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Leders hilsen

Da har vi lagt 2021 bak oss, og jeg er snart ferdig
med mitt første år som leder i NSG. Nå må jeg med
handa på hjertet medgi at det blei en brå start,
med alle møter på teams. Det er ikke lett å bli kjent
med hverandre gjennom en skjerm, men det har nå
gått på et vis. Og gleden var desto større da vi
kunne treffes i midten av august på et godt og nært
styremøte på Gardermoen.
Det samspillet som vi har i styret er det bare og ta
av seg hatten for. Vi står sammen om å jobbe
målrettet mot bedre tider for småfeholdet. Jeg
syns det jobbes godt i heile organisasjonen, men
vi kan jo heilt sikkert bli enda bedre.
Så vil jeg si at det jobbes godt i alle råda våre, det
er jo der mye av den faglige kompetansen sitter.
Og for første gang i NSGs historie kommer vi med
vår egen ullgenser, en flott genser vi kan vise oss
frem i. Her er det bare å takke Team ung for en
kjempeflott jobb.
Jeg har fått med meg veldig mye i løpet av høsten,
blant annet NM i klipping og ullhandtering på
Bjerkreim. Det var veldig kjekt å få være med på et
så flott arrangement. Jeg er imponert av alt, fra
innsatsen til de som jobbet bak scena til dommere
og utøvere. De gjorde meg glad og stolt av det
høye nivået. Vi har mange gode klippere her i
landet og det utdannes stadig flere klippere
gjennom kursa vi holder i organisasjonen. Det var
imponerende å oppleve profesjonell ullsortering,
her er det mye å lære for de som skal levere ulla si
på ullstasjonen. God sortert ull er penger i kassa.
Så gikk turen til Ørsta og NM i gjeterhund, som
førstereisgut på en slik konkurranse. Det var flott å
se samspillet mellom hund og fører, rett og slett
imponerende. En ting er heilt sikkert: Jeg kommer
tilbake ved neste anledning.

Så ble det avlskonferanse og geitehelg i Jølster.
Endelig fikk jeg treffe geitefolket. Det var veldig
nyttig for meg å komme tettere på folk i geitemiljøet. Jeg fikk lære om tung avlsteori for avlsfremgang og genomisk seleksjon, samt mer
praktisk drift, som gentesting, kåring og jur/spener.
Og ikke minst var den gull verd, praten på kvelden
rundt middagsbordet.
Jeg vil fra leders plass takke alle ansatte og tillitsvalgte for godt utført arbeid i 2021, og det samme
gjelder alle medlemmer som kommer med ros og
ris. Det er sånn. det skal være i en levende
organisasjon.
Ronald Slemmen
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I STRATEGIPLAN FOR 2020-2025

på lag med naturen

Strategiplan for 2020-2025

1.

Visjon
Fornøyde småfeholdere i hele landet.

2.

Formål

3.

Hovedmål

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

Hovedstrategier for å nå organisasjonens mål
x

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

Styrke organisasjonen gjennom tydelige mål og effektive arbeidsmetoder
o På viktige områder utarbeides det egne handlingsplaner
o Sekretariatet skal utarbeide årlig budsjett og arbeidsplan som behandles i styret og
fremmes for årsmøtet
o Fylkes- og lokallag skal utarbeide årlige arbeidsplaner
o Opplæring av tillitsvalgte
Troverdig, synlig og åpen kommunikasjon både utad og mellom alle ledd i organisasjonen
Arbeide for at alle småfeholdere skal være medlemmer i NSG
Tett samarbeid med omsetningsleddene, faglaga og andre viktige aktører i næringa
NSG må arbeide for at beiteretten respekteres og vektlegges, som f.eks. i
rovviltforvaltningssaker og arealplaner
Skape forståelse i storsamfunnet for at norsk småfeproduksjon krever gode, trygge og
langsiktige rammebetingelser
Alle småfeholdere skal ha tilgang til et godt avlsmateriale som videreutvikles gjennom et
effektivt, nasjonalt avlsarbeid
Arbeide aktivt for rekruttering til næringa, gjennom sikker økonomi og godt fagmiljø
Redusert klimaavtrykk per produsert enhet (kjøtt, melk osv.), basert på et komplett
kunnskapsbasert klimaregnskap.

II ORGANISASJONSARBEIDET

1. Årsmøte og Representantskapsmøter
Årsmøtet 2021
For første gang i NSGs 74-årige historie var det i 2021
ikke mulig å avholde fysisk årsmøte.
Møtet ble gjennomført på Teams 10. og 11. mars, med
totalt 83 delegater, gjester og ansatte. Ordfører Ragnhild
Sæle og varaordfører Arvid Wold loset forsamlingen trygt
gjennom to krevende dager der flere hadde nettproblemer pga. ektremvær i deler av landet.
Lederens tale
Styreleder Kjell Erik Berntsen innledet sin tale med å
minne forsamlingen om hvor raskt det siste året hadde
gått, og at sist vi møttes var jo nettopp på årsmøtet som
ble avsluttet 12.03.20, samtidig som Norge stengte ned
som følge av korona-pandemien.
Her er noe av det styrelederen påpekte:
Det har vært et spesielt og et tungt år og korona-situasjonen har preget organisasjonen vår og samfunnet for
øvrig. Det ble den første tiden mye usikkerhet. Ettersom
tiden har gått har vi kommet oss godt gjennom det. Det
har også vært en tid hvor det har viktig å gi hverandre «et
klapp på skuldra», det er noe vi alle trenger.
Styrelederen tok også opp markedssituasjonen som
har blitt snudd på hodet:
På reguleringslager i februar var det tomt for alle
kjøttslag, - det har knapt nok skjedd før. Man håper at
det er nok slakt på industriens lagre og at det blir leveranse utover sesongen, spesielt i august, slik at vi unngår
ukontrollert import.
Det har vært godt salg fra slakterier og kjedene. Styreleder mener det gode salget er en følge av pandemien,
men også i stor grad et resultat av stort fokus på produkt
ut i markedet. Storkjøkken har vært stengt og folk flest
har vært mye mer hjemme. Det har vært positivt fokus
på norsk mat og norske verdier. I tillegg har det vært
gode kampanjer og utvidet salgssesong. Styrelederen tror
ikke det er stengte grenser som påvirker det gode salget
da kjøttsalget på grensen som oftest er svin og kylling.
Men lam har nok vært et godt alternativ når det måtte
gjøres innkjøp i Norge. Vi må huske å se tilbake på dette
og ta med det som er positivt videre.
Korona-året har gjort at vi må omstille oss på flere

måter og Teams er vi nå godt kjent med og det fungerer
veldig godt. I går ble det gjennomført åpent fagmøte om
marked. Det var ca. 120 personer som deltok og det var
to interessante og lærerike timer. Det kom mange gode
tilbakemeldinger umiddelbart etter møtet og det er et
tydelig signal på at vi trenger flere slike møter.
Styreleder tok også opp hvordan vi kan bli bedre på
informasjon og det å bruke tjenestevei i alle ulike ledd i
organisasjonen vår. Han nevnte spesielt fadderordningen
som styret har satt i gang ovenfor fylkesledere.
Han utfordret også fylkeslederne ved å spørre om «når
tok du som fylkesleder sist kontakt med styreleder for
oppdatering». Her hadde styreleder denne oppfordringen:
Gjensidighet er bra og vi kan utvikle oss og gjøre hverandre gode. Det kan være vanskelig for styreleder og
styret generelt og vite hva som skjer lokalt dersom vi ikke
får tilbakemeldinger.
I lagslovene står det at det skal føres protokoll fra
styremøter som skal sendes til NSG sentralt eller legges på
hjemmesiden. I 2020 var det 6 av 18 fylkeslag som gjorde
det. Her må det gjøres en bedre jobb. Vi er en felles lenke
og sammen er vi ikke sterkere enn det svakeste leddet.
Sammen er vi en lenke og det er hver enkelt ledd sitt
ansvar å ta kontakt. Bruk styreleder og gjør oss god og
sterk. Godt årsmøte. Takk!
Medlemskontingent 2022 og framover
Med bakgrunn i tidligere organisasjonsmessige drøftinger
og innspill la styret i Norsk Sau og Geit fram 3 konkrete
saker vedr. medlemskontingenten framover i tillegg til
framlegg på endrede satser fra 2022. Dette var også grunnlag for revisjon av lagslovene.
Styrets framlegg:
1. Fortsatt delt kontingent for hovedmedlemmer ved
50 dyr eller endring til 1 sats for hovedmedlemsskap
2. Innføring av egen ungdomskontingent for medlemmer under 25 år
3. Årlig regulering av kontingentsatser og fordeling av
disse i henhold til Konsumprisindeks (KPI)
Styret fremmet også forslag om å øke kontingentsatsene
for å møte kostnadsøkninger og endrede forutsetninger.
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Styret foreslo å øke satsen for hovedmedlemmer over 50
dyr med kr 200, satsen for hovedmedlemmer 0-50 dyr
med kr 150 og satsen for husstands-/støttemedlemmer
med kr 50.
Styrets forslag på ungdomskontingent var kr 800.
Etter grundig drøftinger vedtok Årsmøtet:
• Kontingent for hovedmedlemmer skal fortsatt skal
være delt i 2 satser, en sats 0-50 dyr og en sats på over
50 dyr.
• Satser for medlemskontingent i Norsk Sau og Geit for
hovedmedlemmer forblir uendret i 2022.
• Ungdomssats kr 800 innføres fra 2022.
• Satsen for husstands/- og støttemedlem økes med
kr 50 fra 2022.
• Årlig regulering av KPI blir ikke innført.
Revisjon av NSG lagslover
Norsk Sau og Geits lagslover ble vedtatt endret som følge
ny medlemskategori i henhold til framlegg fra styret og
drøftinger i møtet. Styret og administrasjonen i NSG fikk
fullmakt til å formulere ordlydene i paragrafene slik at
tekstene fremstår mer modernisert.
Tillitsvalgte
Valgnemnda i Norsk Sau og Geit hadde innstilt på skifte
av leder og nestleder i styret.
Ronald Cato Slemmen fra Møre og Romsdal ble ny
leder og Marthe Lang-Ree ble valgt til nestleder. Sigurd
Vikesland og Else Horge Asplin ble gjenvalgt som
styremedlemmer. Ketil Trongmo fra Nordland ble nytt
styremedlem.
Nils Inge Hitland, Jo Risløv og Håvard Helgeland ble
valgt til varamedlemmer i styret i rekkefølge.
Ragnhild Sæle ble gjenvalgt som ordfører og Arvid
Wold ble gjenvalgt som varaordfører.
Arvid Årdal fra Rogaland ble valgt til ny gjeterhundrepresentant til Representantskapet, med Øystein
Hadland som vara.
Ann Kristin Teksle fra Telemark ble valgt til ny leder i
Valgnemnda.
Innkommen sak til Årsmøtet fra Nord-Trøndelag
Sau og Geit
Fylkeslaget hadde sendt inn sak vedr. rovviltpolitikken.
Etter framlegg og drøftinger i møtet fattet Årsmøtet et
vedtak delt i 2.
1. Årsmøtet i Norsk Sau og Geit ber styret og administrasjonen arbeide for at samarbeidet med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norske
Reindriftssamers Landsforbund etableres. Organisasjonene i fellesskap bør søke frem mot en felles strategi
for gjennomføring av Rovviltforliket av 2011
(Representantforslag 163 S (2010/2011).
2. Årsmøtet i Norsk Sau og Geit tilrår at styret og
administrasjonen koordinerer arbeidet i egen
organisasjon mot de politiske partiene.
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Hundeskader på småfe
Hund som skader småfe ser ut til å være et økende
problem over hele landet. NSG har gjennomført en
kartlegging av ulykkene for å kunne målrette innsatsen
rundt hvordan vi kan bekjempe dem.
Kort referert her: NSG er først ute med å gjennomføre
landsomfattende kartlegging av problemet. Dette ble
gjennomført gjennom egenrapportering av de som har
skadde eller døde småfe gjennom NSGs nettside, fra
oktober 2020 til januar 2021.
207 saueeiere har innrapporterte 455 drepte eller
skadde sauer og lam. Ingen geiter innrapportert. Framvisningen er foreløpige inntrykk og en videre bearbeiding
vil bli utført utover våren.
Undersøkelsen fortsetter i 2021 og erfaringene bør
brukes i NSGs prioriteringer. Hundeloven er under
revisjon og vi bør med grunnlag i kartlegging bruke
denne for å målrette bruken av informasjonsmateriell.
Politikken framstår som uklar på området gjennom en
lav prioritering av lovbrudd i båndtvangsaker saker.
Registreringskrav for border collie
Etter ønske fra Gjeterhundrådet vedtok Årsmøtet å sende
2 søknader til Norsk Kennel Klub vedr. krav på foreldredyr til registrering av hvalper.
• DNA test for CEA/CH - collie eye anomaly/choroidal
hypoplasi
• Øyelysing for CEA, PRA - Progressiv retinal atrofi,
WDR - Working dog retinopati, Katarakt
Utmerkelser
Da Årsmøtet 2021 ble avholdt på Teams var det ikke
mulig å dele ut diverse utmerkelser direkte.
Prisvinnerne ble kontaktet på forhånd og vinnere av
Nasjonale priser, avlsstatuetter samt superververne ble
invitert til å delta på NSGs representantskapsmøte i
oktober 2021 for overrekkelse av priser og diplomer.
Avlsprisene for beste sjeviotvær og beste pelsevær ble
overrekt lokalt i hjemfylkene.
NASJONALE PRISER I NSG 2021
Lykleprisen:
Meieribestyrer Hans Vandaskog Nesheim, Haukeli, foreslått av Vest-Agder Sau og Geit og Rogaland Sau og Geit
Gromsauen:
Mikal Gorsetseter, Oppdal, foreslått av Sør-Trøndelag
Sau og Geit
Gjeter’n:
Torkjel Solbakken, Lom, foreslått av Oppland Sau og Geit
Audun Seilen, Lonevåg, foreslått av Hordaland Sau og
Geit
AVLSPREMIER 2020
• Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2020 ble tildelt
Guttorm Gudmestad, Rennesøy, medlem av 129
Rennesøy veraring, for væren 201640693 Hodne
Gullet.

Priser og diplomer som ble delt ut under festmiddagen i representantskapsmøtet 19. oktober 2021

• Avlsstatuetten for beste spælvær 2020 ble tildelt John
Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 226 Namdal
verring, for væren 201570421 Sul Løvåsen.
• Avlsprisen for beste sjeviotvær 2020 ble tildelt Vidar
Heggheim, Naustdal, medlem av 163 Sunnfjord
sjeviotring, for væren 201658876 Birkelid Ess.
• Avlsprisen for beste pelssauvær 2020 ble tildelt Atle
Arnesen og Dagrun Molvik, Syvde, for væren
201660159 Artjelson.
• Avlsstatuetten 2020 for beste avkomsgranska bukk
ble tildelt Marianne og Nils Skrebergene, Oppland,
for bukken 2015299 Fjell-Skre.

Avlsstatuetten for beste avkomsgranska bukk 2020 gikk til
Marianne og Nils Skrebergene. Foto: Yngve Ekern

SUPERVERVER 2020
I 2020 ble det kåret to superververe, som begge sørget for
8 nye medlemmer til laget.
Dagfinn Knutsen, fra Karmøy Sau og Geit i Rogaland
Tore Kyllingmo, fra Hemnes Sau og Geit i Nordland

Representantskapsmøter
I 2021 ble det avholdt 2 representantskapsmøter, et på
Teams og et fysisk..
Representantskapsmøte på Teams
27. januar 2021
Dette var en oppfølging av ekstraordinære representantskapsmøter avholdt på Teams i 2020.
Hovedsak i dette møtet var prognose og marked for
sau, lam og kje, med innledning av Markedsrådets leder
Marthe Lang-Ree, samt orienteringer fra direktør Ole
Nikolai Skulberg i Totalmarked kjøtt og egg, pluss fagsjef
for småfe Finn Avdem i Nortura.
Det ble tegnet et bilde av gode utsikter for markedsbalanse i 2021, men det ble ikke signalisert rom for
produksjonsøkninger.
I møtet ble det også gjennomført en grundig drøfting
av møteform framover for de ekstraordinære representantskapsmøtene som ble avholdt i 2020. Etter framlegg
fra ordfører Ragnhild Sæle og varaordfører Arvid Wold,
supplering fra styret og drøftinger i møtet, ble det vedtatt
at dette skal være «Teamsmøter for sentralt tillitsvalgte i
NSG». Målet er 4 slike møter i året.
Møtet ble avsluttet med en gjennomgang av NSGs 5
prioriterte satsningsområder samt orienteringer og
informasjon fra NSG sentralt.
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Da det et øyeblikk i oktober 2021 var mulig å møtes fysisk, var det vel ikke rart at representantskapsmøtet løftet hendene i været.
Foto: Yngve Ekern

Representantskapsmøte på Gardermoen
19. og 20. oktober 2021
Høsten 2021 var det endelig igjen, i en periode, mulig å
avholde fysiske møter. Norsk Sau og Geit benyttet da
anledningen til å gjennomføre årets faste representantskapsmøte. Møtet hadde et fyldig program med
organisasjonsstoff, eget fagstoff og innledninger fra
eksterne ressurspersoner.
Møtet ble innledet av Team ungs nestleder Ingrid
Reiersen og leders tale ved Ronald Cato Slemmen.
Eksterne innledninger:
• Er sauenæringa ei berekraftig næring når klimagassutslippet er stort? Ved assisterende direktør Ola
Nafstad, Animalia
• Beitestatistikk på Nett-OBB 1981-2020. Ved senioringeniør Michael Angeloff, NIBIO
• Utsiktene for landbruket i forhold til internasjonale
forhold og etter høstens stortingsvalg. Ved daglig leder
Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse
Fra egen organisasjon hadde vi bl.a. orienteringer om
NSGs nye kommunikasjonsstrategi, NSGs 5 strategiske
satsningsområder, arbeidet fram imot jordbruksforhandlingene 2022, prosjektet «Kjøtt i skole» og et kommende
dyrevelferdsprogram for sau.
Valgnemndas leder Ann Kristin Teksle orienterte om
planene fram mot valgene i NSG 2022.
Dessuten var det innledninger/orienteringer ved
fagavdelingene og sentrale råd.
Møtet ble rundet av ved NSGs nyansatte kommunikasjonsrådgiver Yngve Ekern.
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NSGs kommunikasjonsrådgiver Yngve Ekern

2. Andre NSG-arrangement
Teams-møter for sentralt
tillitsvalgte i NSG
Våren 2020 kom det ønsker fra fylkesledere i NSG om å
kunne ha møtepunkter oftere enn ordinært årsmøte og
representantskapsmøte. En mer uformell arena for å utveksle informasjon og ta opp fagtemaer ble etterlyst.
Styret i NSG mente da at dette måtte ha en form og
arrangerte i 2020 3 ekstraordinære representantskapsmøter. I et tilsvarende møte 27. januar 2021 ble det vedtatt at denne møteformen skal være «Teams-møter for
sentralt tillitsvalgte». Dette skal først og fremst være
fylkeslagenes møtearena.
I 2021 ble det gjennomført 3 slike møter.
Teams-møte for sentralt tillitsvalgte
24. juni 2021
Dette møtet ble benyttet til å utveksle informasjon om
bl.a. markedssituasjonen på sau/lam, jordbruksoppgjøret
2021, årets digitale grillaksjon, handelseavtalen med
Storbritannia, prosjekt «Kjøtt i skole», ullavtaler og flere
andra saker NSG jobbet med.
Teams-møte for sentralt tillitsvalgte
25. august 2021
Hovedtema i dette møtet var en gjennomgang av hvordan NSG skal forberede arbeidet fram mot jordbruksforhandlingene 2022. Vi fikk besøk av seniorrådgiver
Anders Huus i Norges Bondelag, som hadde en grundig
gjennomgang av bakgrunn og forutsetninger for Jordbruksavtalen.
I tillegg var det en runde med informasjonsutveksling
fylkene imellom.
Teams-møte for sentralt tillitsvalgte
29. november 2021
Siden denne møteformen er fylkeslagenes arena besluttet
styret at det blir oppnevnt en programkomité til hvert
møte bestående av 3 fylkesledere, ordfører og generalsekretær. Til dette møtet var det fylkeslederne Arild Johan
Johansen fra Østfold, Kjell Åge Torsen fra Rogaland og
Oddbjørn Kaasa fra Nord-Trøndelag som kom inn i
komitéen og utarbeidet program.
I dette møtet var også forberedelser til jordbruksfor-

handlingene tema. I møtet deltok styreleder Kjersti Hoff
fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 1. nestleder Egil
Christoffer Hoen fra Norges Bondelag. Kjell Åge Torsen
innledet om NSGs forutsetninger fram mot jordbruksforhandlingene 2021 og de to gjesteinnlederne ga en
grundig gjennomgang av landbrukets grunnlag,
målsetninger og forberedelser.

Fagmøter på nett
Markedsrådet i Norsk Sau og Geit tok vinteren 2021
initiativ til å arrangere digitale fagmøter, åpne for alle.
Det ble i 2021 avholdt 2 slike møter, 9. mars og
19. august.
I møtet 9. mars var temaet
«Framtida – marked og muligheter»
Møtet ble ledet av styreleder Kjell Erik Berntsen. Hovedinnledningen var fra Markedsrådets leder Marthe LangRee. Her var det fokus på politisk handlingsrom og
handelskjedenes forutsetninger. Eksterne innledere var
stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet,
styreleder Knut Hartvig Johannson, NorgesGruppen, og
Opplysningskontoret for kjøtt og egg.
Det ble en god debatt om temaet og chat-funksjonen
var i flittig bruk.

Tema for møtet 19. august var
«Marked og økonomi i sauenæringa»
Møtet ble denne gangen ledet av ny styreleder Ronald
Cato Slemmen.
Fokus i programmet var varemottakerne og vi hadde
9

innledninger fra Nortura ved visekonsernsjef Hans
Thorn Wittussen, Fatland ved konsernsjef Anders
Sørheim Hundseid og Furuset slakteri ved daglig leder
Harald Furuseth.
Hovedinnledning og oppsummering var ved Markedsrådets leder Marthe Lang-Ree.
I etterkant var det en grundig orientering i medlemsbladet Sau og Geit nr. 4/21.

Digital grillaksjon 2021
NSGs grillaksjon ble gjennomført digitalt i juni.
Nortura og Fatland var samarbeidspartnere for
aksjonen.
Arrangementet ble spredd gjennom sosiale medier:
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Facebook og Instagram. Det ble sendt ut pressemeldinger/kronikker til både lokal- og regional presse.
Det kom oppslag i vel 10 ulike aviser.
Det ble også sendt ut en pakke med tekst og bilder til
fylkes- og lokallagene, som de kunne dele på sosiale
medier. Det ble også lagt ved en fremgangsmåte for hvordan man deler innhold, men i etterkant vet vi dessverre
at så godt som ingen av lagene delte dette.
Vi har fått en del tilbakemeldinger om manglende
vare i butikk, og dette er en utfordring. Grillaksjonen
var et tiltak som ble igangsatt av NSG da det var overskudd av kjøtt på lager. Vi bør vurdere om neste års
aksjon skal utsettes med 2 uker, slik at det er mer kjøtt i
butikkene.

3. Lag og medlemstall
Etter en periode med svært stabil medlemstilslutning i
NSG, fikk vi litt større avskaling i 2019 og 2020. Dette
bremset imidlertid opp i 2021.
Blant de 18 fylkeslagene er det 4 lag som har hatt medlemsøkning i 2021. Det er Vestfold med 5 nye medlemmer,
Østfold og Finnmark med 3 samt Aust-Agder med 2.
I 2021 hadde Norsk Sau og Geit 9.871 medlemmer

fordelt på 18 fylkeslag og 333 aktive lokallag. I tillegg
kommer 135 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt
10 006 medlemmer/abonnenter. Tilsvarende tall for 2020
var 10 136, slik at nedgangen har vært på 1,3 % (Talla for
2018, 2019 og 2020 var -0,72 %, -3,4 % og 3,1 %).
Det har ikkje vært noen endring tallet på lokallag i
2021.

Medlemskontingenten og fordelingen for 2021 var slik:
Hovedmedlem
Hovedmedlem
Husstandsf.o.m. 51 dyr
t.o.m. 50 dyr
medlem
- lokallag
kr 280
kr 255
kr 180
- fylkeslag
kr 390
kr 365
kr 140
- landslag
kr 1130
kr 680
kr 180
Sum
kr 1800
kr 1300
kr 500
*) Kontingenten for æresmedlemmer skal betales av fylkes- eller lokallaget.
Lagstall
Fylke

Leder ved
årsskiftet 21/22

2019

Akershus
Stein Bentstuen
9
Aust-Agder
Kåre Blålid
8
Buskerud
Gerd Jorde
17
Finnmark
Bjørn Tore Søfting
7
Hedmark
Per-Joar Os Nesthun
21
Hordaland
Reidar Kallestad
29
Møre og Romsdal Ronald Slemmen
30
Nordland
Anne Kari L. Snefjellå
31
Nord-Trøndelag
Oddbjørn Kaasa
23
Oppland
Knut Evensen
30
Rogaland
Kjell Åge Torsen
30
Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle
39
Sør-Trøndelag
Olav Edvin Heggvold
20
Telemark
Knut Johan Hvistendal
13
Troms
Jan Ottar Østring
22
Vest-Agder
Sven Haughom
8
Vestfold
Lars Bjarne Linneflaaten 1
Østfold
Arild Johan Johansen
2
Direktemedlemmer og abonnenter
SUM
340

Støttemedlem

Æresmedlem*

kr 180
kr 140
kr 180
kr 500

kr 500
kr 500

Medlemmer

2020

2021

2019

2020

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

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

333

333

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

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

Medlemmer pr. kategori i 2021

Hoved Hoved Æres- Husst. Støtte2021 over 50 0 - 50 medl. medl. medl.

209
41
199
69
492
223
84
40
506
220
1313
334
717
259
567
309
410
179
1120
577
1723
851
949
388
536
262
276
99
313
187
274
84
84
17
99
16
135
21
10006 4176

107
98
168
21
161
753
327
137
119
346
516
424
130
132
69
147
50
58
28
3791

2
4
9
0
8
10
8
1
6
22
13
16
8
0
1
4
2
1
115

19
12
49
14
78
124
69
83
63
99
159
62
82
30
30
17
2
9
2
1003

40
16
43
9
39
92
54
37
43
76
184
59
54
15
26
22
13
15
4
841
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4. Arbeidet i styret
Til tross for den pågående koronapandemien hadde
styret i Norsk Sau og Geit stor aktivitet i 2021. Det ble
avholdt 13 styremøter, hvorav kun 3 var fysiske møter.
Styret i Norsk Sau og Geit behandlet hele 153 saker i
2021.
Teams er et godt hjelpemiddel for å avholde kortere
møter når det er behov for å samle deltakere fra hele
landet og vil nok bli benyttet flittig framover. Men for et
styre i en landsomfattende organisasjon er det sterkt
behov for jevnlige fysiske møter.

Sentrale saker gjennom året:
Markedssituasjonen for småfeprodukter
Markedet og salget av næringas produkter er naturlig
nok et hovedgrunnlag for småfeholdet. Derfor er dette
også et tema i hvert styremøte i Norsk Sau og Geit.
Hovedfokus har da vært på sau- og lammekjøtt.
Etter flere år med underdekning av sau- og lammekjøtt
snudde situasjonen til overskudd fra 2015, med en topp i
overskuddet i 2017.
Men fra toppåret 2017 til 2019 ble produksjonen av
sau og lam redusert fra 27.359 tonn til 24.005 tonn, dvs.
3354 tonn (12,3 %).
Spesielt har det de siste årene vært stort fokus på store
overskudd av sau. Ved årsskiftet 2018/2019 var det vel
3.000 tonn sau og lam på reguleringslager, jevnt fordelt
på sau og lam. Høsten 2019 var det jobbet hardt for å få
ned lageret på sau, og dette var vellykket. Året 2020
startet med 26 tonn sauekjøtt og 2.891 tonn lammekjøtt
på reguleringslager.
Per 31.12.2020 var det tomt for sau og 1.880 tonn
lammekjøtt på reguleringslager. Dette var da 26 tonn
sauekjøtt og 1012 tonn lammekjøtt mindre enn på
tilsvarende tidspunkt enn året før.
Reguleringslageret på 1.880 tonn lammekjøtt ved
nyttår 2021 ble solgt ut innen utgangen av februar. Videre
utover våren var det noenlunde balanse på lam, men det
var behov for noe import før sommersesongen. I hele
2021 var det underskudd på sau i markedet. Ved
utgangen av 2021 var det hverken sau- eller lammekjøtt
på reguleringslager og det er første gang på flere år.
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Produksjonen i 2021 landet på 106 % sau og 98 % lam i
forhold til i 2020, mens salget var på henholdsvis 110 %
sau og 104 % lam inkludert import på 200 tonn sau og
622 tonn lam. Totalt var det produsert 24.030 tonn sau
og lam i 2021.
Jordbruksforhandlingene 2020
Norsk Sau og Geit gjennomførte, i likhet med tidligere år,
en organisasjonsmessig prosess i forkant av jordbruksforhandlingene. Det ble utarbeidet et spørreskjema med
oversikt over de viktigste tilskuddsordningene for småfe
under Jordbruksavtalen. Dette ble sendt fylkeslagene i
desember 2020 med anmodning om å fylle ut sine prioriteringer og returnere skjemaet på nyåret. 9 fylker sendte
inn dette skjemaet. Totalt var det 13 av fylkeslagene som
sendte innspill til NSG sentralt før ferdigstilling av styrets
innspill til avtalepartene i 2021.
Vi hadde møter med faglagene i mars og Landbruksog matdepartementet i april, alle på Teams.
Noe av budskapet til avtalepartene i 2021 var:
Småfeholdet er viktig for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting over hele landet og en hovedaktør i
utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i Norge. Vi
utgjør en næring med stor tro på framtida, men må i likhet med andre næringer ha forutsetninger som gjør
det mulig å opprettholde et levedyktig småfehold over
hele landet.
Både sau- og geiteholdet i Norge er avhengig av stabil
og forutsigbar økonomi framover og lønns- og prisstigning må dekkes opp. Det er således behov for en viss
andel friske midler i begge disse produksjonene.
Norsk Sau og Geit ber også i år om at det ikke vurderes
evt. løsninger/tiltak som innebærer overføring av midler
fra en tilskuddsordning til en annen og/eller vesentlige
strukturendringer innenfor en tilskuddsordning!
Generelt innspill var økning av beitetilskuddene som
hovedprioritering, behov for investeringstilskudd til småfeholdet, økte midler til tiltak i beitefelt og styrkning av
velferdsordningene.
For saueholdet spesielt ba NSG om moderat økning i
husdyrtilskuddet, opprettholdt tilskudd til kvalitetsslakt
av lam og økt tilskudd til norsk ull.

På geit var innspillene økning i driftstilskudd og produksjonsnøytrale tilskudd, fortsatt forbud møt å konvertere
kumelkkvote til geitemelkkvote, gradvis avvikling av
ordningen med utleie av geitemelkkvoter, økt tilskudd og
vektgrense til kvalitetsslakt av kje. Det ble i tillegg fremmet forslag om at husdyrtilskuddet ammegeit må skilles
ut i en egen tilskuddsgruppe.
Norsk Sau og Geit sendte også avtalepartene et framlegg om tilskudd til et prosjekt for å sikre helsestatus på
ammegeit samt en egen søknad om midler til styrking av
NSGs arbeid opp imot Organisert Beitebruk.
Til stor skuffelse for alle parter i landbruket var det
ikke mulig å lande noen jordbruksavtale i 2021. Det
endte med brudd og et jordbruksoppgjør vedtatt av
Stortinget basert på Statens tilbud. Da ble det et nytt år
uten tilføringer som engang er nok til å dekke kostnadsøkningene.
Revisjon av NSGs kommunikasjonsstrategi
Markedsrådet i NSG tok initiativ til å få på plass en kommunikasjonsstrategi for organisasjonen. Et omfattende
prosjektarbeid ble lagt ned i dette, både med tillitsvalgte
og administrative ressurser samt innkjøpt konsulentbistand utenfra.
Dette arbeidet resulterte i en ny kommunikasjonsstrategi vedtatt av styret 19. oktober 2021.
Grunnlaget i kommunikasjonsstrategien:
Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå NSGs overordnede mål, og dermed et strategisk redskap for å bygge og
utvikle NSG som organisasjon. Denne kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i Norsk Sau og Geit (NSG) sin
strategiplan for perioden 2020-2025, vedtatt av Årsmøtet
2019.
Kommunikasjonsstrategien gjelder for alle ledd i
organisasjonen, men ansvaret for gjennomføring av tiltak
skal legges til administrasjonen, styret og fylkeslagene.
Administrasjonen i NSG skal sørge for at fylkeslag og
andre topptillitsvalgte får den opplæringen og de verktøyene
de trenger for å gjennomføre strategien.
Som et strategisk tiltak for å lykkes med kommunikasjonsarbeidet, skal styret i NSG og alle fylkeslagene oppnevne en kommunikasjonsansvarlig. NSG samler dem i en
«kommunikasjonsgruppe» for planlegging, erfaringsutveksling og annet samarbeide.
Kommunikasjon er sentralt i arbeidet til styret og alle
fagområdene i administrasjonen. De konkrete kommunikasjonstiltakene spesifiseres gjennom årlige handlingsplaner
og budsjett.
Kommunikasjonsstrategien skal være et levende
dokument, og tilpasses etter hvert som organisasjonen gjør
nye erfaringer. Den evalueres hvert år.
Produsentråd sau (PRSau) i Norges Bondelag
Norges Bondelag etablerte i 2021 et eget produsentråd
for sau, bestående av 9 medlemmer i Norges Bondelag.
Rådets formål er å skape balanse mellom produksjon

og etterspørsel for sau og lam i det norske markedet.
Rådet skal holde kontakt med norske saueprodusenter
for å bidra til at de følger markedsregulators til enhver tid
gjeldende anbefaling.
Norsk Sau og Geit ble invitert til å delta med 1 representant i rådet og senere ytterligere 1 representant.
Norsk Sau og Geit sine representanter i PRSau er
styremedlem Anne Kari Leiråmo Snefjellå og fylkesleder
Kjell Åge Torsen.
Rethink Food
Norsk Sau og Geit inngikk i 2021 en samarbeidsavtale
med påvirkningselskapet Rethink Food.
Rethink Food ledet av Ola Hedstein skal bidra med å
løfte frem tema i samfunnsdebatten som NSG er opptatt
av, bl.a.:
• Bidra til å synliggjøre beitenæringa og NSGs
betydning for å utnytte Norges gressarealer og
beiteressurser.
• Påvirke og skape aksept for at gress- og beiteressurser
har en avgjørende betydning for utviklingen av en
bærekraftig norsk matproduksjon som bidrar til å løse
nasjonale og globaleutfordringer ved dagens matsystemer.
• Framheve betydningen av god dyre- og plantehelse
som en forutsetning for god folkehelse.
• Nyansere fôrråvare-debatten i Norge for å påvirke til
best mulig utnyttelse av norske ressurser.
• Beskytte rettsvernet for dyrkbar jord som en kritisk
knapphetsressurs.
• Nyansere synet på handel av jordbruksråvarer og produkter.
• Nyansere genteknologi-debatten for å utforske
muligheter samtidig som samfunnsmessig kontroll og
forbrukertillit ivaretas.
Sauens Skabbmidd (Psoroptes Ovis)
Midden Psoroptes ovis ble for noen år siden påvist hos
kameldyr i Norge, og ble våren 2021 også påvist hos geit,
hovedsakelig i Mattilsynets region Midt.
Mattilsynet fant i 2021 midden som gir saueskabb
(Psoroptes ovis) på geiter i flere geitehold i Norge. Tretti
besetninger fikk påvist midden, og det ble avdekket over
170 kontaktbesetninger.
Geitebesetningene som fikk påvist Psoroptes ovis,
har fått restriksjoner, og det samme har deres kontaktbesetninger. Behandlingen mot midden består av to
injeksjoner med et parasittmiddel med ti dagers mellomrom. Behandlingen må utføres av veterinær. Båndleggingen oppheves uten ytterligere undersøkelser.
Mange av de båndlagt besetningene hadde også sau,
men sauen er i liten grad undersøkt. Det så heller ikke ut
til at restriksjonen som pålegges geiteholdet, omfatter
saueholdet.
I næringa var det stor bekymring for at skabbmidden
skal smitte fra geit til sau.
For å vinne tid i en uoversiktlig situasjon fattet styret i
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Norsk Sau og Geit vedtak om restriksjoner for besetninger med sau som også hadde geit.
«Saueholdere som har geit i sitt dyrehold etter 15. september
2021 får ikke kåre værlam på kåringssjå i regi av Norsk Sau
og Geit for salg til andre høsten 2021 og videre framover.
Værringmedlemmer som har geit i sitt dyrehold etter
15. september 2021 får ikke delta i ringarbeidet fra paringsstart høsten 2021 og videre framover.
Det gis ikke dispensasjoner fra dette vedtaket.»
Geitemelkkvoter 2022
Avtalepartene bestående av faglagene og Staten gjennomfører hver høst forhandlinger vedr. neste års melkekvoter.
Gjennom media varslet markedsregulator Tine om
framlegg på en forsiktig økning i forholdstall for
disponibel kvote for geitemelk opp til 0,95 i 2022.
Av hensyn til geitemelkprodusentene som har lagt
ned mye ressurser og satset etter sjukdomssaneringa
anbefalete Norsk Sau og Geit at forholdstallet for
disponibel kvote for geitemelk burde økes til 1,00.
Norsk Sau og Geit foreslo også å redusere kvotetaket
på geitmelk.
Forhandlingene endte med at Landbruks- og matdepartementet fastsatte forholdstallet for disponibel
kvote for geitemelk for 2022 til 0,95. Forholdstallet for
grunnkvote beholdes på 1,00. Kvotetaket videreføres på
900 000 liter geitemelk.
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5. Markedsrådet
Etter innspill fra fylkeslagene opprettet styret i NSG et
markedsråd i juni 2020 for å sette fokus på økt salg og
omsetning.
Markedsrådet har som mandat å kartlegge markedssituasjonen for småfeprodukter, samt komme med
forslag til tiltak som næringa selv kan igangsette for å få
opp etterspørsel og omsetning.
Markedsrådet har i 2021 bestått av Marthe Lang-Ree,
nestleder i NSGs styre, Else Horge Asplin, styremedlem,
og Elise Blixgård, geitebonde.
En viktig del av arbeidet i markedsrådet er å knytte
næringa opp mot flere samarbeidspartnere.
I 2021 ble det arrangert to fagmøter om marked for
alle medlemmer i NSG. Et fagmøte med dagligvareaktørene og et med slakteriene tok for seg status og
muligheter fremover.

Et tredje tiltak som markedsrådet har satt i gang er
arbeid med en kampanje rettet mot skolen, kalt «Kjøtt i
skolen». Målet er å nå barn fra 5. til og med 7. skoletrinn
med generell kunnskap om saue- og geitenæring, og med
vekt på hvordan alle kan bruke kjøttet som produseres.
Ved årets avslutning så NSGs nestleder lyst på
markedsrådets arbeid så langt, selv om koronasitasjonen
også har preget virksomheten.
Markedet er i balanse, reguleringslageret ble tømt og
prisene peker oppover. Vi må jobbe videre for å opprettholde balansen og for å unngå import. NSG og markedsrådet vil fortsette å se på mulighetene for å endre
prisløypa, og om mulig på den flatere og lengre. Tilbakemeldingene fra våre tillitsvalgte understreker behovet
for dette arbeidet. Vi er godt i gang, og gleder oss til
fortsettelse, sa Lang-Ree.
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6. Team ung i NSG
Team ung er ungdomsrådet i NSG, og ble opprettet av
styret høsten 2019. Sammensetningen av rådet ble litt
endret i 2021. Fra 1. januar ble rådet utvidet med 2 varamedlemmer. NSGs kommunikasjonsrådgiver Urda
Blichfeldt var leder og sekretær for Teamet det første året.
Da Urda sluttet i NSG oppnevnte styret Elin Fuglestad
som leder og Ingrid Reiersen som nestleder fra 1. oktober
2021.
Teamet består da av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Generalsekretær Lars Erik Wallin er sekretær.
Team ung skal fungere som et rådgivende organ for
styret ved å fremme forslag til forbedring på ulike
arenaer innen kommunikasjon og samhandling med
medlemmer og andre samarbeidsparter. Hovedmålet er
å styrke organisasjonen i møte framtidas generasjon
gjeterhund- og småfeholdere. Teamets arbeidsoppgaver
innebærer blant annet rekruttering, videreutvikling av
websiden, sosiale medier og representasjon, samt å bidra
aktivt med innspill for å utvikle organisasjonen på fag,
informasjon og kommunikasjon.
I 2021 har rådet hatt 8 møter på Teams, hvor det er
protokollført 47 saker. Noen av de viktigste sakene har
vært:
1) Norsk Sau og Geit på Instagram
2) Erfaringsgrupper for saueklippere
3) Fotokonkurranser
4) Organisasjonsopplæring i NSG
5) Samarbeidarenaer med andre råd i NSG
6) Intropakke til nye, unge medlemmer i NSG
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Høsten 2021 har Team ungs leder Elin Fuglestad laget strikkeoppskrift på en egen genser for NSG. Denne skal strikkes med
norsk ull fra Hillesvåg Ullvarefabrikk AS.

7. Kommunikasjon
Kommunikasjonsavlingen i NGS består av Yngve Ekern,
som også er redaktør for Sau og Geit. I tillegg kommer en
stillingsandel hos Karianne Kjelstrup, som i hovedsak
gjelder arbeid med nettsiden.

gjeterhundarbeid og -konkurranser, kjøttbruk, ullanvendelse – både produktutvikling og markedssituasjon,
samt selvsagt et fokus på landbrukspolitikk.

Sau og Geit

Denne strategiens mål er å nå flere grupper i samfunnet
vårt, ikke bare oss i selve småfenæringa, men også forbrukere og ansvarlige både for markedssituasjon og
rammevilkår.
Denne kommunikasjonsstrategien, som er førende
prinsipper fram mot 2025, gjelder for alle ledd i organisasjonen. Administrasjonen i NSG skal sørge for at fylkeslag og andre topptillitsvalgte får den opplæring og de
verktøyene de trenger for å gjennomføre strategien.
Som et strategisk tiltak for å lykkes med kommunikasjonsarbeidet skal styret i NSG og alle fylkeslagene oppnevne en kommunikasjonsansvarlig. NSG samler dem i
en «kommunikasjonsgruppe» for planlegging, erfaringsutveksling og annet samarbeide. Ved årsskiftet hadde syv
fylkeslag oppnevnt en slik kommunikasjonsansvarlig.

Medlemsbladet kom i 2021 med seks utgaver, som i likhet
med tidligere år har ligget rett i underkant av 70 sider,
gjennomsnittlig, med noe variasjon i annonse- og stofftilgang. Normalt har drøyt 20 sider vært annonser.
Til sammen ble det i 2021 produsert rundt 430 sider
med organisasjonsnytt, fagartikler, reportasjestoff,
analyser, samt innlegg fra medlemmer og tillitsvalgte.
Opplaget har de siste årene blitt noe redusert, som følge
av en moderat nedgang av antall medlemmer i NSG, og
ligger nå i underkant av 9000 eksemplarer.
I tillegg til redaktørene har flere eksterne fagmiljøer og
frilansere bidratt med stoff og faste spalter. Annonsesalget og design/ombrekking har som vanlig vært satt bort
til eksterne bidragsytere, og bladet har vært trykket av 07
Media, i Norge og med miljømerket Svanen.
Sau og Geit er både et medlemsblad og et fagblad for
saue- og geitebønder rundt i landet. For å speile organisasjonens virke har vi også i 2021 fokusert på mye av det
som rører seg rundt i fylkes- og lokallag. For øvrig har vi
løpende dekket de ulike fagområdene innen småfenæringa, som avl, fôring, dyrehelse, utmarks- og rovviltforvaltning, landbruksjuss, ullklipping og -håndtering,

Ny kommunikasjonsstrategi

De overordnede mål for kommunikasjonsarbeidet vårt
framover er:
1. NSG skal styrke omdømmet til småfenæringa
2. NSG skal være småfeholdernes viktigste interesseorganisasjon
3. NSG skal være den sentrale organisasjonen innen
kunnskapsformidling om småfehold og gjeterhund

6 NUMMER: Sau og Geit har tradisjonen tro kommet ut med 6 nummer også i 2021.
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NSG skal prioritere følgende målgrupper:
a) Forbrukere
Forbrukere er en viktig målgruppe, og NSG vil prioritere de som allerede spiser småfeprodukter, med mål
om at de skal opprettholde og helst øke forbruket.
b) Innkjøpsansvarlige
Personer som er ansvarlige for en bedrifts innkjøp er
en svært viktig målgruppe. Hvis vi kan overbevise
kjøkkensjefer og innkjøpssjefer i restauranter, storkjøkken og dagligvarekjeder om å kjøpe småfeprodukter, vil dette ha både en direkte og indirekte
salgseffekt.
c) Beslutningstakere
Beslutningstakere i politikken og i landbruket er
direkte ansvarlige for småfeprodusentenes rammebetingelser, og dermed en svært viktig målgruppe for
NSG.
d) Småfenæringa
I medlemsorganisasjonen vår er dette en stor og
sammensatt gruppe. For hvert kommunikasjonstiltak
vi gjør bør vi snevre inn hvem som er primær målgruppe. For eksempel et eksisterende medlem, eller et
mulig nytt medlem, en tillitsvalgt, et væreringsmedlem
eller en bruksbesetning.
Budskap
Budskap er det vi kommuniserer til ulike målgrupper for
å nå målene våre. Med utgangspunkt i de tre overordnede
målene bør prioriteringene og budskapene være som
dette:
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Mål 1, NSG skal styrke omdømmet til småfenæringa
Prioriterte målgrupper:
• Forbrukere
• Innkjøpsansvarlige
Budskap:
• Norske småfeprodukter er velsmakende kvalitetsmat.
• Saue- og geiteholdet i Norge er basert på friske dyr
som utnytter gras og urter fra norsk natur.
• Sau og geit bidrar til åpne landskap, biologisk
mangfold og god ressursutnyttelse.
• Saue- og geitenæringa er bærekraftige næringer som
bidrar i klimadugnaden.
• Vi er innovative og tar i bruk ny teknologi.
Mål 2, NSG skal være småfeholdernes viktigste
interesseorganisasjon
Prioriterte målgrupper:
• Beslutningstakere
• Småfenæringa
Budskap:
Vi er stolte over den meningsfylte jobben vi gjør for
samfunnet, men trenger vilkår og forutsetninger som vi
kan leve av og med.
Mål 3, NSG skal være den sentrale organisasjonen innen
kunnskapsformidling om småfehold og gjeterhund

Prioriterte målgrupper:
• Småfenæringa
• Forbrukere som spiser småfeprodukter
• Innkjøpsansvarlige innen servering og varehandel
• Beslutningstakere innen politikk og landbruk
Budskap:
• Norsk Sau og Geit er organisasjonen som øker
kunnskapen om småfehold og gjeterhund.
• NSGs avlsarbeid på sau og geit er i verdenstoppen.
• Utmarka er halve næringa, og NSG kjemper for at
det skal forbli slik.
• NSG hjelper deg til å gjøre gjeterhunden til et verdifullt verktøy
Språk, stil og tone
Vi skal være seriøse, positive og folkelige.
Mange av målgruppene er utenfor næringa. Det er
derfor viktig å bruke et inkluderende og folkelig språk for
at vi skal gjøre oss forstått, så vi skal i høyest mulig grad
unngå «stammespråk». Tonen skal i hovedsak være
positiv.

www.nsg.no
Nettsidene er NSGs ansikt utad, og er en felles informasjonskanal for både NSG sentralt, fylkes- og lokallag.
De egne nettsidene til fylkes- og lokallag ligger også
under domenet www.nsg.no. Nettsidene hadde i 2021 litt
i overkant av 150 000 brukere, som foruten nyheter på
forsiden oppsøkte stoff om gjeterhund, sau og saueraser,
samt fylkeslagenes sider.
I 2021 gjennomgikk nettsidene en redesign der
uttrykket ble gjort mer moderne og med enklere navigering. Nettstedet fikk gjennom året flere oppgraderinger
for å fungere optimalt på alle flater – slik som mobil,
nettbrett og PC. Nettsidene er designet og utviklet av
CoreTrek, som fra før av leverte denne tjenesten.

Sosiale medier
Det digitale medielandskapet er i stadig endring, og
NSGs tilpasning til de ulike plattformene og medlemmenes bruk av diss er en viktig del av kommunikasjonsarbeidet.
Instagram
NSG opprettet en profil på Instagram i 2019, etter
initiativ fra ungdomsrådet Team Ung, som siden har
administrert kontoen.
Gjennom 2021 var det flere aktiviteter jevnt utover
året, med flere bildekonkurranser og serier med positive
beretninger fra medlemmer med sau, geit og gjeterhund.
Ved årsskiftet hadde kontoen rundt 1900 følgere.
Facebook
NSG har tre ulike Facebook-sider som brukes i jevn
kommunikasjon med medlemmer, og ikke minst andre
som er opptatt av landbruk og næringa vår.
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• Norsk Sau og Geit
• NSG Gjeterhund
• Gjeterhund LIVE (direktesending fra konkurranser)
Norsk Sau og Geit er primærsiden vår på Facebook, og
siden opplevde på tampen av 2021 en gledelig utvikling i
antall følgere, fra 6500 til 7700. Også utbredelsen av våre
innlegg på denne Facebook-siden opplevde en betydelig
utvikling, fra å nå ut til gjennomsnittlig 3000 mottakere
opp til over 14 000 i flere tilfeller på tampen av året.

Nye samarbeid
Samarbeidet med Norsk Landbrukssamvirke sitt nettsted
landbruk.no opphørte i 2021, og er erstattet av et tilsvarende samarbeid med organisasjonen Rethink Food.
Rethink Food Skal løfte fram temaer i samfunnsdebatten som NSG er opptatt av, gjennom å synliggjøre
næringas betydning for å utnytte norske ressurser.

Intern kommunikasjon
En kontinuerlig kommunikasjon og god informasjonsflyt
mellom de ulike leddene er selve limet i organisasjonen.
I Norsk Sau og Geit er vi opptatt av kommunikasjon
tjenestevei, dvs. at informasjonsflyt og kommunikasjon
går fra ledd til ledd oppover og nedover. Hovedleddene er
NSG sentralt, fylkeslagene, lokallagene og enkeltmedlemmer. Dette er også hovedveiene i tjenesteveien.
Selvfølgelig er det ikke slik at god informasjon ikke
også flyter utenom tjenestevei, f.eks. for å sikre behandling som fordrer raske avgjørelser.
I dag er e-post den største kanalen for formidling og
kommunikasjon. Informasjon fra NSG sentralt går i
hovedsak pr. e-post til fylkeslagene, i tillegg til det som
legges ut på hjemmesidene og i medlemsbladet. Det
forutsettes at informasjon som sendes til fylkeslagene blir
gjennomgått og distribuert videre til lokallagene.
I 2021 ble det sendt vel 40 informasjonsskriv til fylkeslagene vedr. sentrale møter, protokoller, spørsmål der
NSG sentralt ber om tilbakemeldinger, etc. 2 rundskriv
ble i tillegg sendt direkte til lokallagene. Sentrale råd
legger referater på nett og sender informasjon ut pr.
e-post.
Fylkeslagene skal i henhold til lagslovene gjøre sine
styreprotokoller tilgjengelig for lokallagene, leder for
valgnemnd i fylket og NSG sentralt. I 2021 var det 10
fylkeslag som fortløpende sendte protokoller til NSG
sentralt eller hadde dette oppdatert på sine hjemmesider.
Med e-post som hovedkilde til kommunikasjon er det
etter hvert blitt en utfordring å sortere ut hva som er
viktig og ha gode rutiner for behandling av henvendelser
og besvare disse. Det er årlig et forholdsvis stort antall
e-poster som kommer til NSG e-post og til enkeltpersoner i administrasjonen. Vårt mål er at alle
henvendelser skal behandles fortløpende og besvares,
noe vi legger stor vekt på.

20

8. Utmark og beitebruk
Beiting i utmark er fundamentet for produkt- og verdiskapingen i småfenæringa. Her produseres ren, norsk
mat på fornybare og miljøvennlige beiteressurser. Mange
steder i bygde Norge er man helt avhengig av beiteressursene i utmarka, Den er forutsetning for å kunne
drive jorda og leve på små bruk med lite dyrka mark.
Beite på inn- og utmark danner grunnlaget for den
tjenesteytingen beitenæringen representerer, og har også
en vesentlig betydning forbiologisk mangfold, kulturlandskap, levende bygder og reiseliv.
Svak økonomi i næringa er utfordrende. Dette har
ført til at flere slutter med sau, og fagmiljø og beitelag
svekkes.
NSG har én stilling som Beite- og utmarksrådgiver,
med Per Fossheim ansatt i stillingen. Arbeidsoppgavene
er mange og komplekse, og en prioritering er derfor
nødvendig. Dette utføres i samråd med styret, generalsekretær og utmarksrådet. Det legges vekt på prinsipielle
saker som berører mange.

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

Beitesesongen 2021
Utmarksbeite med sau og geit foregår i hele Norge.
Beitingen er en bærekraftig høsting og skaper matproduksjon som bygger på lokale naturressurser. Dette
fører til variasjon beitebruken i de ulike landsdelene.

Det skapes verdier når sauer med lam inntar høyfjellet for å tilbringe sommeren der. Foto: Thomas Førde
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Saueflokk ved Glittervatnet, med en firbent gjeter til å passe
på. Foto: Kari Hånsnar

Beitebruken i Norge er unik ved at den er en fortsettelse
av den urgamle måten å høste naturen, basert på lokale
rettigheter. Dette innebærer at beitedyrene beveger seg
mye, og lokale beiteretter skaper spredning i arealbruken.
Beitebruket varierer og tilpasser seg de lokale forutsetninger over det meste av Norge. Det er vert å merke seg at
frittgående sau på utmarksbeiter nesten avsluttet i
områder som er definert som forvaltningssone for
ynglende ulv. Disse ligger i østre deler av Viken fylke og
sør-østre del av Innlandet fylke. Utmarksbeiting i lavlandet i kystnære strøk på Østlandet og Sørlandet er også
svært lite nyttet. Beitedyrene tilhørende i disse områdene
transporteres i stor grad til leiebeiter i fjellområder. Dette
fører til en merkbar gjengroing i områdene uten beitedyr.
Sommeren i 2021 var ganske «normal», og vinterfôret
var av god kvalitet de fleste steder. Beiteslippet foregikk
også til normal tid. Høstvektene for lam, og dermed
beitekvaliteten, kan tolkes som helt på middels på landsbasis.
Et økende antall aktører i beiteområdene gjør det
stadig vanskeligere å være beitebruker. Pressgruppene er
både friluftslivsaktører, nærings- og utbyggingsinteresser
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i tillegg til ulike verneinteresser. Økt friluftsliv og hytter
fører med seg hundehold som kan utarte til et stort
lokale store problem.
Rovvilt utgjør en merkbar trussel for sauen i utmarka
ved at 54 prosent av norsk landareal er rovviltprioritert.
Rovviltforvaltningen er en kraftig utfordrer som setter
føringer med begrensinger om når utmarkbeitingen kan
benyttes. Variasjonen er stor mellom de ulike landsdeler.
Fram til siste stortingsvalg har NSG opplevd en politikk
med en rovviltforvalting som tilsidesetter Stortingets
vedtak om den tosidige målsettingen, som omhandler
både beitedyr og rovvilt.
Dette ble tydeliggjort gjennom Solbergregjeringens to
siste Klima- og miljøministere. De hevder å tydeliggjøre
den todelte målsettingen gjennom å nedprioritere midler
til rovviltsikre gjerder innenfor Forvaltningssonen for
ynglende ulv. Dette fører til en nærmest ekspropriasjonsligna tilstand, uten erstatning, med kraftig redusert tilgang til utmarksbeite
Tap av dyr på utmarksbeite har økt i 2021. Dette
gjelder i de fleste fylkene i landet. Antall dyr som blir erstattet gjennom erstatningsoppgjøret etter rovviltsaker er
betydelig mindre enn det som antas være drept. Vi er
godt kjent med andre tapsfaktorer, og vårt inntrykke er at
rovviltforvaltingen ser ut til å overestimere dette kraftig
uten dekning for påstandene.
Beitebrukere og næringen jobber aktivt med å redusere
tap av alle årsaker. NSG er av den oppfatning at dyrenes
helse er bedre enn tidligere, og at en bedre velferd fører
til friskere dyr på utmarksbeite. Dette burde redusert det
såkalte normaltapet det trekkes for i rovvilterstatninger.
Vi opplever i stedet at rovviltforvaltningen, uten begrunnelse, reduserer erstatningene på en måte som kan
være i strid med forskriftene om full erstatning.
Statistikk fra Miljødirektoratets Rovbase viser at det i
2021 var en økning i antall dokumenterte dyr erstattet
pga. rovvilt. NSG vurder at økningen var forventet som
følge av større rovviltbestander. Statistikken som vises, er
resultater fra Statens Naturoppsyns (SNO) arbeidsmåte
for dokumentasjon. NSG opplever at det praktiseres et
strengere krav til dokumentasjon enn tidligere.
Dokumentasjonen fra SNO kan dessverre ikke brukes
som et fast holdepunkt for større eller mindre tap, da det
et det legger igjen et inntrykk av skjønnsmessige vedtak
og politiske føringer om å nå resultater. NSG er kjent
med at enkelte saueeiere med tap til rovvilt ikke søker
erstatning for rovviltskader. Dette skyldes strenge
dokumentasjonskrav og at det oppleves som et nederlag
om søknader avslås. NSG mener fortsatt at praktiseringen av erstatning er for streng hos Statsforvalteren og
rovviltmyndigheten presser beitebruker unødig mye for å
dokumentere hvor mye rovviltet skader eller dreper.

Rovvilt
Jerven er fortsatt den desidert største skadevolderen med
hele 42 prosent av de godkjente tapene. Bestandene ligger
høyt over bestandsmålet med hele 60 ynglinger, og for-

valtningen ser ut til å mangle vilje til å redusere antallet
ynglinger ned til Stortingets bestandsmål som er 39
ynglinger.
Gaupebestanden er svært nær bestandsmålet med
67 registrerte ynglinger, to flere enn bestandsmålet. I
deler av landet ble det ikke jaktet gaupe i 2021, selv om
skadene på beitedyr var store.
Bjørn i beiteprioriterte områder er en stor utfordring.
All bjørnen i Norge er en del av den svenske bjørnebestanden som i Sverige avskytes aktivt for å holde
skadene under kontroll. Om de samme bjørnene
kommer over på norsk side er den nærmest fredet. Norsk
forvaltning driver et politisk spill med beitebruket ved at
de avslår søknader om å felle skadebjørner i beiteprioriterte områder. Forsøkene med å etablere flere bjørner i
beiteprioriterte områder skaper store problemer for dem
som rammes. Forvaltingen forsvarer dette med en kreativ
tolkning av Rovviltforliket i 2011, mens de svekker tilliten
og øker usikkerheten for framtiden av beiteprioriterte
områder. Belastningen var særlig stor i deler av NordTrøndelag og Troms, men også i andre områder med
bjørneforekomster.
Ulv sto for færre tap i 2021 enn i katastrofeårene 2017
og 2018. Antagelig skyldes dette at utmarksbeitet
nærmest er avviklet i Forvaltningssonen for ynglende ulv.
Utbredelsen av ulv går fort, og flere fylker som ligger
langt fra ulvesonen har stadig besøk. Effektiv skadefelling
framstår som det enkelttiltaket som reduserer tapet mest.
Skadefelling i regi av godt trente kommunale skadefellingslag blir stadig mer effektivt, men i noen områder
har fellingslagene liten erfaring og mangler utstyr.
Kongeørn fortsetter å øke sin utbredelse og er i praksis
totalfredet. Dette resulterer i økende utfordringer for
beitenæringa i store deler av landet. Tap til kongeørn er
svært vanskelig å dokumentere. Vindkraftanlegg ser ut til
å drepe mange ørner. Vi er derfor fortsatt spent på hvordan dette vil påvirke tapene av sau i utbygde områder,
sammenlignet med steder der det ikke er vindmøller.
Skadefellingsprosjektet i Nord-Østerdal har arbeidet
videre med effektivisering av skadefelling. Dette innebærer en økt overvåkning i området, bruk av tekniske
hjelpemidler og hund under fellingsforsøkene. Tidsforbruket er redusert fra ca. 3000 timer per felling i 2016,
ned til ca. 100 timer pr felling i 2021. Kostnadene er
drastisk redusert og resultatene ser ut til å skape økt
trygghet for beitebruket i et hardt belastet område. NSG
deltar i arbeidet og øver påtrykk mot forvaltningen slik at
erfaringene skal kunne nyttes i resten av landet.

Utmarksrådet
Utmarksrådets virksomhet er hjemlet i NSGs Strategiplan for 2020-2025 og instruks for rådgivende organ
fastsatt av styret i NSG: «Utmarksrådet skal komme med
innspill på tema som går på beitebruk og utfordringer
knyttet til utmarksforvaltning.»
I 2020 ble det avholdt 5 telefonmøter i Utmarksrådet
med 25 saker på sakslista.

Kadaverhund med funn i Skjåk. Som så ofte er kadaveret funnet
for sent til at tapsårsak kan fastslås. Foto: Kari Hånsnar

Leder og øvrige medlemmer i Utmarksrådet har vært
involvert i flere utmarksrelaterte saker gjennom hele året.
Utmarksrådes medlemmer og varamedlemmer involveres
ofte i saker hvor deres lokalkunnskap er nødvendig for
behandling. I tillegg har leder og sekretær representert
organisasjonen og fagfeltet i ulike fora gjennom året

Rovviltpolitisk samarbeid
NSG har et tett samarbeid med Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag om rovviltarbeid og
annet utmarksrelatert arbeid. Der det er hensiktsmessig,
samarbeider organisasjonene også om høringsuttalelser.
Dette er noe vi vil fortsette videre med.

Naturbruksalliansen
NSG er også med i Naturbruksalliansen, som er et
samarbeid opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid.
Målet er å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i
Norge, slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og
intensjoner. Samarbeidet i Naturbruksalliansen består av
følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bondeog Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, NORSKOG, Norges
Skogeierforbund, Mjøsen Glommen Skog, Folkeaksjonen
Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt
NJFF i Oppland og Akershus. Ketil Trongmo og Per
Fossheim representerer Norsk Sau og Geit i Naturbruksalliansen.

Konsultasjonsmøter KLD og LMD
NSG deltar i konsultasjonsmøter med Klima- og Miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) sammen med Norges Bondelag, Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, Norske Reindriftsamers Landsforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund. KLD er
møteleder, og LMD er med som møtedeltaker.
NSG ønsker at LMD skal bli tydeligere i sin rolle som
fagdepartement for beitedyrene. Det er avholdt to møter i
2021 – uten at våre forventninger har blitt innfridd.
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Kontaktutvalget for rovvilt

Høringssaker

NSG er fast deltaker i Kontaktutvalget for rovviltforvaltning (KU). KU er en arena for informasjons- og kunnskapsutveksling, med politisk deltagelse fra Klima- og
miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Utvalget ble opprettet for å bedre kommunikasjonen
mellom beitenæringene og naturvernorganisasjoner som
en del av oppfølgingen av Stortingets rovviltmelding i
2004. Det skal avholdes ett årlig møte i KU (tidligere to
møter per år).
Både i 2020 eller i 2021 har Klima- og miljødepartementet valgt å ikke avholde møtet, uten at noen grunn er
framkommet. NSG er kritiske til utviklingen, og mener
dette strider med målsettingen for Kontaktutvalget:
Konfliktdemping mellom beiteorganisasjoner, Staten og
verneinteressene.
NSG ser fortsatt på KU som en viktig møtearena. Her
kan parter med motstridende interesser diskutere krevende tema, også utenfor de formelle rammene. Det er
viktig å ha et forum, utenom avisene/nyhetssaker, hvor
man kan møtes og stille myndighetene spørsmål om de
ulike sidene av rovviltsaken.

Hundeloven, underlagt Landbruks- og matdepartementet, var på høring mot slutten av året. NSG tok
initiativ og var pådriver til en felles høringsuttalelse; et
samarbeid med Norske Reindriftsamers Landsforbund,
TYR, Geno, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges
Bondelag. Dette er første gang at beitenæringene i Norge
leverer et felles svar til en offentlig høring. Lovforslaget
inneholdt en rekke forhold som vil svekke beitenæringene og er i strid med politiske målsettinger fra
både Stortinget og Hurdalsplattformen for regjeringen
Støre. Det er avholdt et møte på administrativt nivå med
LMD i saken.

Hundeskader på småfe
Hundeangrep mot beitende småfe, både på innmark og
utmark, er et økende problem. NSG gjennomførte en
undersøkelse med 207 innrapporterte ulykker. Ca. 450
sau og lam var drept eller skadd som følge av hundeangrep. Ingen geiter ble rapportert skadd. Med bakgrunn
i forhold omtalt i lokalaviser, har vi fått innrapportert
noe under halvparten av de totale ulykkene.

Leder Knut Evensen (foran til venstre) og sekretær Pål Skoe Kjorstad (foran til høyre) og Oppland Sau og Geit arrangerte i september
møte om rapporten «Hunder som skader småfe». Foto: Per Fossheim
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Hundeskader mot småfe er tidligere kun referert i
politiets rapporter og noen tilfeldige rapporter fra Mattilsynet. NSGs undersøkelse avdekker at Politiet kun er
kjent med ca. 25 prosent av sakene. Undersøkelsen viser
en manglende tillit til Politiet med grunn i at de har
nedprioritert denne typen saker over mange år.
NSG mener arbeidet for å redusere antall hundeskader
er svært viktig. Undersøkelsens resultater brukes som
grunnlag i NSGs arbeid som hjelp å prioritere satsingsområder.

Organisert beitebruk
Organisert beitebruk ble startet for 50 år siden, men
pandemien satte begrensinger av markeringen. Beitelagsprotokoller helt tilbake til 1971 er fysisk lageret hos NSG.
Dette er verdifull informasjon som over flere år er
scannet og bearbeidet av NIBIO. I år er dette store
materialet lagt ut på en åpen nettside med beitestatistikk,
som åpner for søk i den historiske utviklingen. NSG er
svært godt fornøyd med resultatet.
https://beitestatistikk.nibio.no/nb
Beitestatistikken viser dyretall og tap på utmarksbeite
for sau organisert i beitelag under tilskuddsordninga
Organisert beitebruk (OBB). Dette omfatter om lag 75 %
av sauene sluppet i norsk utmark. Tall vises for hvert år
siden 1981 og på tre geografiske nivå. Fra 2002 er det
laget kart over områder som beitelaga bruker. Kart for
forrige beitesesong ligger på Kilden.
Foreløpige inntrykk fra OBB for 2021 for hele landet,
viser et tap som er lavere enn tidligere år. I forhold til
rovviltskader er dette interessant, som er noe mer enn i
fjor. Dette kan tyde på at rovviltet står for en større del av
utmarkstapet, enn vi tidligere har hatt kunnskap om.
Samtidig forteller det om et godt dyrehold med avls- og
sunnhetsmessig framgang.

Juridiske tjenester
Mange av sakene våre medlemmer strever med krever
juridisk bistand, og vi opplever at mange tar kontakt med
våre samarbeidsadvokater for spørsmål og eventuell
rettshjelp. Spesielt gjelder dette saker knyttet til beite- og
utmarksrettigheter. Tilbakemeldingen fra advokatene har
også vært bra.
NSG har nå avtaler om juridiske tjenester for medlemmene med 3 firmaer. De to advokatfirmaene Kindem &
Co og Blikra, Slotterøy & Fonn AS er tilgjengelig for
henvendelser fra hele landet, mens advokatfirmaet
Haakstad & Co har Agderfylkene og Telemark som
dekningsområde. Utover tjenester for enkeltmedlemmer,
belyser også disse samarbeidspartene aktuelle problemstillinger gjennom artikler i medlemsbladet. Samarbeidsadvokatene er også tilgjengelig for møter og kurs dersom
dette skulle være ønskelig. Første halvtime med advokathjelp er gratis og mange opplever at sakene løser seg
allerede her.
NSG sentralt har avtale med advokatfirmaet Lund &
Co DA. Blant annet er det en del av denne avtalen at

advokatene i Lund & Co DA skriver om aktuelle tema
under spalten «Jushjørnet» i medlemsbladet Sau og Geit.

Skrantesjuke – CWD
CWD (Chronic Wasting Disease) er en prionsjukdom på
hjortevilt som er godt etablert i USA. Sjukdommen kan
sammenlignes med skrapesjuke på sau, kugalskap på
storfe og Creutzfeldt Jacobs sjukdom på folk. CWD
smitter ved spytt, urin og avføring.
Fram til 2016 hadde CWD på hjortedyr ikke vært
påvist i Europa. I mars 2018 ble det påvist sykdom med
liknende symptomer på et reinsdyr i Nordfjella, i
grenseområdene mellom Buskerud, Hordaland og Sogn
og Fjordane. I 2020 ble sykdommen påvist på et reinsdyr
sør på Hardangervidda.
(Se også Årsmeldingene for 2019 og 2020)
Salt er fortsatt tillatt, men med sterke begrensninger i
hvordan det kan brukes. Mattilsynet har innført en egen
forskrift med virkeområde Nordfjella og Hardangervidda. Dette innebærer bl.a. kartfesting av saltplasser,
kontroll av Mattilsynet og et krav til saltsteinholder hvor
denne skal ha oppsamler av overskuddsalt.
Beiteorganisasjonene har etablert et kontaktnett med
beitelag og Mattilsynet.

Sikkerhet og kommunikasjon
– Sikringsradioen A/S
Sikringsradioen AS, med varemerkenavnet SRadioen, er
et moderne kommunikasjons- og beredskapsverktøy som
er veldig aktuelt for småfeholdere, beitebrukere og folk i
skogbruket. SRadioen er også et viktig verktøy i fiskeoppdrettsnæringen.
NSG har siden 1988 vært med som eierorganisasjon i
Landbrukets Sikringsradio sammen med Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke.
Sikringsradioens styre har i 2021 hatt 5 møter. NSGs
aksjepost i Sikringsradioen A/S er på 20 %. Sikringsradioen har egen hjemmeside; www.sikringsradioen.no.
NSG prioriterer arbeidet med sikringsradioen og ser
dette som et ledd i det viktige HMS-arbeidet i næringen.
Beitenæringen er et stadig viktigere satsningsområde for
Sikringsradioen framover, og det har vært godt samarbeid med beite-/sankelag omkring i landet i 2021. Til
tross for begrensningene i forbindelse med Covid-19 har
det også dette året vært et stort engasjement på oppgraderinger og nyetableringer. Ikke minst i forbindelse
med ekstremvær og skogbranner de senere årene, har det
vist seg at slike private nett kan være et svært nyttig
hjelpemiddel når telefonsystemene er ute av drift.
Sikringsradioen blir også sett på som et nyttig supplement av de ulike nødetatene i landet.
I 2021 har vi igjen sett tilfeller med skader etter
ekstremvær, der sikringsradio har vært eneste fungerende
samband.
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9. Avl og semin på sau
Avlsrådet for sau
Det ble avholdt ett møte på Teams (videokonferanse) i
mars og ett i juni, og én e-postsak i august og én i september. Det er protokollført 30 saker. Noen av de viktigste sakene er
1) Registreringsbesetninger for NKS (sak 22/2021)
2) Gentesting – kun for væreringene og deres
medlemmer? (sak 24/2021)
3) Saueskabbmidd hos geit (sak 30.3/2021)

Avlspremiene
Avlspremiene tildeles den beste avkomsgranskede væren
innen rasen som er minst 4,5 år ved tildelingen.
Avlsstatuetten for beste NKS-vær 2021 tildeles Lars
Nevland, Helleland, medlem av 139 Dalbuen veraring,
for væren 201741498 Gull Knippet.
Avlsstatuetten for beste spælvær 2021 tildeles John
Olav Halbostad, Høylandet, medlem av 226 Namdal
verring, for væren 201770455 Heist Løvåsen.
Avlsprisen for beste sjeviotvær 2021 tildeles Ole
Christian Solheim, Naustdal, medlem av 163 Sunnfjord
sjeviotring, for væren 201759336 Kleppe Pan.
Avlsprisen for beste pelssauvær 2021 tildeles Guttorm
Gudmestad, Rennesøy, medlem av 129 Rennesøy
veraring, for væren 201740615 Hodne Skare.

Forskning og utvikling
Gentesting og genomisk seleksjon
Vi har hatt et stort forskningsprosjekt på sau, om genomisk seleksjon. Prosjektet startet våren 2017 og skulle
avsluttes i 2020, men ble forlenget til slutten av 2021.
Budsjettet for prosjektet var på 15 millioner, og vi fikk 7,5
millioner i støtte fra BIONÆR-programmet i Forskningsrådet. Samarbeidspartnerne våre i prosjektet var NMBU
på Ås, AgResearch i New Zealand og BioBank på Hamar.
Målet med prosjektet var å beregne avlsverdier for NKS
der vi inkluderte informasjon fra dyrets gentest. Genomiske avlsverdier ble for første gang publisert for NKS i
juni 2020, og dette vil stå som en milepæl i avlshistorien.
Ved utgangen av 2021 hadde vi gentestet 12 900 søyer
født 2020 og tidligere. Søyene inngår i referansepopulasjonen, der sammenhengen mellom gentestresultat og
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produksjonsresultat blir beregnet. Vi må hvert eneste år
legge til søyer i referansepopulasjonen for at den skal
være oppdatert og gi best mulig sikkerhet på de beregnede genomiske indeksene. Når prosjektet nå er avsluttet,
blir dette en vesentlig driftskostnad.
I 2021 var det også mulig for væreringene på NKS og
genteste fra 2 til 5 ganger så mange værlam som ringen
skulle ha som prøvevær. Når omfanget av gentestinga
øker, så øker avlsframgangen, da vi kan ta et sikrere og
bedre utvalg av prøveværene. Men kostnadene, 300 kr per
dyr, setter klare begrensninger for omfanget av gentestinga av værlam i ringene.
Det enkelte ringmedlem i NKS-ringene hadde også
tilbud om å genteste søyer og søyelam etter eget ønske.
Dette ble betalt av den enkelte med 300 kr.
Genkartlegging av bevaringsverdige saueraser
Norsk genressurssenter, NIBIO hadde et prosjekt (20192021) der NSG og raselagene for rygjasau, grå trøndersau,
steigarsau og gammalnorsk spælsau er samarbeidspartnere. I prosjektet gentestet vi værer for å kartlegge
utbredelsen av uønskede mutasjoner, og vi analyserte
den genetiske distansen mellom rasene. I tillegg sjekket
vi farskap for værene når det var mulig.
Klimagassutslipp fra sau
NSG deltar, sammen med 24 andre partnere, i et stort
4-årig EU-prosjekt med kortnavnet SMARTER.
Prosjektet startet november 2018 og er forlenget ut juni
2023. Forskningstemaene i SMARTER er effektivitet og
motstandsdyktighet hos småfe. Vår oppgave er å måle
klimagassutslippet av metan fra enkeltdyr med hjelp av
mobile klimakamre (PAC-utstyr). Jette Jakobsen er NSGs
prosjektleder.
Formålet med målingene er å finne ut om metanutslipp er arvelig, og om vi kan ta inn redusert metanutslipp som en egenskap i avlsarbeidet vårt. PAC-utstyret,
10 kamre for måling av utslipp fra enkeltdyr, kjøpte vi fra
AgResearch, New Zealand. Utstyret har vi montert i en
lastebil som vi kaller Metanmåleren, og vi har dermed
laget et mobilt laboratorium.
Vi startet å måle metanutslipp hos utvalgte produsenter høsten 2020, og har ved utgangen av 2021 målt

Martin Opheim Gløersen, rådgiver for saueavl i NSG, måler konsentrasjonen av gassene i klimakammeret. Foto: Lars Erik Wallin

over 4500 søyer av de 6 000 som skal inngå i prosjektet.
De resterende blir målt i første kvartal 2022. Alle metanmålte søyer blir også gentestet, slik at de vil inngå i en
referansepopulasjon for metan (og andre egenskaper).
Referansepopulasjonen må fortløpende vedlikeholdes
med nye søyer som metanmåles.
Foreløpig beregninger viser at metanutslippet er en
arvelig egenskap, med arvegrad på nivå med høstvekt og
slaktevekt. Vi er derfor klare til å ta inn redusert metanutslipp som ny egenskap i avlsmålet, der vi beregner en
genomisk avlsverdi for metanutslipp på seleksjonskandidatene. Dette er foreløpig lagt på is inntil vi har fått
friske eksterne midler til å finansiere arbeidet med årlige
målinger av nye søyer.
Klimasmart sau
NMBU har fått støtte fra Forskningsrådet til et 3-årig
prosjekt som skal utvikle en klimakalkulator for sau som
gir oversikt over utslippet på gårdsnivå. NSG er ikke
økonomisk involvert, men deltar i deler av prosjektet.
Grass2Gas
NMBU deltar i EU-prosjektet «Grass2Gas». I den norske
delen av prosjektet skal NMBU undersøke om det er
raseforskjeller i metanutslipp hos NKS og hos gammalnorsk spælsau, og om det er forskjeller i metanutslipp med
fôring med ulike fôrkvaliteter. Prosjektet gjennomføres på
Ås gård, Senter for husdyrforsøk. Metanmålingene skal utføres med Metanmåleren, NSGs PAC-utstyr. De praktiske
forsøkene ble avsluttet i 2021. Jette Jakobsen, NSG, deltar i
den norske prosjektgruppen.

Kåring
Det ble i 2020 stilt 10 119 værlam til kåring, og av disse ble
81 % kåra på ordinært vis, 3 % ble kåra på dispensasjon og
16 % ble vraka. Tilsvarende tall i 2018 var 10 030; 80 %
kåra ordinært, 3 % kåra på dispensasjon og 17 % vraka.
Bedømte værlam ved kåring 2020, fordelt på rase
Rase
Utstillere Dømte Kåra
Kåra Vraka
lam ordinært på disp.
NKS

1006

6201

83 %

0%

17 %

Spæl (kvit)

227

1115

75 %

2%

24 %

Farga spæl

184

616

76 %

12 %

12 %

Gmlnorsk spæl

113

494

68 %

4%

28 %

Pelssau

43

239

81 %

7%

12 %

Blæset

86

229

84 %

9%

7%

Svartfjes

48

177

84 %

8%

7%

Sjeviot

48

129

88 %

1%

11 %

Grå trønder

23

123

82 %

3%

15 %

Suffolk

38

111

75 %

12 %

14 %

Rygja

21

89

91 %

1%

8%

Texel

14

76

11 %

70 %

20 %

Gmlnorsk sau

17

73

71 %

0%

29 %

Fuglestadbroget

25

72

94 %

3%

3%

Steigar

15

63

84 %

5%

11 %

Dala

5

15

47 %

27 %

27 %

Nor-X

5

13

23 %

62 %

15 %

Shropshire

3

5

0%

80 %

20 %

Charollais

2

2

50 %

50 %

0%

1418

9842

80 %

3%

17 %

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

Bruksbesetningene

125
120
115
110
105

O-indeks

Beregning av avlsverdier/indekser er den viktigste oppgaven for avlsavdelingen i NSG. I 2021 fortsatte vi å
beregne genomiske indekser for NKS. For første gang ble
det tatt gentest av lam før beiteslipp, for å ha resultat av
farskapstest, mutasjoner og beregnet genomisk indeks før
kåring. Årets to første indekskjøringer ble avlyst da vi
bytte programvare fra DMU til LMT og hadde en god del
arbeid med tilpasning til det nye.
Det ble tatt to ekstra indekskjøringer på slutten av
året fordi det kom nye gentestresultater. Totalt ble det
beregnet indekser for alle dyr i Sauekontrollen 20 ganger.
Delindeks for spenestørrelse blir nå publisert både på
NSGs nettsider og i Sauekontrollen.

100
95
90
85
80
75
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fødselsår

Avkomsgransking
Kvit spælsau: O-indeks

I desember 2021 beregnet vi offisielle indekser på 1906
prøveværer. Fordeling på raser og sammenligning med
2020 framgår av tabellen nedenfor.

Avlsmessig utvikling i ring- og bruksbesetningene
Ringbesetningene

Bruksbesetningene

125
120

2019
1587
252
42
50
1931

2020
1517
256
39
53
1865

2021
1555
263
38
50
1906

115
110
105

O-indeks

Rase
NKS
Spæl
Sjeviot
Pelssau
Sum

100
95
90
85
80
75
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Væreringene får utbetalt granskingstilskudd for værer
som oppfyller kravene som er satt av Avlsrådet for sau.
Tilskuddet er gjort avhengig av at ringen/avdelingen har
registrert de nye obligatoriske registreringene; fødselsvekt
og spenestørrelse. Kravet er minst 75 % oppslutning i
2021 for å få fullt tilskudd.
Vi har satt av 4,0 millioner til utbetaling av
granskingstilskudd/registreringstilskudd for avkomsgranskingen i 2021. Totalbeløpet er det samme som
tidligere år. Når antall avkomsgranskede værer går
ned, øker tilskuddet per vær.

Avlsmessig framgang
Når vi regner avlsverdier (indekser) på dyra, får vi også
beregnet den avlsmessige framgangen fra årgang til årgang. Den genetiske utviklingen over tid ligger åpent for
alle på www.saueavl.nsg.no > Avlsframgang. Du finner
både indekstall og reelle verdier (kg slaktevekt, antall
fødte lam osv.).
Disse resultatene bruker vi til å vurdere om avlsarbeidet har den effekten det bør ha, og om endringene i
vektlegging mellom egenskapene får den forventede
effekten. Avlsrådet bestemmer hvert år vektleggingen
mellom egenskapene i det samlede avlsmålet. Vektleggingen finner du på www.nsg.no > Sau > Saueavl.
Spredning av avlsframgangen
Det er væreringene som har ansvaret for å skape avlsmessig framgang. Framgangen må så spres fra væreringene til bruksbesetningene gjennom salg av kåra lam,
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Fødselsår

avkomsgranska værer og semin. Figurene viser hvilken
framgang vi har hatt hos væreringsmedlemmene (alle
fødte lam) og i bruksbesetningene i perioden 2011-2021.
Framgangen er god både på NKS og kvit spæl.
Bruksbesetningene følger framgangen i ringbesetningene. I 2020-årgangen er forskjellen nesten
10 O-indekspoeng på NKS og litt over 8 poeng på
spæl, altså ca. 3 år med avlsmessig framgang. Dette
viser at vi lykkes godt med å spre avlsframgangen til
bruksbesetningene.
Statistikken omfatter besetningene som er med i
Sauekontrollen. Halvparten av sauene i landet er
ikke med der. Avlskvaliteten er antakelig dårligere her
enn i Sauekontrollen. Det er viktig å selge kåra lam
til denne besetningsgruppen slik at disse saueholderne også hekter seg innpå avlsframgangen i
ringbesetningene.

Bærekraftig avlsarbeid
Et intensivt avlsarbeid i en lukket populasjon vil alltid gi
en viss innavlsøkning i populasjonen. Et av elementene i
et bærekraftig avlsarbeid er å lage god avlsframgang uten
at innavlsgraden øker for mye. Innavlsøkningen bør ikke
være mer enn 0,5-1,0 % per generasjon.
Figuren viser innavlsøkningen beregnet per generasjon
fra årgang til årgang for NKS og spælsau. Vi ser at vi
klarer å holde innavlsøkningene innenfor det forsvarlige.

Sau: Innavlsøkning per generasjon
Alle fødte lam i væreringene
2016-2017

1,0

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

% økning per generasjon

0,9
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0,1
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Spæl

Det er vanskeligere å styre innavlen på spæl enn NKS, da
spælsauen er en mindre populasjon. Antall nye værer i
semin er en nøkkelfaktor. På spæl har vi 6-8 nye hvert år,
mens vi ligger over 20 på NKS. Med 3 års generasjonsintervall er har vi ca 20 spælværer og ca 60 NKS-værer i
generasjonen.
Overgang til genomisk seleksjon, der vi etter hvert vil
ha inn yngre seminværer som gir et generasjonsintervall
på 2 år, vil øke utfordringene med å styre innavlen.

Vi solgte 1674 sæddoser av NKS-væren 201929217 SMØRSEX i
2021, og det var salgsvinneren. GRIMSKRUFEN kom på andreplass med 1403 doser.

Seminvirksomheten
Seminkurs
I 2021 holdt vi 20 seminkurs, med 148 deltakere som var
med for første gang, og 29 som repeterte kurset. Dette er
for første året har brukt lokallagene som møtearrangør
på alle kurs. Mange likte oppgaven med å arrangere kurs
for egne og nabolagenes medlemmer.
Seminværene
Vi tok inn 79 nye norske seminværer av 18 forskjellige
raser til Staur i 2021. Fjorten av dem ble vraket av
bedømmelseskomiteen før oppstart av sædproduksjonen,
de fleste på grunn av ullkvaliteten. To av værene ga ikke
sæd.

201966103 STAUT var den mest populære spælværen i 2021
med 692 solgte doser. STARR LØVÅSEN solgte nest mest, 470
doser.

Solgte sæddoser per år 2012-2021
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Sædsalget
Figuren viser sædsalget de siste 10 årene Vi solgte 29 273
sæddoser i 2021, en reduksjon på 7,4 % fra året før. Det
var 1287 produsenter som kjøpte sæd, og sæden ble sendt
ut i 1057 sæddunker.
Nedgangen i salget skyldes antakelig først og fremst
det fallende tilslaget de siste årene. Væreringsmedlemmene er de største sædkjøperne, og medlemstallet i
ringene er på tur nedover. Det reduserer også salget.
Salget per rase er vist neste side. Vi solgte sæd fra
174 værer av 24 ulike raser. NKS sto for 65,5 % av salget,
kvit spælsau for 10,5 % og farga spælsau for 4,1 %.
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Rase
NKS
Kvit spælsau
Farga spælsau
Pelssau
Blæset sau
Suffolk
Svartfjes
Gmlnorsk spæl
Fuglestadbroget
Texel
Gmlnorsk sau
Sjeviot
Rygja
Grå trøndersau
Dalasau
Steigar
7 andre raser
SUM

Doser
19 161
3 062
1 201
1 024
839
494
484
449
412
341
338
325
267
187
164
125
476
29 273

Mikroskopisk undersøkelse av sæden etter frysing og
tinging trenger ikke å avsløre at sædcellene har nedsatt
befruktningsevne. Vi har mistanke om at den innkjøpte
fortynningsvæska har hatt dårlig kvalitet, og dermed har
sædcellene fått fryseskader. Høgskolen i Innlandet vil
bistå oss med en grundigere undersøkelse av 2021produksjon med bruk av avanserte laboratorieutstyr.
Vi har også gjort et lite fryseforsøk med 2 nye
fortynningsvæsker for å se om de er aktuelle alternativer
høsten 2022.

Andel
65,5 %
10,5 %
4,1 %
3,5 %
2,9 %
1,7 %
1,7 %
1,5 %
1,4 %
1,2 %
1,2 %
1,1 %
0,9 %
0,6 %
0,6 %
0,4 %
1,6 %
100,0 %

Kostnader med avl og semin 2021
Avl og semin på sau er finansiert med tilskudd fra Landbruks- og Matdepartementet, Omsetningsrådet, prosjektmidler og egenandeler fra saueholderne. Egenandelene
kommer i hovedsak fra seminsalget. Totale kostnader var
20 586 736 kr i 2021. Tabellen viser hvordan driftskostnadene fordeler seg på de ulike avlstiltakene.

Tilslaget
Vi har ikke gjort noen endringer i rutinene på Staur på
mange år. Vi tiner ett strå og kontrollerer hvert eneste
uttak etter frysing, og har ikke sett noen endringer i
sædbildet i mikroskopet. Dette var situasjonen også
høsten 2021.
Tilslaget (drektighetsresultatet) har likevel vært på tur
nedover, og i 2021 har det fått seg en alvorlig knekk.
Resultatet for alle 20 000 innleggene som er rapportert
inn i Sauekontrollen, er nede på 57,9 %.

Tilsalget i semin 2013-2021 (23.02.2022)
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En nærmere analyse av resultatet viser at det er årets
produksjon som har gått skikkelig galt. Årets 16 nye
NKS-værer (de med et godt salg) har et tilslag på 55 %.
Resultatet fra 11 værer som sto på stasjonen i 2020 og
som ble solgt i 2021, er på 69 %, et tilnærmet normalt
resultat. Tilsvarende tall for de 11 nye spælværene og de 4
fra i 2020 som ble solgt i 2021, er 48 % og 62%. Dette
dokumenter at det er 2021-produksjonen som er det
store problemet.
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Avlstiltak
Faglige råd og utvalg
Drift av avlstiltakene
Utviklingstiltak
Væreringene
Småraselaga
Semin
Sum

Driftskostnad
541 365
5 110 905
3 459 962
5 520 052
229 764
5 706 688
20 568 736

10. Avl og semin på geit
Fagrådet for geit
Fagrådet for geit har hatt ett Teams-møte i 2020. Referatet er lagt ut på NSG sine nettsider. Det ble behandlet
13 protokollførte saker, og de viktigste sakene var:
- Genomisk seleksjon på geit (sak 5/2021)
- Jurpoeng og ekstraspener (sak 6/2021)
- Regelverk for «Kåring av bukkekje (sak 7/2021)
- Tilskudd for avkomsgransking 2020 og framover
(sak 8/2021)
- Krav til avlsbesetninger (sak 9/2021)

Gentesting
Geiteholderne som vil genteste bukkene sine, bestiller
prøvetakingsutstyr hos BioBank AS, Hamar og returnerer
prøvene med ørevev til BioBank. BioBank ekstraherer
DNA og sender dette til AgResearch, New Zealand, for
genanalyse. AgResearch sender resultatene til NSG for
bearbeiding. NSG sender resultatene til geiteholderne.
I 2021 har vi gått videre med gentesting av geiter til
referansepopulasjon i forbindelse med prosjektet
«Etablering av genomisk seleksjon hos mjølkegeit».
Det var 26 avlsbesetninger som deltok, med totalt 880
geiteprøver sendt fra BioBank til AgResearch.
Prosjektet skulle vært avsluttet i 2021, men sluttdato
er utsatt til 31. oktober 2022 da vi ikke har gentestet nok
geiter til referansepopulasjonen enda.
Kaseingenstatusen hos geitene har stor betydning for
om besetningene vil få problemer med for høye verdier
for frie fettsyrer i melka. Vi gentester og selekterer
bukkene med den beste genstatusen for å sikre at påsatte
døtre etter har en tilstrekkelig god genstatus.
Alle medlemmene i Geitekontrollen har tilbud om å
genteste bukkene som skal brukes i egen besetning eller
som skal selges. Tabellen viser oppslutningen og gentestresultatene i 2020 og 2021.
Kaseingentest
Besetninger
Testa bukkekje
Ikke-null * Ikke-null (5)
Ikke-null * Null (2)
Null *Null (0)

2019
83
648
92 %
8%
0%

2020
72
556
90 %
10 %
0%

Antall besetninger som gentestet bukker gikk ned fra
2020 til 2021, og det samme med antall gentestede
bukker. Det er obligatorisk å genteste bukkekje som skal
kåres, og dermed gentestet de 48 avlsbesetningene bukker
(2 unntak i 2021). Avlsbesetningene gentester ikke mange
flere enn de som er tenkt kåra, da det nå er sjelden at
bukkene ikke kommer ut med det gunstigste resultatet.
Det er 26 bruksbesetninger som har gentesta bukker.
Disse vil bli brukt i egen besetning, og kanskje solgt. Her
er kontrollen med kaseingenstatusen god.
Så er det rundt 200 bruksbesetninger som ikke
gentester egne bukker. Vi må håpe at disse holder
kontroll med kaseingenstatusen i besetningen gjennom
kjøp av gentestede bukker eller gjennom å bruke semin.
Alle bukkekje som ble kaseingentestet i 2021, ble også
farskapstestet. Andelen med feil far i Geitekontrollen
ligger fortsatt høyt, opp mot 10 %. Har besetningen
gentestet alle bukkene som ble brukt i paringa, finner
vi som regel fram til korrekt biologisk far og endrer
farskapet i Geitekontrollen.

Kåring
Bukker som skal stilles til kåring, må være gentestet med
kaseingen-resultat og bekreftet farskap. Det er bare
bukker med kaseinstatus «Ikke null*Ikke null» som kan
kåres på ordinært vis. Bukker som har kaseingenstatus
«Ikke null*Null kåres på dispensasjon.
I 2020 gjennomførte vi ikke kåring da vi var i
oppstarten av koronautbruddet med den usikkerheten
det skapte. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse om
vi skulle ta opp igjen kåring som avlstiltak, eller avvikle
det, og det var et flertall for å beholde kåringa.
Kåring
Besetninger
Stilte bukkekje
Kåra
Kåra på disp.
Vraka

2019
63
420
74 %
15 %
11 %

2020

2021
58
323
73 %
19 %
8%

Antall besetning som kårer bukker og antall bukker som
stilles til kåring, reduseres år for år. Kåring av bukker er
obligatorisk i NSGs 48 avlsbesetninger, men får stadig
mindre oppslutning blant bruksbuskapene.
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Genomiske avlsverdier fra april 2021
Vi beregnet indekser hver måned gjennom i 2021. Beregningene har gått etter planen.
I april 2021 beregnet vi for første gang genomiske avlsverdier. Dette var en milepæl i avlsarbeidet for geit.
Genomiske avlsverdier tar med informasjon fra gentesten av dyra inn i indeksberegningene, og sikkerheten
på de beregnede avlsverdiene øker. Dette gjelder først og
fremst unge dyr som er gentestet. Alle aktuelle prøvebukker i avlsbesetningene er gentestet, og innsett blir
bedre. Dette vil gi større avlsframgang enn tidligere.

Egenskapene i avlsmålet
Det er 11 egenskaper som inngår i avlsmålet. Vi beregner
avlsverdier for hver enkelt egenskap, og disse teller ulikt i
den samlede avlsverdien. Fagrådet bestemte i desember
2020 vektleggingen som ble brukt fra januar 2021.
Framgangen for en egenskap påvirkes ikke bare av vektleggingen, men også av egenskapens genetiske variasjon,
av arvegraden og av de genetiske korrelasjonene til de
andre egenskapene. Det er derfor ikke mulig å si hvilken
framgang den enkelte egenskapen får kun ut fra vektleggingen. Vi følger med på hvilken genetisk framgang vi får
for de 11 egenskapene. Dette er beslutningsgrunnlaget når
Fagrådet bestemmer endringer i vektleggingen.
Figuren som viser fett-, protein-, laktose- og samlet
tørrstoffproduksjonen per dag, er ett eksempel på beslutningsgrunnlaget. Fram til 2014 hadde vi ingen framgang
i samlet tørrstoffproduksjon. Fagrådet har besluttet at
tørrstoffproduksjonen per dag bør øke. Fett- og proteinproduksjon per dag ble egenskaper i avlsmålet, og ble
vektlagt i samlet avlsverdi. Figuren viser at vi har lykkes
med å få til en økning.

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

Tørstoffproduksjon, gram per dag

Insatte prøvebukker, årgangene 2010-2021
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Avlsbesetninger og bukkeringer
Ved utgangen av 2021 har vi 48 registrerte avlsbesetninger, der 4 besetninger deltar i én bukkering.

Avlsmessig framgang
Figuren viser hvordan samlet avlsverdi stiger fra årgang
til årgang for merka geiter født fra 2012 til 2021 i avlsbesetningene (blå linje). Vi har god avlsmessig framgang,
litt under 3 indekspoeng i året i samlet avlsverdi i avlsbesetningene de siste 5 årene.
Prøvebukkene i avlsbesetningen (grønn linje) ligger
over gjennomsnittet av merka kje (blå linje), og det er
slik det skal være. Jo større forskjell, jo større avlsframgang får vi.
Bruksbesetningene (rød linje) har også framgang, da
de bruker avlsmateriale framskaffet av avlsbesetningene
(semin og kårede bukker), men de ligger 3-4 år bak i
avlskvalitet. Dette er et lite avlsmessig etterslep.

Prøvebukkene i avlsb.

Geitekjea i bruksb.

Samlet avlsverdi

Geitekjea i avlsb.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tilskudd til avlsbesetningene
Tilskudd utbetales til en avkomsgranska bukk som er i
live når den får sin første offisielle indeks. I 2021 ble det
utbetalt tilskudd til bukker som var kåra i 2018. Det ble
til sammen utbetalt kr. 172 700,- i granskingstilskudd,
en nedgang på 14 % fra 2020. I 2021 var tilskuddet
fordelt på 53 bukker, med et gjennomsnitt på 3 259 kr
per bukk.

Avlsstatuetten 2021
Avlsstatuetten for beste bukk 2021 tildeles Tor Lie fra
Stranda i Møre og Romsdal for bukken 2018142 Alfa Lie.

Seminbukkene

Avlsframgangen i avlsbesetningene og bruksbesetningene
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Vi lykkes godt med å unngå en for sterk innavlsoppbygging. Jevnlig import av sæd av rasen fransk alpin fra
Frankrike er et viktig tiltak i innavlskontrollen.
I årene hvor det er brukt en god del sæd fra fransk alpin
får vi inn fremmede gener, og det er forklaringen på at
innavlsoppbyggingen er negativ enkelte år.

2021

Fødselsår

Bærekraftig avlsarbeid
Avlsarbeidet er ikke bærekraftig hvis ikke innavlen holdes
under kontroll. Figuren viser innavlsøkningen per generasjon fra årgang til årgang i årene 2011-2021.

Det ble tatt inn til sammen 10 bukker til semin på
Hjermstad seminstasjon i 2021. Fem av bukkene var født
i 2019 og avkomsgransket med offisiell indeks, og fem var
født i 2020 uten døtre i produksjon og offisiell indeks.
Dette inntaket er en konsekvens av at vi startet å beregne
genomiske indekser i april 2021. Da øker sikkerheten på
indeksen til unge dyr, og det gir større avlsframgang per
år når vi tar inn unge bukker til semin.
Rasefordelingen av årets inntak framgår av tabellen.
Seminbukker
2021
Norsk melkegeit
6
⅞ Norsk * ⅛ Fransk alpin 1
¾ Norsk * ¼ Fransk alpin 2
⅛ Norsk * ⅞ Fransk alpin 1

Sædsalget
Innavlsøkning per generasjon
Alle merkede geitkje i avlsbesetningene
1,0
0,9
% økning per generasjon

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-0,2
-0,3

En innavlsøkning på 0,5 – 1,0 % per generasjon anses å
være forsvarlig.

Det var 96 geiteholdere som kjøpte sæd i 2021, en færre
enn i 2020. Totalt salg var 2006 doser, en økning på 5 %
fra året før.
Sædsalget fordelt på rase går fram av tabellen
nedenfor.
Rase
2019
Melkegeit
1 809
Boergeit
277
Mohairgeit
14
Kasjmirgeit
27
Kystgeit
12
Sum sæddoser 2 139

2020
1 611
256
20
8
20
1 915

2021
1805
142
27
25
7
2006

Seminkurs
Vi gjennomførte ett seminkurs på geit i 2021, med 11
deltakere. Kurset ble holdt i Stange på Hedemarken, i
nærheten av seminstasjonen.
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Foto: Eli Folven

Kostnader i avl og semin
Fagområdet avl og semin på geit finansieres ved tilskudd
fra Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet,
egenandeler fra produsentene (semin, gentesting og
kåring) og tilskudd til GS-prosjektet. Samlede driftskostnader var 4 872 945 kroner.
Tabellen viser fordelingen på de ulike avlstiltakene.
Avlstiltak
Faglige råd og utvalg
Geitavl sentralt
Avlsbesetningene
Semin
Kåring
Gentesting
Småraselag
Sum
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Driftskostnad
224 417
1 752 499
207 671
1 238 460
155 408
1 271 890
22 600
4 872 945

11. Gjeterhund
Gjeterhundrådet har i 2021 ikke hatt fysiske møter, men
15 møter på Teams samt vært til stede på NM og hatt
møte med gjeterhundlag/-nemnder.
Rådet består av leder og representanter fra seks
regioner, og har i 2021 hatt følgende sammensetning:
Arvid Årdal (leder), Jørgen Bjørkli (Nord), Torkjel
Solbakken (Øst), Øystein Hadland (Sør-Øst), Erlend
Kvinnesland (Sør-Vest), Knut-Jørgen Oseberg (Midt) og
Odd Jarle Øvreås (Vest). Karianne Kjelstrup har fungert
som sekretær for Gjeterhundrådet, og gikk fra vikariat til
fast ansettelse i september 2021.

Sentrale saker innenfor gjeterhund i 2021:
• Årlig revidering av dreiebok og regler for gjeterhundprøver
• Hovedsatsingsområde har vært «økt bruk av gjeterhund». Hensikt å sette ytterligere fokus på gjeterhund i
arbeid og gi flere innsikt i nytteverdien og kunnskapen
om gjeterhund. Herunder utviklingen av RAS border
collie og working kelpie samt utvikling av instruktørog dommerutdanning.
• Prøveår for Norgesserien og Norsk Nursery i 2021.
• Håndtering av COVID-19 under prøvesesongen
• Møte med gjeterhundlag/-nemnder
• Avlskrav på border collie, kjent DNA-status ved
registrering av valper.

Hunden Akersborg Siri (Bery) ble Norgesmester i bruk av gjeterhund og vinner av Norgesserien sammenlagt i 2021. Her under
Norgesseriefinalen i Aremark 2021. Foto: Karianne Kjelstrup
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Prøvenemnda
Prøvenemnda har hovedansvaret for Norgesserien/
Nord-Norgesserien/ Nursery/ Norgesmesterskap og alle
oppgaver tilknyttet gjeterhundprøver. Nemnda har hatt
ett arbeidsmøte og flere telefonmøter i 2021, og har
løpende kontakt om saker som oppstår. Revidering av
prøvereglement og dreiebok har vært en del av oppgavene til prøvenemnda i 2021, samt oppgaver i forbindelse med Norgesserien. Prøvenemnda tar avgjørelser på
bakgrunn av det som kommer av innspill fra fylkene i
årlige spørreundersøkelser. Norgesserien er formet av hva
flertallet av fylkene og deltagerne ønsker. I 2021 har
Norgesserien og Norsk Nursery vært et prøveår, med en
mindre Norgesserie helg og kvalifiseringsprøve før en
Nursery finale.

Avlsutvalget
Avlsutvalget har ansvaret for avlsarbeidet for rasene
border collie og working kelpie. Dette innebærer blant
annet utvikling og oppdatering av «Rasespesifikk Avlsstrategi» (RAS) for border collie og working kelpie, som
har blitt revidert i 2020. Avlsutvalget besvarer også avlsrelaterte spørsmål og henvendelser som kommer inn til
Gjeterhundrådet. I 2021 har Norsk Kennel Klub godkjent
at border collie skal ha kjent DNA-status for å kunne
registrere valpekull. Dette trer i kraft fra og med parring
01.06.2022.

Raseansvar
NSG har raseansvar for border collie og working kelpie.
Vi ser en trend i økende og stabil registrering av border
collien, og en synkende registrering av working kelpie.
Det ble registrert flere border collie-valper enn noen
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annen rase i 2021. 1679 nye hunder ble registrert i fjor, en
økning med 310 hunder fra året før. Dette er sjette gang
brukshunden border collie topper Norsk Kennel Klubs
liste over mest registrerte raser.

Gjeterhundkurs og -prøver
Gjeterhundkurs blir arrangert av fylkesnemndene/-laga
og lokallaga rundt omkring i landet. I noen områder er
aktiviteten veldig stor, til glede for de som ønsker å
utnytte potensialet i gjeterhunden sin.
Gjeterhundkurs arrangert i fylkene:
År

Antall
kurs*
50
43
62
39
60
46
78
75

2014
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2020
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Registrering Working Kelpie
55

Foto: Karianne Buer

11 10

Antall fylker
rapportert
11
7
12
10
14
10
18
16

12

8

9
4

*antall kurs er basert på hva fylkene rapporterer inn til
NSG. Fylkene som ikke har rapportert inn har også
avholdt kurs, men har ikke kommet med i statistikken.

Registrering Border Collie
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Gjeterhundkursaktivitet i fylkene 2021
Antall gjeterhundkurs avholdt i fylket

Antall deltagere på gjeterhundkurs
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Antall bruksprøver

Prøveaktivitet siste årene:
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Prøver
249
263
253
280
255
226
282
258
274
287
249
305

Starter
3896
3773
3740
4149
3967
3629
4257
3654
3936
4155
4397
4857

Hunder
752
753
771
778
737
806
842
806
847
1041
962
1063

Eiere
434
452
467
453
446
448
499
473
491
521
507
573

Hunder som får over 60 poeng på gjeterhundprøve får
godkjent bruksprøve. NSG anbefaler at alle avlsdyr har
godkjent bruksprøve før parring. Vi ser en økning i antall
bruksprøver årlig. De siste tre årene har antallet ligget på
over 200.
Ifølge statistikkene som har blitt sendt inn var det 290
bruksprov fordelt på 16 fylker. (Kun fylker som har sendt
inn resultater er registrert)

Antall hunder som har oppnådd bruksprov pr. fylke i 2021
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F.v. sølv- og bronsevinner Jan Briskeby, gullvinner Torbjørn Jaran Knive, dommer Mosse Magnusson og dommer Mark Bufton.

NM i bruk av gjeterhund 2021

Norgesserien

NM i bruk av gjeterhund 2021 ble arrangert 8.-10.
oktober i Follestaddalen, Møre og Romsdal.
Torbjørn Jaran Knive og hunden Akersborg Siri (Bery)
stakk av med gullet!
NM i bruk av gjeterhund går over tre dager, med innledende runder fredag og lørdag, og finale på søndagen.
De 8 beste ekvipasjene fra fredag og lørdag går videre til
finalen. Der sloss 16 ekvipasjer om den gjeve tittelen som
Norgesmester. Torbjørn Jaran Knive tok 1. plassen etter
en spennende finaledag, med hunden Akersborg Siri.
2. og 3. plassen gikk til Jan Briskeby med Kaisa og Boss.
Buskerud Sau og Geits pokal for «Beste unghund»
gikk til Jan Egil Orthe med NO/46901/18 Lucy.
Norturas pokal til «Oppdretter av beste norskfødte
hund» ble tildelt Torbjørn Jaran Knive NO41896/15
Akersborg Siri (Bery).
OS ID sin pokal «Eier av beste norskfødte hund» ble
tildelt Torbjørn Jaran Knive NO41896/15 Akersborg Siri
(Bery).
Hedmark Gjeterhundlag sitt skjold for «Beste fylkeslag» i kvalifiseringsrundene ble tildelt Vest-Agder Sau og
Geit.

Norgesserien gikk over en rekke helger før NM i bruk av
gjeterhund. Det var i 2021 satt opp et prøve år for
Norgesserien, hvor kvalifiseringen til Norgesseriefinalen
går før NM i bruk av gjeterhund. De 35 beste sammenlagt er kvalifisert til finalen. Norgesseriefinalen ble i 2021
avholdt i Aremark i Østfold.
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Plass
1
2
3
4
5
6

Reg nr
NO41896/15
NO59936/17
NO48864/14
NO38414/18
S00/356330
NO33669/13

Hund
Akersborg Siri
Ylva
Nesbakken
Billie Jean
Akersborg Kniva
Foxridge Drake
Træet's Lexie

Fører
Knive, T Jaran
Årdal, Arvid
Flaten, Linn Kristin
Hansen, Jo Agnar
Mattsson, Karin
Hindenes, Sindre

Continental Sheepdog
Championship (CSC)
Continental Sheepdog Championship (CSC), eller Europamesterskapet i bruk av gjeterhund ble dessverre avlyst i
2021 på grunn av koronapandemien.

Nordisk Mesterskap i bruk
av gjeterhund 2021
Nordisk Mesterskap ble arrangert i Danmark i 2021.
Norge gikk av med lag-seieren og Norsk vinner, da 44
gjeterhundekvipasjer fra Norge, Sverige, Danmark,
Finland og Færøyene møttes til Nordisk mesterskap i
Danmark.
1. Torbjørn Jaran Knive - Akersborg Siri (Bery) (Norge)
2. Marianne Klima - Timetolearn Tjeck (Sverige)
3. Anja Maria Lethiö - Coel (Finland)
4. Jo Agnar Hansen - Akersborg Kniva (Norge)
5. Nils Pettersson - Boogi (Sverige)
6. Karin Mattsson - Derwen Roy (Norge)

Norsk Nursery 2021
Norsk Nursery ble i år tildelt Oppland gjeterhundlag.
De tildelte igjen til Toten gjeterhundlag. Toten skulle
arrangere Norsk Nursery i 2020, men dette ble avlyst pga.
COVID-19. Norsk Nursery ble arrangert helgen 30. - 31.
oktober 2021, og er for hunder under 3 år. I år har det
vært stor pågang for Norsk Nursery, hele 103 deltagere

var med på de innledende rundene! Kvalifiseringsrundene er nytt av året, og er nok mye av grunnen til at
vi har fått flere deltagere ettersom de kan delta mer
lokalt. 35 av hundene i kvalifiseringen kvalifiserte seg
videre til finale i Norsk Nursery på Eina/Toten.
Vinner av Norsk Nursery ble i år Sander Hindenes
med hunden Midderry Jan. Vinner av pokalen «Oppdretter av beste norskfødte unghund» ble Rune Landås med
hunden Djerv’s Pil.
1. Hindenes Sander S00/371081 Midderry Jan
2. Solbakken Torkjel S00/366410 Elan Valley Jack
3. Landås Rune NO38266/19 Djerv's Pil
4. Nodland Glenn NO38263/19 Djerv's Enja
5. Nodland Glenn NO38268/19 Djerv's Bea
6. Andersen Petter S00/368669 Kemi Tim .

Nordisk Nursery 2021
Nordisk Nursery ble arrangert i Danmark. Vinner av
Nordisk Nursery ble norske Jone Gystøl med Meg. Norge
ble i 2021 representert med 15 ekvipasjer, hvor 1.plassen
og 3. plassen gikk til Norge. Jone Gystøl med Meg og
Glenn Nodland med Djerv’s Enja.
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12. Ull, saueklipping og ullhåndtering
Arbeidet med fagområdet ull er delt i NSG. I tillegg til
arbeidet i Ull- og klipperådet, inngår ull i avlsarbeidet.
NSG har også samarbeidsavtaler med Norilia og Fatland
Ull om innsamlingsgodtgjørelse til lokallag.

Ull- og klipperådet
Ull- og klipperådet er et rådgivende organ for styret i
Norsk Sau og Geit, som skal legge til rette for at kurs om
ull, saueklipping og ullhåndtering tilbys i hele landet. Det
gjøres både gjennom opplæring av et fast korps med
dyktige og engasjerte klippeinstruktører, og ved tildeling
av tilskudd til kursvirksomhet.

Rådet skal også arbeide for at Norge har et eget miljø
for saueklippere og ullhåndterere, gjennom blant annet
å sørge for at det arrangeres NM hvert år. Ull- og
klipperådet har fire medlemmer. I 2021 har rådet
bestått av:
Eirik Kolbjørnshus fra NSG (leder), Tore
Mellemsæther (representerer de aktive saueklipperne),
Else Horge Asplin (representant fra sentralstyret) og
Siv Heia Uldal (Fagtjenesten for ull, Animalia).

Møter
I løpet av det siste året har det vært avholdt 5 Teamsmøter i rådet. Saker som har vært oppe er: Budsjett,
handlingsplan, innspill til jordbruksforhandlingene,
samarbeide Norilia og Fatland, NM 2021 og 2022,
klippekurs, instruktørsamling, ullhåndteringskurs,
videreutdanning og registrering av norske klippere og
innsamlingsgodtgjørelsen for ull fra Norilia.

Instruktørsamling
Samling for klippeinstruktører ble gjennomført i forbindelse med NM i Bjerkreim. 10 instruktører deltok og
fikk informasjon om arbeidet med ull både fra NSG og
Animalia, fagtjenesten for ull. De var også med på
dommersamlingen før NM, med praktisk klipping,
ullsortering og dommervurdering. Det kreves at
instruktørene deltar minimum på en samling per 2. år.

NM i saueklipping og ullhåndtering
I august stilte lokallagene Bjerkreim, Egersund, Helleland, Lund og Sokndal/ Heskestad Sau og Geit med sitt
fylkeslag Rogaland opp som arrangører av NM på forespørsel fra NSG. En stor takk rettes til Hallvard Veen,
primus motor for arrangementet og alle dugnadshjelpere; de bak scena, god resultatservice og alle
dommere. NM arrangementet som gikk av stabelen i forbindelse med Bjerkreimsmart`n var et flott arrangement,
som ble godt besøkt. Her ble det konkurrert og vist fram
gode prestasjoner fra tevlere av begge kjønn og alle aldre
fra 17 år og opp til over 60 år. Det var stor deltakelse,
rundt 60 startende totalt både i klippe- og ullhåndteringskonkurransene. Åsmund Kringeland fra
Tysvær i Hordaland ble vinner av NM tittelen for
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Klippekurs 2021
Fylke
Innlandet
Innlandet
Møre- og Romsdal
Akershus
Akershus
Rogaland
Rogaland
Rogaland

Kurssted
Rogne
Gausdal
Fræna
NMBU
Nannestad
Bjerkreim
Jæren
Vigrestad

Nivå
A/B
A
A/B
A
A
A
A/B
B

Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Telemark
Vestland
Østfold
Østfold
8 fylker

Oppdal
Øya VGS
Søve
Voss
Tomb VGS
Tomb VGS
14 kurs

A
A/B
A
B/A
A
A

Instruktør
Eirik Kolbjørnshus
Bård Nordrum
Bjørnar Bakken og Sindre Myhrsveen
Caroline Nicol
Caroline Nicol
Børge Høiland
Børge Høiland
Børge Høiland, Onar Lima,
Odd Kristian Høiland
Erik A.Bjerke
Caroline Nicol
Eirik Kolbjørnshus
Eirik Kolbjørnshus
Caroline Nicol
Caroline Nicol

klipping for 3. gang. Gerhard Haakull, også fra Tysvær
ble norsk mester i ull- håndteringsklassen for 11. gang.
Oppdal Sau og Geit er tildelt arrangementet for 2022.
For å delta i Norgesmesterskapet i saueklipping og ullhåndtering må du være medlem i NSG.

Klippekurs
Medlemsfordel i NSG for klippekursdeltakere ble vedtatt
i 2018. Lag og foreninger må også være organisert i
Brønnøysund med organisasjonsnummer for å få
utbetalt tilskudd til klippekurs, samt for å motta lagringsgodtgjørelse fra varemottaker/ullstasjoner for ull.
I 2021 er det arrangert 14 klippekurs med til sammen
120 deltagere. 5 kurs ble avlyst på grunn av for få påmeldte. Til sammenligning ble det i 2020 avholdt 13 kurs
med 127 deltaker. 7 av årets kurs var nybegynnerkurs
(A), 6 var kombinasjonskurs for både nybegynnere og
viderekomne (AB) og 1 kurs var for viderekomne (B).
Kursarrangører har vært 2 skoler, lokallag av NSG og
fylkeslag av NSG i samarbeid med NSG sentralt.
Evalueringsskjemaene viser at kursene er etterspurt og at
deltakerne er fornøyde. Kursene bidrar til god forståelse
av arbeidet med saueklipping og ullhåndtering. For
mange er kurset starten på aktiv bruk av klippemaskinen
både i arbeid og konkurranse. NSG gir tilskudd til lokalog fylkeslag som har søkt innen fristen, fått innvilget og
gjennomført klippekurs etter gjeldende regler. I 2020 er
det utbetalt tilskudd til 10 kurs i regi av lokal- og fylkeslag. Nytt evalueringsskjema er laget i 2021 og vil bli tatt i
bruk ved kurs i 2022.

Arrangør
Hadeland Sau og Geit
Gaudal Sau og Geit
Fræna Sau og Geit
NMBU
Akershus Sau og Geit
Sandnes Sau og Geit
Gjesdal Sau og Geit
Sandnes Sau og Geit

Deltagere
9
6
11
6
4
9
9
14

Oppdal Sau og Geit
5
Flå og Klæbu Sau og Geit
7
Telemark Sau og Geit
10
Voss og Vossestrand Sau og Geit 18
Tomb VGS
4
Tomb VGS
8
120 deltakere

kjøre ullhåndteringskurs på lokalplan landet rundet.
Kursoppstart er planlagt i februar og mars 2022.

Informasjon om tilgjengelige saueklippere
Til hjelp for de som ønsker informasjon om tilgjengelige
klippere har NSG lagt ut en oversikt på www.nsg.no.
Saueklippere med ledig kapasitet kan registrere seg med
navn og kontaktinformasjon gjennom nettsidene, og en
samlet oversikt over saueklippere i Norge finnes på
nsg.no/saueklippere. Oversikten består nå av 40 saueklippere fordelt over hele landet.

Avtaler om organisert innsamling av ull
Norsk Sau og Geit har samarbeidsavtaler med Norilia og
Fatland Gjesdal Ull har om organisert innsamling av ull.
Avtalene går ut på at lokallag i NSG organiserer felles
innsamling av ull i sine områder.
Lokallagene får godtgjøring for sitt arbeide med dette.
I avtalene ligger det en presisering av ansvarsfordeling
for NSG sentralt, for lokallagene og for ullstasjonen, samt
av utbetalingskriterier.
Samarbeidsavtalen med Norilia ble revidert i 2020
og skal opp til årlig vurdering. Det var ikke noen forandringer av avtalen i 2021.

Ullhåndteringskurs
Arbeidet med å videreutvikle og gjennomføre ullhåndteringskurs vurderes som viktig for å kunne
forbedre ullkvaliteten og sortering av ulla ved klipping.
Det er derfor planlagt kurs for instruktører som kan
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13. Genressurser
Samarbeid mellom
Norsk Sau og Geit og raselag
Norsk Sau og Geit har de siste årene hatt en god dialog
med de fleste av raselagene for sau og geit. Målet er en
felles innsats for småfeholdet i Norge.
I perioden 2007 - 2021 er det inngått samarbeidsavtaler med 17 raselag, men det er ikke alle disse som
har respondert på henvendelser fra NSG i 2021.
Styret i Norsk Sau og Geit vedtok i oktober 2021 å
avslutte samarbeidsavtalen med Fuglestadbrogete og
Blæselaget. Dette med bakgrunn i at dette raselaget
gjennom korrespondanse og oppslag i presse og sosiale
medier over tid hadde uttrykt stor misnøye med
samarbeidet med Norsk Sau og Geit.
Følgende raselag hadde i 2021 samarbeidsavtale med
NSG:
• Landslaget for gammel norsk sau
• Norsk Pelssaulag
• Landslaget for gammelnorsk spælsau
• Fugelstadbrogete og Blæselaget
(opphører 11. februar 2022)
• Norsk suffolklag
• Svartfjeslaget
• Raselaget for Grå Trøndersau
• Norsk Villsaulag BA
• Interesselaget for farga spælsau
• Valaise Blacknoeslaget
• Norsk avlslag for Shropshiresau
• Norsk Dorper
• Raselaget for Rygjasau
• Raselaget for Steigarsau
• NorBoer - Avlslag for Boergeit
• Norsk Kashmirlag
• Norsk Mohairlag
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Lag med samarbeidsavtale får kr. 200,- pr. medlem som
også er medlem i NSG. Pr. 31.12.2021 hadde 15 av lagene
rapportert medlemsoversikt. Av totalt 2.216 medlemmer
var 1.261 medlem i NSG. På grunnlag av dette ble det
beregnet tilskudd til lagene på til sammen kr 252.200.
Det er nå 56,9 % av medlemmene i de raselagene som
har sendt lister til NSG, som også er medlem i NSG.
Tilsvarende tall for 2020 var 56,7,9 %. Tilslutnings-%
varierer mellom 30,3 og 87,4.
Samarbeidet med raselagene er svært viktig og blir
prioritert av NSG.
I møte med raselagene 8. juni 2018 ble det enighet om
at NSG skal arrangere et orienterings-/drøftingsmøte
annethvert år, dvs. at det var berammet et møte på forsommeren i 2020. Med bakgrunn i koronapandemien ble
dette møtet utsatt og avholdt på Teams i januar 2021. I
dette møtet var 13 av raselagene representer, med til
sammen 21 representanter. Vi hadde i tillegg representanter fra styret i NSG, avlsavdelingen i NSG, Team ung i
NSG, fylkeslag i NSG, Norsk Genressurssenter og
Animalia, Sauekontrollen.

på lag med naturen
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III SENTRALADMINISTRASJONEN

Norsk Sau og Geit
Moervn. 2A, 1430 ÅS
Postboks 104, 1431 ÅS
Telefon: 23 08 47 70
E-post: nsg@nsg.no
Ansatte ved kontoret i 2021
Lars Erik Wallin, generalsekretær
Siv Bøifot, kontorsjef
Mona Skjønhaug, kontorfullmektig
Urda Blichfeldt, kommunikasjonsrådgiver (til 30.09.)
Anne Grete Stabekk, rådgiver organisasjon/
ull og klipping – 60 %
Anne-Cath. Grimstad, redaktør (til 22.04.)
Yngve Ekern, kommunikasjonsrådgiver og redaktør
(fra 01.10)
Per Fossheim, beite- og utmarksrådgiver
Karianne Kjelstrup, gjeterhundrådgiver og IT-rådgiver
Thor Blichfeldt, avls- og seminsjef
Ewa Wallin, rådgiver geit – 50 %
Inger Anne Boman, avlsforsker
Jette Jakobsen, avlsforsker
Henriette Berg Olsen, avlsforsker
Martin Opheim Gløersen, rådgiver saueavl

Lars Erik
Wallin

Siv
Bøifot

Mona
Skjønhaug

Urda
Blichfeldt

Anne Grete
Stabekk

Anne-Cath.
Grimstad

Yngve
Ekern

Per
Fossheim

Karianne
Kjelstrup

Thor
Blichfeldt

Ewa
Wallin

Inger Anne
Boman

Jette
Jakobsen

Henriette
Berg Olsen

Martin
Opheim Gløersen

Bjørn Erik
Frislie

Ellen
Frislie

Ansatte ved seminstasjonene
Bjørn Erik Frislie, driftsleder – Staur og Hjermstad
Ellen Frislie, laboratorieleder – Staur og Hjermstad
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IV TILLITSVALGTE PR. 31.12.2021

Styret
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Ronald Cato Slemmen,
6445 Malmefjorden
Marthe Lang-Ree, 2636 Øyer
Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
8616 Mo i Rana
Torill Undheim, 4363 Brusand
Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen
Ketil Trongmo, 8646 Korgen

Ronald Cato
Slemmen
leder

Marthe
Lang-Ree
nestleder

Sigurd
Vikesland
styremedlem

Anne Kari
Leiråmo Snefjellå
styremedlem

Torill
Undheim
styremedlem

Else
Horge Asplin
styremedlem

Ketil
Trongmo
styremedlem

Ragnhild
Sæle
ordfører

Ordføreren har møtt fast på styremøter i 2021.
Vararepresentanter
1. Nils Inge Hitland, 5137 Mjølkeråen
2. Jo Risløv, 6893 Vik i Sogn
3. Håvard Helgeland, 5560 Nedstrand
1. vara har møtt fast på styremøter i 2021.
Arbeidsutvalget
1. Ronald Cato Slemmen, 6445 Malmefjorden
2. Marthe Lang-Ree, 2636 Øyer
3. Sigurd Vikesland, 5741 Aurland
Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Årsmøtevalgte representantskapsmedlemmer
Ordfører:
Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden
Varaordfører: Arvid Wold, 7660 Vuku
Direktevalgte geiterepresentanter
1. Gunnar Haugo, 3864 Rauland
2. André Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Eli Folven, 6798 Hjelledalen
Vararepresentanter geit
1. Bjørn Mikal Nordgård-Melander, 9021 Tromsdalen
2. Anne Helene Haugen, 2680 Vågå
3. Eva Kristin Fjørstad, 6200 Stranda
Direktevalgte gjeterhundrepresentant
Arvid Årdal, 4360 Varhaug
Vararepresentant gjeterhund
Øystein Hadland, 4580 Lyngdal
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Fylkesledere
Østfold:
Akershus:

Arild Johan Johansen, 1815 Askim
Stein Øyvind Bentstuen,
2080 Eidsvoll
Hedmark:
Per-Joar Os Nesthun, 2320 Furnes
Oppland:
Knut Evensen, 2634 Fåvang
Buskerud:
Gerd Jorde, 3540 Nesbyen
Vestfold:
Lars Bjarne Linneflaaten,
3185 Skoppum
Telemark:
Knut Johan Hvistendal, 3830 Ulefoss
Aust-Agder:
Kåre Blålid, 4790 Lillesand
Vest-Agder:
Sven Haughom, 4480 Tonstad
Rogaland:
Kjell Åge Torsen, 4150 Stavanger
Hordaland:
Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
Sogn og Fjordane: Ragnhild Sæle, 6847 Vassenden
Møre og Romsdal: Ronald Slemmen,
6445 Malmefjorden
Sør-Trøndelag:
Olav Edvin Heggvold, 7288 Soknedal
Nord-Trøndelag: Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker
Nordland:
Anne Kari Leiråmo Snefjellå,
8616 Mo i Rana
Troms:
Jan Ottar Østring, 9322 Karlstad
Finnmark:
Bjørn Tore Søfting, 9800 Vadsø
Medlemmer i valgnemnda
1. Oddbjørn Kaasa, 7530 Meråker
2. Anders Svare, 2680 Vågå
3. Reidar Kallestad, 5953 Fonnes
4. Ann Kristin Teksle, 3830 Ulefoss
5. Roy Mikkola, 9930 Neiden

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Varamedlemmer
1. Kristian Indreeide, 6215 Eidsdal
2. Øivind Gurandsrud, 3410 Sylling
3. Jostein Flatland, 6856 Sogndal
4. Kåre Blålid, 4790 Lillesand
5. Pål Ove Wika, 8680 Trofors

Midt
Øst
Vest
Sør
Nord

Revisor
BDO AS
Kontrollutvalg
(valgt av Representantskapet 16. oktober 2018)
Knut Evensen(leder), 2634 Fåvang
Bjørn Tore Søfting, 9800 Vadsø
Varamedlem
Gerd Jorde, 3540 Nesbyen
Avlsrådet for sau
Representanter:
1. Sven Reiersen (leder), 4737 Hornnes (Repr. NSG)
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen (Repr. styret NSG)
3. Peder Leirdal, 2847 Kolbu (Region ØST)
4. Jon Roar Grøstad, 3421 Lierskogen (Region SØR-ØST)
5. Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand (Region SØR-VEST)
6. Tore Atle Sørheim, 5417 Stord (Region VEST)
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7. Atle Moen, 6440 Elnesvågen (Region MIDT)
8. Glenn Peter Knædal, 8484 Risøyhamn (Region NORD)
9. Gunnar Klemetsdal, (NMBU)
10. Finn Avdem (Nortura)
11. Hilde Kalleklev Håland (KLF)
Personlige vararepresentanter for regionrepresentanter
og eksterne representanter:
3. Helge Olaf Aas, 2080 Eidsvoll (Region ØST)
4. Terje Gjersøe, 3174 Revetal (Region SØR-ØST)
5. Lars Nevland, 4376 Helleland (Region SØR-VEST)
6. Tom Idar Kvam, 6869 Hafslo (Region VEST)
7. Audun Tiller, 7650 Verdal (Region MIDT)
8. Eirik Larsen, 9060 Lyngseidet (Region NORD)
9. Tormod Ådnøy (NMBU)
10. Terje Bakken (Nortura)
11. Ida Mathisen (KLF)
Sekretær: Thor Blichfeldt, NSG
Fagrådet for geit
Representanter:
1. Sigurd Vikesland (leder), 5745 Aurland
2. Ole Øvrejorde, 3577 Hovet
3. Hilde Giever Marvik, 9151 Storslett
4. Trond Magne Bårseth, 4334 Ålgård
5. Ken Lunn (TINE)
6. Tormod Ådnøy (NMBU)
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
(3. og 4. er personlige vara for 5. og 6. i rådet):
1. Ketil Are Edvardsen, 8360 Bøstad
2. Andre Kristoffersen, 8114 Tollå
3. Ragnhild Aabøe Inglingstad (TINE)
4. Gunnar Klemetsdal (NMBU)
Sekretær: Ewa Wallin, NSG
Utmarksrådet
Representanter:
1. Ketil Trongmo (leder), 8646 Korgen
2. Anne Kari Leiråmo Snefjellå, 8616 Mo i Rana
3. Lars Nesse, 6888 Borgund
4. Arvid Wold, 7660 Vuku
Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Geir Kåre Pettersen, 9700 Lakselv
2. Magne Jakob Bjørheim, 4120 Tau
3. Terje Benjaminsen, 9445 Tovik
Sekretær: Per Fossheim, NSG
Gjeterhundrådet
Representanter:
1. Arvid Årdal (leder), 4360 Varhaug
2. Torill Undheim, 4363 Brusand (Styret NSG)
3. Torkjel Solbakken, 2686 Lom (NSG region Øst)

4. Øystein Hadland, 4580 Lyngdal (NSG region SørØst)
5. Erlend Kvinnesland, 4260 Torvastad
(NSG region SørVest)
6. Odd Jarle Øverås, 6982 Holmedal (NSG region Vest)
7. Knut-Jørgen Oseberg, 6140 Syvde (NSG region Midt)
8. Jørgen Bjørkli, 9050 Storsteinnes (NSG region Nord)
Personlige vararepresentanter for
regionrepresentantene:
1. Jo Agnar Hansen, 2560 Alvdal (NSG region Øst)
2. Karen B. Knive, 3330 Skotselv (NSG region SørØst)
3. Jakob Vetrhus, 5541 Kolnes (NSG region SørVest)
4. Stein Dalland, 5993 Ostereide (NSG region Vest)
5. Trude Hvalryg, 7263 Hamarvik (NSG region Midt)
4. Roy Akre, 8195 Gjerøy (NSG region Nord)

Representantskapet til Norges Bondelag og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag – fra NSG:
Ronald Cato Slemmen
Vara: Marthe Lang-Ree
Samarbeidsrådet for Sauekontrollen og
Helsetjenesten for sau - fra NSG:
Anne Kari Leiråmo Snefjellå
Thor Blichfeldt
Styret i Sikringsradioen AS - fra NSG:
Lars Erik Wallin
Vara: Siv Bøifot
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt - fra NSG:
Ketil Trongmo/Per Fossheim

Sekretær: Karianne Kjelstrup, NSG
Ull- og klipperådet
Representanter:
1. Eirik Kolbjørnshus (leder), 2943 Rogne (NSG)
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen (Repr. styret NSG)
3. Tore Mellemsæther, 7247 Hestvika (NSG)
4. Siv Heia Uldal, 0513 Oslo (Fagtjenesten for ull)
Sekretær: Anne Grete Stabekk, NSG
Team ung i NSG
Representanter:
1. Elin Fuglestad (leder), 4342 Undheim
2. Ingrid Reiersen (nestleder), 4737 Hornnes
3. Even Sjurrud, 2651 Østre Gausdal
4. Nina Mølland, 4715 Øvrebø
5. Emilie Medhus Jensen, 5560 Nedstrand
6. Michael Olsen, 9517 Alta

Konsultasjonsordningen KLD og LMD – fra NSG:
Ketil Trongmo/Per Fossheim
Naturbruksalliansen – fra NSG:
Ketil Trongmo/Per Fossheim
Styringsgruppa for KOORIMP – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Landbrukets Klimaselskap SA – fra NSG:
Lars Erik Wallin
Prosjekt FUTGRAZE – fra NSG:
Per Fossheim
Styringsgruppa for prosjekt
«Genomisk seleksjon på sau» – fra NSG:
Thor Blichfeldt, leder for styringsgruppa

Vararepresentanter i nummerrekkefølge
1. Guro Valland Hofslundsengen. 6857 Sogndal
2. Ola Aarø, 3766 Sannidal

Styringsgruppa for internasjonalt prosjekt
«SMARTER» - fra NSG:
Jette Jakobsen, norsk prosjektleder

Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG

NMBU-prosjektet «Klimasmart sau» - fra NSG:
Thor Blichfeldt og Jette Jakobsen, prosjektdeltakere

Markedsrådet
Representanter:
1. Marthe Lang-Ree (leder), 2636 Øyer
2. Else Horge Asplin, 3540 Nesbyen
3. Elise Blixgård, 9157 Storslett

NMBU-prosjektet «Goat Milk Somatic Cell
Count» - fra NSG:
Thor Blichfeldt, prosjektdeltaker

Vararepresentant
1. Kirsti Skrattegard, 3570 Ål
Sekretær: Lars Erik Wallin, NSG
Sentralt kontaktutvalg for rovvilt – fra NSG:
Ketil Trongmo/Per Fossheim

Prosjektet MaeDetect (lentivirusdiagnostikk)
– fra NSG:
Thor Blichfeldt, prosjektdeltaker
Prosjektet Diginostics (klauhelse storfe og sau)
– fra NSG:
Thor Blichfeldt, prosjektdeltaker
Påvirkningsbedriften Rethink Food – fra NSG
Yngve Ekern
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NRQWDQWVWU¡PPHUNQ\WWHWWLOHLHQGHOHQ1HGVNULYLQJHQUHYHUVHUHVQnUJUXQQODJHWIRUQHGVNULYLQJHQLNNH
OHQJHUHUWLOVWHGH
2PO¡SVPLGOHURJNRUWVLNWLJJMHOGRPIDWWHUQRUPDOWSRVWHUVRPIRUIDOOHUWLOEHWDOLQJLQQHQHWWnUHWWHU
EDODQVHGDJHQVDPWSRVWHUVRPNQ\WWHUVHJWLOYDUHNUHWVO¡SHW2PO¡SVPLGOHUYXUGHUHVWLOODYHVWHYHUGLDY
DQVNDIIHOVHVNRVWRJDQWDWWYLUNHOLJYHUGL
9DUHU
9DUHUHUYXUGHUWWLOGHWODYHVWHDYDQVNDIIHOVHVNRVWRJQHWWRVDOJVYHUGL
)RUGULQJHU
.XQGHIRUGULQJHURJDQGUHIRUGULQJHURSSI¡UHVWLOSnO\GHQGHHWWHUIUDGUDJIRUDYVHWQLQJWLOIRUYHQWHWWDS
$YVHWQLQJWLOWDSJM¡UHVSnJUXQQODJDYHQLQGLYLGXHOOYXUGHULQJDYGHHQNHOWHIRUGULQJHQH
3HQVMRQVIRUSOLNWHOVHU
3HQVMRQVIRUSOLNWHOVHUILQDQVLHUWRYHUGULIWHQHUEHUHJQHWRJEDODQVHI¡UWXQGHUDYVHWQLQJIRUIRUSOLNWHOVHU
3HQVMRQVRUGQLQJHUILQDQVLHUWYLDVLNUHGHRUGQLQJHUHULNNHEDODQVHI¡UW3HQVMRQVSUHPLHQDQVHVLGLVVH
WLOIHOOHUVRPSHQVMRQVNRVWQDGRJNODVVLILVHUHVVDPPHQPHGO¡QQVNRVWQDGHU

1RWH5HIXQGHUWHNRVWQDGHURJWLOVNXGG

-RUGEUXNVDYWDOHPLGOHU
2PVHWQLQJVPLGOHUVDX
2PVHWQLQJVPLGOHUJHLW
7LOVNXGG*MHQVLGLJH
$QGUHWLOVNXGG
6XPUHIXQGHUWHNRVWQDGHURJWLOVNXGG
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6NDWW
2UJDQLVDVMRQHQHULNNHVNDWWHSOLNWLJ

1RWHU

1RWH/¡QQVNRVWQDGHUJRGWJM¡UHOVHUPP
/¡QQVNRVWQDGHU
/¡QQLQJHU
$UEHLGVJLYHUDYJLIW
3HQVMRQVNRVWQDGHU
$QGUH\WHOVHU
6XP















*MHQQRPVQLWWOLJDQWDOOnUVYHUN

$QVNDIIHOVHVNRVW
7LOJDQJ
$YJDQJ
$QVNDIIHOVHVNRVW
$NNXPXOHUWHDYVNULYQLQJHU
%DODQVHI¡UWYHUGLSHU
cUHWVDYVNULYQLQJHU
$YVNULYQLQJVVDWV
$YVNULYQLQJVPHWRGH

0RHUYHLHQ$


0DVNLQHU
RJDQOHJJ


,QYHQWDU
RJXWVW\U









6XP



















/LQH U



/LQH U



/LQH U



,0RHUYHLHQ$LQQJnUNM¡SDYSDUNHULQJVUHWWLJKHWHULNMHOOHUHQVJDUDVMHDQOHJJ'LVVHDYVNULYHVLNNH

1RWH$NVMHURJDQGHOHU
1RUVN6DXRJ*HLWHLHUDNVMHUL6LNULQJVUDGLRHQ$6PHGNUVDPWDQGHOHUL1RUWXUDIRUNURJL
/DQGEUXNHWV.OLPDVHOVNDSIRUNU

1RWH%XQGQHPLGOHU

%XQGQHVNDWWHWUHNNVPLGOHU









1RWH3HQVMRQVIRUSOLNWHOVHU
6N\OGLJSHQVMRQVIRUSOLNWHOVHLEDODQVHQHUDUEHLGVJLYHUDYJLIWDYIUHPWLGLJHSHQVMRQVXWEHWDOLQJHU
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1RWH$QOHJJVPLGOHU

1RWHU

1RWH(JHQNDSLWDO
2SSWMHQW (JHQNDSLWDOPHGVHOY
6XP
HJHQNDSLWDO SnODJWHUHVWULNVMRQHU HJHQNDSLWDO
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2SSWMHQWHJHQNDSLWDO

2YHUI¡UWIUDHJHQNDSLWDOPHGVHOYSnODJWHUHVWULNVMRQHU
2YHUI¡UWWLORSSWMHQWHJHQNDSLWDO

3U


53

3DUNJDWD
3RVWERNV
+DPDU
ZZZEGRQR

8DYKHQJLJUHYLVRUVEHUHWQLQJ
7LOVW\UHWL1RUVN6DXRJ*HLW
.RQNOXVMRQ

cUVUHJQVNDSHWEHVWnUDY
%DODQVHSHUGHVHPEHU
5HVXOWDWUHJQVNDSIRU
1RWHUWLOnUVUHJQVNDSHWKHUXQGHUHW
VDPPHQGUDJDYYLNWLJH
UHJQVNDSVSULQVLSSHU

(WWHUYnUPHQLQJ
2SSI\OOHUnUVUHJQVNDSHWJMHOGHQGH
ORYNUDYRJ
*LUnUVUHJQVNDSHWHWUHWWYLVHQGHELOGH
DYIRUHQLQJHQVILQDQVLHOOHVWLOOLQJSHU
GHVHPEHURJDYGHQV
UHVXOWDWHUIRUUHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHW
SHUGHQQHGDWRHQLVDPVYDUPHG
UHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRG
UHJQVNDSVVNLNNL1RUJH

*UXQQODJIRUNRQNOXVMRQHQ
9LKDUJMHQQRPI¡UWUHYLVMRQHQLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRGUHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU
GHLQWHUQDVMRQDOHUHYLVMRQVVWDQGDUGHQH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$HQH 9nUH
RSSJDYHURJSOLNWHULKHQKROGWLOGLVVHVWDQGDUGHQHHUEHVNUHYHWL5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHG
UHYLVMRQDYnUVUHJQVNDSHW9LHUXDYKHQJLJHDYIRUHQLQJHQVOLNGHWNUHYHVLORYIRUVNULIWRJ
,QWHUQDWLRQDO&RGHRI(WKLFVIRU3URIHVVLRQDO$FFRXQWDQWV LQNOXGHUWLQWHUQDVMRQDOH
XDYKHQJLJKHWVVWDQGDUGHU XWVWHGWDYWKH,QWHUQDWLRQDO(WKLFV6WDQGDUGV%RDUGIRU$FFRXQWDQWV
,(6%$UHJOHQH RJYLKDURYHUKROGWYnUH¡YULJHHWLVNHIRUSOLNWHOVHULVDPVYDUPHGGLVVHNUDYHQH
,QQKHQWHWUHYLVMRQVEHYLVHUHWWHUYnUYXUGHULQJWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJIRUYnU
NRQNOXVMRQ
6W\UHWRJJHQHUDOVHNUHW UHQVDQVYDUIRUnUVUHJQVNDSHW
6W\UHWRJJHQHUDOVHNUHW UHQ OHGHOVHQ HUDQVYDUOLJIRUnXWDUEHLGHnUVUHJQVNDSHWRJIRUDWGHWJLU
HWUHWWYLVHQGHELOGHLVDPVYDUPHGUHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRGUHJQVNDSVVNLNNL1RUJH/HGHOVHQ
HURJVnDQVYDUOLJIRUVOLNLQWHUQNRQWUROOVRPGHQILQQHUQ¡GYHQGLJIRUnNXQQHXWDUEHLGHHW
nUVUHJQVNDSVRPLNNHLQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHU
XWLOVLNWHGHIHLO
9HGXWDUEHLGHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWPnOHGHOVHQWDVWDQGSXQNWWLOIRUHQLQJHQVHYQHWLOIRUWVDWWGULIW
RJRSSO\VHRPIRUKROGDYEHW\GQLQJIRUIRUWVDWWGULIW)RUXWVHWQLQJHQRPIRUWVDWWGULIWVNDOOHJJHVWLO
JUXQQVnOHQJHGHWLNNHHUVDQQV\QOLJDWYLUNVRPKHWHQYLOEOLDYYLNOHW
5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
9nUWPnOHUnRSSQnEHWU\JJHQGHVLNNHUKHWIRUDWnUVUHJQVNDSHWVRPKHOKHWLNNHLQQHKROGHU
YHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLORJnDYJLHQ
UHYLVMRQVEHUHWQLQJVRPLQQHKROGHUYnUNRQNOXVMRQ%HWU\JJHQGHVLNNHUKHWHUHQK¡\JUDGDY
VLNNHUKHWPHQLQJHQJDUDQWLIRUDWHQUHYLVMRQXWI¡UWLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRG
UHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQHDOOWLGYLODYGHNNHYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRPHNVLVWHUHU
)HLOLQIRUPDVMRQNDQRSSVWnVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO)HLOLQIRUPDVMRQEOLU
YXUGHUWVRPYHVHQWOLJGHUVRPGHQHQNHOWYLVHOOHUVDPOHWPHGULPHOLJKHWNDQIRUYHQWHVnSnYLUNH
¡NRQRPLVNHEHVOXWQLQJHUVRPEUXNHUQHIRUHWDUEDVHUWSnnUVUHJQVNDSHW

%'2$6HWQRUVNDNVMHVHOVNDSHUGHOWDNHUL%'2,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHWHQJHOVNVHOVNDSPHGEHJUHQVHWDQVYDURJHUHQGHODYGHW
LQWHUQDVMRQDOH%'2QHWWYHUNHWVRPEHVWnUDYXDYKHQJLJHVHOVNDSHULGHHQNHOWHODQG)RUHWDNVUHJLVWHUHW1209$
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9LKDUUHYLGHUWnUVUHJQVNDSHWWLO1RUVN6DXRJ*HLW

)RUYLGHUHEHVNULYHOVHDYUHYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYLVHVGHWWLO
KWWSVUHYLVRUIRUHQLQJHQQRUHYLVMRQVEHUHWQLQJHU

%'2$6
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$OH[DQGHU+MHOPWYHGW
6WDWVDXWRULVHUWUHYLVRU
(OHNWURQLVNVLJQHUW

%'2$6HWQRUVNDNVMHVHOVNDSHUGHOWDNHUL%'2,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGHWHQJHOVNVHOVNDSPHGEHJUHQVHWDQVYDURJHUHQGHODYGHW
LQWHUQDVMRQDOH%'2QHWWYHUNHWVRPEHVWnUDYXDYKHQJLJHVHOVNDSHULGHHQNHOWHODQG)RUHWDNVUHJLVWHUHW1209$
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