. oktober 

2008, møte 23. oktober 2008 og telefonmøte 
20. november 2008

108/08 Landsmøtet 25. og 26. mars 2009
109/08 Terminliste 2009
110/08 Handlings-/arbeidsplan for styret i NSG 2009
111/08 Parkveien 71/nye kontorlokaler
112/08 Jordbruksavtalen 2009
113/08 Prosjekt «Friske føtter»
114/08 Ny lov om dyrevelferd
115/08 Sekretærfunksjonen i fylkeslagene
116/08 Høring av endring av forskrift om kontroll med,

overvåking av bluetongue og restriksjoner på 
forflytning av dyr som er mottakelige for  
bluetongue

117/08 Ny avlsplan for geit
118/08 Høring på forslag til forskrift om felling av viltarter

som gjør skade
119/08 Orienterings-/drøftingssaker

1. Regnskapsrapport pr 30.11.2008 
2. Budsjett for 2009 
3. Medlemsutviklingen pr. dato 
4. Medlemsvervingen 2008 
5. Ull 
6. Profilering 
7. BSF 
8. Dyrevelferdskurs 
9. Orienteringer fra ledermøtene i høst 
10. Protokoll fra representantskapsmøtet 

23. og 24. oktober 2008
11. Seminar om alvorlige dyrevernsaker i 

landbruket 
12. Orientering om radiobjeller

120/08 Referatsaker
121/08 Tildeling av avlsstatuettene for beste bukk og vær



4. 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 vært å få et enda mer leservennlig
medlemsblad. Om vi har lykkes med det, er det bare leserne som kan gi svar på. Vi har
derfor et ønske om å gjennomføre en leserundersøkelse, men av økonomiske årsaker
er dette ennå ikke gjort.

Sau og Geit har, tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer. Sidetallet i de enkelte
nummer i 2008 har i tur og orden vært 76, 68, 68, 68, 68 og 68. Samlet gir dette 416
 sider, som er 8 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.

Bladet har hatt gårdsreportasjer, artikler om avlsstoff, beitebruk, klipping og ull-
håndtering. Videre har vi hatt fagartikler om økologisk produksjon, dyrehelse og
dyre velferd, gjeterhundstoff osv. Etter omleggingen til ny profil, forsøkte vi oss på noe
mer stoff om produkter, produktutvikling og reportasjer fra bedrifter som satser på
 produkter fra småfeholdet. Dette stoffet har dessverre ikke fått så stor plass som det
burde siste året. Noe av årsaken er den spesielle situasjonen vi har hatt når det gjelder
fotråte i deler av landet. Det har vært naturlig å følge dette opp i bladet.

Også i 2008 har vi fulgt opp med styrets hjørne og organisasjonsnytt med opp -
summeringer 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. I
2008 har en lavoppløselig versjon av bladet blitt lagt ut på hjemmesiden, slik at det går
an å bla seg gjennom hele bladet. 

De siste åra har vi forsøkt oss med en egen markedsspalte som vi har kalt Markeds-
plassen. Dette er et gratistilbud til medlemmene om små annonser med relasjon til
saue- eller geiteholdet. Etter to år kan vi si at dette ikke har slått an, og at få medlem-
mer har benyttet seg av ordningen. Men tilbudet står fortsatt ved lag.
Det er også i 2008 leid inn en del ekstern skrivehjelp, men noe mindre enn det som
har vært vanlig de siste åra.

Annonsørene våre har, som vanlig, støttet godt opp om tidsskriftet, og 2008 ble et
 rekordår med hensyn til annonseinntekter. Vi retter stor takk til alle som har medvirket
til et godt resultat for bladet. Det samme gjelder alle som har bidratt med skriftlig
 informasjon. Uten denne støtten fra annonsører og interne og eksterne skribenter, hadde

det vært vanskelig å presentere et
så komplett tidsskrift som tilfellet
er i dag.

Hjemmesidene til NSG
Målet med hjemmesidene er å bli
bedre på informasjon. I desember
2005 lanserte NSG nye hjemme -
sider. Dette var foreløpig den siste
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brikken som  måtte på plass i den nye grafiske profilen for organisasjonen, etter at la-
get hadde skiftet navn og logo. Det jobbes stadig med å forbedre websidene. Særlig
har vi fått fått signaler om at vi kan bli bedre på oppdatering av ulike sider. Dette må
prioriteres framover.

Sidene har søkefunksjon, stoffet er strukturert etter fagområder og det er egne ny-
hetssider under hvert fagfelt. Menyen er ment å gi en oversikt over stoffet som 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 2008 har sidene hatt over 400 000 besøk, som gir et gjennomsnitt på ca. 1 100
om dagen. Vi har hatt dager da trafikken har vært godt over 2 000.

Kommunikasjon i lagsapparatet
I tillegg til å informere i Sau og Geit og på hjemmesidene, sender NSG hvert år ut
rundskriv til fylkeslagene og lokallagene. Leder og sekretær i fylkeslagene får rund-
skriv pr. e-post jevnlig, og mange fylkeslag sender også jevnlig referater og annen
 informasjon til NSG sentralt. I de høringssakene som har vært i 2008 har det kommet
mange gode innspill fra fylkeslagene. Lokallagene har fått fire rundskriv i 2008. Noen
få saker er videresendt fra lokallag via fylkeslag til NSG
sentralt.

Lagspermen – kurs for tillitsvalgte i NSG
Lagspermen, en ringperm med nyttig informasjon om
NSG og hvordan laget  fungerer, og et kurs i
 tilknytning til permen er utarbeidet. Fylkeslagene bes
om å  arrangere kurs for alle tillitsvalgte i lokallagene
og fylkeslaget, samt andre interesserte. I 2008 har Vivi
Lindholm holdt kurs for Oppland, Vestfold, Nord-
Trøndelag og Troms (Hordaland var først i gang med
kurs høsten 2007).

Profilering og medlemsverving
Organisasjonen jobber fortløpende med profilering og medlemsverving. Det er hvert år
mange ulike arrangement hvor  lokallag og fylkeslag gjør en stor innsats for å  profilere
NSG. I 2008 har også laget blitt profilert i eller gjennom flere større arrangement, blant
annet Lam 2008 kongressen i Bergen, Bocuse d’Or Europe i Stavanger og VM/NM i
saueklipping og ullhånd tering i Bjerkreim.

Fem nye profileringsrullegardiner i størrelse 60 x 160 cm ble laget i 2008. Disse skal
brukes sentralt og lånes ut til lokallag og fylkeslag ved behov. Det ble også kjøpt inn nye
profileringsjakker (svarte fleece-jakker) og ett nytt parti med grønne NSG- kjeledresser. 
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De siste årene har det vært en løpende  vervekampanje, som gjøres opp ved årsskiftet. I
2008 ble det vervet 218 nye medlemmer av 83 ulike ververe. I tillegg til en liten verve-
premie pr. nye medlem, premieres de beste med flotte premier. Årets superverver ble
Jon Egil Østerhus fra Suldal, som  vervet hele 25 nye medlemmer!

5. 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 som
medspiller, formidler av kompetanse og forsvarer av beiteinteressene, både på faglig
og politisk arena.

Politisk satsing
Satsingen i forkant av jordbruksoppgjøret 2008 hadde en klar beitebruksprofil. Det
ble argumentert gjennom bredt organisasjonsarbeid for ytterligere satsing på beite-
bruksstimulerende tiltak. 

NSG har gjennom året hatt kontakt med departement og faglag på flere saker innen
utmarksbeitebruk.

Videre er mye av den politiske innsatsen, også dette året, lagt inn i forhold til rov-
viltproblematikken. 

Organisert Beitebruk
NSG registrerer også i 2008 jevnt stor interesse omkring ordningen Organisert Beite-
bruk (OBB). Vi har gjennom hele året mottatt henvendelser fra beitelag og enkelt -
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brukere i forskjellige spørsmål knyttet til beitelagsorganisering, beiterett, beitekart -
legging, 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 forvaltnings -
apparatet og for næringsorganisasjonene. Beitelagsstrukturen er et viktig verktøy for
gjennomføring av tiltak i utmarksbeitebruken og for oversikt og kontroll. Fellestiltak
settes under stadig press, og det kan være fristende å flytte fokus over på direkte -
tilskudd 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. 

Utmarka er blitt en stadig mer sammensatt arena for politikk og faglig virksomhet.
Også det datamaterialet som er etablert gjennom over 30 år med denne forvaltnings-
ordningen, er av stor nytte i flere sammenhenger.

Omfang/statistikk
Antall beitelag i OBB er i en stabil og positiv utvikling. Pr. 01.01.2008: 899 lag. Pr.
31.12.2008: 893 lag. Beitenæringa under ett opplever imidlertid også i 2008 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. 80% av sauen i utmark er organisert i OBB, samt ca. 23%
av geitene og ca. 30% av storfeet. 

Offisiell statistikk for Organisert beitebruk produseres av SLF. Tabellen på neste
side viser fylkes-/landsoversikt for 2008. 

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 http://www.skogoglandskap.no finnes digital, kartbasert informasjon om beite -
bruken; 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 registre-
ring av tilsynsfrekvenser og tapsomfang/-årsaker, arbeid med alveld/annen sykdoms-
problematikk, beitekvalitetsregistreringer, m.v.
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Konklusjon
Ordningen Organisert beitebruk verdsettes av mange og har høy integritet. Data inn-
samlet fra beitelagene brukes i forskjellige sammenhenger av organisasjonene i land-
bruket, av offentlig landbruks- og miljøvernforvaltning, i politikkutforming og i
 arealplanarbeid m.v. 

Organisert beitebruk og beitelagssystemet har en posisjon som et viktig «utmarks-
verktøy». NSG holder høy prioritet på oppfølging av denne ordningen. Det savnes i
den sammenheng et adresseregister og en tettere kontakt til beitelagene. 

Elektronisk sporingsutstyr for beitedyr
Det er også i 2008 selskapet Telespor A/S som har hatt ansvaret for utviklingen av
 sporingsutstyr til beitedyr. NSG faset ut sitt tette oppfølgingsarbeid i 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 informa-
sjonsvirksomhet 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 med hen-
syn til resultater har dessverre heller ikke dette året svart til forventningene fra næringa.

Informasjon
Nettsiden til NSG, http://www.nsg.no, inneholder fagstoff og statistikk om beitebruk
(se menypunkt beitebruk). Sidene oppdateres jevnlig med nyhetssaker gjennom året.
Her  finnes også nettbasert informasjon om tekniske installasjoner i
 beitefelt.  Tegninger i pdf-format og instruksjoner kan lastes ned, til
bruk i planlegging av en rekke investeringstiltak.

Nettstedet http://www.nsg.no/beiterett har blitt gjennomgått og i
en viss utstrekning blitt oppdatert i 2008. Vi  registrerer stor nytte-
verdi og interesse for denne  informasjonsbasen. 

De populære tilsynsplakatene er trykt opp i ny utgave, og selges
fra lags kontoret til beitelag og  andre.

Juridiske tjenester
Mange av spørsmålene beitenæringa har behov for bistand til, er av juridisk art.  Ord -
ningen med samarbeidsadvokater er svært nyttig og mye brukt. NSG opplever at advo-
katene vi samarbeider med også verdsetter ordningen og at det tilbys en høy  service -
grad overfor medlemmene. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for  møter og kurs
og skriver artikler i Sau og Geit etter avtale. Det er i 2008 videreført  dialog med samar-
beidsadvokaten på Vestlandet om en utvidelse av advokatordningen i denne regionen.
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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 eier -
organisasjon i Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund,
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Sikringsradioens styre har i 2008 hatt
5 møter og arrangert todagers strategisamling 21.-22. april i Larvik. NSGs aksjepost i
Sikringsradioen A/S er på 20 %. Sikringsradioen har egen hjemmeside
http://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 tok mye tid og ressurser i organisasjonen også i 2008.
Både utmarksrådet og styret behandlet flere saker på dette, fylkeslagene gav og fikk
innspill og det ble lagt vekt på kontakt med andre organisasjoner og politisk nettverk.

NSG har i 2008 fulgt opp en rekke konkrete saker for medlemmer og lag, blant
 annet erstatnings- og kompensasjonssaker. 

TAP PÅ UTMARKSBEITE 2005 - 2008:

2005 2006 2007 2008

Tap på beite (sau+lam) i 
Organisert beitebruk (OBB) 98 523 108 091 99 712 90 130

Tap utenom beitelags-
ordningen i OBB (beregnet) 28 121 30 884 28 614 26 259

Totalt tap (sau+lam) 3) 126 644 138 975 128 326 116 389

Omsøkt som rovviltskade 4) 53 300 66 934 59 993 58 873

Omsøkt erstattet i % av totaltap 42 42 47 51

Erstattet som rovviltskade 4) 32 500 38 999 39 576 31 629

Erstattet i % av totaltap 26 25 31 27
³) Beregning av totaltap: resultat fra OBB med tillegg av 1 % for besetningene utenom denne ordningen.
4) Opplysninger fra DN.

Beitedyr – jernbane
NSG har i 2008 videreført arbeidet som pådriver i dialog mellom næringsorganisasjo-
nene og Jernbaneverket. Målet er å avhjelpe en uforutsigbar situasjon med manglende
gjerdehold og utydelige rutiner. Varslingstelefon er i funksjon. En konkret sak på
Nordlandsbanen har blitt fulgt opp.

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 nett-
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verksmøter og møter med aktuelle kontakter på basis av konkrete spørsmål eller
 problemstillinger. Kontaktmøte med Institutt for Skog og Landskap kan nevnes som
eksempel. Løpende kontakt til faglige prosjekter anses som svært viktig. Blant disse
kan særlig nevnes storskala prosjektet «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, har finansiering fram til 2011 fra NFR-Miljø
2015 og vil dermed fortsette å fremskaffe viktig kunnskapsgrunnlag. 

Det produseres jevnlig informasjon om utmark og beite til Sau og Geit og NSGs
hjemmeside. 

Det er gitt svar fra NSG på høringen til forslag til ny dyrevelferdslov, forslag til
 midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt, forslag til
 endringer i viltloven og rovviltforskriften - nødverge og bruk av åte.

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.»

Det er protokollført 10 saker i Utmarksrådet i 2008, og rådet har hatt ett ordinært
møte (24.01.). 

Utmarksrådets leder og sekretariat har representert organisasjonen og oppgavefeltet
i ulike sammenhenger gjennom året, også gjennom fast representasjon i styret.

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 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 trykk på dette feltet også i



2008, og utmarksrådet har håndtert spørsmål av stor betydning for småfeholdet og
beitebruken. Det har i 2008 spesielt blitt lagt ned innsats fra rådet i forbindelse med
organisasjonens arbeid med rovvilt (faglig og politisk), økologisk satsing og kompe -
tansebevis 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
noe lavere aktivitet i 2008. 

6. Avl og semin på sau

Avlsrådet for sau
Avlsrådet for sau hadde to todagersmøter i 2008 og ett telefonmøte. Avlsrådet har
 protokollført 33 saker i 2008, der tre av de viktigste sakene er nevnt nedenfor.
Avlsmål og vektlegging mellom egenskapene

En arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til revidert avlsplan for spælsau. Denne ble
 behandlet på et større høringsmøte, i avlsrådet og til slutt i styret i NSG. Den viktigste
endringen var en radikal omlegging av vektleggingen mellom egenskapene, der en
ikke lenger ønsker å øke lammetallet. Det ble også stadfestet at avlsmålet for spæl-
sauen er en kvit ullfell.

Det ble innført en ny egenskap i avlsmålet, «Morsevne vår», beregnet fra vårvekt på
lam. Den gamle egenskapen «Morsevne», beregnet fra høstvekt, ble erstattet av
 «Morsevne slakt», beregnet fra slaktevekt.

Alle rasegruppene fikk justert vektleggingen mellom egenskapene (se tabellen
 nedenfor). Mest diskusjon er knyttet til vektleggingen av lammetall innen NKS. Der
har vi nå på 2 år redusert vekta i det samlede avlsmålet fra 23 % til 15 %.

Alle NKS Spæl Sjeviot Pelssau

Egenskap 2006 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Slaktevekt 19 % 17 % 20 % 17 % 20 % 17 % 22 % 18 % 20 %

Slakteklasse 29 % 27 % 23 % 29 % 30 % 27 % 18 % 28 % 35 %

Fettgruppe 5 % 9 % 9 % 4 % 5 % 9 % 9 % 4 % 5 %

Morsevne-vår 8 % 15 % 8 % 10 %

Morsevne-høst 24 % 27 % 27 % 27 % 26 %

Morsevne-slakt 25 % 25 % 25 % 25 %

Lammetall 23 % 20 % 15 % 23 % 5 % 20 % 18 % 24 % 5 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Indeksberegning
Genetiske parametre (arvbarheter og genetiske korrelasjoner) ble beregnet på nytt 
og tatt i bruk. Delindeksene for en rasegruppe beregnes nå i 2 separate kjøringer
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 (tidligere 3) før de veies sammen til samlet avlsverdi (O-indeksen), en kjøring for
lammetall (1., 2. og 3. kull) og en kjøring for de andre egenskapene.

Antall indekskjøringer ble økt fra 4 til 7. Nytt dette året var at det kjøres to indeks -
beregninger i september som tar med årets høstvekter, men ikke eventuelle slakte -
opplysninger fra årets lam. Det ble lagt til en ekstra kjøring i starten av november for
å få med de siste slaktene.

«Kjøttfulle, fettfattige lam»
I 2005 ble det funnet en variant av myostatin-genet i NKS som gir kjøttfulle, fett -
fattige lam. Fordi dette genet samtidig gir uønska bieffekter, vedtok avlsrådet at det
ikke skal  utnyttes i et systematisk avlsopplegg i NKS-rasen. Seminværer skal gentestes.
Dyr som er påvist som bærer av den uønska genvarianten, skal slaktes. Funn av en lik-
nende genvariant hos spælsau skal håndteres på liknende måte.

Kåring og gransking av værer

Kåring
Det er fire ulike kåringstyper: O-kåring, pelskåring, kjøttkåring og Nor-X-kåring.
Nortura er ansvarlig for kjøttkåring og Nor-X-kåring.

Regelverket for O-kåring ble endret, slik at vektavvik ikke lenger inngår i sum
 kåringspoeng. Dette fordi kåringskandidatens egen høstvekt nå inngår i indeksen, og
dermed også sum kåringspoeng.

O-kåring er den dominerende kåringstypen med 94 % av alle bedømte dyr.
 Tabellen viser hvor mange dyr som ble kåret i 2008.

Bedømte værer ved kåring, fordelt på kåringstype og resultat
Kåringsres. O-kåring Pelskåring Kjøttkåring Nor-X-kåring Sum
Kåra 7 822 76 % 136 86 % 128 53 % 158 77 % 8 244 76 %
Kåra på disp 474 5 % 9 6 % 90 37 % 18 9 % 591 5 %
Vraka 1 990 19 % 13 8 % 24 10 % 30 15 % 2 057 19 %
Sum 10 286 100 % 158 100 % 242 100 % 206 100 % 10 892 100 %

Kåra værer fordelt på rase og kåringstype
Rase O-kåring Pelskåring Kjøttkåring Nor-X-kåring Sum

NKS 6 773 57 6 830
Spæl kvit 962 962
Spæl farga 166 166
Sjeviot 246 246
Texel 10 145 155
Nor-X 1 9 176 186
Pelssau 145 145
Andre raser 138 7 145
Sum 8 296 145 218 176 8 835



Beste avkomsgranska vær i 2008: 200529119 Kjempegod (NKS). (Foto: Vidar Frislie)
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På grunn av fare for spredning av fotråtesmitte ble det i 2008 gjennomført gårds -
kåring i hele Rogaland og enkelte andre områder.

Avkomsgransking
I sesongen 2007/2008 var det 146 avlsavdelinger i drift. Det ble høsten 2008 utregna
offisielle indekser på 2 149 prøveværer, fordelt på 1 859 NKS, 233 spæl, 60 sjeviot og 7
pelssau. Tallene for foregående år var, til sammenlikning, henholdsvis 1 779, 223, 60
og 8. 

Granskingsarbeidet på pelssau er nedlagt, og det gis ikke granskingstilskudd. Men
 etter avtale får de publisert en usikker offisiell indeks.

Også dette året var det en negativliste over værer det ikke vil bli utbetalt
granskings tilskudd til nye sønner etter, og en kvote for kjøp av doser etter noen få av
de aller  beste seminværene.

Det ble utbetalt kr 600,- pr. prøvevær i alle ringer som grunntilskudd, et semintil-
legg på kr 500,-, hvis far var godkjent seminvær, og et indekstillegg på kr 30,- pr.
indeks poeng over 100. Dette ga 1 590 kroner i gjennomsnittsbetaling pr. vær.
Nortura og Fatland ga i tillegg et tilskudd på kr 50,- pr. inseminasjon i ring. 
Det ble fokusert mye på å lage gode eliteparinger og på å velge ut prøveværer.
 Ringanalysen har trolig også bidratt til at tiltak har blitt satt inn der det er størst
 forbedringspotensiale. Regionkonsulentene har en viktig funksjon i dette arbeidet.



Avlsstatuetten 2008
Etter anbefaling av Avlsrådet, vedtok styret i NSG å tildele avlsstauetten 2008 for beste
avkomsgranska vær til Wendy og Ivar G. Slettemoen, Buskerud, for væren 200529119
Kjempegod (NKS).

Seminbruk i ringene
Semin er et svært viktig avlsverktøy. Dette både for å lage neste års prøveværer og for
å lage genetiske bånd mellom ringene som gir sikrere indekser. Avdelingene er derfor
pålagt å bruke en viss andel semin, avhengig av hvor mange prøveværer de gransker.

I 2007 brukte alle ringer/avdelinger  semin, og de aller fleste mer enn minstekravet.
 Seminandelen var 15 % i NKS-ring-
ene og 9 % i spælringene. Spesielt
spælringene hadde fått større avls-
messig framgang med mer semin.

Avlsmessig framgang
Gjennomsnittlig indeksnivå for hver
 årgang avkomsgranskede prøveværer
gir en god indikasjon på effektiviteten
i  avlsarbeidet vårt.

Vi ser at de to siste årgangene 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.

Sjeviot har også økt avlsmessig fram-
gang i 2007-årgangen. Avlspopula -
sjonen er svært liten, og det er behov
for bedre planleggingsverktøy, slik at
avlsfremgangen kan fortsette mens en
samtidig  opprettholder den genetiske
bredden.

Framgangen uttrykt i reelle
 enheter, ikke indekspoeng, vises i
 tabellen på neste side.
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Avlsmessig framgang pr. årgang fra 2002 til 2007

Egenskap* NKS Spælsau Sjeviot

Slaktevekt, kg 0,236 0,153 0,112

Slakteklasse, klasse 0,167 0,112 0,087

Fettgruppe, klasse -0,042 0,023 0,012

Morsevne vår, kg levendevekt -0,007 0,006 0,045

Morsevne slakt, kg slaktevekt 0,046 0,013 0,040

Lammetall, totalfødte 0,031 0,009 0,013

* Positive tall betyr framgang for alle egenskaper unntatt fettgruppe.

Framgangen er størst i NKS og minst for sjeviot. Dette er som forventet ut fra popula-
sjonsstørrelsen. Spæl har større framgang enn sjeviot, men forskjellen burde vært
større. Det er antakelig spæl som har størst mulighet for å øke framgangen framover.

Bærekraftig avlsarbeid
Et av elementene i et bærekraftig avlsarbeid, er å realisere god avlsframgang uten å øke
innavlsgraden for mye. Innavlsøkningen bør ikke være mer enn 0,5-1,0 % pr. år.

Siden 2000 har økningen pr. generasjon vært 0,32 % for NKS, 0,31 % for spæl og 
0,26 % for sjeviot. Det ser dermed ut til at vi klarer å styre innavlsoppbyggingen. Men
økt fokus på avlsmessig framgang og økt bruk av semin for å få det til, gir høyere
innavls økning, og dette ser vi på alle tre rasene. Spæl skiller seg ut i siste årgang, med
en  reduksjon i innavlsøkningen siste år. Det skyldes antakelig omlegging av avlsmålet
slik at andre slekter hevder seg bedre enn tidligere. Effekten vil være forbigående.
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Forskning og utvikling
I 2007 ble det funnet en genvariant som man antok gav gult fett. I 2008 ble vi sikre på
at lam som har arvet denne genvarianten fra begge foreldre har gult fett. Værer som
blir avslørt som bærer av genvarianten skal slaktes. Søyer som har fått lam med gult
fett kan brukes til slaktelamproduksjon, for å avsløre eventuelle nye værer som er
 bærere.

Prosjektet «Er mutasjonen som gir mye kjøtt og lite fett verdifull for den norske
sauenæringa?» (populært kalt «Kjøttfulle, fettfattige lam») ble avsluttet, men det
 gjenstår noe publiseringsarbeid. Dokumentasjonen framskaffet i prosjektet lå til
grunn for vedtaket i  Avlsrådet om å redusere frekvensen av genvarianten. Prosjektet
utføres i samarbeid med Animalia og UMB, og er finansiert ved hjelp av egne midler,
samt støtte fra  Norges Forskningsråd (NFR).

I 2008 ble det, gjennom det samme prosjektet, også funnet en genvariant hos spæl-
sau, som antas å ha samme virkning som genvarianten hos NKS. Dyr som blir avslørt
som bærer av en av disse genvariantene skal slaktes på grunn av uønska bivirkninger.
NSG bidro også i 2008 med midler til prosjektet «Bedre avl og miljø for bedre lamme-
overleving og mindre mastitt». Dette prosjektet eies av UMB og er støttet av NFR.
Det 3-årige videreutviklingsprosjektet av programmet DMU ble startet opp som
 planlagt i 2008, sammen med Norsvin og Geno. Også dette prosjektet har støtte fra
NFR.

Norges veterinærhøgskole, i samarbeid med NSG, Animalia og Cigene/UMB, søkte
om et fireårig prosjekt for å undersøke årsaker til at lam er dødfødte eller dør kort tid
etter fødsel. Dette prosjektet fikk innvilget støtte fra NFR og vil starte opp i 2009. NSG
bidrar med finansiell støtte.

I det internasjonale prosjektet Ovine HapMap har NSG bidratt med DNA fra 50
spælsau samt støttet Cigenes/UMBs deltakelse finansielt. Vi vil på denne måten få til-
gang til ny teknologi som kan brukes til å finne genvarianter som påvirker viktige
egen skaper i norsk sau, uansett rase.

NSG fortsatte å delta i utviklingsarbeidet og beregnet indekser for Nor-X etter opp-
drag fra Nortura. Det beregnes indekser før kåring og utover høsten når årets data
kommer inn.

Semin
I 2008 hadde NSG Semin AS to saueseminstasjoner i drift:
• Staur, Hedmark
• Særheim, Rogaland

Seminstasjonen for fersksæd på Blindheim i Hordaland ble lagt ned etter endt sesong
i 2007, på grunn av lite salg.

2008-sesongen var ikke preget av store endringer. Produksjonsprosedyrene for sæ-
den, stråtype og anbefalte tiningsrutiner for frossensæd var de samme som året før.
Det ble videreført bruk av mediumstrå, tint ved 50° C i 14 sek.
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Seminværer i 2008
Det var til sammen 61 værer tilgjengelig for sæduttak på Særheim og Staur i 2008. Av
disse var det 46 nye værer.

Værer på seminstasjonene 2008

Staur Særheim Sum

Rase Nye Totalt Nye Totalt Nye Totalt

Norsk kvit sau 14 23 9 11 23 34

Spælsau 7 8 7 8

Sjeviot 3 3 3 3

Norsk pelssau 1 1 1 1

NOR-X 6 10 1 1 7 11

Gammelnorsk spæl 2 2 2 2

Reinrasa dala 1 1 1 1

Blæset sau* 1 1 1 1

Fulgestadbrokete 1 1 1 1

Sum 31 45 15 17 46 62

* Gentest viste at væren var bærer av gult fett, derfor ble ingen doser sendt ut.

Salget
I 2008 solgte vi totalt 29 154 doser av frossen- og fersksæd. Dette er en økning på 745
doser i forhold til året før. Selv om det har vært en økning i etterspørselen for begge
sædtypene, er det fersksæden som øker mest. Dette er også som forventet, fordi fersk-
sæd gir best tilslag og det nå går greit med distribusjon til de fleste områdene som
 ønsker å bruke fersksæd.

Stasjon Vær Sædtype 2004 2005 2006 2007 2008

Blindheim
Elitevær Fersk 1 790 1 600 1 616 1 027

Prøvevær 2 420 1 140 1 045 993

Sum 4 210 2 740 2 661 2 020

Elitevær Fersk 3 240 5 300 2 192 2 287 3147

Særheim Prøvevær 1 560

Elitevær Frossen 2 585 3 230 3323

Sum 4 800 5 300 4 777 5 517 6 470

Staur
Elitevær Fersk 3 700 3 800 4 091 4 089 5 544

Elitevær Frossen 24 500 19 700 18 472 16 783 17 140

Sum 28 200 23 500 22 563 20 872 22 684

Totalt salg pr. år 37 210 31 540 30 001 28 409 29 154



Tilslaget for 2008-sesongen
Fristen for innrapportering av seminresultater er ennå ikke avsluttet, derfor  
presen terer vi kun foreløpig resultater som er beregnet på bakgrunn av ca. 7 000 
 inseminasjoner med frossensæd og 3 000 inseminasjoner med fersksæd. 

De foreløpige resultatene fra inseminasjoner med fersksæd er svært gode og viser 
80 % tilslag (ikke-omløp). Inseminasjoner med frossensæd ga også svært lovende
 resultater. Tilslagsprosenten ligger på 68, noe som er en økning på 7 prosentpoeng i
forhold til 2007. 

Eierinseminører 
I 2008 gjennomførte NSG Semin 13 kurs i eierinseminering på sau. Det ble utdannet
176 nye inseminører. Vi har nå totalt 2 252 eierinseminører i Norge.

Team Semin
Team Semin er et forskings- og utviklingsselskap innen kunstig sædoverføring som
ble etablert i år 2000 av NSG, GENO og Norsvin m.fl. Selskapet ble vedtatt lagt ned
fra 1.1.2008 og er under avvikling. Prosjektene og oppgavene som var tillagt selskapet,
er overført til eierorganisasjonene.

Regnskap for avlsarbeidet
Kostnadene ved avlsarbeidet på sau dekkes av midler over jordbruksavtalen, tilskott
fra Omsetningsrådet og prosjektbevilgning fra Forskningsrådet. Tabellen på neste side
 viser samlet regnskap for virksomheten i 2008, sammenliknet med 2007.
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Kostnadsoversikt for NSGs virksomhet innen saueavl i 2007 og 2008

Avdeling 2007 2008

Avlsrådet for sau 171 003 127 385

Avlssjef 383 509 337 935

Avlsrådgivere 617 862 514 778

Avkomsgransking 3 138 033 3 318 127

Regionalt og fylkesvis avlsarbeid, 
regionkonsulenter 1 533 569 1 721 747

Tilskudd til NSG Semin AS 1 902 592 2 000 000

Databehandling sau 199 419 184 995

Sekretariat; kontor, lønn, telefon, porto m.m. 153 474 153 018

Utviklingsarbeid (kjøttfulle lam, gult fett, 
lammetall/mastitt, avlsplan spælsau  mm) 1 423 362 1 347 757

Tilskudd til småraselag 40 500 42 791

Sum kostnad 9 563 323 9 748 533

7. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit hadde to 2-dagersmøter og fire telefonmøter i 2008. Det ble
 behandlet til sammen 47 protokollførte saker.

Avlsmålet
Celletall ble tatt inn som ny egenskap i avlsmålet. Vektleggingen mellom egenskapene
ble justert etter at vi hadde fått beregnet indekser på alle dyr og vurdert virkningen på
seleksjonen.

Genotyping av seminbukker for kasein-gen
Seminbukkenes kasein-genvarianter ble kartlagt og offentliggjort i 2007 og 2008. Det
ser ut til at genotypene som kalles «null*ikke-null» og «ikke-null*ikke-null», gir bedre
melkekvalitet (reduksjon i frie fettsyrer og bedre ystbarhet). Målet med genotypingen
er å redusere forekomsten av «null*null», som er den vanligste genkombinasjonen i
Norge. Genotypen ble vektlagt ved uttak av seminbukker i 2008, og vil bli vektlagt
enda mer i 2009. 

Sunnylven-prosjektet
Prosjektet ble satt i gang i 2007 med innkryssing av franske gener. I 2008 ble det født
halvkrysninger mellom norsk melkegeit og fransk alpine. Tolv av bukkekjea ble tatt
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inn til semin, halvparten i juni og den andre halvparten i oktober. Halvkrysninger av
geitkje ble påsatt og vil komme i produksjon i 2009. Disse geitene vil være grunnlaget
for testing og analyser av melkekvalitet, ystingsegenskaper, lukt/smak og frie fettsyrer
for de ulike genetiske gruppene. 

Bukkeringdrift 
Det var 15 bukkeringer som var i drift i 2008. På 1990-tallet og frem til 2005 var
 antallet ringer svært stabilt. I løpet av de siste årene har nesten halvparten av ringene
innstilt driften. Dette har først og fremst sammenheng med økende deltakelse i
 sykdomssanering og dermed utmelding av ringene. 

Optimalisering av antall granska bukker
Når ringen blir mindre, bør avkomsgruppen reduseres for å få granska flere bukker.
Dette gir størst optimalisering mellom seleksjonsintensitet og sikkerhet. Minstekravet
til antall døtre for å få fullt tilskudd, ble derfor redusert fra 10 til 8 i 2008. 

Tilskudd til bukkeringene
Tilskudd til bukkeringene utbetales på grunnlag av antall avkomsgranska bukker som
er i live når de får sin første indeks. Dette kravet ble innført delvis i 2007, da døde
bukker fikk et lite tilskudd, og ble gjort fullt gjeldende i 2008. I tillegg måtte ringen
være i full drift med innsatte prøvebukker høsten 2007.

I tillegg til grunnprisen ble det utbetalt et dattergruppetillegg og et indekspoeng -
tillegg. Satsene går frem av tabellen nedenfor.

Element i tilskuddet Satser i 2008

Grunnpris Kr 1 800,- (min 8 døtre)

Dattergruppetillegg pr. datter Kr 100,- (9-13 døtre)

Indekstillegg pr. poeng over 100 Kr 150,-

I 2008 ble det utbetalt tilskudd for bukker som var kåra i 2005. I november fikk 148
bukker offisiell indeks, men bare 65 av dem var berettiget tilskudd. Til sammenligning
ble det utbetalt tilskudd for 156 bukker i 2007, der 101 av dem fikk fullt tilskudd.
Totalt ble det utbetalt et tilskudd på kr 206 700,-, som tilsvarer kr 3 180,- pr. bukk.

Indeksberegninger 2008
Det ble beregnet indekser 10 ganger i 2008. Fra og med april gikk vi over til å beregne
indekser i starten av hver måned. Indeksene for de siste årgangene med bukker ble
 offentliggjort på NSGs internett side etter hver beregning og oppdatert i Geitkontrollen.

Avlsstatuetten for beste bukk i 2008
Etter anbefaling fra Fagrådet for geit vedtok styret i NSG å tildele avlsstatuetten for
beste bukk i 2008 til Tordis og Sigbjørn Efteland, for bukken 2005301 Brake. Med en



avlsindeks på 134, lå den likt med bukken 2005305 Paul, men Brake ble vinneren på
grunn av flest døtre. Bukken er granska i bukkering 111 Dalane. 

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsopplegget er ikke bærekraftig hvis ikke inn-
avlen holdes under kontroll. En innavls økning
på 0,5-1,0 % pr. generasjon anses å være for-
svarlig. Figuren nedenfor viser innavlsnivået
for melkegeit pr. generasjon i årene 2000-2008. 
Figuren viser at vi så langt har lykkes med å
unngå en for sterk innavlsoppbygging.

Innavlsgraden stiger ved økende bruk av se-
min, da semin gir mulighet for økt seleksjons-
intensitet og med det færre hanndyr i avlen.
Det må også være god styring av bruken av eli-
tebukkene i semin framover, og inntaket av
sønner til semin etter dem. Dette for å unngå at
enkeltbukker bidrar til for høy innavlsøkning i
populasjonen.

Stor fokus på å unngå «Null-varianter» av
alfa-S1-kaseingenet vil også bidra til økt inn-
avlsoppbygging, da hovedtyngden av bukkene
er av typen «Null*Null».

Bruk av halvkrysninger av fransk alpin som nå står på seminstasjonen vil kunne
 bidra til å håndtere innavlsproblemet. Dette fordi disse bidrar til økt genetisk
 variasjon, og er av typen «Ikke-null*Ikke-null».

Seminbukker i 2008
Det ble tatt inn 19 bukker til sædproduksjon på Hjermstad seminstasjon i juni 2008.
Fordelingen av bukker var følgende: 5 elitebukker og 14 prøvebukker, der 6 av prøve-
bukkene var halvkrysninger med fransk alpine. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over elitebukkene som ble tatt inn til semin i
2008. 
Bukk nr. Navn Far nr. Ring nr. Avls- Kasein Solgte 

indeks doser
(010908)

2004623 Alex 2000213 153 143 «Ikke-null*Ikke-null» 352

2006247 Halvartho 1) 2004253 81 124 «Null*Null» 126

2006455 Ålen 2002745 143 145 «Null*Null» 98

2006475 Jølstring 2002614 141 141 «Ikke-null*Ikke-null» 106

2006821 Fjellguten 2002855 197 135 «Ikke-null*Null» 94

1) Friskere geiter-besetning
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Det var bukken 2005301 Brake fra 

besetningen til Tordis og Sigbjørn 

Efteland som fikk  avlsstatuetten for beste

bukk i 2008. (Foto: Ingunn Nævdal)



Totalsalget av bukkesæd fra Norsk melkegeit ligger nesten på samme nivå som forrige
år, dvs. på ca. 2 000 solgte doser. Etterspørselen etter sæd fra de sanerte bukkene gikk
ned i år, antakelig fordi vi her hadde mange bukker med kaseingenvarianten
«Null*Null».

Nytt i 2008 var at det også ble satt inn bukker som er halvkrysninger mellom norsk
melkegeit og fransk alpine. Disse var satt inn på grunnlag av kaseingenstatus. Totalt
ble det sendt ut 257 doser fra disse.

Utsendte sæddoser

2007 2008

Ikke Sanert Sum Ikke Sanert Sum
Rase Type sanert sanert

Norsk melkegeit Prøve 789 551 1 340 735 374 1 109

Elite 595 138 733 793 101 894

Alpine*Norsk Prøve 257 257

Sum 1 384 689 2 073 1 785 475 2 260

Fransk alpine 448 448 55 55

Kasjmirgeit 8 85 85 8 8

Kystgeit 8 5 5

Alle 1 840 774 2 614 1 845 483 2 328
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Regnskap for 2008
Kostnadene med avlsarbeidet på geit dekkes av midler over jordbruksavtalen og til-
skudd fra Omsetningsrådet. Tabellen nedenfor viser hvordan tilskuddene er brukt til
virksomheten i 2008 sammenlignet med 2007.

Kostnadsoversikt over NSGs virksomhet innen geitavl i 2007 og 2008.

Avdeling 2007 2008

Fagrådet for geit 76 328 86 194

Avlsrådgiver og avlssjef, sentral drift 993 519 640 990

Utviklingsarbeid 195 404 548 573

Tilskudd til bukkeringene, småraselag m.m. 359 197 245 813

Fylkesvis avlsarbeid 228 000 200 000

Semin (overført til NSG Semin AS) 1 344 000 1 663 430

Sum kostnad 3 196 448 3 385 000

8. 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,  sporings utstyr
for beitedyr, gode husløysingar, sjukdomsførebyggjing, rovviltpolitikk og -forvalting, er
nokre av sakene. Arbeid for god dyrevelferd og dyrehelse er nedfelt i vår strategiplan.

Samarbeid
NSG samarbeider på fleire arenaer om temaet dyrevelferd. «Arbeidsgruppe dyre -
velferd» er samansett av NSG, Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og
med 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: http://www.dyrevelferd.info. 

I samband med konkrete oppgåver innan fagfeltet har NSG i 2008 delteke i  
ad   hoc-grupper og møte med Mattilsynet, faglaga og andre organisasjonar. 
Det har også vore jamn kontakt med forskings- og fagmiljø som arbeider med
 oppgåver innan dyre velferd i småfehaldet.

Handlingsplanar
Norsk Sau og Geit meiner dyrevelferd er eit 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
blant medlemmene sine. 

Handlingsplanar for dyrevelferd er styringsdokument for NSG sitt arbeid. I saue -
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haldet er planen brukt aktivt som arbeidsverktøy dette året. Revisjon er planlagd og
gjennomførd ved årsskiftet. 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 http://www.nsg.no.

Kompetanse
I 2008 har det vore fokus på  utarbeiding av materiell til
 kompetansekurs for at  næringa
skal kunna møta kravet til
 dokumenterbar kompetanse frå
1.1.2010,  hjemla i velferds -
forskrifta. NSG har, på basis av
Stortings meldinga om
 dyrevelferd, ansvaret for dette
 innan sauenæringa.  Helsetenesta
for sau har hatt oppgåva med å
 utforma kursmateriellet på vegne
av NSG, og dette har vore
gjennomført i 2008, i samarbeid
med  «Arbeidsgruppe dyrevelferd». 

TINE har tilsvarande ansvar for
 geithaldet, og ferdigstilte sitt kurs -
materiell på slutten av 2008.

NSG oppmoda lokallaga om å arrangere kurs i rundskriv sendt i januar og i oktober.
Særleg etter oktober har det vore stor aktivitet i lokallaga og mange spørsmål rundt
gjennomføring av kurs. Arbeidet er dermed i godt gjenge innanfor framdriftsplanen.

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 auke
 kunnskap og kompetanse til dyrevelferdsarbeidet i næringa vår.

I 2008 har vi registrert at fleire prosjekt innan fagfeltet går vidare. Dette gjeld og
 prosjektet «Forsterka tilsyn på utmarksbeite» i regi av LMD.

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. Omfattande prosess i organisasjonen i samband med at utkast til

Lov om dyrevelferd vart sendt ut på høyring. Høyringssvar og oppfølgjing. Saka
ikkje avgjort dette året.

• Endringer i viltloven og rovviltforskriften - nødverge og bruk av åte.
• Prosjektet «Forsterka tilsyn på utmarksbeite» (LMD). 
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NSG er engasjert i etablering og drift av http://www.dyrevelferd.info. Dette er ein
 felles nettstad i regi av Norsk Landbrukssamvirke. 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 husdyrbruket vårt. Samtidig er
målet å gjere det lettare for samfunnet å 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. 

9. Gjeterhund

Gjeterhundrådet
Gjeterhundrådet har hatt fem møter i 2008, og bokført 33 saker. 

Det ble i 2008 oppretta ei prøvenemnd med fire deltakere som skulle ha ansvaret
for prøver og gjennomføringen av disse. Prøvenemnda hadde et spesielt ansvar for
 Norgesserien, og har bestått av Oddbjørn Kaasa, Jo Agnar Hansen, Torkjel Solbakken
og Jakob Gjerde. 

En prioritert oppgave for Gjeterhundrådet i 2008 har vært å lage et nytt opplegg for
opplæring og bruk av gjeterhunddommere. 

Gjeterhundkurs og -prøver
I regi av fylkesnemndene og de lokale gjeterhundnemndene er det også i 2008 avviklet
gjeterhundkurs/dressurkurs og treningssamlinger over hele landet. Det er stor opp-
slutning om disse kursa/treningssamlingene, og flere fylker kan på bakgrunn av disse
arrangementa vise til stor bredde i gjeterhundaktiviteten. Gjeterhundprøvene viser
også at resultatene kommer der det blir lagt ned mye arbeid i kurs og opplæring av
hunder og førere.

Antall gjeterhundprøver, og deltagelse på disse, har vært slik de siste åra:

År Antall Antall hunder Antall eiere/ Antall prøver % hunder 
prøver som har deltatt førere som pr. hund med godkjent

har deltatt prøve
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

2008 226 678 395 5,9 75



Torbjørn Jaran Knive med hunden

Eddie vant Norgesmesterskapet i

Stryn. (Foto: Grete Hove Strøm/

Gunnhild Sindre)
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Fortsatt er noen arrangører
seine med å innrapportere
prøveresultatene og noen
 unnlater helt innrapporte-
ringen.

Norgesmesterskapet ble
 arrangert 17.-19. oktober i
Stryn, Sogn og Fjordane.
Flott   arrangement med 100
deltakere fra hele landet.
Vinner ble Torbjørn Jaran
Knive med hunden Eddie.

Norgesserien ble i 2008  arrangert på en ny måte. For det første var det nå NSG ved
prøvenemnda som var ansvarlig for serien (mot  tidligere arrangørene av prøvene).
Dessuten ble de to første helgene arrangert med parallelle prøver to forskjellige steder i
landet. Dette for å få ned reiseavstanden for deltakerne, og dessuten gi flere mulig heten
til å være arrangører av de populære  norgesserieprøvene. Etter de to innledende
 helgene, gikk 45 hunder videre til den  tredje helga. Til den siste helga i Ringsaker,
 Hedmark, var de 35 beste kvalifisert. Vinner av Norgesserien 2008, som i 2007, ble Jo
Agnar Hansen fra Alvdal, med  hunden Tika.

Norske deltakere har hevdet seg godt i de internasjonale mesterskap som ble
 arrangert i 2008. Beste prestasjon var nok sjuendeplassen til Karin Mattson og
 hunden Sammie i World Trial (verdensmesterskap i gjeterhund) i Wales. Nevnes må
også Torbjørn  Jaran Knives tredjeplass i Nordisk mesterskap med Eddie. Under årets
europamesterskap (CSC) ble Jo Agnar Hansen nummer to med hunden Tika og
 Torbjørn Jaran Knive nummer tre med hunden Maico.

10. 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 og at NSG har samarbeids -
avtaler med Norilia og Fatland Gjestal ull om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.
Begge disse avtalene ble revidert i 2008.
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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 klippe -
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.

Rådet har hatt to møter, derav ett telefonmøte, i 2008. Viktige saker har vært
 klippekurs, proffkurs, revisjon av «Vi høster ull»-permen, VM og NM i saueklipping
og  revisjon av regler for konkurranser.

Klippekurs
I 2008 ble det arrangert 12 klippekurs med til sammen 78 deltakere. Det var ett proff-
kurs (C). Resten var nybegynnerkurs eller kombinasjonskurs for både nybegynnere
(A) og viderekomne (B). Bare to planlagte kurs ble avlyst på grunn av for få påmeldte
deltakere.

Kursarrangører har vært lokallag av NSG, fylkeslag av NSG, Bygdefolkets Studie -
forbund, to videregående skoler og NSG sentralt (proffkurs). 

Det har vært god kommunikasjon mellom arrangører, klippeinstruktører og NSG
sentralt, og de fleste har vært flinke til å fylle ut og levere deltakerlister, sluttrapporter
og evalueringsskjemaer. Evalueringsskjemaene viser tydelig at kursene er meget bra. 

Fylke Kurssted Nivå Deltakere Arrangør Instruktør

Hedmark Os A 7 Os Sau og Geit Asgeir Folstad

Oppland Ringebu A/B 8 Fåvang og Ringebu Sau og Geit Bjørnar Bakken

Per Nyhus

Buskerud Gol A/B 9 TSG og BSG Sven Reiersen

Aust-Agder Åmli A/B 5 Åmli Sau og Geit Sven Reiersen

Rogaland Strand A 7 Strand og Hjelmeland Sau og Geit Rolf Gravdal

Neil Perry

Rogaland Forus Proff 5 NSG sentralt Rolf Gravdal

Møre og Romsdal Isfjorden A/B 6 Isfjorden Sau og Geit Bjørnar Bakken

Per Nyhus

Sør-Trøndelag Skjetlein A/B 7 Skjetlein vgs Asgeir Folstad

Sør-Trøndelag Øya A/B 5 Øya vgs Asgeir Folstad

Nord-Trøndelag Stjørdal A 7 BSF Stjørdal+ Lånke Sau og Geit Tor-Arne Olsen

Randi Lund

Nordland Saltdal A/B 8 Saltdal Sau og Geit Tor-Arne Olsen

Randi Lund

Finnmark Alta A 4 Alta Sau og Geit Tor-Arne Olsen

Sum 78



Deler av den norske VM-troppen. Fra venstre Rolf Gravdal, Stina Bakkedal og Jorunn Vesterøy.

 Deretter dommerne Odd Kvalsvik, Jan Svindland, Per Nyhus og Tor-Arne Olsen (Foto: Signe Dahl)
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VM i saueklipping og ullhåndtering
2. -5. oktober 2008 ble det arrangert VM i saueklipping og ullhåndtering i Bjerkreim i
Rogaland. Det var rekordmange deltakere og deltakerland (29). En stor organisasjon
stod bak arrangementet. Anslagsvis la over 1000 frivillige ned rundt 50 000 dugnads -
timer. Hele 40 000 tilskuere kom og fikk oppleve et veldig flott  arrangement. 

Vinner av den individuelle maskinklippekonkurransen ble Paul Avery fra New
 Zealand (se omslaget). Norge stilte med Rolf Gravdal og Inge Morten Tronstad i
 maskinklipping, Rolf Gravdal i håndklipping og Stina Bakkedal og Jorunn Vesterøy i
ullhåndtering. De norske kom ikke til seminfinalene i maskinklipping, men Rolf
Gravdal sikret en fin tiendeplass i håndklipping. I ullhåndtering tok Stina Bakkedal
bronse i den individuelle konkurransen og sølv sammen med Jorunn Vesterøy i
 lagkonkurransen! Norge hadde også med flere dommere i konkurransene.

NM i saueklipping og ullhåndtering
NM i saueklipping og ullhåndtering ble arrangert under VM i Bjerkreim lørdag 4.
 oktober. Rolf Gravdal vant sitt tiende NM-gull på hjemmebane i en fullsatt VM-hall.
Nummer to og tre ble henholdsvis Neil Perry og Børge Høyland. I ullhåndterings -
konkurransen vant John Gerhard Håkull foran Janine Grimaas og Jorunn Vesterøy.
Rolf Gravdal og John G. Håkull er med dette kvalifisert til å delta i VM i Wales i 2010.
Norges to neste deltakere kvalifiseres neste år.



Det ble også arrangert en åpen klippekonkurranse i Ølen 27. september med mange
både norske og utenlandske deltakere. I 2008 ble det ikke gjennomført noen rekord-
forsøk.

11. 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 2007 og 2008 er
det inngått samarbeidsavtaler med raselag. Det er utbetalt tilskudd til lagene på til
sammen kr 48 500,- i 2008 (kr 40 500,- i 2007). Lag med samarbeidsavtale får 
kr 100,- pr. medlem som også er medlem i NSG. I 2008 var hadde NSG samarbeids -
avtale med disse lagene:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget (Rogaland Blæselag og Interessegruppe for

 Fuglestad-brokete sau ble slått sammen i 2008)
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• NorBoer -Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag (ny i 2008)
• Norsk Mohairlag (ny i 2008)

Forutsetninger for å tegne samarbeidsavtale er: 
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.

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.
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Det har vist seg at de fleste lagene har vanskeligheter med å oppnå kravet om 80 %
felles medlemmer. Økonomisk tilskudd til lagene ble satt til kr 100,- pr. medlem som
også er personlig medlem  (hoved-, husstands- eller støttemedlem) i NSG. I 2008
 hadde lagene til sammen 792 medlemmer, hvorav 426 (54 %) var medlem i NSG. 
18. oktober 2008 ble det opprettet nytt raselag for grå trøndersau. Laget rakk ikke å
inngå samarbeidsavtale i 2008.

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 ble første gang opprettet i 1986 i regi av stiftelsen Norsk landbruks -
museum etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Ansvaret for Genressursutvalget
for  husdyr ble i 2006 overført til Norsk genressurssenter.

Utvalget har en bred sammensetning med representanter fra de ansjonale avlsorga-
nisasjonene, raselag, rådgivningstjenesten og offentlige institusjoner. Sekretariat er
Norsk Genressurssenter.
Utvalget har særlig ansvar for å:
1. Utarbeide og følge opp Handlingsplan for bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-

genetiske 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 

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

 ffektiv formidling av informasjon om husdyrgenetiske ressurser.

Mer informasjon om genressursarbeidet i Norge finnes på internettsiden
http://www.skogoglandskap.no/temaer/genressursforvaltning.

Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit
Nordisk Genbank Husdyr (NGH) ble etablert i 1984, og i 2003 opprettet NGH dyre-
artsgrupper for de ulike dyreslagene. 

1. januar 2008 ble Nordisk Genbank Husdyr slått sammen med Nordisk Genbank
og Nordisk skogbruks frø- og planteråd til NordGen, som ligger under Nordisk
 Ministerråd. Dyreartsgruppene sorterer da under NordGen. Mer informasjon om
NordGen finnes på http://www.nordgen.org. 

Overordnet mål for alle dyreartsgruppene er å sikre en bærekraftig forvaltning av
 husdyrgenetiske ressurser i Norden. Kontakt og samarbeid med det egne lands
 genressursutvalg (GU) er grunnleggende. Dyreartsgruppen for sau og geit har
 spesifikke mål om å:



Grå trøndersau er i dag eneste etterkommere etter den nå utryddede tautersauen, som antas å ha
opphav i bl.a. merinosauen lengre tilbake i tid. I nyere tid har imidlertid Grå trøndersau vært  antatt
utdødd, før det i 1992 ble funnet noen få dyr i Telemark, som Norsk genressurssenter fattet interesse
for og etablerte bevaringsbesetning rundt. I dag finnes det rundt 300 vinterfora søyer og ca. 30 avls-
værer av rasen rundt om i landet. Her går en flokk på beite i Rogaland. (Foto: Anne-Cath. Grimstad)
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• holde hverandre informert om hva som skjer innen emneområdet og komme med
idéer til forbedringer.

• få fram idéer til prosjekter.
• bidra til og koordinere og utveksle aktuell informasjon.
• 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.

Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit består av ressurspersoner fra de nordiske
 landene Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene (assosiert medlem).

Nordisk dyreartsgruppe for sau og geit har hatt 2 møter i 2008. Et i forbindelse med
at NordGen – Husdyr hadde seminar i Bergen i juni. Det andre møtet ble avholdt i til-
knytning til seminaret «Kulturarv i mångfald – Naturbeten och gamla raser» på Åland
i september.  
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Dyreartsgruppen har arbeidet med raseoversikter, utnyttelse og bruksområder for ull av
bevaringsverdige småferaser og gamle mattradisjoner basert på produkter fra disse.

12. Økologisk sauehald
Regjeringa har som mål at «ein vesentleg del» av det norske sauehaldet skal vere øko-
logisk innan 2015. NSG sitt engasjement har vore knytta til 2 hovudelement i denne
satsinga:
• Innspel til avtalepartane i jordbruket om å styrke dei økonomiske rammevilkåra

for økologisk sauehald.

• NSG er ein sentral deltakar i Landbrukets Forsøksringar (LFR) sitt prosjekt 
« Veiledningsopplegg for økologisk sauehald» (ØkoSau). Her har NSG stilt
 organisasjonsapparatet sitt til rådigheit for informasjon frå LFR om økologisk
sauehald.  Vidare er «Sau og Geit» blitt eit viktig organ for informasjon om
 økologisk sauehald.

Organisatorisk vert faglege og strategiske spørsmål handsama i Utmarksrådet før
 styrebehandling.
LFR sitt ØkoSau-prosjekt har som mål å

1. etablere eit landsdekkande nettverk av høgt kvalifiserte rådgjevarar som sikrar god
rådgjeving innan økologisk sauehald.

2. nå ut til alle sauebønder med fagleg og markedsretta informasjon om økologisk
sauehald.

3. tilby rådgjeving om økologisk saueproduksjon til 750 gardbrukarar, med sikte på at
minst 30 % av dei 750 gardsbruka skal levere økologisk sau/lam innan 2009.

Styringsgruppa for prosjektet er samansett av representantar frå Landbrukets forsøks-
ringar, faglaga, NSG og NORTURA.

Det har i løpet av 2008 vorte avdekka ein del utfordringar knytt til økologisk saue-
hald. Den eine er å få gode nok og store nok avlingar. Ved å kutte kunstgjødsel kan ein
forvente ein avlingsnedgong på omlag 30 %, og dette må kompenserast for, ved anten
å kutte i sauetalet, eller kjøpe fôr. Den andre utfordringa er det auka arealkravet til
økologisk husdyrhald innomhus. Ved konvensjonell drift er kravet 0,7 m² pr. sau,
 medan kravet i økologisk drift er 1,5 m². Dette medfører anten ei reduksjon av dyretal
eller ei ombygging/påbygging av driftsbygning, noko som kan verte kostbart. Begge
desse problema munnar ut i økonomi, som er eller kan vere trang for mange som har
planar om å legge om til økologisk drift. 
Omleggingane kan og synast svekka på grunn av den finansielle krisa. I fjor vart det
kun gjennomført 18 infomøte og berre 130 Gratis Førsteråd Sau. Gratis førsteråd Sau
vert vidareført, og tek sikte på å oppnå minst det same som fjoråret. Det er skreve
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 artiklar til kvart nummer av Sau og Geit, noko som er ein viktig kanal for å nå fram til
potensielle nye økologiske bønder. I tillegg er det lagt vekt på kompetansebygging
rundt grovfôrdyrking, noko som er nedprioritert hjå altfor mange sauebønder, og
dette kan godt halda fram. 

Økologisk geit fell mellom to stolar. Ein får ikkje noko meir for å drive økologisk,
og det er difor konvensjonell drift hjå dei aller fleste. Det burde absolutt vere rom for
ei satsing på Øko-Geit i dagens marknad. 

Kjersti Berge (t.h.) og  Anne Kristine Rossebø i prosjektleiinga for Økosau-prosjektet hadde ein godt

besøkt stand under Lam 2008-kongressen i Bergen i februar 2008. Her saman med generalsekretær

i NSG, Lars Erik Wallin.



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. 31.12.08
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Arne Flatebø, redaktør
Ada Kalheim, administrasjonssekretær
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Even Olsen, organisasjonssekretær
Signe Dahl, organisasjonsrådgiver – 50 % stilling
Thor Blichfeldt, avlssjef/daglig leder NSG Semin AS
Ingunn Nævdal, rådgiver geitavl t.o.m. 31.05.08
Trine Bjørnerås, rådgiver geitavl f.o.m. 01.07.08
Ragnhild G. Vikesland, rådgiver beitebruk
Lars Kveberg, utmarksrådgiver, hjemmekontor  t.o.m. 29.02.08
Håvard Øyrehagen, utmarksrådgiver f.o.m. 01.07.08

Ansatte som har arbeidsplass på UMB, Ås
Inger Anne Boman, avlsrådgiver
Inger-Johanne Holme, avlsrådgiver – 60 % stilling
Leiv Sigbjørn Eikje, avlsrådgiver f.o.m. 01.10.08

Ansatte som har arbeidsplass på Norsvin, Hamar
Tone Maria Hanssen, avlsrådgiver t.o.m. 31.10.08

Ansatte ved regionkontorene
Terje Bakken, regionkonsulent i saueavl, Region Øst – 35 % stilling
Turid Sundt, regionkonsulent i saueavl, Region Vest – 50 % stilling
Stig Runar Størdal, regionkonsulent i saueavl, Region Midt/gjeterhundansvarlig – 
50 % stilling
Frank Simensen, regionkonsulent i sauavl, Region Nord – 25 % stilling
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Størdal



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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Erling Offerdal 
styremedlem

Magnhild Nymo
(nestleder)

Øivind Gurandsrud
styremedlem

Ove Ommundsen
(leder) 

Kristin Bakke Lajord
styremedlem

Olav Edvin Heggvold
styremedlem

Vivi Lindholm
ordfører

Ove Holmås
1. varamedlem

Ingrid Arneng
styremedlem

Landsstyret



IV TILLITSVALGTE

Styret
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Magnhild Nymo (nestleder), Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40
Erling Offerdal, Ofredal, 6885 Årdalstangen t. 41 44 42 26
Øivind Gurandsrud, Iledalsveien 24, 3410 Sylling t. 41 62 83 06
Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes t. 95 78 32 06
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal t. 40 28 95 05
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres t. 91 15 86 56

Ordføreren og 1. vara til styret har møtt fast på styremøter i 2008.

Vararepresentanter 
1. Ove Holmås, Fjellsende, 5956 Vågseidet t. 48 20 09 30
2. Tone Edland, 3895 Edland t. 91 62 32 45
3. Marvin Røen, 6657 Rindal t. 41 47 05 61

Arbeidsutvalget
1. Ove Ommundsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40
3. Erling Offerdal, Ofredal, 5875 Årdalstangen t. 41 44 42 26

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Vivi Lindholm (ordfører), Postboks 35, 2031 Nannestad t. 97 71 34 13
Aslak Snarteland (varaordfører), 3870 Fyresdal t. 90 76 34 52

Direktevalgte geiterepresentanter
1. Ingunn Bakka, 4244 Nesflaten t. 52 79 47 66
2. Widar Marvik, Straumfjordnes, 9151 Storslett t. 91 67 42 76
3. Jon Kåre Løvoll, Løvoll, 6215 Eidsdal t. 41 57 46 76

Vararepresentanter
1. Nils-Einar Kjøsnes, Kjøsnes, 6843 Skei i Jølster t. 46 82 80 86
2. Laila Jenssen Skulbru, Vendalsjord 33, 8360 Bøstad t. 90 51 78 50
3. Anne Helene Haugen, Heggero, 2680 Våga t. 91 30 28 42

Fylkesledere
Østfold: Grete Stokstad, Kråkeruddalen, 1825 Tomter t. 92 29 38 30
Akershus: Helge Olaf Aas, Nordre Aas, 2080 Eidsvoll t. 91 81 90 67
Hedmark: Anne Ulvig, 2480 Koppang t. 90 04 31 54
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Oppland: Pål Kjorstad, Kilev., 2649 Sør-Fron t. 99 03 44 06
Buskerud: Tore Bergan, Bingen, 3330 Skotselv t. 97 70 91 54
Vestfold: Lars B. Linneflaatten, Paulivn. 300, 3185 Skoppum t. 95 23 72 57
Telemark: Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland t. 97 57 86 43
Aust-Agder: Erling Brekkemoen, Brekka, 4849 Arendal t. 97 76 21 33
Vest-Agder: Sven Haughom, Haughom, 4480 Tonstad t. 91 34 19 07
Rogaland: Ole Jonny Espevold, Storhaug, 5565 Tysværvåg t. 90 60 65 59
Hordaland: Inga W. Rørlien, Såkvitne, 5736 Granvin t. 97 57 16 12
Sogn og Fjordane: Halvar Espeseth, Askrova, 6919 Tansøy t. 91 72 37 92
Møre og Romsdal: Magnus Skjerdal, Leiravikja, 6190 Bjørke t. 95 79 67 62
Sør-Trøndelag: Odd-Jarle Lien, Mosletta, 7580 Selbu t. 95 07 23 13
Nord-Trøndelag: Tone Våg, Sørbygda, 7760 Snåsa t. 99 58 26 58
Nordland: Ingvar Ramsvik, Vik, 8250 Rognan t. 47 75 42 05
Troms: Atle Aronsen, Branna, 9046 Oteren t. 91 64 66 87
Finnmark: Roy Mikkola, Neiden, 9930 Neiden t. 41 54 43 50

Medlemmer i valgnemnda
1. Ola Arne Aune (leder), Driva, Rute 5, 7340 Oppdal t. 97 07 98 68
2. Eivind Fossum (nestleder), Noreng, 2636 Øyer t. 91 12 95 62
3. Helge Edvartsen, Evanger, 5707 Evanger t. 90 82 73 93
4. May-Berit Støbet, Lauvdal, 4785 Bygland t. 97 16 56 54
5. Frank Simensen, Holmen 19, 9517 Alta t. 97 75 02 88

Varamedlemmer
1. Harald Aune, Aunet, 7790 Malm t. 99 58 43 59
2. Johan Persbråten, Persbråten 120, 1340 Skui t. 91 57 79 04
3. Kjell Mardal, 6823 Sandane t. 97 66 31 97
4. Audun Meland, Meland, 4596 Eiken t. 97 53 87 75
5. Jorunn Johansen, Skånland, 8288 Bogøy t. 94 13 05 90

Revisor
KPMG AS

Kontrollutvalget (valgt av representantskapet)
Halvar Espeseth (leder), Askrova, 6919 Tansøy t. 91 72 37 92
Sven Haughom, Haughom, 4440 Tonstad t. 91 34 19 07

Varamedlem
Grete Stokstad, Kråkerruddalen, 1825 Tomter t. 92 29 38 30

Avlsrådet for sau - representanter
1. Bjørn Høyland (leder), Høyland, 4340 Bryne (NSG) t. 91 71 00 27
2. Pål Kjorstad, Kilev., 2647 Sør-Fron (Region Øst), t. 99 03 44 06
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3. Audun Nedrebø, Ålhus, 6847 Vassenden (Region Vest) t. 91 58 70 39
4. Kent Berg, 7288 Soknedal (Region Midt) t. 47 84 66 73
5. Eirik Larsen, Oksvik, 9060 Lyngseidet (Region Nord) t. 91 53 13 67
6. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 46 88 63 51
7. John Olav Husabø, Postboks 360 Økern, 0513 Oslo (Nortura) t. 95 06 32 76
8. Rolf Axel Aas, KLF, Fred Olsens gt. 5, 0152 Oslo (KLF) t. 90 52 97 42

Varamedlemmer
1. Øivind Gurandsrud, Iledalsvn. 24, 3410 Sylling (NSG) t. 41 62 83 06
2. Sven Reiersen, Tveit, 3737 Hornnes (Region Øst) t. 90 60 54 66
3. Knut S. Kleppa, Gjessfjell, 4130 Hjelmeland (Region vest) t. 92 84 20 53
4. Kjell Tore Nagelhus, Skistad, 7863 Overhalla (Region midt) t. 92 60 76 94
5. Birger Ingebrigtsen, Rausandaksla 44, 8615 Skonseng (Region nord)    t. 98 03 80 61
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 41 67 88 94
7. Finn Avdem, Nortura, Pb. 360 Økern, 0513 Oslo (Nortura) t. 97 17 76 59
8. Berit Pettersen, Fatland Jæren As, Hommersåkvn. 250,

4311 Hommersåk (KLF) 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

Fagrådet for geit - representanter:
1. Ingrid Arneng (leder), Søre Skjel, 2940 Heggenes (Region Midt) t. 95 78 32 06
2. Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad (NSG) t. 91 57 68 40
3. Veronica Fagerland, 9056 Mortenhals (Region Nord) t. 41 44 67 99
4. Ola Søgnesand, Hornnes, 6800 Førde (Region Vest) t. 90 99 68 16
5. Helga Kvamsås, TINE Meieriet Vest, Boks 62, 6901 Førde (TINE) t. 99 23 18 94
6. Tormod Ådnøy, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 41 67 88 94

Varamedlemmer
1. Gunnar Haugo, Vå, 3864 Rauland (Region Midt) t. 97 57 86 43
2. André Kristoffersen, Laukslett, 8114 Tollå (Region Nord) t. 41 63 97 65
3. Einar Arne Stennes, Urke, 6196 Norangsfjorden (Region Vest) t. 95 23 32 46
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4. Vibeke Vonheim, Boks 58, 1431 ÅS (TINE) t. 64 94 25 60
5. Gunnar Klemetsdal, IHA, Postboks 5003, 1432 Ås (UMB) t. 46 88 63 51

Sekretær: Ingunn Nævdal/Trine Bjørnerås, NSG

Fagforum for geit: 
a) Fagrådet
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 fagrådet 

Utmarksrådet - representanter
1. Ove Holmås (leder), Fjellsende, 5956 Vågseidet t. 48 20 09 30
2. Eivind Fossum, Noreng, 2636 Øyer t. 91 12 95 62
3. Ingvar Ramsvik, Vik, 8250 Rognan t. 47 75 42 05

Varamedlemmer 
1. Tone Våg, Våg, 7760 Snåsa t. 99 58 26 58
2. Anne Ulvig, 2480 Koppang t. 97 69 35 70
3. Karl Idar Berg, Djupvik, 9146 Olderdalen t. 95 90 29 80

Sekretær: Ragnhild G. Vikesland, NSG

Gjeterhundrådet - representanter
1. Andreas Groseth (leder), Somdalen, 3525 Hallingby t. 91 36 07 73
2. Egil Syversbråten, Markane, 6783 Stryn t. 41 28 72 61
3. Oddbjørn Kaasa, Myran, 7530 Meråker t. 99 55 55 88

Varamedlemmer
1. Ivar Thoresen, Ytre Levang, 8890 Leirfjord t. 91 88 44 48
2. Liv Oddny Hauen Hindenes, 5993 Ostereidet t. 90 96 78 22

Sekretær: Stig Runar Størdal, 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, Kjengaren 83, 4352 Kleppe t. 91 35 96 13

Sekretær: Signe Dahl, NSG

Marknads- og utviklingsrådet - har ikke vært i drift i 2008.
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NSG Semin AS
Ove Ommundsen (leder), Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40
Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne t. 91 71 00 27
Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes t. 95 78 32 06
Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 48 15 01 90

Genressursutvalget for husdyr - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 48 15 01 90

Nordisk dyreartsgruppe sau og geit - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 48 15 01 90

Kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG: 
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

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 t. 48 15 01 90
Observatør:  Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40

Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit - fra NSG: 
Ingrid Arneng, Søre Skjel, 2940 Heggenes t. 95 78 32 06
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 90 19 95 60

Styret i BSF-sentralt – vararepresentant t.o.m. juni 2008:
Vivi Lindholm, Postboks 35, 2031 Nannestad t. 97 71 34 13

Team Semin - fra NSG: 
Medlem: Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 48 15 01 90
Vara: Arne Flatebø, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 99 59 92 26

Øko Sau - fra NSG: 
Lars Erik Wallin, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 48 15 01 90
Håvard Øyrehagen, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 91 76 37 61
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Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Kristin Bakke Lajord, 2975 Vang i Valdres t. 91 15 86 56
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 90 19 95 60

Styringsgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Leder: Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
Vara: Magnhild Nymo, Nymoen, 9372 Gibostad t. 91 57 68 40

Prosjektgruppa «Friske Føtter» - fra NSG:
Bjørn Høyland, Høyland, 4340 Bryne t  91 71 00 27
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 90 19 95 60

Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

Partsammensatt gruppe beiteprosjekt - fra NSG:
Ragnhild G. Vikesland, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

Avlsrådet for Nor-X - fra NSG:
Thor Blichfeldt, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo t. 90 19 95 60

Styret i Norsk Landbrukssamvirke - fra NSG:
Ove Ommudsen, Pundsnes, 4130 Hjelmeland t. 45 03 41 92
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VI ÅRSREGNSKAP OG 
REVISJONSBERETNING
Resultatregnskap 2008

Note 2008 2007

Driftsinntekter
Kontingent 8 488 008 8 243 374
Annonseinntekt 1 441 506 1 323 812
Refunderte kostnader og tilskudd 1 14 046 676 11 408 200
Salgsinntekter 1 113 574 749 086
Andre driftsinntekter 0 86 840
Leieinntekter 539 596 549 414

Sum driftsinntekter 25 629 360 22 360 726

Driftskostnader

Refundert kontingent 2 406 460 2 427 470
Varekjøp 99 898 37 152
Sau og Geit 1 224 879 1 107 893
Lønnskostnader, 
inkl. honorar tillitsvalgte 2 9 372 602 7 195 648
Avskrivning 9 5 900 75 100
Lokaler, eiendom 3 132 590 -87 571
Organisasjons- og kontordrift 3 890 484 2 496 633
Reiser 2 581 510 1 809 483
Avl, organisert beitebruk 5 945 303 6 972 645
Tap på fordringer 43 380 0

Sum driftskostnader 25 703 006 22 034 453

Driftsresultat -73 646 326 273

Sum finansinntekter 504 089 294 010
Sum finanskostnader -12 055 -16 840

Sum finansposter 492 034 277 170

Resultat før skatt 418 388 603 443

Skattekostnad -1 690 -1 674

Årsresultat 8 416 698 601 769

Disponering av årsoverskudd /dekking av årsunderskudd:
Overføres opptjent egenkapital -416 698 -601 769

Sum disponeringer -416 698 -601 769



Balanse pr 31.12. 2008
Note 2008 2007

Aktiva
Anleggsmidlar
Bygning/tomt 9 1 745 300 1 745 300
Inventar, utstyr, medlemssystem 9 0 5 900

Sum varige driftsmidler 1 745 300 1 751 200

Aksjer / andeler 7 356 000 356 000

Sum anleggsmidler 2 101 300 2 107 200

Omløpsmidler
Varelager 235 600 128 100
Kunder 5 500 305 205 505
Kundefordring NSG Semin as 5 892 466 680 372
Lån til NSG Semin as 500 000 913 600
Andre kortsiktige fordringer 6 538 950 1 392 636

Sum fordringer 2 667 321 3 320 213

Kontanter, bankinnskudd 4 10 659 540 7 121 192

Sum omløpsmidler 13 326 861 10 441 405

Sum aktiva 15 428 161 12 548 605

Gjeld og egenkapital
Eigenkapital
Opptjent egenkapital 8 5 476 093 5 059 395

Sum egenkapital 5 476 093 5 059 395

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 3 936 182 3 606 345
Leverandørgjeld NSG Semin as 890 980 844 000
Forskuddstrekk, arb.giv.avg., mva 1 465 687 811 712
Skyldige feriepenger 778 582 538 838
Betalbar skatt 1 682 1 674
Mellomregnskap Landbruksdept. 1 001 524 844 542
Annen kortsiktig gjeld 1 877 431 842 099

Sum kortsiktig gjeld 9 952 068 7 489 210

Sum gjeld og egenkapital 15 428 161 12 548 605
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Spesifikasjon og noter til regnskapet 2008
Regnskapet til Norsk Sau og Geit er et totalregnskap som inkluderer
Avlsrådet for sau, Avlsrådet for geit og Organisert beitebruk (beitekonsulent).

Norsk Sau og Geit fikk i 2008 kr 4.600.000 i ekstraordinære midler fra Landbruks- og
matdepartementet i forbindelse med fotråteprosjektet «Snu sauen». Dette påvirker
postene for Refunderte kostnader og tilskudd  på inntektsiden (note 1), samt lønns-
kostnader (note 2) og kostnader i forbindelse med reiser.

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. 31.12.2008.  Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene om
historisk kost, sammenlignbare opplysninger, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet.

1    -  Refunderte kostnader og tilskudd
Jordbruksavtalemidler (LMD) 13 737 572
* til NSG Semin AS -4 020 430 9 717 142
Omsetningsrådet sau 2 230 000
Omsetningsrådet geit 1 375 500
Forskningsrådet 350 000
Tilskudd Gjensidige 90 000
Offentlige midler (SLF) 284 034 14 046 676

2    -  Lønnskostnader
Lønnskostnader er sammensatt av følgende poster:

2008 2007
Lønninger 7 270 581 5 313 425
Folketrygdavgift 1 161 245 880 912
Pensjonskostnader 302 326 378 461
Andre honorar-/lønnskostnader 638 450 622 850

Sum lønnskostnader 9 372 602 7 195 648

Gjennomsnittlig antall årsverk 12 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 2008 er det bokført kostnader til pensjonspremie med kr 302 326.
Fondet som pr. 31.12.2008 utgjør kr 130 552 er ikke tatt med i balansen.



Generalsekretær og styre
Generalsekretær har i 2008 mottatt kr 661 457 i lønnsgodtgjørelse og   
kr 10 416 i annen godtgjørelse. Generalsekretæren har pensjonsordning
(inkludert i sum i forrige avsnitt) og dekning av reiseutgifter etter
statens satser.
Honorar til styret i laget utgjør kr 359 500.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 110 999.  Dette er fordelt slik:
Revisjon 52 728
herav særattestasjoner 15 000

Rådgiving KPMG Law 43 271
110 999

3    -  Vedlikehold Parkvn 71
Det har i 2008 ikke vært utført større vedlikeholdsarbeider på huset.
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 i 2007.

4    -  Bankinnskudd
Av innestående bankinnskudd er følgende konti bundne midler:
Konto for skattetrekk 999 963
Konto for LMD midler 1 898 610
Konto for sikringsfondet 1 510 733 4 409 306

Skyldig skattetrekk pr 31.12.2008 utgjør kr 888 422.

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

6    -  Andre kortsiktige fordringer
Opptjent ikke utbetalte tilskudd 460 542
Opptjent leieinntekt 34 048
Forskuddsbetalte kostnader 44 360 538 950

7    -  Aksjer / andeler Bokf.verdi Historisk Årsresultat Egenkapital
kostpris før skatt 2008 31-12-08

NSG Semin AS 236 000 309 900
236 000 309 900

Andre:
Team Semin BA 100 000 100 000
Sikringsradioen AS 20 000 20 000

356 000 429 900
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Laget eier 100% av aksjene i NSG Semin AS.  

NSG Semin as leier kontorlokaler/-tjenester og daglig leder hos Norsk Sau og 
Geit, og betaler markedsmessige priser for dette.

8    -  Egenkapital
Opptjent egenkapital 1.1. 5 059 395
Årsoverskudd 416 698
Opptjent egenkapital 31.12. 5 476 093

9   -  Maskiner / Parkveien 71
Akkumulert Verdi Årets avskrivning

Ansk.kost Tilgang Avgang avskrivning 31.12.2008 % Sum

Frankeringsmaskin 56 353 0 0 56 353 0 0

Medlemssystem 235 288 0 0 235 288 0 25 0

Alarmanlegg 90 394 0 0 90 394 0 25 5900

Office datautstyr 61 142 0 0 61 142 0 25 0

Sum inventar 443 177 0 0 443 177 0 5900

Parkvn 71 bygg 2 032 486 0 0 327 186 1 705 300 0 0

Parkvn 71 tomt 40 000 0 0 0 40 000 0 0

Sum bygg/tomt 2 072 486 0 0 327 186 1 745 300 0

Total sum 1 745 300 5900

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 
v edlikeholdet kostnadsføres fortløpende.
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VII ANDRE OPPLYSNINGER OG 
STATISTIKKER

Driftsgranskingane
Kjelde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

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 
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
2006 18 400 61 200 75 500
2007 29 829 63 123 79 758

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 
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
2006 163 700 148 000 148 700
2007 155 864 158 623 156 677 

Utviklinga i småfehaldet
Kjelde: Statens landbruksforvaltning
Tala gjeld pr. 1. januar

Sau Ammegeit Mjølkegeit
År Tal Tal Flokk- Tal Tal Flokk Tal Tal Flokk-

bruk v.f.s. storleik bruk dyr storleik bruk dyr storleik

1985 33 815 1 077 469 32 1 354 74 030 55
1990 26 394 1 009 793 38 1 117 64 894 58
1995 24 355 1 041 680 43 975 59 855 61
2000 21 644 1 081 633 50 510 3 239 6 727 53 091 73
2001 21 371 1 112 186 52 529 3 646 7 677 50 859 75
2002 20 875 1 141 485 55 521 4 819 9 619 47 441 77
2003 18 842 1 109 696 59 529 4 337 8 592 47 114 80
2004 17 897 1 111 513 62 546 3 773 7 571 46 292 81
2005 17 068 1 091 785 64 524 3 631 7 559 46 125 83
2006 16 255 1 060 438 65 559 4 416 8 525 44 063 84
2007 15 199 1 023 778 67 560 4 337 8 482 40 403 84
2008 14 748 1 027 089 70 625 5 174 8 457 38 431 84

I 1995 er det berre avlssauer (kode 130) som inngår i tall vinterfôra sau. Frå 2000 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 137, 138, 139, 147 og 148)
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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 25 281
2007 23 543
2008 23 705

Sauekontrollen
Kjelde: Sauekontrollen/Animalia

Tal Tal Haustvekt Avdrått
År buskapar Kontrollerte dyr g. lam pr. lam pr. v.f.s.**

i kontr. Tal % pr. v.f.s. kg kg
1962 - 35 174 4,2 1,17 39,2 45,9
1980 4 729 188 942 21,8 1,40 42,1 58,9
1985 5 577 271 683 25,2 1,46 41,9 60,8
1990 5 594 284 440 28,4 1,55 43,7 67,7
1995 5 367 303 828 29,2 1,54 42,9 65,0

Fødte lam Lammetap*
per søye %

2000 4 929 291 673 1,87 10,8 44,0 67,4
2001 4 872 299 976 1,91 12,0 43,6 66,1
2003 4 600 307 434 1,95 12,0 43,4 66,0
2004 4 402 309 573 1,94 11,4 44,3 66,2
2005 4 140 303 058 1,95 11,6 44,6 70,5
2006 3 936 291 925 2,00 12,9 44,5 67,3
2007 3 838 282 142 2,00 12,5 44,5 67,8
2008 3 731 288 256 2,07 13,7 44,2 70,8

*   Uten dødfødte     ** Korrigert

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 18,2 61
2008 18,9 61
* Fra 1996 er stjernelam lammeslakt mellom 17 og
23 kg, klasse O+ eller bedre, i fettgruppe 1+ til og
med 2+.



Geitekontrollen
Kjelde: Husdyrkontrollen

Års- *) %
Tal Tal geiter Kg mjølk % % Kr.fôr Kr.fôr til-

År års- bu- pr. pr. års- pro- lak- % pr. års- /100 kg slutning
geiter skapar buskap geit tein tose feitt geit, Fem mj., Fem til kontr.

1952 4 107 - - 421 - - 3,53 - - 4,8
1955 5 552 389 14,3 387 - - 3,61 - - 6,4
1960 7 321 399 18,3 441 - - 3,56 - - 10,5
1970 10 369 347 29,9 590 - - 3,47 - - 16,2
1980 23 932 441 54,3 596 2,80 - 3,19 - - 41,1
1990 31 735 502 63,2 577 2,81 - 3,26 - - 51,3
1995 33 344 514 64,9 572 2,67 4,26 3,38 224 46 57,5
1996 33 798 517 65,4 564 2,66 4,25 3,37 196 41 58,3
1997 33 005 498 66,3 553 2,68 4,20 3,41 203 43 60,6
1998 32 228 483 66,7 559 2,69 4,25 3,42 213 45 60,6
1999 31 423 445 70,6 556 2,70 4,13 3,49 219 46 60,9
2000 31 027 432 71,8 560 2,67 4,09 3,52 208 41 62,5
2001 32 975 451 73,1 558 2,69 4,13 3,65 218 43 70,7
2002 33 337 436 76,5 577 2,94 4,23 3,50 225 43 72,1
2003 34 126 434 78,7 576 2,92 4,20 3,60 225 43 75,7
2004 32 710 402 81,4 592 2,99 4,27 3,73 248 45 74,0
2005 32 385 392 82,6 617 2,97 4,29 3,73 255 45 74,1
2006 33 105 401 82,7 628 3,01 4,32 3,77 266 44 82,2
2007 32 886 394 83,8 647 2,99 4,29 3,80 266 44 84,4
2008 32 242 372 86,7 691 3,05 4,40 3,77 295 38 89,1
*) Fra 1989 er tilslutningsprosenten regnet ut etter antall buskaper som er med i kontrollen. Før 1989 var det % geiter som var med i kontrollen.

Ullproduksjonen
Kjelde: Fagtjenesten for ull/Animalia/Slf

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
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Geitmjølkproduksjonen
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 "     "
2000 21,1 "     "
2001 20,3 "     "
2002 21,0 "     "
2003 20,8 "     "
2004 21,0 "     "
2005 21,7 "     "
2006 20,5 "     "
2007 20,3 "     "
2008 20,3 "     "



- SAMARBEIDSADVOKATEN -

POSTBOKS 570, 6803 FØRDE

TLF/FAKS: 578 33 900 / 578 33 901

POST@FOLKMAN.NO

WWW.FOLKMAN.NO

Notater:
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TINE Rådgiving

Hvordan fungerer fôringa i buskapen din?

Ta  k o n t a k t  m e d  T I N E  R å d g i v e r e n  f o r  m e r  i n f o r m a s j o n



Best på sau 
sammen 
med oss!

www.nortura.no/medlem smaafe

Fokus på fagarbeid med vekt på 
kvalitet og økonomi gir resultater !

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

080706050403020100999897

P
ro

se
n
t

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

080706050403020100999897

P
ro

se
n
t

% lam i fettgruppe 3 og over i Nortura

% Stjernelam i Nortura

Prøv våre rådgivningspakker:
� DriftsRåd
� KSL -Råd

� ByggRåd
� GruppeRåd

� HelseRåd
� Fôrplan
� ØkonomiRåd


