
Gode kollegaer – småfebønder, æresmedlemmer og andre gjester ! 

 

Velkommen til årsmøte og seminar 2006 i OSG. 

Takk for trivelig velkomst hit til Nord-Gudbrandsdalen og til Sel. Takk til ordfører og takk til 

lokallaget her med Ingebreth Sandbu i spissen for god mottagelse og for godt samarneid i 

forberedelsen av årsmøtet.  

Vi har fortsatt tradisjonen vi begynte med i fjor – å ha seminar og årsmøte på samme helg. I 

fjor fikk vi gode tilbakemeldinger og fortsetter derfor i år. Responsen og påmeldingene har 

vært svært bra – så mange at hotellet ble for fullt og noen må overnatte på Otta. Den gode 

responsen og interessen for å høre om nye bygningsløsninger, foringsopplegg og 

samarbeidsformer i sauholdet, velger jeg å tolke som at det er en optimistisk holdning i 

næringa. Vi er glad for at mange av årsmøteutsendingene også blir med på seminaret. 

 

Et årsskifte og et årsmøte er som alltid tid for å se tilbake  og se framover på ulike områder – 

hva har vi jobbet med, hva har ellers skjedd for småfeholdet i fylket og hva skjer nasjonalt og 

internasjonalt som får betydning for oss ? 

 

2005 har vært et relativt aktivt år både i fylkeslaget og ellers. Fjorårets seminar om avl samla 

ca 140 deltakere. Vi prøvde også å ta opp igjen tradisjonen med å arrangere beitedag og det 

var en trivelig og utbytterik dag på og i området ved setra til Pål Kjorstad i Sør-Fron.  

Sammen med Oppland Bonde- og småbrukerlag hadde vi ”Aksjon beitekunnskap” der vi 

hadde med oss politikere inn i Ringebufjellet for å gi de litt kunnskap om beite og rovdyr – vi 

håper de fikk noe å tenke over etter denne dagen. NM i saueklipping og NM i gjeterhund har 

vært arrangert i Oppland i år. 

 

Ved forrige årsskifte var markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt lite lystelig. Da var det 

3,4 tusen tonn kjøtt på lager. Som vi vet gikk kjøttet unna på billigsalg utover vinteren og 

våren. Dette ga dårlige avregningspriser for det kjøttet som ble levert i den tida, men var nok 

et nødvendig tiltak i markedsreguleringen. Kjøttet var solgt før ferskt kjøtt kom på markedet  i 

sesongen, og høstens salg av lam gikk svært bra. I stedet for å innføre nye ordninger med 

trekk i prisen innførte slakterisamvirket denne gang et tillegg -  stjernelamtillegg. Dette var en 

gulrot for å få oss til å levere flest mulig lam i den ideelle kategori, den som forbrukere flest 

ønsket. I Opland oppnådde vi 41,5 %. Det gode salget av lammekjøtt i sesongen førte til at det 

er oppnådd tilnærmet markedsbalanse. De siste prognosene tyder på god markedsbalanse for 

inneværende år – og det gledelige er at vi for første gang på flere år er lovd målpris for sau – 

og lammekjøttet vårt.  For de få som har igjen slaktelam er det faktisk også innført et 

”påskelamtillegg.” 

Vi har fått innspill fra flere lokallag om at prisen på kjøtt av voksen sau må bli høyere. Som 

en skrev ”det er bortkastet å sende sau på slakteriet når vi bare får 2,50 for et slakt.” Vi er vel 

alle enige i at denne prisen er for lav.  Samtidig har også vi som produsenter en utfordring om 

at saueslaktene skal være best mulig. Tilskuddstilpasning gjør at mange velger å fore søyer 

over nyttår. Jeg har sett en del av disse saueslaktene og mange var utrolig overfeite  - eller 

som klassifisøren på slakteriet uttrykte det – å få disse dyra ut på markedet er ingen god 

reklame for næringa. Å få noen få kilo brukbart kjøtt ut av en slik skrott er svært mye arbeid. 

Noen skrøpelige sauer får også overleve årsskiftet – dyr som burde vært avlivet eller slaktet 

før.  Å jobbe for bedre pris på voksen sau av god kvalitet er selvfølgelig en oppgave som 

fortsatt er høyaktuell. Ellers har jeg lyst til å ta fram den samme utfordringen som har vært 

oppe før – vi må som produsenter bruke mer av dette sauekjøttet selv. Enten kan vi slakte 

hjemme til eget bruk eller ta dyr i retur fra slakteriet. Hjemme hos oss har vi svært god 

erfaring med å få laget kjøttdeig eller karbonadedeig av voksen sau. Taco og pizza med 



kjøttdeig av sau går ned på høykant hos barn og ungdom – og billigere kjøttdeig er det vel 

vanskelig å få. 

I Valdres er det etter hvert flere som oppnår stor verdiskapning på slakt av voksen sau og geit 

ved å lage spekepølse av kjøttet. Og produktene går unna. 

 

I geiteholdet er utfordringene store på flere områder. Prosjekt ”Friskere geiter” har satt fokus 

på sanering av de smittsomme sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose. I Oppland 

har 4 av våre 55 melkegeitbesetninger gjennomført saneringen til nå og flere har meldt seg på. 

For den enkelte bonde er dette en kjempejobb – som en av de i vårt område som sanerte i fjor 

sa ”dette kan jeg aldri tenke meg å gjøre om igjen” – hvorpå jeg svarte at det slipper du jo. For 

et framtidsretta geitehold med god dyrevelferd er sanering helt nødvendig. Og heldigvis er det 

bevilga bra med midler over jordbruksavtalen til dette formålet, så det er mulig å komme 

noenlunde velberga økonomisk gjennom prosessen.  CAE er også en sjukdom som kan gå på 

sau og for de som har kombinerte besetninger med sau og  geit blir utfordringene i forhold til 

sanering ekstra omfattende. 

Transport av geitemelk, produksjon av ulike oster og nye produkter av geitemelk som faller i 

smak hos forbrukerene er også områder med store utfordringer. Hovedtyngda av geitemelka 

som produseres i Oppland har blitt brukt til produksjon av brunost ved Lom og Skjåk ysteri. 

Med de siste signalene fra Tine føler vi oss ikke trygge på at dette vil fortsette, og det vil være 

rimelig meningsløst med enda lenger frakt av melka og at det ikke skal produseres 

Gudbrandsdalsost i Gudbrandsdalen oppleves selvsagt urimelig. 

Fjellgeit BA som var i startgropa ved forrige årsmøte har nå fått produkter på markedet og det 

er bra. De har leieproduksjon på meieriet på Dovre. Vi har skaffet kvitmuggosten hit og håper 

dere vil smake på den og at den faller i smak – slik at i hvert fall vi i næringa kan bli gode 

kunder på våre egne produkter. 

 

Rovdyr og rovdyrpolitikk er og blir dessverre en stor og viktig oppgave i fylket vårt. Den 

positive trenden vi så i fjor med nedgang i tapstallene var dessverre kortvarig. Fjorårstallene 

viste økning i antall dyr tapt på grunn av rovdyr. Rovdyrene påfører dyrene store lidelser, det 

medfører mye ekstra arbeid og stor psykisk belastning for dyreeierne og selv med brukbare 

erstatningsordninger blir det oftest økonomisk tap for den enkelte bonde. Politikerne har 

bestemt at vi skal ha rovdyr og mengden av dem. Nå får vi vente spent på forvaltningsplanen 

for rovvilt i Oppland og ikke minst hvordan den vil fungere i praksis. Det er i hvert fall godt 

vi har en mann som Erik Winther som leder av nemnda. Rovdyrsaken vil vi selvsagt gå 

grundig inn på senere i årsmøtet.   

I flere andre områder i Norge har Mattilsynet varsla at de vurderer å nekte beiteslipp i de mest 

rovdyrutsatte områdene. Dette har vi ikke fått noen klare signaler på ennå i vårt fylke. Fra et 

dyrevernståsted er dette forståelig, men i forhold til beiterett og utnyttelse av utmarka er det 

vanskelig for oss  beitebrukere å godta. 

 

I 2005 ble det vedtatt to nye forskrifter som har stor betydning for småfeholdet. Den første var 

”Forskrift om velferd for småfe” som gjaldt fra 1. mars. Forskriften hadde vært bebudet i flere 

år og vært på grundig høring i blant annet organisasjonen. De fleste av kravene er både 

opplagte og logiske og til å leve med. Det knytta seg stor spenning til paragrafen om slipping 

av dyr der det var fare for rovdyrangrep, men denne fikk en mye rundere utforming enn det 

opprinnelige forslaget. Andre krav som i hvert fall jeg ser praktiske og økonomiske 

utfordringer knytta til er tett liggeunderlag for nyfødte lam og kje og installasjon av 

brannvarslingsanlegg i besetninger med over 30 vinterfora dyr. Begge kravene gjelder fra 1. 

jan 2007. For de av oss som skal delta på seminaret regner jeg med at vi får en grundig 

innføring i forskriften og etterlevelse av den sett fra Mattilsynets ståsted.                      



 

Den andre viktige forskriften som ble vedtatt var ”forskrift om merking, registrering og 

rapportering av småfe” som gjaldt fra 30.11.05. Fra næringa har det vært mye uro rundt 

innføringen av denne. Høringsrunden i organisasjonen var ikke spesielt grundig, og NSG fikk 

ikke fullt gjennomslag for sine synspunkter. Det er visse tillempinger i forhold til det 

absolutte kravet om to plastmerker på hvert dyr, men uansett vil det påføre dyreeierne mer 

arbeid og kostnad. Hvorvidt det er større lidelse for et lam eller kje å ha et plastmerke i hvert 

øre i stedet for bare i det ene er det også stilt spørsmål ved. Hensikten med forskriften er 

selvfølgelig å sikre 100 % sikker identifikasjon av alle småfe i enhver situasjon. 

Forskriften stiller også krav om en relativt omfattende dyreholdjournal, føring av helsekort og 

rapportering til sentralt småferegister. Så i denne bransjen gjelder det å henge med også som 

papirarbeidere ! 

 

 

Hva WTO vil føre til for småfeholdet er det vanskelig å ha noen oversikt over ennå. Signalene 

tyder vel på at for saueholdet vil det ikke bli så ille. Hva det vil bety for geit har vi ikke funnet 

ut noe om.  

 

Som vi har sett flere eksempler på er vi i næringa prisgitt hva andre bestemmer for oss – det 

være seg kjøttpriser, rovdyrpolitikk, Tines nedlegging av meieri, Landbruksdepartementets 

forskrifter eller avtaler i WTO.     

Så la oss stå på og påvirke der vi kan slik at vi fortsatt kan ha et livskraftig småfehold der vi 

kan utnytte de fantastiske ressursene vi har her i Oppland – spesielt i utmarka. 

 

På nytt vil jeg ønske velkommen til årsmøtet, og håper på et godt og konstruktivt møte, og et 

lærerikt og utbytterikt seminar. Og i tillegg til det faglige er det også viktig å få med seg det 

sosiale !      

 

     


